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Abstract:  

    The purpose of this essay is to try and bring clarity to the question, what is Chick Lit and which 

factors make it so popular. My thesis  endeavors to explain that it is not only the promise of light 

entertainment that draws the reader, but also the possibility that in an easy way they can read 

about existential questions such as self-development  and life -choices. 

As well as mapping out Chick Lit´s specific characteristics, followed by previous research on the 

subject and the litterateur’s history, I have found it interesting to discuss the female characters, 

their personalities and life choice’s against a backdrop of existentialistic philosophy. 

In my research of this form of literateur I have discovered that chick lit often deals with 

existential universal problems, and that in order to be entertaining these books must contain a 

serious element. 
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1. Introduktion 

     På stadsbiblioteket i Göteborg finns det på fjärde våningen en fristående hyllsektion, denna 

hyllsektion är pyntad med rosa papp på vilket det med rundade bokstäver är textat Chick Lit. 

Uppenbarligen är efterfrågan på denna form av roman så stor att bibliotekarierna har valt att 

tydligt markera var låntagarna finner denna kategori av böcker och detta genom att använda sig 

av en av de två färgerna som i modern tid signalerar genus. 

Det finns många åsikter om genren Chick Lit allt ifrån att det skulle vara tramsigt och uppenbar 

skräplitteratur, Doris Lessing uttalade sig om att kvinnor borde ägna sig åt annan typ av 

författande1 denna form av litteratur är helt enkelt för låg. Förutom liknade kritik i vilket en hel 

genre avfärdas som skräp, så finns det en stor feministisk debatt, å ena sidan de som tycker att 

genren för kvinnokampen bakåt och å andra sidan de som tycker att det är en naturlig 

förlängning på kampen, att kvinnor nu vågar berätta sin egen historia och slutligen finns det de 

otaliga läsarna, fansites, bloggare och bokklubbar som alla är rörande överens om att chick lit är 

underhållande, meningsfullt och på ett eller annat vis berör deras liv. 

 Så jag är övertygad att det i så pass populära böcker finns något av forskningsvärde, oavsett om 

det är låg eller god litteratur. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

     Mitt syfte med denna undersökning är att försöka klargöra vad som är chick lit och vilka 

faktorer i dessa romaner som gör dem så populära hos läsarna. Min tes är att läsarna inte 

uppsöker dessa böcker enbart pågrund av underhållningsvärdet, utan även för att romanerna 

berör existentiella ämnen så som utvecklig och självkännedom. Det enskilt vanligaste svaret på 

frågan: varför läser du chick lit? som jag har fått när jag sökt på nätet är att läsarna känner igen 

sig, att hjältinnan är som dem, inte perfekta, de har problem, inbillade eller reella, och läsarna 

finner ett samband mellan sig själva och romanfiguren, genom romanfiguren kan de skratta åt 

sina egna tillkortakommanden och eventuellt bli lite mer förlåtande mot sig själva. 

                                                             

 

1 Nilson, Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism, 2008 sid 32 
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Jag kommer i min undersökning jämföra chick lit hjältinnor med de existentiella grundteman, 

detta för att föra in chick liten i ett historiskt perspektiv samt för att hålla en annorlunda 

diskussion kring denna litteratur än den som är vanlig idag, det vill säga ett genus och feministisk 

diskussion. Jag har gjort ett aktivt val att i denna undersökning enbart snudda vid det 

feministiska perspektivet/ analysen av böckerna, detta för att så många innan mig har anlagt 

detta perspektiv. 

I huvudsak är mitt arbete uppdelat i två, jag klassificerar dem som en form del och en 

innehållsdel. Detta för att jag behandlar olika ämnesområden så som historia, begrepp och 

genrens mall i den första medan jag i den senare delen diskuterar kring utveckling, värderingar 

och känslor.  

 Under rubriken Vad är Chick Lit? Presenterar jag hur böckerna ser ut rent estetiskt, upplägg av 

berättelserna, det vill säga genremallen, karaktärer och hur begreppet chick lit kom till. Jag 

kommer även presentera åsikter och forskning kring ämnet, både från den akademiska världen 

och från den icke-akademiska.  

 Jag har även studerat samspelet mellan författare och läsare, ofta är dessa författare mycket 

”mångmediala” och med hjälp av bloggar får de direkt respons från sina läsare, jag kommer 

även titta på vad språket i böckerna signalerar till läsaren.  

I Vad Säger Chick Lit? I denna andra del av arbetet studerar jag Chick Lit romanerna utifrån ett 

existentialistiskt perspektiv, här tittar jag på romanhjältinnornas olika valförmågor och 

personlighetsutveckling. 

För att bringa klarhet i rubrikerna så kommer jag använda mig av följande frågor:  

 Vad är det för någon hjältinna vi möter? 

 Finns det en gemensam handling? 

 För vem vänder sig litteraturen? 
 

 Tar hjältinnan ett aktivt ansvar för sitt liv? 
 

 Vad fyller sådana här böcker för behov? 

 Finns det en gemensam sensmoral i denna genre? 
 

 Finns det någon uppmaning till läsaren? 
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1.2 Metod 

     Jag har studerat ett antal bästsäljande böcker under kategorin chick lit, både anglosaxiska och 

svenska, detta för att se om det finns ett tydligt mönster och vilka gemensamma likheter som 

finns inom genren. Mitt urval av böcker baseras på Månpocket och Pocketshops topp tiolistor, 

alltså de böcker som ligger eller har legat högt på försäljningslistorna samt genom 

rekommendationer av bibliotekarierna vid Stadsbiblioteket i Göteborg. Ett antal av de lästa 

romanerna har jag själv eller goda vänner inhandlat under den tiden som boken befann sig på 

topplistan, medan andra böcker har jag funnit genom att söka och följa trådar på internet, på 

flera ställen har jag blivit länkad till äldre, sparade, topplistor från Månpocket, det är genom 

dessa listor jag har gjort mitt urval. 

Förutom ingående läsning av dessa romaner har jag använt mig av artiklar och blogginlägg på 

olika forum rörande chick lit. 

Även statistik av faktiska familjeförhållanden så som civilstånd och samboende från 

Storbritannien och Sverige har studerats då romanerna utspelar sig, mer än sällan, i storstäder 

och dess hjältinnors civiltillstånd är ogift så ville jag veta hur pass det reflekterar verkligheten. 

Jag har även tagit hjälp av Thomas R. Flynns: Existentialism. A very short introduction och 

Lennart Koskinens: Soren Kierkegaard och existentialismen – om tiden, varat och evigheten samt 

Thure Stenströms bok Existentialismen: studier i dess idétradition och litterära yttringar. Detta 

för att analysera Chick Lit romanernas innehåll mot existentiell filosofi. 
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1.3 Tidigare forskning 

    Till min hjälp för att granska de böcker som är min primärlitteratur så har jag använt mig av 

litteraturhistoria i form av Anders Öhmans bok: Populär-litteratur. De populära genrenas estetik 

och historia samt Kristin Järvstads: Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga 

utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. Tidigare forskning av Maria Nilson: Chick Lit. Från 

glamour till vardagsrealism och Suzanne Ferriss & Mallory Young (red): Chick Lit: The new 

woman´s fiction.  Nedan följer en kortare presentation av nämnda böcker. 

 

 Anders Öhman, Populär-litteratur. De populära genrernas estetik och historia, Lund, 

utgiven av Studentlitteratur 2002.  

 Anders Öhman är docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.     

                Populär-litteratur. De populära genrernas estetik och historia är en studiebok riktad till 

dem som studerar litteraturvetenskap och närliggande ämnen. Boken fungerar som en snabb 

guidning över de olika genrerna inom populärlitteraturen. Anders Öhman redogör för de olika 

böckernas uppbyggnad, typiska faktorer eller händelser inom de olika genrerna samt ger en 

kortare redogörelse för dess historia. Till detta förekommer det vid vissa ställen diskussioner och 

debatter av andra skribenter kring det rådande ämnet.  

Boken börjar i kapitlet Hög och låglitteratur med att diskutera vilken sorts litteratur som faller 

under nämnda kategorier och tar sitt avstamp i 1800-talet mottagande av den sociala 

äventyrsromanen. Det är detta kapitel jag har funnit mest intressant, här belyser Anders Öhman 

dåtidens diskussion av äventyrsromanens möjliga påverkan av ungdomens moraliska förfall å 

ena sidan eller som ett uttryck för en naturlig och bra utveckling av romanförfattandet å andra 

sidan. Även om diskussionen rör sig i en svunnen tid, finner jag likheter till dagens litteratur 

diskussion och framförallt, vilket är relevant till mina egna studier, de olika värderingar som 

läggs vid romaner och dess läsare. 

 Maria Nilson, Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism, Lund utgiven av BTJ förlag 

2008. 

Maria Nilson är filosofiedoktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hon driver även ihop 

med Birgitta Andersson handelsbolaget JämKomp och utkommer med en ny bok för BTJs räkning 

2010 om teen lit ur ett genus perspektiv. 
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     Vad är chick Lit? Detta är frågan Maria Nilson försöker besvara i boken och för att göra det 

har Nilson delat upp boken i tre delar. Den första delen är en introduktion till genren som följs 

av tematiska nedslag i framförallt svensk men även anglosaxisk chick lit och slutligen så avslutas 

boken med korta författarporträtt.     

 Maria Nilson gör i sin bok Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism en analys av genrens olika 

beståndsdelar. Detta gör hon mycket bra för att vara en så pass liten bok.  

 Förutom de kapitel där Nilson koncentrerar sig på att teoretiskt diskutera chick lit och dess 

betydelse inom litteraturen, så diskuteras också feminism och så kallad feminism light inom 

böckerna, men även en intressant kortare diskussion förs om chick lit böckerna står för ett sorts 

postfeministiskt fenomen. 

 Red: Suzanne Ferriss & Mallory Young.  Chick Lit.  The New Woman´s Fiction,  New York, 

Routledge, Taylor &Francis Group 2006. 

Suzanne Ferriss är professor i engelska vid Nova Southeastern  University och Mallory Young är 

professor i engelska och franska vid Tarlenton State University. Dessa två är redaktörer för Chick 

Lit: The New Woman´s Fiction. Medskribenter i antologin är Shari Benstock, Elizabeth B. Boyd, 

Lisa A. Guerrero, Elizabeth Hale. Stephanie Harzewski, Heather Hewett, Joanna Webb Johnson, 

Anna Kiernan, A .Rochelle Mabry, Cris Mazza, Nóra Séllei, Alison Umminger, Jessica Lyn Van 

Slooten och Juliette Wells. 

     Boken Chick Lit: The New Woman´s Fiction. Är en antologi av olika kritiker där de diskuterar 

genren chick lit. Antologin är upp delad i tre delar bestående av litteraturhistoria och genrens 

influenser samt olika variationerna och förgreningarna som infinner sig under begreppet chick 

lit. Den sista delen handlar till stor del om böckernas beskrivningar av kärlek och sexuallitet, 

och/ eller brist på samma. Även mycket om kvinnlig kroppsuppfattning diskuteras här samt hur 

vida böckerna har ett feministiskt perspektiv eller inte.  

  Chick Lit. the new woman´s fiction är intressant och tankeväckande, de lyckas täcka de flesta 

ämnena och det är intressant att följa skribenternas resonemang kring chick lit. Diskussionerna 

rör sig kring då och nutid, litteraturhistoria, kvinnohistoria, sexualitet, kvinnlighet, etnicitet, 

genus och genre frågor.  
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 Kristin Järvstad. Att utvecklas till människa. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 

1900-talets Sverige, Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1996. 

Kristin Järvstad är filosofiedoktor i litteraturvetenskap och är inriktad på forskning i 

litteraturvetenskap med genusperspektiv vid Malmö högskola. 

     Detta är en avhandling om den kvinnliga utvecklingsromanen, där tre böcker står för det 

primära forskningsmaterialet, men mycket jämförelser görs till 1700 och 1800-talets 

bildningsromaner och då är frågorna främst inriktade på genus.  

Avhandlingen är upplagd, förutom med inledning och avslut, i tre kapitel som i sin tur är 

dedikerade var sin bok. 

Förutom dessa kapitel innehåller avhandlingen även en diskussion där Järvstad jämför manliga 

och kvinnliga utvecklingsromaner. 

 Järvstad har valt att låta författarnas kön spela in som en viktig del i undersökningen, detta för 

att hon vill visa på hur vanligt det är att författarinnor väljer att ha kvinnliga huvudkaraktärer 

samt att visa på kvinnliga erfarenheter, men skriver hon, det är inte självbiografier, även om de 

kan vara självbiografiska romaner 
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Vad är chick lit? 

 

2.1 Hur definieras Chick Lit? 

     I Chick Lit. The new woman´s fiction (Who´s laughing now? A short history of chick lit and the 

perversen of a gender ) berättar Chris Mazza om hur hon och Jeffrey DeShell 1995 diskuterade 

vad det skulle döpa sin nya antologi till. Deras utgångspunkt till antologin hade varit att 

undersöka hur kvinnliga författares relation och experiment med skrift skilde sig från männens, 

men de stötte på något mer intressant, en ny typ av atmosfär eller känsla i flertalet noveller 

skrivna av nutida författare. Chris Mazza skriver att dessa insamlade texter var både lekfulla och 

modiga, intelligenta, sofistikerade och icke ursäktande och framför allt frigjorda. Frigjorda i det 

att de inte brydde sig om att hålla sig till vreden, detta arga tillstånd som andravågen feminister 

hade sagt till oss att hålla fast vid, att alltid ta upp hur det patriarkala samhället förtrycker 

kvinnor. Men även fria att erkänna att kvinnor kan och är delaktiga i detta förtryck. Namnet för 

antologin blev Chick-Lit: Postfeminist Fiction. Och det var ironiskt menat, i en recension av 

nämnda bok summerar recensenten Kelly Vie antologins ande:” one generatin of women writers 

wrote shit happens. The next writes, yeah, it still does, but I´ve stuck my fingers in it.2” detta var 

vad Chris Mazza och Jeffrey DeShell menade, inte att omfamna och understöda någon gammal 

idé om den kocketta kvinnan utan istället ta ansvar för sin egen del av den skadliga stereotypen 

som ofta har framkommit inom litteraturen. Men det var även en humoristisk kommentar till 

det litterära och samhälleliga landskapet, för som Chris Mazza pekar ut så har under lång tid 

kvinnliga författare klumpats ihop i en grupp, man talar om ”kvinnoförfattare” och rätt och slätt 

författare, det kvinnorna skriver är kvinnlig fiction och de andra fiction. Det är inte svårt att 

översätta dessa skillnader i språk till värderingar som att det kvinnor skriver är intressant för 

andra kvinnor medan det männen skriver är intressant för alla. Så idén med en titel som Chick 

Lit var att peka ut denna olikhet, att säja:” Here´s who we are, plus what you (still) think of us 

thrown back in your face3”. 

 Men postfeminism i titeln Chick-Lit: Postfeminist fiction, vad betydde det egentligen i detta 

sammanhang? Dels att om tidigare feminister har hävdat att man behöver göra sociala och 

                                                             

 

2 Red Ferriss& Young, Chick Lit.The New Woman´s Fiction. New York 2006 Sid 18 
3Red Ferriss & Young,  Mazza Chris, Chick Lit.  The New Woman´s Fiction, New York 2006 Sid 28 
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politiska förändringar för att uppnå ett gott leverne så menar man nu att mycket i personers liv 

är svårt att ändra så rationellt, det är inte frågan om förtryckare och offer, då det är att se 

samhället utan gråskalor. Det finns en rolig illustration i Chick Lit. The new women´s fiction som 

visar utvecklingen från prefeminism till postfeminism som börjar i köket vidare till 

protestmarscher till psykologens kontor. Summan av tabellen visar att den prefeministiska tiden 

var romantisk, den feministiska hjältemodig och postfeminismen ironisk4. 

Pamela Caugheie5 professor vid Loyola Universety i Chicago summerar genren som Mazza och 

DeShell försök fånga: 

Postfeminist fiction does not conform to a set of beliefs about the way women are or should be. 

Indeed, the very writing that goes by this name resists the kind of certainty, conclusiveness and 

clear-cut meaning that definition demands6. 

Vidare kan karaktärerna i böckerna ses som: 

 *…+ confident, independent, even outrageous women taking responsibility for who they are, or 

as women who have unconsciously internalized and are acting out the encoded gender norms of 

our society7. 

Det senare citatet visar på två helt olika tolkningsmöjligheter och det är denna dualitet som ger 

karaktärerna dess gråskalor. 

 

2.2 Innehåll 

    Helen Fieldings Bridget Jones´s Diary är återkommande när man studerar chick lit genren, den 

utkom 1996 och blev en stor succé runtom i världen. Det är något osäkert om boken från början 

lanserades som chick lit, men det är ingen tvekan om att denna utgör flaggskeppet inom chick 

lit. Även Candance Bushells Sex in the city som utkom samma år räknas till grundstenen inom 

genren fast med viss modifikation då det var i tv-serie form den fick sitt stora genomslag. 

                                                             

 

4
Red Ferriss& Young,  Quamme Margaret, Chick Lit.  The New Woman´s Fiction,  New York 2006 Sid 19 

5
 Red Ferriss& Young, Caughue Pamela. Chick Lit. The New Woman´s Fiction, New York2006  Sid 19 

6 Red Ferriss& Young, Chick Lit. The New Woman´s Fiction, New York 2006  Sid 20 
7Red Ferriss& Young,  Chick Lit.  The New Woman´s Fiction, New York 2006  Sid 20, 21 



12 
 

I Nationalencyklopedin står det att läsa att chick lit är en:”*.+ litteraturgenre som ofta beskriver 

yngre storstadskvinnors liv, ofta humoristiskt och med tonvikt på vardagens problem och 

glädjeämnen”. 

Men anglosaxisk chick lit har sedan 1996 förgrenats och inom genren finns nu Hen/lady lit vilka 

riktar sig till medelålderskvinnor, Nanny lit även ibland kallad Assistant lit, där hjältinnan är just 

barnflicka eller annan typ av assistent. Mommy lit vilket med en snabb googling visar sig vara 

mycket populär, handlar om att bli och vara mamma samt Sista/Chica lit som har 

afroamerikanska eller latinamerikanska hjältinnor. Om dessa olika yttringar kan man läsa om i 

Chick Lit. The new woman´s ficton, Ferriss och Young tycker att det på ett positivt sätt visar på 

genrens anpassningsförmåga. I nämnda bok finns även presentationer av chick lit jr, för yngre 

flickor men även church lit, som har en mycket uttalad kristen grundsyn, där kyskhet är ett stort 

ämne, vilket man nog får säga är ganska långt ifrån Sex and the city. 

Men helt klart är att det finns något som förenar dessa böcker oberoende av vem den till tänkta 

läsaren är, Jennifer Weiner citeras av Joanna Webb Johnson i Chick Lit. New woman´s fiction: 

Chick lit is any novel where you have a smart, spunky, benighted female heroine who is 

anywhere between maybe 22 and 40ish, who will, in the course of the novel, have awful things 

happen to her but will persevere, usually with her cadre of eccentric friends, her semi-

dysfunctional family and  perhaps a pet8. 

Denna analys beskriver egenskaper hos hjältinnan, Suzanne Ferriss ger I sin tur en god förklaring 

till kategorierna inom chick lit: 

From the perspective of literary criticism, we can define it as a form of women´s fiction on the 

basis of subject matter, character, audience, and narrative style. Simply put, chick lit features 

single women in their twenties and thirties navigating their generation´s challenges of balancing 

demanding careers whit personal relationships9. 

Kombinerar man dessa två analyser får man en ganska tydlig bild av vad chick lit har för 

grundstenar. Hjältinnan som ofta är runt 30 år kommer under bokens gång ha ett antal problem 

att lösa i sitt liv, men tillskillnad från klassiska kärleksromaner så är inte det väsentliga att fånga 

                                                             

 

8 Red Ferriss& Young, Webb Johnson, Chick Lit. The New Woman´s Fiction, New York2006 Sid 142 
9 Red Ferriss & Young, Ferriss, Chick Lit. The New Woman´s Fiction, New York 2006 Sid 3 
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drömmannen och bli en ”riktig” kvinna, drömmannen finns förstås, men oftast får han väldigt 

lite utrymme, istället ligger fokus på hjältinnans utveckling och självkännedom. Hon ska med 

hjälp av sina vänner, som har en stor roll i romanerna, istället fortsätta att utveckla sina egna 

unika sidor. Maria Nilson skriver i Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism, att hon ser de nya 

chick lit böckerna som en utvecklig av flickböcker, ofta är den unga hjältinnan en vild 

levnadsglad sprakfågel, men på slutet tämjs hon och blir en riktig kvinna, skillnaden i chick lit är 

att hjältinnan där aldrig tämjs. 

 

2.3 Chick litens föregångare 

     Då jag har läst om chick lit i tidigare forskning stöter jag gång på gång på författaren Jane 

Austin, denna författare nämns av otaliga chick lit författare och forskare. Helen Fielding 

erkänner glatt att hon har baserat Bridget Jones´s Diary på Austins Stolthet och fördom1011 Till 

och med gick hon så långt att låta romanens manliga hjälte, Bridgets blivande till och från 

pojkvän, kallas för Mark Darcy efter Mr Darcy i Stolthet och fördom. Ännu mer tydlig blir 

referenserna i filmatiseringen av Bridget Jones´s Diary, där Mark Darcy spelas av Colin Firth, 

samma aktör som spelade Mr Darcy i BBC:s miniserie av Stolthet och fördom12. 

Så varför är Jane Austen så populär och viktig för chick lit författarna? Ett svar kan vara Jane 

Austins intresse för och fina beskrivningar av vardagliga detaljer, något som är återkommande 

även i chick lit. Jag tror också att sättet Austin behandlar sina karaktärer är en stor källa till 

inspiration, Austin sätter inte sina hjältinnor på höga piedestaler utan ofta beskrivs de med en 

stor dos ironi och de görs mer levande då hjältinnornas fel och brister flätas in 

karaktärsskildringen. 

Detta om romanhjältinnors olika karaktärsdrag med icke perfekta sidor är något som jag 

kommer gå djupare in på i nästa avsnitt då jag kommer diskutera olika livsval och sätt att 

hantera livets olika hinder samt jakten på lycka. 

                                                             

 

10
 Jane Austen,  Pride and Prejudice, först publicerad 1813. 

11  Ferriss, Chick Lit: The new woman´s fiction, New York 2006 Sid 71 
12 “Pride and Prejudice”, BBC  TV miniserie 1995 
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Förutom Austins litterära stil så tror jag inte att det är en allt för vild gissning att många chick lit 

författare väljer just Austin som inspirationskälla, då hon var en kvinna som skrev om kvinnor i 

ganska vardagliga situationer, just som dagens chick lit författare gör och självklart handlar det 

om att ge genren status. Chick lit är inte finkulturell litteratur och att då peka på en accepterad 

klassisk författare som föregångare kan vara ett försök att ge genren legitimhet. Maria Nilson 

skriver i Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism att det är ett sätt för författarna att visa på en 

utveckling, att chick lit inte är snabbt uppkommet och kommer lika snabbt försvinna, utan i 

stället är det utveckling av en kvinnlig berättartradition13. 

Jane Austins böcker nämns alltså ofta som inspirationskällor, men förutom hennes författarskap 

tycks det möjligt att se andra litterära referenser och inspiratörer. Inflätat i chick lit är 

traditionell prosa, populärromantiska böcker så som kärleksromanen och även gamla tiders 

etikettböcker, för även om det inte listas rakt upp och ned vad som hör till god etikett så 

framkommer ändå exempel, ofta varnade genom en bi- karaktär som det går illa för eller 

hjältinnans egna klantigheter som hon med hjälp av sina vänner reder upp. I Chick Lit. The New 

Woman´s Fiction skriver Stephanie Harzevski14 att då chick lit böckerna blandar dess 

beståndsdelar så kan de läsas som underhållning men även som en slags självhjälpsböcker, 

böckerna blir således en utvecklingsroman. Detta är det dock inte alla som håller med om, 

Nilson 15menar till exempel att det är för högtidligt att kalla chick lit för utvecklingsroman, men 

hon medger att det kan bero på vad man lägger i begreppet, Goethe och Wilhelm Meisters 

läroår känns faktiskt mer pampigt än Keyes Sushi for beginners. Jag tror att mycket av denna 

attityd går att härleda till den litterära traditionen och könsroller, genom kanonisering och 

differeringen mellan högt och lågt samt det faktum att kvinnor under en stor del av vår historia 

inte har haft samma möjligheter att resa eller studera och antagligen har kvinnliga 

utvecklingsromaner setts som ganska ointressanta då kvinnorna behölls inom familjens och 

hemmets sfär medans den manliga populationen var mycket mer rörlig. 

 

 

                                                             

 

13
 Maria Nilson, Chick Lit. Från glamour till vardagsrealism, Lund 2008 Sid15 

14 Harzevski, Chick Lit. The New Woman´s Fiction, New York 2006 Sid 31 
15 Nilson, Chick Lit. från glamour till vardagsrealism,  Lund 2008 sid 14 
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2.4 Hur ser Chick Lit ut? 

      Som jag har skrivit innan var det troligtvis Chris Mazza som myntade namnet chick lit, men 

det var den brittiska bokindustrin16 som gjorde begreppet till ett genrenamn ett par år senare 

och med namnet kom en särskild estetik. Böckernas omslag påminner mycket om glansiga 

magasin riktade till yngre kvinnor. Det är klara färger så som rosa, blått och guld och nästan 

alltid pryds omslagen med illustrationer av ett par höga klackar, handväskor eller Martini glas. 

Vid de tillfällen det inte är illustrationer så är det istället glamourösa foton av författarinnan 

själv. 

Förutom tryckdesignen på böckerna följer de en gemensam litterär mall, en förvisso 

skolexemplarisk sådan i hur man bäst bygger upp en dramaturgisk berättelse med introduktion 

av hjältinnan, problematik följt av lösning, ytterligare problematik och avslutas slutligen med att 

problemen löses, hjältinnan har lärt sig något om sig själv och så levde de lyckliga i alla sina 

dagar, eller kanske snarare så levde hon lycklig i alla sina dagar fram till nästa minikatastrof i 

fallet chick lit. 

Som ni vid det här läget har förstått utspelar sig chick lit romanerna i det närmaste uteslutande i 

storstäder. Den puls som städer som London och New York förmedlar är i allra högsta grad en 

extra bifigur i böckerna, men förutom de oändliga möjligheterna och även anonymiteten som 

metropoler ger tror jag även att samma puls ger legitimitet till sättet böckerna är skrivna. Det är 

en form av journalistisk snabbhet i hur berättelsen förs fram, det är snabba meningar och korta 

miljöbeskrivningar, det gamla latinska begreppet ´in medias res17´ kommer för mig, här finns inte 

utrymme för längre poetiska rums och miljöbeskrivningar vilket är vanligt i andra skönlitterära 

böcker. 

 Förutom att romanerna är skrivna i på detta journalistiska direkta sätt, är sms, inköps eller att 

göra listor och e-mail vanligtvis insprängda i texten, allt för att läsaren på ett så effektivt men 

tidssparande sätt skall känna att de verkligen läser hjältinnans dagbok som i fallet med Bridget 

Jones´s dairy, eller är som en skugga bredvid hjältinnan som ofta är fallet i Marian Keyes böcker. 

Det är genom dessa listor och korta meddelande som historien bärs fram, men det är också här 

som nutidsorienteringen och placeringen av karaktärerna cementeras, sms förkortningar, 

                                                             

 

16 Red Ferriss& Young, Chick Lit. The New woman´s Fiction,  New York 2006 Sid 23 
17 ´In medias res´, på svenska ungefär i sakens mitt/kärna, eller mitt in i sakerna 
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restaurangnamn, kända gator och modehus, om det är ”inne” så omnämns de här och ger 

läsaren en känsla av att vara delaktig i historien och att det händer nu. En fara med detta måste 

vara att böckerna kan komma att kännas daterade om för mycket engagemang läggs på märkes 

omnämning och trender, då dessa brukar vara snabbt utbytta, det gäller att göra det med finess, 

och frågan är vilka chick lit böcker som kommer stå sig mot tiden och bli lästa om tio, tjugo år, 

men samtidigt är det även detta som ger böckerna känslan av storstadspuls, där allt kan hända 

för att i morgon vara bortglömt. 

På tal om journalistiskt författarsätt, så är det intressant att notera att många av chick lit 

författarna har en bakgrund inom media. Maria Nilson pekar ut i Chick Lit, från glamour till 

vardagsrealism, att författarna oftast själva är journalister, hon nämner bland annat Kicki 

Norman som har arbetat som chefredaktör på SOLO, Belinda Olsson tidigare chefredaktör på 

Veckorevyn och kolumnist på Aftonbladet, även Emma Hamberg har ett förflutet på Veckorevyn. 

Faktiskt tror jag att det skulle vara lättare att lista de som inte har jobbat som journalister, detta 

gäller både för svenska författare som för anglosaxiska. Chick lit författarna skriver helt enkelt 

om miljöer och låter sina karaktärer vistas i miljöer som de själva känner till. På tal om känna till, 

har jag redan konstaterat att det finns en tydlig åldersmall för hjältinnan, men stämmer detta 

med verkligheten? Jo författarna har sett till omgivningen, enligt Office for National Statistics18 

har antalet singelhushåll fördubblats Storbritannien från 6% 1971 till 12% 2008, den största 

ökningen ligger hos människor under den statliga pensionsåldern, 2006 registrerades det lägsta 

antal giftermål i Storbritannien sedan 1895.Vanligaste åldern för första giftermålet år 1996 var 

mellan 25-29 år 77,2%. Vanligaste åldern för giftermål år 2006 är även här 25-29 år, men de är 

betydligt färre, 53,4%. 

Vi ser en liknad utveckling i Sverige där medelåldern för första giftermålet för kvinnor 1991 låg 

på 27,8 år medan utvecklingen år 2004 har stigit till 31.7 år. Även medelåldern på förstföderskor 

har ökat med 5 år sedan 1975 till 29 år 200519. Så uppenbarligen finns det ett större antal 

singelhushåll i storstäderna, och detta fenomen har författarna tagit vara på.    

 

                                                             

 

18 Statistics.gov.uk./hub/people-places/housing-and-households/households/index.html November 2009 
19 Scb.se/statestik/publikationer. Scb.se November  2009 
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Förutom detta tillkommer en ytterligare dimension då många chick lit författare driver egna 

bloggar, vilket skapar en närhet till sina läsare. Genom att låta läsaren direkt kommentera 

senaste boken kan de anpassa handlingen i nästkommande efter läsarnas önskemål, det är även 

ett utmärkt forum för att snappa upp trender och att prova sina idéer hos potentiella läsare 

innan de slutgiltiges sätts på pränt.  I höstas publicerades ännu en svensk chick lit roman, skriven 

av Sofi Fahrman, vanligtvis modechef för Aftonbladets bilaga Sofis Mode.  I en intervju av Sofi 

Fahrman i nämnda bilaga berättar Sofi att hennes kommande bok heter Elsas Mode20, att den är 

en fiktivt självbiografisk roman och att hon har fått mycket idéer av vänner men även från 

bloggläsare som hon aktivt har rådfrågat21. Jag har sökt i bloggarkivet och funnit att på frågan 

hur läsarna vill att omslaget på den kommande boken ska se ut, så har 48 olika personer 

svarat22, och ja, nu när boken finns ute så har Sofi lyckats möta de olika önskemålen gällande 

omslaget. 

 

Vad säger Chick Lit om människan? 

 

3.1 Existentialismen: en översikt. 

     I denna del av arbetet kommer jag studera chick lit romaner utifrån ett existentialistiskt 

perspektiv, med dess grundläggande teorier och begrepp för att analysera chick lit hjältinnans 

livssituation och romanernas händelseutveckling. De teman jag ämnar diskutera chick lit kring är 

religion, frihet och ångest. Inom existentialistisk filosofi är ångestbegreppet kopplat till frihet, 

detta för att människans valfrihet skapar ångest hos människan. Vi har alla ett ansvar inför oss 

själva och andra, hur och på vilka premisser vi lever våra liv skapas av våra egna val och det är 

detta som skapar ångesten. 

Existensfilosofi är väldigt bred, hur och vad en människa är och handlar som hon gör är något 

som har engagerat filosofer i urminnes tider men gemensamt för de olika förgreningarna är att 

existensfilosofin tar utgångspunkt i den mänskliga existensen som konkret eller levd existens 

                                                             

 

20
 Sofi Fahrman, Elsas Mode, Stockholm, Nordstedts förlag, oktober 2009 

21 Sofis Mode Nr 42/2009 
22 Sofismode.se18/9 2009  
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samt att den mänskliga existensen är frihet i en situation, d.v.s. det finns en dubbel betoning 

inom filosofin, å ena sidan människans frihet, å andra sidan att hon är satt i en situation.  

Existentialismen, denna filosofi till vilket så många olika filosofer så som Friedrich Nietzsche, 

Sören Kierkegaard, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Simone de 

Beauvoir och Albert Camus räknas som mycket inflytande, i och med detta så är existentialismen 

mycket bred, här finns både teologi och ateism, hoppfullhet och mörkare framtidssyn. Men 

utgångspunkten är alltid mänskligheten, det är människan som i första hand är intressant. Jag 

kommer inte att föra någon djupare redogörelse för alla ovan nämnda författare och filosofer, 

då skulle denna uppsats bli på tok för lång, men en kortare presentation av de för min 

kommande diskussion två viktiga filosofer och deras utmärkande teorier tycker jag är på sin 

plats.  

    Jean-Paul Sartre (1905-80)  Född och uppvuxen i Paris och är kanske den mest kända av 1900-

talets filosofer mycket i och med hans publicerade verk L´Être et le néant, år 1943 svensk 

översättning Varat och icke varat. I vilken han lägger fram huvudpunkterna i existentialistisk 

filosofi. Sartre uppfattar människan som radikalt fri, människan kan inte existera utan att vara 

fri. I och med att det krävs frihet för att uppge eller avsäga sin frihet är människan dömd till 

frihet. 

Varat som i titeln Varat och icke varat, finns i två former: ´varat -i- sig´ (en soi) och ´varat –för- 

sig´(pour soi). Lättast att beskriva olikheterna är att varat –i- sig är det sätt ett ting är som det är, 

ett givet faktum. Varat - för- sig däremot betyder att människa inte bara är som hon är, utan kan 

ändra och påverka sin tillvaro och därmed förneka det givna. 

    Soren Kierkegaard (1813-55)  Talande för denna Danska filosof och teolog är Kierkegaards 

filosofi är den metafysiska förutsättningen att människan skiljer sig från naturen och även från 

den gud som skapat naturen och människorna.  I Hans författarskap var han väldigt produktiv 

varav böckerna Enter-Eller( 1843) och Begrebet Angest (1844) kan räknas till de mest kända. 

Enligt Kierkegaard finns det i naturen bara rum och tid. Blommorna, träden och djuren uppstår 

och utvecklas med sin omgivning och så småningom går de under, d.v.s. vissnar och dör. 

Människan å andra sidan kan förhålla sig till sin situation, hon har förmågan att ingripa och 

ändra sin situation och på det viset skiljer hon sig från naturen. Människan skiljer sig även från 

gud, i att om han finns så existerar gud höjt över tid och rum, gud är oändligt fri, medan 

människans frihet är begränsad och där med ändlig  
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Som grund för min fortsatta analys har jag nedan lista fem för existentialismen viktiga punkter 

eller teman: 

 Existens före essens. Vad du är (essens) är en produkt av din val (existens). Vad du är, är 

inte förutbestämt, du är vad du gör dig till. 

 Tid är väsentlig. Vi är alla fundamentalt tidsbundna, men till skillnad från mätbar klocktid 

så är vår tid kvalitativ. Inte än, redan och nuet ändras och skiljer sig mot varandra i 

mening och värdering. 

 Humanism. Existentialism är en personcentrerad filosofi. Förvisso inte anti vetenskap, 

men fokus ligger på den mänskliga individuella jakten på identitet och mening. Detta i 

en uppsjö av social och ekonomisk press av massamhället för ytlighet och konformism. 

 Frihet/ Ansvar. Existentialismen är en filosofi om frihet. Grunden ligger i att vi alla har 

möjlighet att ta ett steg bakåt och reflektera över våra gärningar. I detta så är vi mer än 

oss själva. Men vi är även lika mycket ansvariga som vi är fria. 

 Etik. Även om existentiallisten är fri att förstå etik på hans eller hennes sätt, så är det 

underliggande behovet att undersöka om vårt liv och samhället vi lever i är autentiskt23. 

 

  3.2 Andlighet och stadier av utveckling 

     Jean- François Lyotard24 förkunnade år 1979 att de stora berättelsernas tid är förbi. Han var 

förvisso postmodernist men för att beskriva hur chick lit romanerna behandlar religion så är 

uttalandet mycket passande, när Lyotard i boken ”Det postmoderna tillståndet” sa att de stora 

berättelsernas tid är förbi menade han att de religiösa, ideologiska eller metafysiska system man 

tidigare använt för att förklara verkligheten inte längre var giltiga. I stället har en sekulariserad 

inställning till tillvaron inträffat och de stora berättelserna är numera utbytta till subjektiva och 

provisoriska sanningar. Samhället och dess syn på sanningar är nu individuella, man tar vad man 

vill ha och kan lämna det som man personligen inte tycker passa in för stunden. Så låt oss se hur 

detta presenterar sig inom chick lit. 

Av de många olika chick lit romaner jag har läst inför uppsatsen så är det bara i Angels av Marian 

Keyes som karaktärerna besöker en gudstjänst och det sker en enstaka gång, upprinnelsen till 

                                                             

 

23 Thomas R. Flynn, Existentialism. A very short introduction. New York.2006 sid8 
24 Jean- François Lyotard 1924-98 fransk filosof och postmodernist. Filosofins historia. Lund 2003 sid535 
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besöket är desperation. Huvudkaraktären Maggie har efter upptäckten att hennes make har en 

affär med en annan kvinna rest från hemmet på Irland till sin vän Emily i Los Angeles. Emily i sin 

tur är en hårt arbetande manusförfattare som pendlar mellan hopp och förtvivlan då hon aldrig 

riktigt är säker på om något av de stora filmbolagen kommer att köpa hennes manus.   

Maggie kommenterar hennes kyrkobesök och inställning till religion så här: 

I hadn`t been to Mass for as long I couldn’t remember the last time. *…+ I was a foul-weather 

Christian, and only prayed when I was afraid or when I desperately wanted something. Same 

with Emily. Seemed like we were both afraid- or desperately wanted something25. 

Religion är helt enkelt en nödlösning, något som möjligtvis går att ta till när livet känns nattsvart, 

fast samtidigt så förstår man att kyrkobesök är något pinsamt, det är så desperat och inget som 

karaktärerna egentligen tror på. Det är ganska talande att just detta kyrkobesök och de andra 

besökarna beskrivs som deltagare i en show, att alla är uppklädda till tänderna och tar varje 

chans till att visa upp sig, de är helt enkelt arbetslösa skådespelare som greppar efter det lilla 

hoppet att det kan finnas någon med kontakter inom filmindustrin där som kan upptäcka dem, 

eller som Emily konstaterar, ”Out-of-work actors, their only chance of applause26” vi befinner 

oss i Hollywood och alla medel är tillåtna. 

Gudtjänst besöket i Angels är som sagt ett undantag, men det betyder för den skull inte att chick 

lit helt saknar inslag av mysticism. Det finns där men den är varierande och hjältinnan anpassar 

och blandar livsåskådningar, psykologi och ”magi” för att passa hennes egna behov. Detta 

stämmer väl överens med postmodernismen men även existentialismen och dess tankar om hur 

religion och metafysiska system har ersatts av subjektiva och individuella sanningar. 

I de båda böckerna om Bridget Jones av Hellen Filding, använder Bridget sig av självhjälpsböcker 

av varierande slag och titlar som: Women who love too much., Men are from mars, Women are 

from Venus, Zen and the art of shopping, Loving you’re seperatated man without losing your 

mind, The seven habits of highly effektive people, Don’t sweat the small stuff. Och Beyond Co-

dependency with a man who can`t commit. Detta är bara en del av de olika självhjälpsböckerna 

som Bridget och hennes vänner använder sig av, eller rättare sagt så använder de delar av dem, 

de passager eller goda råd som passar in för tillfället och verkar tilltalande.  
                                                             

 

25 Marian Keyes, Angels , London 2002sid 426 
26 Marian Keyes, Angels, London 2002sid 427 
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Om man förr i tiden förlitade sig till religion och tradition vad gällande hur man ska bete sig i 

relation till andra och för att finna svar på livsfrågor så gäller nu en missmash av åsikter och råd. 

I stället för präst, vännerna. Istället för dogmer och nedskrivna legender, kvasipsykologiska 

självhjälpsböcker och tv- program .  

För att återigen ta Bridget Jones som exempel så kan jag konstatera att den uppsjö av 

självhjälpsböcker hon läser, behandlar hon som experter på relationsämnen, detta visar sig dock 

ganska snart vara ett problem, stället för att kommunicera med sin av och till pojkvän och där 

med förstå att de problemen de har mest är skapade av henne själv, just genom att inte 

kommunicera utan att utgå från de många, ibland smått omöjliga råd och regler som böckerna 

erbjuder, skapar hon en omöjlig situation, upplagd för missförstånd. Det är först på slutet av 

sista boken som detta går upp för henne, då hon råkar höra sin ex pojkvän Mark Darcy beklaga 

sig för en gemensam bekant: 

This self-help book nonsense- all these mythical rules of conduct you’re presumed to be 

following. And you just know every move you make is being dissected by a committee of 

girlfriends according to some breathtakingly arbitrary code made up of Buddhism Today, Venus 

and Buddha Have a Shag and the Koran. You end up feeling like some laboratory mouse with an 

ear on it´s back!27 

Bridgets respons till detta är förvirring, men inser att det finns ett problem och beslutar sig för 

att göra sig av med sina böcker: 

[…] In turmoil. Surely it cannot be that reading self-help books to improve my relationship has 

destroyed the whole relationship? Feel like entire life`s work has been a failure.*…+ All going in 

the bin*…+ cannot bear to throw out The Road Less Travelled and You Can Heal Your Life. Where 

else is one to turn for spiritual guidance to deal with problems of modern age if not self- help 

books? Also maybe should give to Oxfam? But no. Must not ruin relationships of others, 

especially in Third World.  Would be worse than behavior of tobacco giants28. 

Det virrvarr av kurser, självhjälpsböcker och goda råd som möter hjältinnan i chick lit romanerna 

kan ses som ett utslag av den postmodernistiska tiden, det finns inga dogmer att förhålla sig till, 

utan de blir snara attackerade med råd och moral från en mängd håll. Detta i sin tur är svårt att 
                                                             

 

27 Helen Fielding, Bridget Jones. The Edge of Reason. London1999, Sid253 
28 Helen Fielding, Bridget Jones. The Edge of Reason.  London 1999,Sid263-264 
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förhålla sig till, för hur gör man när man liksom Bridget Jones har lyssnat och försökt leva efter 

dessa olika nya regler, men upptäckt att de inte är användbara för henne. Hon börjar helt enkelt 

att lyssna till sig själv, att påstå att chick lit hjältinnorna uppfattar sig som radikalt fria, eller vad 

Sartre kallar för den autentiska människan är att ta i överkant, men hon är på god väg, i dessa 

romaner så är det mycket vanligt att hjältinnorna på slutet börjar ta sitt eget ansvar och slutar i 

stor mån med att söka hänvisningar i samhället och umgängeskretsen för att rättfärdiga sitt liv. 

     För att vara en individ måste du bli det enligt existentialismen, det individuella jaget är 

människan född med i den mening att människa är som ett tomt blad, men det går förlorat på 

en gång, då du från början blir lärd och inskolad i vad du ska vara, existensen kommer som sagt 

före essensen. För att vara en individ, dvs. ha essens, i massamhället måste du gång på gång 

göra olika val och själv ta ansvar för vem du var och vem du ska bli. 

      

     Enligt Kierkegaard så är egentligen ingen människa ateist, men visa av dem har blockerat eller 

stängt av sitt medvetande för det Eviga, i och med detta så blir deras livsförståelse istället 

bestämt av det timliga, det vill säga: nuet, redan och inte än. Utifrån huruvida man som 

människa är medveten om det Eviga eller inte påverkas människans livshållning, hennes moral 

och värderingar. Denna relation till evigheten och tiden på individuellnivå kallas ”livsanskuelse” 

eller teorin om stadierna. 

Dessa stadier, på vissa ställen även kallat för sfärer, kan man räkna tre eller fyra som är de mest 

väsentliga. I fallande ordning kallas de för: 

 Det Religiösa stadiet 

 Det Etiska stadiet 

 Det Estetiska stadiet 

 Omedelbarhetens stadium 

I Lennart Koskinens bok, Soren Kierkegaard och existentialismen – om tiden, varat och 

evigheten29. läser man att Kierkegaard gör stor skillnad mellan ”omedelbarhetens” människan 

och estetikern. Omedelbarhetens människa, även kallad för dussinmänniska är den som bara 

                                                             

 

29 Lennart Koskinen, Soren Kierkegaard och existentialismen. Om tiden, varat och evigheten. Nora 1994  
sid71-73 
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följer med strömmen, tar inga egentliga egna val och engagerar sig inte i någonting. Den 

estetiska människan vill där i mot uppnå njutning i nuet, denna karaktär är på det viset mycket 

målinriktad och gör medvetna val för att nå målen. 

Hjältinnorna inom chick lit romanerna hör oftast hemma i det estetiska stadiet men det sker allt 

som oftast att de under romanens gång lyckas ta steget till det etiska stadiet. Det religiösa 

stadiet kan dock inte omnämnas i detta sammanhang, då hjältinnorna överhuvudetaget inte 

kommer dit och det faktum att det inte egentligen diskuteras religion inom de böcker jag har 

läst spelar självklart in. 

Men låt oss se hur romankaraktärerna speglar de olika stadierna. Omedelbarhetens stadium 

trodde jag från början att väldigt många skulle passa in i, men det visar sig vid närmare studier 

att det bara är två av hjältinnorna som kan sägas falla in här. Den ena är Rebecca Bloomwood i 

Sophie Kinsellas En shopaholic i New York och den andra är Rachel Walsh i Marian Keys Rachel´s 

Holiday. 

I Rachel´s Holiday möter vi Rachel, bosatt i New York men ursprungligen från Irland. Så som 

titeln antyder får läsaren följa Rachel på en resa, men resan är mer än själslig resa än en fysisk, 

förvisso reser hon tillbaks till Irland, men det är inte en semester utan en resa till ett 

behandlingshem efter att hon nära tagit sitt liv vid en narkotika överdos. 

Läsaren får under romanens gång lära känna Rachel, dels under behandlingen och dels genom 

hennes minnen från tiden som ledde fram till överdosen. 

Det visar sig att hon har otroligt dåligt självförtroende och har aldrig direkt tagit något eget 

ansvar för sitt liv, hon har levt i skuggan av först sin fyra mycket åsiktsfyllda systrar och senare i 

skuggan av sin vän Bridget. Medans Bridget har utbildat sig så har Rachel mest suttit av tiden på 

tråkiga meningslösa jobb, då Bridget har rest runt och arbetat i andra länder för att skapa sin 

karriär har Rachel följt med, inte för att själv göra något av sig själv, hon har helt enkelt inte de 

framtidsvisionerna, utan för att det är så lätt att följa med i Bridgets kölvatten. Detta betyder 

inte att Rachel bara tänker på nuet. Snarare tänker hon inte alls på nuet men inte heller skapar 

hon några framtidsplaner. För att åstadkomma det skulle det krävas att hon agerade i nuet.  
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Rachels terapeut målar upp en talande och inte särskilt smickrande bild av Rachel efter en 

konfrontation på behandlingshemmet: 

*…+ That´s you Rachel, *…+ you are that amorphous, shapeless human being. No loyalty, no 

integrity, nothing30.  

 När Rachel inte reagerar på dessa ord forstsätter terapeuten sitt tal med: 

Your real enemy is yourself and that´s not going to go away. You´ll walk out of this room today 

thinking you´re great for not having opened up to me. But that’s not a victory, it´s a 

failure.*…+When you’ve no belief in yourself. You just float, waiting for someone else to anchor 

you31. 

I dessa ord är det tydligt hur Rachel bara flyter med och lyder minsta motståndets lag, förvisso 

så skulle man kunna hävda att Rachel vist planerar mycket i det att hon vill upprätthålla sitt 

drogmissbruk, hur hon ska skaffa fram pengar till droger genom att låna eller stjäla, hur och när 

hon skall köpa dem, när hon ska ta dem och hur hon ska dölja att hon har tagit dem samt att 

hålla reda på det nät av lögner hon har spunnit kring sig själv, Men jag räknar inte detta som 

något enligt existentialismen aktiva val, då dessa val baseras på kemisk obalans. De är ett 

symptom på något men inte ett fritt val, hon har inte förmågan att ta ett kliv tillbaks och 

begrunda sitt liv, denna förmåga kommer först efter ett tag på behandlingshemmet. 

Rachel går från att vara en ”dussinmänniska” i mycket hög grad till att vara, i alla fall i början, en 

estetisk människa där njutningen är målet. Dock upphör njutningen att vara just det då 

missbruket tar överhand. 

Nästa steg för Rachel blir den knuff framåt hon får av behandlingshemmet som genom oändligt 

många terapisessioner får henne att inse att det är hon och bara hon som beslutar över sitt liv. 

Rachel lyckas i slutet av boken ta klivet över till det Etiska stadiet. Hon tar ansvar för sitt liv, och 

genom det ansvar för de runt om kring henne, hon sätter även upp livsmål för sig själv, i det att 

hon börjar studera på universitetet för att så småningom bli psykolog och på det viset hjälpa 

andra som befinner sig i samma situation som hon har varit. 

                                                             

 

30 Marian Keyes, Rachel´s  Holiday,London1997 sid 462 
31 Marian Keyes, Rachel´s Holiday, London1997 sid 462 
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Rachel lyckas alltså att gå från en icke autentisk dussinmänniska till att bli autentisk, men då 

romanen självklart har ett slut så kan man undra hur fortsättningen skulle se ut, klarar hon av att 

vara autentisk? Eller kommer hon falla in i nya spår i vilket hon upphör att i fråga sätta sina val 

om och om igen, på detta har jag inget svar. 

     I Sophie Kinsellas roman En shopaholic i New York gör huvudkaraktären Rebecca Bloomwoods 

inte denna stadieresa utan pendlar mellan omedelbarhetens och det estetiska stadiet. Detta gör 

att romanen känns ganska platt, en människa utan egentligt hopp eller mål är inte direkt 

underhållande. 

Rebecca är utbildad ekonom, oklart varför då det inte verkar finnas något äkta intresse där för 

henne, kanske speglar detta författaren som har ett förflutet inom ekonomijournalistik(!), men 

då Rebecca blir erbjuden ett jobb som ekonomirådgivare på morgonteve och ett erbjudande om 

att skriva en bok på samma ämne tvekar hon inte till att tacka ja, fastän hon inte tror att hon 

kommer klara av det. Detta är ganska vanligt inom Chick lit, att hjältinnorna brister i tron på sin 

egna kompetens men tackar ja till uppdrag då det helt enkelt är lättare ett säja ja en att behöva 

förklara varför man tackar nej. Och i och med det så spenderar de mycket tid och energi på att 

oroa sig över att bli påkomna som bluffar. Lustigt nog så blir de aldrig det, för oftast så är de så 

pass kreativa och intelligenta att de i slutändan lyckas med sina uppdrag. 

 Sartre har i sin filosofi ett begrepp som kallas för ´mauvaise foi´ eller ond/dålig tro, detta 

inträffar när en människa kämpar för att begrava ångesten inför den egna friheten, det finns en 

självmotsägelse i människans liv då hon är grundläggande fri men ändå söker efter att vara i- sig, 

hon vill ha och vara fast som ett ting. När chick lit hjältinnan känner att hon konstant bluffar sig 

igenom sina jobb så är det för att hon försöker identifiera sig men en bestämd social roll eller 

position. Och i och med att hon går helt upp i arbetet med att så att säga leka vara något, missar 

hon andra möjligheter i sitt liv. Sartre har ett bra exempel på detta ´vara - för- andra´ fenomen, 

med sin beskrivning av den perfekta servitören. Servitören gör allt som förväntas av 

schablonbilden av servitörer, hur han rör sig, hur han talar med gäster och balanserar brickan 

nonchalant, men det är just en bild han lever upp till, inte sig själv32. Ett annat sätt att vara i 

´dålig tro´ är att utgå från att man skulle vara statisk, eller som ett ting och hävda: det är bara så 

                                                             

 

32 Thomas R. Flynn. Existentialism. A very short introduction. New York 2006 sid71-74 
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jag är. Att bedra sig själv genom att påstå att man inte är ändrings bar eller är född till att var på 

ett visst sätt. 

 Så man kan säja att det finns två sätta att vara i ond tro, antingen genom självbedrägeri, i det 

att man ljuger både för sig själv och andra genom att påstå att saker och personen är på ett vist 

bestämt sätt, eller den lögnen som riktas mot andra, servitören i Sartres exempel är 

förhoppningsvis medveten om att hans personlighet inte är lika med servitör, utan något han 

spelar. 

I En shopaholic i New York verkar det som om någon, oklart vem, kan vara familj, vänner, skola 

eller samhället har påverkat Rebecca till att bli ekonom så i den meningen har hon flutit med 

strömmen, hon har inte valt sin karriär själv. Men en annan sida av Rebecca är att hon har ett 

extremt shopping behov som drivs av inget annat en lust. 

Denna lust är nästan manisk, hon måste handla, till vilket pris som helst, det är ett omedelbart 

behov som måste fyllas. Rebecca spenderar också mycket tid om att drömma om olika 

klänningar, skor och väskor och kan planera hur hon ska få tag i dessa plagg. Rebeccas 

handlande står i skarp kontrast till hennes yrke i vilket hon lär andra människor att hålla en 

budget, själv övertrasserar hon sina egna kreditkort om och om igen. Detta är dock inget som 

hindrar hennes planer för fortsatt shopping, hon utför ganska fantasifulla handlingar då hon 

försöker övertala sina bankmän till att utöka sin kreditgräns. Att det skulle finnas ett moraliskt 

problem i hennes ”dubbelliv” är inget som bekommer henne, eller ens något hon inser. Det 

enda som för henne är ett problem, är att andra i hennes ögon är oförstående och onödigt 

negativa till hennes handlande. Problemet är dock inte att hon tar till sig av deras oro, hon ser 

inte att det skulle kunna vara så att hennes levande inte är hållbart, utan hon tycker att de är de 

andra som har fått allt om bakfoten. Rebecca ljuger för sin kompis hon delar lägenhet med, sin 

pojkvän och familj, men inte för att hon inser att hon gör fel utan för att de ska sluta med i 

hennes ögon, obefogade oro. 

 Fast Rebecca ljuger så är jag inte helt säker på att hon är omoralisk, detta kan ses som en stor 

motsats, men liksom Kierkegaards Johannes i En förförares Dagbok33, där Johannes är baserad 

på Don Juan, framkommer det att då Johannes inte skyr några medel i sin förförarkonst så är 

                                                             

 

33 Thomas R. Flynn, Existentialism. A Very short introduction, (The Diary of a Seducer), New York 2006sid 
30-31 
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han inte omoralisk, detta för att moralen inte har någon plats hos Johannes, det etiska stadiet 

har helt enkelt ingen påverkan hos honom, och vet man inte vad som är gott eller ont kan man 

inte heller välja att agera utifrån moraliska konsekvenser. 

Rebecca befinner sig till största delen i omedelbarhetens stadium, hon kan inte enligt 

Kierkegaard förhålla sig till tiden, tid är en nödvändig förutsättning för förståelse om sig själv och 

omgivningen. Hon har inte heller lärt sig att ta ett steg åt sidan så som Sartre dikterar att 

människan har förmågan till, och se på sitt liv och gärningar utifrån. Lennart Koskinen skriver i 

Soren Kierkegaard och existentialismen – om tiden, varat och evigheten att olika ”tidsförståelser 

betingar olika livsförståelser34”. Som exempel på en person som lever i omedelbarhetens 

stadium skriver Koskinen : 

Genom att (Personen, egen kommentar)[…] saknar medveten tidsförståelse saknar han också en 

medveten relation till sitt liv, saknar- med ett senare existentialistiskt språkbruk- autentisk 

existens. Det förflutna, framtiden och nuet är alla godtyckliga former för tidens rörelser*…+ i 

minnet rör sig (personen) bakåt i tiden, i hopp eller förväntan framåt, och däremellan är han 

blott skenbart närvarande i nuet35. 

Då omedelbarhetens människa inte är närvarande, utan bara flyter fritt så blir varken förväntan 

eller hoppet en inspirationskälla för aktiva val och lika lite som personen kan välja inför 

framtiden drar denna någon lärdom av det som har hänt, det förflutna är just bara det och inget 

att lära sig av. 

 Förutom dessa två olika exempel på de lägre stadierna i vilket Rebecca i En Shopaholic i New 

York inte utvecklas eller tar skuttet framåt i stadietrappan, medans Rachel i Rachel´s Holiday 

lyckas ta stegen närmare en autentisk människa så tycker jag att de övriga hjältinnor som jag 

stött på befinner sig inom det Etiska stadiet, inom detta stadium krävs att personen kan ta 

ansvar för sig själv och andra, gör egna val och vet skillnad på rätt och fel. Ofta blir det förvisso 

mycket fel och missförstånd innan hjältinnan gör rätt, helt i linje med schablonbilden av genren, 

men den etiska grunden finns där. 

                                                             

 

34
 Lennart Koskinen, Soren Kierkegaard och existentialismen om tiden, varat och evigheten. Nora 1994 sid 

75 
35 Lennart Koskinen, Soren Kierkegaard och existentialismen om tiden, vart och evigheten. Nora 1994 sid 
75-76 
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3.3Ångest 

Det är omöjligt att läsa om existentialismen utan att finna begreppet ångest.  Men det kan 

tyckas motsägelsefullt att diskutera ångest i ett chick lit sammanhang. Chick lit ska vara 

underhållande och enligt många kritiker ytligt, så var får då ångest plats? 

Ångesten kommer från att vi som människor är fria och ansvariga för våra handlingar, val och liv. 

Ångest ska dock inte förväxlas med rädsla då rädslan infinner sig i faktiska saker, en person kan 

vara rädd för att halka och ramla utför ett fönster, men det är inget en person (vanligtvis) har 

ångest inför. 

 Som jag har skrivit om tidigare så är romanerna tydliga i upplägget av händelseutvecklingen: 

hjältinnan har ett problem, som hon med hjälp av sina vänner så småningom lyckas lösa. Dessa 

problem är av känslomässig natur men maskerade som sociala konventioner och mål, att klättra 

på karriärstegen, att äga en vacker lägenhet med tillhörande garderob och kropp och att skaffa 

sig den perfekta pojkvännen, allt detta som i vårt samhälle räknas som tecken för ett lyckligt liv. 

Men blir hjältinnan lycklig av detta och uppnår de målen? Svaret är både ja och nej. 

Nej för att de inte ärligt till varje pris vill ha allt det materiella, eller det livet som förespråkas, 

men ja för att de så småningom väljer att följa en annan väg, dvs. känner efter själv vad de vill 

med sina liv.  

Inom Chick Lit finns det alltid en, ibland flera, bifigurer som hjältinnan mäter sig mot, det kan 

vara en chef eller bekant. Ibland till och med ingen hon egentligen känner men har läst mycket 

om, som till exempel Bridget Jones alla författare till relations - och självhjälpsböcker. Men 

gemensamt för dessa karaktärer är alla mycket olika hjältinnan, de har alltid ett perfekt yttre, 

strålande karriärer, ett brett kontaktnät och allt som oftast är de ganska hårda och otrevliga. 

Dessa kvinnor ter sig i Chick lit hjältinnans ögon som både skrämmande och beundransvärda, de 

tycks ha allt som samhället anser som lyckade egenskaper och vår hjältinna vet att hon borde 

eftersträva ett liv som deras, men samtidigt så varken vill eller kan de. Detta är något som för 

hjältinnan skulle kunna leda till ångest. Känslan ångest kommer enligt Sartre inom den frihet hon 

har, alla val människan tar leder fram till den hon blir och i slutändan är människan inget, hon 
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dör och döden är fullständigt absurd.  Thure Stenström skriver i Existentialismen, studier i dess 

idétradition och litterära yttringar att: ”Det är med frihetens hjälp som hon i spontana, icke 

nödvändigtvis viljebetonade valakter väljer vad hon ännu icke är, dvs. sitt vara36” När Chick lit 

hjältinnan ställs öga mot öga med dessa figurer känner hon sig ofta förminskad. Exempel på 

detta finner man i Bridget Jones´s diary och Bridget Jones The Edge of reason, i dessa böcker så 

heter figuren Bridget mäter sig mot Rebecca, under en middag diskuteras en gemensam bekant: 

*…+Rebecca suddenly said, ´How´s Magda?´ ´Fine, ´I replied  

´She´s incredibly attractive, isn’t she? ´ ´Mmm,´I said. 

 ´And she´s amazingly young-looking – I mean she could easily pass for twenty-five. You were at 

school together, weren´t you, Bridget? Was she three or four years below you? 

 ´ She´s six months older, ´I said, feeling the first twinges of horror. 

´Really?´ said Rebecca, then left a long embarrassed pause. ´Well, Magda´s lucky. She´s got really 

good skin.´ 

I felt the blood draining from my brain as the horrible truth of what Rebecca was saying hit me. 

´I mean, she doesn’t smile as much as you do. That´s probably why she hasn´t got so many 

lines.´ 

I grasped the table for support, trying to get my breath. I am ageing prematurely, I realized. Like 

a time-release film of plum turning into a prune37. 

 

Det finns mängder med liknade exempel, men jag tror detta är talande nog. Istället för att 

ifrågasätta Rebeccas oförskämdhet så tror Bridget henne och finner fel på sig själv, Bridget går i 

och med detta in i en roll som den masochistiska människan. 

 Som jag nämnde tidigare så är döden för människan fullständigt absurd, anledningen till detta 

är att döden övergår vi från att vara medvetande till bara vara kropp, från subjekt till objekt. 

                                                             

 

36
 Ture Stenström, Existentialismen, studier i dess idétradition och litterära yttringar. Stockholm 1966 

sid117 
37 Helen Fielding, Bridget Jones´s diary, London 1996 sid147 
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Denna ångest inför döden tar sig oftast uttryck i ångesten att förbli ensam, att dö som den 

´galna katt- damen´, eller att ens kropp bli funnen flera dagar efter döden, halvt äten av alla 

husdjur. Eller som total oförståelse som visas i Marian Keyes roman, Anybody out there38, i vilket 

läsaren får följa Anna som i en bilolycka förlorar sin make och följaktligen det liv hon hitintills 

levt. Det intressanta med denna roman är att Anna vet intellektuellt att hennes make är död 

men hon vet ändå inte, ångesten är för stor för att hon ska kunna ta till sig den informationen, 

hon vet att han inte är här längre men hon vet inte var han är nu, i ett samtal med sin syster där 

hon uttrycker hon sin oro och oförståelse inför döden:”*…+it´s him I´m worried about.Im so 

afraid he´ll freak out when he discovers what´s happened. He´ll be so pissed-off and scared and I 

can´t bear it, ´Aidan´s going to hate being dead.” Vidare berättar hon att de två har så många 

planer, att de inte skulle dö förrän de var kring åttio och att han (Aidan) alltid oroade sig för 

henne och de skulle ta hand om varandra och avslutar med: ”And*.+ he was so strong and 

healthy, hardly ever sick.How´s he going to handle having died?39”  

Makens dödsfall har reducerat honom till bara kropp, alla de val och planer de har skapat 

tillsammans, den framtid de har planerat finns inte längre och det är för Anna fullständigt absurt 

och då det är oförståligt för henne, så vill hon inte leva vidare. Men det är inte att hon vill ta sitt 

eget liv, nej hon vill ordagrant talat trycka på pausknappen, hon försöker reducera sig själv från 

subjekt till objekt för att hon tror att det kan lindra den smärta hon känner, men det visar sig att 

ångesten inte minskar av detta och hon måste återigen lära sig ta ansvar för sig själv och skapa 

en framtid. 

Men det finns andra tillfällen i livet då denna känsla kan infinna sig och det är det som Bridget 

upplever i mötet med Rebecca.  Bridgets fria medvetande strandar inför Rebeccas blick och hon 

blir reducerad till enbart kropp. Detta tillstånd behöver dock inte vara permanent, för då 

människan är fri och så länge hon lever kan hon välja att kämpa mot detta förtryck. Visst kan 

exemplet med Bridgets miniunderkastelse te sig löjlig, kanske borde jag ha valt att citera de 

Sadomachokistiska förhållanden som utspelar sig i boken Samvetets röst av Helen Fielding eller 

Marian Keyes This Charming Man, där huvudkaraktärerna under mycket lång tid blir 

misshandlade både fysiskt och psykiskt av sina partners. Men vad jag vill visa med detta exempel 
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är att även om vi kan tycka att det finns gradskillnader inom ångestkänslor så är det ändå 

ångest. 

Det är duala känslor som Bridget och de andra hjältinnorna känner i mötet med en sådan här 

karaktär. Samtidigt som de blir reducerade som människor så ser de upp till den som reducerar, 

konstigt som det må låta men om t.ex. Bridget inte på ett eller annat vis såg upp till Rebecca och 

vad hon representerar så skulle hon aldrig låta sig ingå i den machokistiska rollen. Men det gör 

hon inte heller särskilt länge, Chick lit är lättsam underhållningslitteratur och dess hjältinnor 

skulle knappast vara särskilt underhållande om de alltid var underkastade någon. 

 

Avslutande analys 

       

     Existens före essens är Sartres bevingade ord, med detta menas förenklat att människan gör 

sig själv, att vi i och med födseln existerar men det är genom våra val som vi skapar vår essens, 

alltså det vi är. Så frågan är, skapar Chick Lit hjältinnan sig själv? Genomgår hon aktiva beslut och 

val för att utveckla sig själv eller är hon en statisk icke figur? Är hon ett subjekt eller är hon ett 

ting?  

Svaret på frågan är självfallet att hon är ett subjekt, hon är inte liksom en sten oförmögen till att 

fatta beslut eller tänka och känna, hjältinnan liksom vi riktiga människor är medveten och skapar 

sina egna normer, tar ansvar för sina handlingar och ger på det viset livet mening.  

Det har varit intressant att läsa dessa romaner med existentialismen i bakhuvudet. Att försöka 

analysera och plocka in handlingen och karaktärer i ett större perspektiv än bara underhållning. 

Men samtidigt måste jag poängtera att chick lit är underhållning. Det är ingen som påstår att 

dessa böcker skulle vara något djupare filosofiskt inlägg, visst berör de allmänmänskliga ämnen 

och problem, men poängen med romanerna är att läsaren ska kunna slappna av och för en 

stund bli roade. 

Chick lit romanerna är grunda, själva formatet och genren är inte gjort för djupare analyser, det 

för att de är för snabba i handlingen och läsaren har ofta inte möjlighet att stanna upp och 

reflektera över innehållet förrän romanen är utläst. På grund av detta det finns en påtaglig risk i 

att om man, som jag har gjort i detta arbete, läst böckerna med en viss baktanke, att man 

analyserar och lägger in betydelser som kanske inte finns där. 
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Med detta sagt så är romanerna uppenbarligen inte fullkomligt ytliga. Igenkänningsfaktorn är 

hög hos läsaren vilket de olika internetsidorna och tidigare forskning på ämnet ger bevis på. De 

flesta av oss har någon gång känt sig osäkra på sig själv och sitt liv, har haft problematiska 

relationer till familj, vänner eller arbetsgivare, har fått se sina drömmar gå i kras men även insett 

att vissa saker som man från början trodde var så bra inte alls är det man önskade. Chick lit - 

hjältinnans problem utmynnar i att hon måste lära sig att stå på sina egna ben, oavsett från 

vilket håll det blåser och detta om något är allmänmänskligt. 

Chick lit romaner blir ofta anklagade för att vara triviala, lustigt nog blev även Simon de Beauvoir 

anklagad för detta i och med att mycket i hennes böcker var baserade på hennes egna liv och 

erfarenheter, men å andra sidan så kan man inte verkligt veta något om man inte har erfarenhet 

av ämnet i frågan enligt existentialismen, mer om detta kan man läsa i Thure Stenströms bok: 

Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Nu vill jag inte med detta 

sätta ett lika med tecken mellan chick lit författare och Simone de Beauvoir, men kanske är det 

inte så dumt att skriva romaner som är fiktivt självbiografiska?! 

Chick lit hamnar under kategorin humor i butikernas bokhyllor. Men man ska inte göra misstaget 

att för den skull tro att innehållet bara är nonsens, för om något ska vara roligt så krävs ett viss 

mått sanning. Anders Öhman skriver i Populärlitteratur, de populära genrernas estetik och 

historia att han är övertygad om att:”*…+man går miste om viktiga dimensioner i vår samtid om 

man väljer att negligera populärlitteraturen”40. För hur frågar han sig skulle man kunna ställa 

frågor om genteknik osv. utan science fiction? Eller diskutera och analysera relationsproblem 

utan kärleksromanen?     

 Så det finns en fråga som har gnagt mig under arbetets gång: måste litteratur uttryckligen 

beskriva djupa filosofiska och existentiella tankar för att beskriva människan? För är det inte så 

att de flesta av oss lever sina liv, fyllda av små eller större kamper och valhandlingar både 

spontana och medvetna utan att lägga ner större tid på att analysera sitt liv på djupet? 

Men kanske är det även på grund av detta att det fungerar att studera nämnda romaner utifrån 

existentialismen. Existensen i sig kan aldrig bli föremål för objektiv kunskap och detta är just för 

att vi lever och ändras under tidens gång. 

                                                             

 

40 Anders Öhman, Populär-litteratur. De populära genrernas estetik och historia, Lund, 2002. Sid 21. 
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När Jojo i å andra sidan41, för första gången förstår att det finns tillfällen i livet då man vill göra 

slut på sig själv, känner hon detta i ungefär en sekund: ”sedan samlar hon sig. Kolleger? Vem 

behöver dem? Författare? Äh, dem vimlar det av. Och en ny Mark? Det vimlar av sådana också, 

om hon nu orkade bemöda sig42.” Eller med Sartres ord i pjäsen, Inför lykta dörrar,”Nåja, det är 

bara att köra på!. 

Och det är just detta som chick lits romanernas budskap är till läsaren, fortsätt försöka, fortsätt 

vara den bästa du kan och ta inte allt på förstort allvar det finns alltid hopp. 
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