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Abstract

This essay is a study of three fiction novels by the Swedish author Amanda Svensson: Hey

Dolly (2008), Välkommen till den här världen (2011) and Allt det där jag sa till dig var sant

(2014).  A unified theme for the novels is  identity making where the three young female

protagonists  try different  identities  and explore who they are.  The aim of   this  study is

therefore to investigate in which ways the protagonists explore their identities and how this is

expressed. Gender theory and genre theory are used when analyzing the characters in the

novels. 

In the analysis it becomes clear that the protagonists explore their identities in different ways.

The three young women are aware of that they live in a society in which male and female

gender stereotypes exist. In some cases they adjust to the gender roles but in many cases they

also  observe  the  gender  stereotypes  and  problematize  them.  Therefore  the  protagonists

sometimes differ from how a stereotype woman is portrayed.

Keywords: Amanda Svensson, Hey Dolly, Välkommen till den här världen, Allt det där jag sa

till dig var sant, gender roles, gender theory, genre theory.
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1. Inledning

Författaren och kulturjournalisten Amanda Svensson var bara tjugo år gammal när hon år

2008 debuterade med prosaromanen  Hey Dolly.  Hey Dolly är en intensiv roman där humor

blandas med allvar och där läsaren får ta del av den oförutsägbara protagonisten Dollys liv.

Annina Rabe på Svenska Dagbladet beskriver  Hey Dolly som en roman innehållandes ”ung

ångest skildrad med glatt humör”.1 Rabe beskriver vidare den unga kvinnan Dolly som en

karaktär  med ”jävlaranamma”  och finner  det  befriande med en ”hjältinna som mitt  i  all

osäkerhet är kaxig, slängd i käften och ofta väldigt rolig”.2 Svenssons uppföljare är den något

mildare kärleksromanen  Välkommen till den här världen som gavs ut 2011 och skildrar ett

triangeldrama mellan  karaktärerna Greta,  Simon och Claus.  Lisa Ahlqvist  på  Göteborgs-

Posten associerar romanen till  ”svindlande höjder och engelska hedar, parat med grymma

ironier i  festlig Köpenhamnsmiljö” och hon beskriver hjältinnan Greta i  romanen som en

”fysiskt bräcklig nattklubbsälva, som försörjer sig på att woka mat men låtsas vara dj”.3 När

Greta och Simon inleder ett kärleksförhållande känner sig Claus hotad och Jonas Thente på

Dagens Nyheter beskriver det hela som ”ett kemiskt experiment med tre komponenter men

utan ansvarsfull ledare”.4 Svenssons tredje och till synes mörkaste roman Allt det där jag sa

till  dig  var  sant gavs  ut  2014  och  skildrar  ett  ungt  kvinnligt  berättarjag  som hamnar  i

destruktivitetens spiral i  form av ett mycket osunt kärleksförhållande. Ann Lingebrandt på

Sydsvenskan menar att romanen ”luckrar upp gränserna mellan fantasi och verklighet” där

berättarjaget  tillskrivs  olika  roller  vilket  ”sätter  identiteten  på  glid”.5 I  allt  mörker  och

svårmod dyker emellertid piratdrottningen Ilse upp i  berättarjagets liv och det är först  då

berättarjaget kan börja förstå vad hon faktiskt utsätts för i förhållandet.

Amanda Svensson föddes 1987 och är bosatt i Malmö. Hennes tre hittills utgivna romaner

Hey Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag sa till dig var sant kan sägas

utgöra en trilogi om identitetsskapande där läsaren får följa tre unga kvinnliga levnadsöden

1 Rabe, Annina, Hey Dolly | Ung ångest skildrad med glatt humör, Svenska Dagbladet 21 april 2008, 
tillgänglig: http://www.svd.se/ung-angest-skildrad-med-glatt-humor [hämtad 2016-01-03]

2 Rabe (2008)
3 Ahlqvist, Lisa, Amanda Svensson | Välkommen till den här världen, Göteborgs-Posten 19 september 2011, 

tillgänglig: http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.726618-amanda-svensson-valkommen-till-den-har-
varlden [hämtad 2016-01-03]

4 Thente, Jonas, Amanda Svensson: ”Välkommen till den här världen”, Dagens Nyheter 19 september 2011, 
tillgänglig: http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/amanda-svensson-valkommen-till-den-har-varlden 
[hämtad 2016-01-03]

5 Lingebrandt, Ann, ”Allt det där jag sa till dig var sant” har en oförvägen historieberättare vid rodret, 
Sydsvenskan 14 april 2014, tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/kultur—nojen/allt-det-dar-jag-sa-till-dig-
var-sant-har-en-oforvagen-historieberattare-vid-r/ [hämtad 2016-01-03]
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vilka förenas i sitt sökande efter en egen identitet. De tre medelklasskvinnorna Dolly i  Hey

Dolly, Greta i  Välkommen till den här världen och berättarjaget i Allt det där jag sa till dig

var sant befinner sig alla i tjugoårsåldern och under angivna tidsperioder får läsaren ta del av

de kvinnliga protagonisternas tankar, känslor och relationer där handlingarna utspelar sig i

nutida miljö. 

När jag för första gången kom i kontakt med Amanda Svensson som författare var det genom

hennes debutroman  Hey Dolly. Jag tyckte omedelbart om boken och främst var det kanske

Svenssons användning av språket jag fastnade för.  Inte heller Svenssons två efterföljande

romaner gjorde mig besviken. Framförallt imponeras jag av Svenssons förmåga att skapa ett

färgsprakande och  lekfullt  språk  där  olika  språk-  och stilnivåer  blandas  utan  att  det  blir

konstigt. Fastän Svensson tar upp ämnen som är mycket vanliga inom litteraturen (kärlek,

personlig  kris,  identitetssökande  etcetera)  anser  jag  att  hon  lyckas  skapa  något  nytt  och

originellt av dessa teman i sina romaner. Jag vill påstå att karaktärerna i Svenssons romaner är

både ordinära, spännande och komplexa. Särskilt finner jag de tre kvinnliga protagonisterna

intressanta och därför vill jag i den här uppsatsen undersöka dem ytterligare.
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2. Syftesbeskrivning

I den här uppsatsen kommer de tre romanerna Hey Dolly, Välkommen till den här världen och

Allt det där jag sa till dig var sant att analyseras utifrån såväl ett genusperspektiv som ett

genreperspektiv.

Det gemensamma temat för romanerna kan sägas vara identitetsskapande. De tre kvinnliga

protagonisterna befinner sig alla i gränslandet mellan tonåringens värld och vuxenlivet där de

i  respektive  berättelse  utforskar  sina  identiteter  på  olika  sätt.  Protagonisterna kan  sägas

experimentera och förhandla med olika gestaltningar, prova olika roller och på så sätt försöka

ta reda på vilka de är.  Syftet  med den här uppsatsen är således att  undersöka hur de tre

kvinnliga protagonisterna utforskar och gestaltar sina identiteter samt studera på vilka sätt

detta tar sig i uttryck. 

Ur  ett  genusperspektiv  vill  jag undersöka hur  de  kvinnliga  huvudkaraktärerna gestaltas  i

romanerna. Skiljer de sig från hur den stereotypa kvinnan ska vara och agera? Om det är så,

på vilket  sätt?  Det  jag får  fram från  den genusteoretiska analysen vill  jag  vidare  sätta  i

samband med ett genreperspektiv eftersom jag vill undersöka hur nära de tre romanerna ligger

den kvinnliga bildningsromanen. I forskningen framhävs det hur vissa kännetecknande drag

utmärker den kvinnliga bildningsromanen och jag vill ta reda på om de dragen är synliga och

märkbara  även  i  Amanda  Svenssons  romaner.  Genom  att undersöka  hur  de  kvinnliga

protagonisterna förhåller sig till  både andra kvinnliga och manliga karaktärer i romanerna

samt studera karaktärernas ordval och beteenden förväntar jag mig att  med utgångspunkt i

protagonisternas  identitetsskapande  se  tecken  på  både  förhandling,  motsättning  och

accepterande.
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3. Teori, perspektiv och metod

Uppsatsen utgörs av en komparativ studie och utgår från närläsning som metod. Uppsatsen

riktar sig dels mot genusteori och dels mot genreteori. 

Vad gäller genusperspektivet kommer jag att utgå ifrån socialantropologen och genusvetaren

Lena Gemzöes teorier kring genus. Gemzöe tar i sin bok Feminism (2003) bland annat upp

skapandet av genus där hon beskriver hur manliga respektive kvinnliga stereotyper existerar i

en konstruktion av ett genussystem i samhället. Detta är relevant för min uppsats eftersom jag

vill undersöka hur karaktärerna i Amanda Svenssons romaner passar in eller inte passar in i

stereotypt kodade roller om manligt och kvinnligt då protagonisternas förhållanden till andra

karaktärer och omgivning ska analyseras. Jag kommer även att använda mig av genusvetaren

och  queerteoretikern  Judith  Butlers  idéer  kring  performativitet  och  förhållanden gällande

genus och normer, vilka skrivs om i Könet brinner! (2005) och Genus ogjort: Kropp, begär

och möjlig existens (2006). I Hey Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag

sa till dig var sant får de kvinnliga protagonisterna gång på gång förslag på vilka de skulle

kunna vara och de ges därmed möjligheter att prova olika kvinnliga identiteter, vilka inte

alltid passar in i normen. Särskilt intressant för min uppsats är hur Butler belyser hur genus

inte handlar om att vara utan att göra, vilket betyder att ingen är kvinna eller man, utan görs

till  detta.  Genom att  tillämpa ett  genusperspektiv  i  uppsatsen hoppas jag kunna beskriva

utmaningen de kvinnliga huvudkaraktärerna står inför, det vill  säga att de strävar efter att

hävda sig i ett patriarkalt samhälle.

Vad gäller genreperspektivet kommer jag att använda mig av litteraturvetaren och psykologen

Maria  Lival-Lindströms  doktorsavhandling  Mot  ett  eget  rum:  Den  kvinnliga

bildningsromanen  i  Finlands  svenska  litteratur (2009).  Lival-Lindström  undersöker  i  sin

avhandling  den  kvinnliga  bildningsromanen  som  genre där  hon  utreder  om  det  faktiskt

existerar en kvinnlig bildningsroman och vad som i så fall karaktäriserar den. I uppsatsen

kommer  det  att  undersökas  hur  nära  Amanda  Svenssons romaner  ligger  den  kvinnliga

bildningsromanen, och jag kommer då att utgå ifrån tre punkter vilka Lival-Lindström menar

kännetecknar den kvinnliga bildningsromanen: internaliserade patriarkala strukturer, motstånd

och meningsfull förändring.6

6 Lival-Lindström, Maria, Mot ett eget rum: den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur 
(2009) doktorsavhandling, Åbo: Åbo Akademins förlag, s. 311. Tillgänglig PDF: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/52530/LivalMaria.pdf?sequence=2
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3.1 Skapandet av genus

Lena Gemzöe skriver i Feminism: ”Om människans utmärkande egenskap är förnuft, så är det

en  man  som  representerar  detta  förnuft,  och  kvinnan identifieras  istället  med  det  som

uppfattas  som  dess  motsats:  känslan.”7 Våra  föreställningar  om  vad  som  är  kvinnligt

respektive manligt och egenskaper som vi nog av gammal vana förknippar med manlighet

eller kvinnlighet kan härledas så långt tillbaka som till antiken. Förnuft och logik förknippas

exempelvis i allmänhet med manlighet medan kvinnan står för kropp och känsla.8 Alla dessa

tankar kring kvinnligt och manligt är involverade i ett genussystem, vilket kan beskrivas som

en bestämd ordnad konstruktion mellan könen. Genussystemet förekommer i alla aspekter i

samhället och påträffas i  politik, ekonomi och familjesfär och där hierarkin mellan könen

bygger på våra föreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt.9 Kvinnor

förväntas exempelvis vara omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade medan

män förmodas ha egenskaper som självständighet, målmedvetenhet samt kapaciteten att fatta

snabba  och  förståndiga  beslut.  Gemzöe  förklarar  hur de  här  föreställningarna  gällande

kvinnliga respektive manliga egenskaper därmed fastställer hur vissa roller och arbeten är

lämpade för kvinnor och andra mer lämpade för män. De här kulturella föreställningarna leder

i sin tur till att hålla en bestämd maktordning levande mellan könen.10

Genussystemet utformar vårt inre psykiska liv, det vill säga våra drömmar, förväntningar och

begär samt kontrollerar att vårt inre inrättar sig efter sociala och ekonomiska sammanhang.

Våra föreställningar om genus figurerar i hela vårt sätt att tänka där det skapas ett tänkande i

att kvinnligt och manligt är varandras motsatser. Gemzöe förklarar hur genus kan ses som ett

relationellt begrepp vilket betyder att kvinnligt alltid måste förstås i förhållande till manligt

och där skillnaden skapas i att kvinnor är det som män inte är, och att män inte är det som

kvinnor är.11 Självklart kan uppfattningen om vad som faktiskt är kvinnligt respektive manligt

skilja sig åt men detta motsatstänkande, som även kallas dualistiskt tänkande, är nära knutet

till föreställningar om genus i den västerländska kulturen.12 Gemzöe beskriver hur vårt sätt att

tänka ordnas i relation till kön om vi utgår från motsatsparet man/kvinna:

7 Gemzöe, Lena, Feminism (2003) Stockholm: Bilda Förlag, s. 84.
8 Ibid., s. 84.
9 Ibid., s. 81.
10 Ibid., s. 82.
11 Ibid., s. 83.
12 Ibid., s. 83.
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man/kvinna subjekt/objekt

förnuft/känsla oberoende/beroende

logik/intuition aktiv/passiv

människa/djur ljus/mörker

kultur/natur ordning/kaos

intellekt/kropp gott/ont13

Uppställningen kan naturligtvis göras längre, men ovanstående motsatspar är några exempel

på hur vårt sätt att tänka ordnas i relation till kön. Ytterligare belyser uppställningen att det

inte är likställt mellan det manliga och det kvinnliga. Listan visar att det som är manligt är

högre ställt, vilket också kan beskrivas som att mannen är den som är norm och kvinnan är

den  som är  avvikande.14 Eftersom jag  vill  undersöka  hur  de  kvinnliga  protagonisterna  i

Amanda  Svenssons  romaner  förhåller  sig  till  stereotypt  kodade  könsroller  i  samhällets

genussystem kommer jag därför främst att använda mig av Gemzöes teorier kring detta. 

Då  Gemzöe  främst  ser  till  fasta  strukturer  gällande genussystemet  och  stereotypa

föreställningar kring könsroller finner jag det här relevant att hänvisa till historiken Yvonne

Hirdman  som  belyser  hur  genussystemet  hela  tiden  fortgår  och  lever  vidare.  Hirdman

uppmärksammar att varken män eller kvinnor föds till att vara på ett speciellt sätt, utan att det

är samhället och människans tankar som skapar föreställningar och normer om hur män och

kvinnor  ska  vara.  Hirdman  beskriver  hur  människan  lever  i  en  kultur  med  särskilda

föreställningar och normer där genuskontraktet ständigt reproduceras och att detta sker i tre

olika reproduktionsprocesser, på tre olika nivåer: 1, kulturell överlagring, vilket handlar om

tankefigurernas makt, hur människan vant sig vid hur det ”ska” vara, och hur människan lever

vidare enligt detta. 2, social integration, det vill säga hur arbetsdelningen mellan könen ser ut

på en institutionell nivå. 3, socialisering, närmare bestämt hur direkt inlärning om hur flickor

och pojkar ”ska” bete sig ser ut, vilket förs vidare från generation till generation. Det som

skapar mening och makt existerar därmed på alla tre nivåer.15 

13 Gemzöe (2003), s. 83.
14 Ibid., s. 84.
15 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i: Johan Svedjedal 

(red.), Litteratursociologi (2012) Lund: Studentlitteratur, s. 455-474, här s. 461f.
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3.2 Performativitet, genus och normer

Då Gemzöe och Hirdman förklarar hur föreställningar kring normer ser ut inriktar sig Butler

mer på processer och förändring gällande genus. Butler skriver bland annat om begreppet

performativitet: ”Performativitet betyder – för att uttrycka det i enkel form - att kön/genus inte

är vara utan göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till kvinna eller

man.”16 

I begreppet performativitet ligger betoningen på ”aktivt verksamma processer”. Det fokuseras

därmed inte på fasta och fullständiga resultat, utan det är sociala tillämpningar som aktivt

formar kön/genus, sexualiteter, etniciteter och andra väsentliga sociala kategorier. Det betyder

det vill  säga att  den sociala världen  konstrueras och att  människan inte har varken något

förutbestämt innersta väsen eller något bestånd av sanna och autentiska specifika drag. Det

innebär även att våra identiteter skulle ha kunnat vara annorlunda och att de förändras över

tiden, vilket understryker historiska och kulturella förhållanden.17

När Judith Butler, som har blivit ett grundläggande namn inom den feministiska forskningen,

slog igenom var de flesta inom den feministiska forskningen överens om att  vad som är

manligt och kvinnligt är socialt konstruerat. Ofta gjordes en uppdelning mellan begreppen

genus  och  kön  där  genus  ansågs  stå  för  det  sociala  medan  kön  beskrev  det  biologiska

könsbetecknande  som exempelvis  könsorgan  eller  kroppsform etcetera.18 Butler  kritiserar

dock denna uppdelning av kön och genus och menar istället att uppdelningen vidareför och

upprätthåller uppfattningen om att det existerar naturlig manlighet och kvinnlighet, istället för

att visa motsatsen vilket var tanken från början med att göra en uppdelning mellan begreppen.

Butler menar även att det fysiska och biologiska könet är socialt konstruerat: ”Kön är alltså en

effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är, inte ett uttryck

för en inneboende könsbaserad essens.”19

Butler förklarar vidare att genus varken är något man är eller har. Genus är det system där

bildandet  och  normaliserandet  av  maskulin  och  feminin  inträffar  i  samarbete  med  de

hormonella, kromosommässiga, psykiska, och performativa mellanformer som genus antar.

16 Butler, Judith, Könet brinner! (2005) Stockholm: Natur och Kultur, s. 9.
17 Ibid., s. 14f.
18 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? (2006) Stockholm: Natur och Kultur, s. 110.
19 Ibid., s. 110.
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Butler vidareutvecklar detta på följande sätt:

Om  man  förutsätter  att  genus  alltid  och  uteslutande betyder  matrisen  för  det

”maskulina” och det ”feminina” missar man det avgörande faktum att skapandet av

denna  sammanhängande  binaritet  är  villkorad,  att  det  har  ett  pris.  De

genuspermutationer som inte passar i binariteten är lika mycket del av genus som de

mest  normativa  instanserna  är.  Att  kombinera  definitionen  av  genus  med  det

normativa  uttrycket  är  att  oavsiktligt  återbefästa  normens  makt  att  begränsa

definitionen  av  genus.  Genus  är  mekanismen  genom vilken  föreställningar  om

maskulint och feminint skapas och naturaliseras, men genus kan mycket väl vara

maskineriet som dekonstruerar och avnaturaliserar sådana begrepp. […] Att  hålla

begreppet  ”genus”  skilt  från  både  maskulinitet  och femininitet  är  att  trygga  ett

teoretiskt perspektiv ur vilket man kanske kan redogöra för hur binariteten maskulin

och feminin har kommit att täcka genus semantiska fält.20

När genus sammankopplas med maskulin/feminin, man/kvinna, manlig/kvinnlig, sker därmed

en naturalisering och ett för givet tagande av begreppen. Butler menar dock att det egentligen

är just det som det är meningen att begreppet genus ska förebygga.21 Butler skriver vidare om

normer där hon förklarar hur det inte riktigt går att mena att genus är en norm och att det inte

är samma sak som att säga att det förekommer normativa föreställningar om femininitet och

maskulinitet,  även  om det  uppenbart  förekommer  sådana  normativa  uppfattningar. Butler

förklarar vidare:

Om genus är en norm tyder det på att genus alltid är och bara svagt förkroppsligat av

varje enskild social aktör. Normen styr handlingars sociala begriplighet, men den är

inte  det  samma  som  handlingen  den  styr.  Normen  förefaller  vara  likgiltig  för

handlingarna den styr, och med detta menar jag bara att normen tycks ha en status

och en effekt som är oberoende av handlingarna som styrs av normen. Normen styr

begriplighet,  den  medger  att  vissa  typer  av  praktiker  och  handlingar  blir

igenkännbara som sådana,  den påför  det  sociala  ett  raster  av fattbarhet  och den

definierar parametrarna för vad som kommer och inte kommer att framträda inom

det socialas domän.22

20 Butler, Judith, Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens (2006) Stockholm: Norstedts Akademiska 
Förlag, s. 60.

21 Ibid., s. 60.
22 Ibid., s. 59.
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Att fråga sig vad det betyder att vara utanför normen, menar Butler, utgör en motsägelse för

tänkandet.  Kan  man  inom ett  genussystem överhuvudtaget  föreställa  sig  genus  på  andra

premisser än de som gäller inom systemet? För ifall normen gör det sociala fältet förståeligt

och därmed normaliserar det åt oss, då fastställs detta att befinna sig utanför normen i någon

mening fortfarande att stå i relation till den. Butler förklarar: ”Att inte vara riktigt maskulin

eller inte riktigt feminin är fortfarande att förstås enbart utifrån ens relation till det ”riktigt

maskulina” och det ”riktigt feminina”.23 Eftersom jag vill  ta reda på hur protagonisterna i

Amanda  Svenssons  romaner  förhåller  sig  till  det  Butler  menar  att  genus  är  en  ständigt

skapande process är Butlers teorier kring genus relevanta för min uppsats.

3.3 Den kvinnliga bildningsromanen

Maria  Lival-Lindström  undersöker  i  sin  avhandling  Mot  ett  eget  rum:  den  kvinnliga

bildningsromanen i Finlands svenska litteratur den kvinnliga bildningsromanen som genre.  I

avhandlingen utreder Lival-Lindström om det faktiskt existerar en kvinnlig bildningsroman

och vad som i så fall  karaktäriserar den. Särskilt intressant för min uppsats är hur Lival-

Lindström tar upp tematiska och karakteristiska drag för den kvinnliga bildningsromanen

eftersom jag vill undersöka om dessa genrebestämmande drag även kan tillämpas på Amanda

Svenssons romaner. Lival-Lindström refererar i sin avhandling till tidigare forskning om den

kvinnliga bildningsromanen, bland annat till  Susan Fraiman och hennes bok  Unbecoming

Women (1993) i vilken Fraiman ”undersöker romaner skrivna i England mellan åren 1778 och

1860  och  menar  att  bildningsromanen  i  sin  kvinnliga variant  genomgår  en  betydande

skiftning, där kompromiss och tvång blir starkare tematiserade än valet”.24 

Lival-Lindström visar hur bildningsromanen som genre har sitt ursprung i den senare delen av

1700-talets Tyskland. Johann Wolfgang von Goethes karaktär Wilhelm Meister kan sägas vara

modell för den typiska hjälten i en bildningsroman där målet är ”en människa som förstått

arten  av  sitt  väsen  och  till  fullo  förverkligar  sina  inneboende  fysiska,  intellektuella,

känslomässiga, moraliska och andliga förmågor”.25 Bildningsromanen kan beskrivas enligt

följande:

23 Butler (2006), s. 59.
24 Lival-Lindström (2009), s. 34.
25 Ibid., s. 28.
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Bildningsromanens protagonist,  lärlingen, kännetecknas inledningsvis av ungdom

och oerfarenhet.  Lärlingens potential  att  nå egen färdighet  kräver  vägledning av

mentorer,  men  valfrihet  och  eget  ansvar  spelar  en  central  roll  under

bildningsprocessen. Bildningsromanen skildrar således ett ”livets lärlingsskap” och i

det  sena  1700-talets  Tyskland  samspelade  genren  med den  samhälleliga

avvecklingen av skråsystemet och den deterministiska uppfattningen att människan

var född till ett visst slags arbete och en viss social status utan egen bestämmelserätt.

Wilhelm och hans gelikar företrädde i stället möjligheten att se sig omkring i livet,

fråga  sig  vilka  individens  unika  förmågor  är  och  sedan  självmedvetet  utveckla

dessa.26

Åtskilliga diskussioner kring bildningsromanen som genre har dock ofta uppkommit genom

tiderna  och  det  har  bland  annat  ifrågasatts  vad  som egentligen  kännetecknar  en

bildningsroman och vilka  verk  som faktiskt  kan  benämnas som bildningsromaner.  Lival-

Lindström är  av åsikten att  så länge genrebegreppet hanteras med försiktighet  samt  med

vetskap om dess bakgrund och historia kan bildningsromanen vara möjlig att försvara även

idag.27 Även kring den kvinnliga  bildningsromanen har  det  diskuterats  flitigt  och  många

frågor gällande genren är fortfarande obesvarade. Existerar den kvinnliga bildningsromanen

överhuvudtaget och vad kännetecknar den i så fall? Lival-Lindström menar att den kvinnliga

bildningsromanen  ”ifrågasätter  rådande  representationer  av  kvinnlighet  och  erbjuder

alternativa  visioner”.28 I  sin  avhandling  undersöker  hon  den  kvinnliga  bildningsromanen

enligt följande:

Jag hävdar att en kvinnlig bildningsroman måste bära på en emancipatorisk kärna,

eller, med modernare begrepp, utgöra en feministisk text för att  leva upp till  sin

genrebestämmelse. I mina analyser frågar jag hur verken närmar sig de kvinnliga

protagonisternas bildning och hur den ideologiska förhandlingen kring detta ser ut.

Hur  tematiseras  det  kvinnliga  livets  gränsvärden  –  mening,  äktenskap,  död  –  i

relation  till  kvinnobilden?  Vad  är  det  i  romanerna  som gör  att  berättelsen  om

kvinnlig bildning överhuvudtaget går att berätta? Vilken grund ges med andra ord

oppositionen mot det heterosexuella kontraktet – hur förhandlar sig verken fram till

den?29

26 Lival-Lindström (2009), s. 28.
27 Ibid., s. 31.
28 Ibid., s. 56.
29 Ibid., s. 20.
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Lival-Lindström hävdar att en svårighet den kvinnliga bildningsromanen står inför är hur den

kvinnliga huvudkaraktären väntas inordna sig i en patriarkal struktur, vilket då blir en slags

tillbakagång för  den  kvinnliga  protagonisten.30 Den  kvinnliga  huvudkaraktärens

mognadsprocess  kan  därmed  inte  fullföljas  eftersom  ”samhällets  patriarkala  strukturer

förgiftat  källan av kvinnoliv”.31 Lival-Lindström ifrågasätter  med detta bildningsbegreppet

som sådant och frågar sig om bildningen betyder att kvinnan ska bilda sig för sin egen skull

eller för att  lära sig följa samhällets patriarkala strukturer. Och om det senare gäller,  kan

romanen det gäller då överhuvudtaget kallas för bildningsroman?32

Lival-Lindström refererar i sin avhandling till Susan Fraiman som menar att kompromisser

och tvång i högre grad görs till tema än själva valet och viljan i en kvinnlig bildningsroman.

Det beskrivs exempelvis hur det för Wilhelm Meister och likasinnade karaktärer är centralt att

skapa  ett  själv  och  hur  huvudkaraktärernas  egenvärde  är  betydelsefullt.  En  kvinnlig

huvudkaraktär och hennes liv utmärks däremot snarare av att ett särskilt sätt att leva tvingas

på henne samt att hon är och blir det samhället och andra människor i hennes omgivning

förväntar sig av henne. Det förklaras vidare hur den kvinnliga huvudkaraktären har svårt att

hitta  mentorer,  att  hon  ofta  inte  har  någon utbildning  och  att  hennes  mor  inte  sällan  är

frånvarande eller död. Har den kvinnliga protagonisten en mentor är det ofta den man hon ska

gifta sig med. Han skolar då vanligtvis henne tills det att äktenskapet är igenom och därefter

lär hon sig ofta inte vidare till egna kunskaper. Fraiman menar således att detta leder till en

huvudsaklig delning gällande den kvinnliga bildningsromanen: ”den är delad i sin åsikt om

vad kvinnlig utveckling innebär och osäker på vad den borde vara”.33 

Även litteratur- och genusvetaren Kristin Järvstad har forskat kring bildningsromanen, men

skiljer sig från Lival-Lindströms uppfattningar och åsikter. Järvstad frågar sig bland annat om

en kvinnlig huvudkaraktär alls kan utveckla och förverkliga ett enhetligt jag.34 Hon menar att

bildningsbegreppet  som sådant inte kan appliceras på en kvinnlig huvudkaraktär.35 Vidare

menar  Järvstad att utvecklingsroman är en bättre benämning än bildningsroman när det gäller

kvinnliga  huvudpersoner  eftersom bildningsromanen  grundar  sig  på  humanitetsfilosofiska

30 Lival-Lindström (2009), s. 19.
31 Ibid., s. 33.
32 Ibid., s. 34.
33 Ibid., s. 34f.
34 Järvstad, Kristin, Att utvecklas till kvinna (1996) Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

s. 242.
35 Lival-Lindström (2009), s. 13.
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bildningsideal  samt  ”innebär  en  tro  på  individens  fria  vilja  och  möjlighet  till

självförverkligande” vilket Järvstad  anser avgränsar begreppet bildningsroman till en 1700-

och  1800-talstradition.36 Det  är  alltså  inte  helt  enkelt  att  definiera  den  kvinnliga

bildningsromanen. Lival-Lindström förklarar:

Att identifiera en kvinnlig bildningsroman blir  en balansgång mellan idéhistorisk

medvetenhet  och  experimentlust.  Det  handlar  om att  minnas  bildningsromanens

humanitetsfilosofiska rötter i ideal som frihet, helhet och självförverkligande, och

samtidigt om att  ifrågasätta den klassiska synen på bildningsromanen som genre

som handlar om borgerlig manlighet.37

I  sin avhandling lånar Lival-Lindström begreppet ”ett  eget rum”, vilket syftar på Virginia

Woolfs  tanke  om  en  kvinnas  tillgång  till  ett  eget  rum,  det  vill  säga  tillgång  till  egen

försörjning och en möjlighet för en kvinna att skriva skönlitteratur. Lival-Lindström nyttjar

dock begreppet på ett  annat sätt  då hon i  sin användning snarare ”syftar på rätten till  en

kvinnlig identitet och subjektsposition”.38 Lival-Lindström hänvisar här till den feministiska

teoretikern Luce Irigaray och hennes teori  om det kvinnliga subjektet som handlar om att

eftersträva  något  som  inte  finns:  ”en  plats  för  ett kvinnligt  subjekt  i  språket  och  en

könsskillnad utan hierarki”.39 Det ska det vill säga finnas möjligheter för en kvinna att skapa

en självständig identitet. Möjligheten att skapa en självständig identitet drar Lival-Lindström i

sin tur till klassiska bildningsideal som rätten att välja fritt, ansvar och personlig integritet, det

vill  säga  ideal  bildningsromanen  innehåller.40 I  avhandlingen  diskuteras  det  även  kring

kvinnlig platslöshet, vilket  handlar om frånvaron av ett  kvinnligt subjekt.41 Den kvinnliga

platslösheten  menar  Irigaray  leder  till  att  kvinnans  syfte  och  värde  i  livet  bestäms  i

förhållande till andra, det vill säga män, barn och omgivningen, istället för till kvinnans egna

kärlek och värde i sig själv.42 Lival-Lindström menar att den kvinnliga bildningsromanen inte

är någon avsiktlig företrädare för kvinnlig frigörelse etcetera,  utan att  det  handlar om att

ifrågasätta synen på kvinnlighet och manlighet, något hon vidare förklarar:

36 Järvstad (1996), s. 10.
37 Lival-Lindström (2009), s. 305.
38 Ibid., s. 16.
39 Ibid., s. 39.
40 Ibid., s. 39.
41 Ibid., s. 41.
42 Ibid., s. 54.
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Den  utforskar  en  kvinnlig  subjektsposition  och  hur  denna  skiljer  sig  dels  från

diskursiv kvinnlig platslöshet, dels från den till synes neutrala, universella/manliga

subjektspositionen.  Med  hjälp  av  bildningsromanens  traditionella  markörer

(lärlingen, bildningsresan, mentorerna) och den icke-traditionella protagonisten (en

kvinna) utgör den ett kognitivt experiment, som utmanat såväl kritiker som rådande

samhällsnormer. Genom att bryta mot det heterosexuella kontraktet ifrågasätter den

synen på kvinnlighet som en komplementär funktion till manlighet och åskådliggör i

stället kvinnlighet som något obestämt, men eget.43

Lival-Lindström  menar  vidare  att  det  finns  tre  kännetecknande  drag  som  definierar  en

kvinnlig  bildningsroman:  internaliserade  patriarkala  strukturer,  motstånd  och  meningsfull

förändring.44 De kännetecknande dragen handlar om att bildningsprocessen konstrueras av att

huvudkaraktären  skapar  ett  motstånd  mot  kvinnlig  platslöshet  och  att  det  så  småningom

resulterar  i  en  meningsfull  förändring.45 I  det  följande kommer jag att  gå  igenom de tre

kännetecknande dragen var för sig.

3.3.1 Internaliserade patriarkala strukturer

Bildningsprocessen för den kvinnliga huvudkaraktären karaktäriseras främst av att den sker

genom en inre handling.46 Lival-Lindström förklarar:

Som  genre  skildrar  den  kvinnliga  bildningsromanen  kvinnors  kamp  mot  de

patriarkala  diskursernas  kvinnliga  platslöshet  som  kvinnorna  internaliserat.

Patriarkatet gestaltas således inte så mycket som en samhällelig,  utanförliggande

kraft  som  ett  diskursivt  maktsystem  som  båda  könen  är  underkastade  och

internaliserar. Genrens ideologiska jämställdhetssträvan utgör i den meningen ingen

kamp mellan män och kvinnor, utan framställs i första hand som en intern kamp, där

varje individ, man och kvinna, bär sitt eget ansvar.47

Här finner jag det relevant att återigen hänvisa till Järvstad som frågar sig om en kvinnlig

karaktär  överhuvudtaget  kan  skapa  och  förverkliga  ett  sammanhängande  jag.48 Lival-

Lindström är som tidigare nämnt av en annan uppfattning och menar istället att det svåra är

inte att skapa ett sammanhängande jag, utan snarare att värdera sig själv. Kvinnans själv blir

43 Lival-Lindström (2009), s. 305f.
44 Ibid., s. 311.
45 Ibid., s. 311.
46 Ibid., s. 311f.
47 Ibid., s. 312.
48 Järvstad (1996), s. 242.
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ständigt bedömt både utifrån och inifrån. Hon blir en påverkbar yta för avbildning utifrån, och

inifrån kan den kvinnliga protagonisten ha internaliseringar  från andra vilket  gör att  hon

känner sig otillräcklig. Protagonisten är dottern, fästmön, systern eller älskarinnan, men inte

kvinnan. Särskilt den romantiska kärleksrelationen innebär att kvinnans självuppgivelse blir

särskilt  tydlig,  där  det  till  och med kan bli  så  att  hon blundar  för  livets  värden utanför

relationen. Värt att påpeka är hur kvinnan kan vara omedveten om sin bristande självkärlek.49

Lival-Lindström  förklarar  vidare  att  berättelsen  emellertid  inte  behöver  sluta  i  kvinnlig

självutplåning,  det  vill  säga i  det  typiska  slutet, som en  kärleksrelation  eller  död.50 Den

kvinnliga bildningsromanen uppmärksammar därmed kvinnans plats(löshet):

Genren framställer således en kamp om kvinnlig plats som slutligen kommer att

föras i de mest sårbara skrymslena av protagonistens psyke. På denna punkt skiljer

sig  den  kvinnliga  bildningsromanen  sig  uppenbart  från  den  traditionella

bildningsromanen, där det är självskrivet att den klassiska hjälten har en egen plats i

livet  och romanens  fråga  närmast  kretsar  kring  vilken  denna  plats  är.  I  genren

kvinnlig bildningsroman frågar protagonisten inte bara vem hon är, utan om hon är.

Bildningsprocessen tillspetsas i frågan om hon räknas för egen del som kvinna.51

3.3.2 Motstånd

En viktig del i att kvinnan ska kunna frigöra sig själv är hennes kapacitet att gå igenom kriser

för att utvecklas och därmed skaffa sig möjligheter att kunna utnyttja sina inre krafter. Lival-

Lindström förklarar att när den kvinnliga huvudkaraktären kämpar för sin egen kvinnliga plats

måste hon göra det med den kraft av aggression som hon som kvinna egentligen är socialt

otillåten att känna som en del av sig själv. I och med detta måste kvinnan avvika från hur en

kvinna ”ska” vara och därmed innebär detta också en motsättning mot samhällets normer.52

Den kvinnliga  protagonisten  kan dock  ta  hjälp  av  aggressionskraften  för  att  ”börja  sätta

gränser såväl utåt som inåt mot sitt internaliserade självförtryck”.53 Därmed kan den kvinnliga

bildningsromanen sägas vara uppbyggd kring kvinnlig frigörelse och jämställdhet där genren

gestaltar en motsättning mot patriarkala strukturer. Motståndet utvecklas som en del av den

kvinnliga huvudkaraktärens identitet samt av ett motstånd mot att berättelsen inte behöver

49 Lival-Lindström (2009), s. 314.
50 Ibid., s. 315.
51 Ibid., s. 315.
52 Ibid., s. 316.
53 Ibid., s. 317.
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sluta med exempelvis klassiskt äktenskap för kvinnans självutveckling.54

3.3.3 Meningsfull förändring

Det tredje kännetecknande draget för den kvinnliga bildningsromanen är den meningsfulla

förändringen, vilken innefattar att kvinnans nedslagenhet förvandlas till ett kvinnligt agerande

och en tänkbar politisk process, vilket sker genom kvinnans utvecklande aggressionskraft.55

Lival-Lindström förklarar vidare:

Som genre blir den kvinnliga bildningsromanen således en riktad samtidskritik mot

samhällets  maktsystem,  men  också  en  skildring  av  kvinnligt  uppvaknande  till

tillhörighet i och ansvar för sin omgivning. Diskursiv kvinnlig platslöshet ställs mot

kvinnornas medvetenhet, konstruktiva vrede och upplevelser av sinnlig andlighet,

egen sexualitet och solidaritet med varandra.56

Lival-Lindström förklarar hur det kvinnliga uppvaknandet inte innebär ett slutgiltigt mål utan

att det snarare handlar om att föra kvinnan vidare i hennes bildningsresa. Utgångspunkten för

den kvinnliga protagonisten är platslöshet, men bara för att möjligheten till en mänsklig helhet

kanske snarare anas än uppnås för en karaktär betyder det inte att uppvaknandet har varit för

intet. Lival-Lindström  menar  att  det  snarare  är  i  helhetsögonblicket  den  kvinnliga

protagonisten blir sin egen. Helhetsupplevelsen raderar inte platslösheten, men kan utgöra en

slags balans till den och innebär även ett berättigande av kvinnans existens.57 Den kvinnliga

platslösheten kan därför inte helt förbigås, men den kan göras medvetande, omarbetas och

vara en utgångspunkt för förändring.58

54 Lival-Lindström (2009), s. 318.
55 Ibid., s. 319.
56 Ibid., s. 319.
57 Ibid., s. 321.
58 Ibid., s. 320.
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4. Tidigare forskning

Då Amanda Svenssons romaner är relativt nyutkomna finns det ingen omfattande tidigare

forskning om varken Amanda Svensson som författare eller hennes verk att tillgå. Det finns

emellertid fyra publicerade uppsatser vilka alla behandlar romanen  Hey Dolly utifrån olika

perspektiv. I det följande kommer de kort att redogöras för.

Linda Adamsson och Annika Lindgren vid Södertörns högskola har skrivit uppsatsen Ordning

och reda i  genusordningen? - En analys av fyra skönlitterära böcker (2009) i  vilken de

analyserar  fyra  böcker  ur  ett  genus-  och  queerperspektiv.  I  sin  uppsats  problematiserar

Adamsson och Lindgren den heteronormativa genusordningen med utgångspunkt i de valda

böckerna och Amanda Svenssons Hey Dolly är en av böckerna som analyseras i uppsatsen. De

menar att  Dolly utmanar och problematiserar den heteronormativa genusordningen och att

hon tar avstånd från att vara stereotypt kvinnlig. Dolly gör på sitt eget sätt och bryter därmed

mot normerna.59

Mikael Peltola vid Linköpings universitet har skrivit uppsatsen Det populärkulturella minnet i

samtida skönlitteratur: En intertextuell läsning av Amanda Svenssons Hey Dolly (2010). I

uppsatsen undersöks det hur intertextuella praktiker, vilka refererar till samtida populärkultur,

skildras i romanen.60

Mona-Lisa Lindgren vid  Högskolan Dalarna har  skrivit  uppsatsen  Den nya kvinnan:  Om

genusidentiteter  i  Hey  Dolly  av  Amanda  Svensson (2010).  Uppsatsen  är  skriven  ur  ett

genusperspektiv  och  det  undersöks  i  studien  på  vilket  sätt  Dolly  representerar  den  nya

kvinnan  samt  vilka  genusidentiteter  som  finns  representerade  i  romanen.  Resultatet  i

uppsatsen visar att Dolly utgör ett exempel på ”en ny genusidentitet där en man kan vara mjuk

och manlig och en kvinna kan vara hård men kvinnlig” och där Lindgren menar att: ”Dolly

tänker inte välja och tycker inte att andra ska behöva välja heller.”61

Den fjärde uppsatsen är skriven av Elisabet Edling vid Södertörns högskola och heter Will the

59 Adamsson, Linda och Lindgren, Annika, Ordning och reda i genusordningen? - En analys av fyra 
skönlitterära böcker (2009) Kandidatuppsats, Södertörns högskola.

60 Peltola, Mikael, Det populärkulturella minnet i samtida skönlitteratur: En intertextuell läsning av Amanda 
Svenssons Hey Dolly (2010) Kandidatuppsats, Linköpings universitet.

61 Lindgren, Mona-Lisa, Den nya kvinnan: Om genusidentiteter i Hey Dolly av Amanda Svensson (2010) 
Kandidatuppsats, Högskolan Dalarna.
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real Dolly please stand up: En narratologisk analys av Amanda Svenssons Hey Dolly (2011).

I uppsatsen undersöker Edling hur det otillförlitliga berättandet och den konflikt som skapas i

Dollys lek mellan verklighet och fantasi ter sig. Edling visar hur Dolly endast fokaliserar sig

själv i romanen och därför kan hon kontrollera läsarens perspektiv av den berättade historien,

men i dialoger med andra personer går det att förstå att Dolly inte är sanningsenlig i det hon

berättar.  Resultatet  i  uppsatsen visar  att  Dolly skapar  en  fantasivärld  då hon behöver  en

tillflyktsort, och att Dolly gör det både för att hon har tråkigt och när hon vid tillfällen inte vet

hur hon ska hantera vissa situationer.62

62 Edling, Elisabeth, Will the real Dolly please stand up: En narratologisk analys av Amanda Svenssons Hey 
Dolly (2011) Kandidatuppsats, Södertörns högskola.
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5. Analys

I uppsatsens analys kommer jag att utgå ifrån tre skönlitterära romaner av Amanda Svensson:

Hey  Dolly,  Välkommen  till  den  här  världen och  Allt  det  där  jag  sa  till  dig  var  sant.

Inledningsvis  kommer  en  beskrivning  av  respektive  roman  och  därefter  kommer  jag  i

analysen  att  utgå  ifrån  de  tre  drag  Lival-Lindström menar  kännetecknar  den  kvinnliga

bildningsromanen:  internaliserade  patriarkala  strukturer,  motstånd  och  meningsfull

förändring. Vidare sätts detta i samband med Gemzöe och Butlers teorier om genus vilka jag

använder som analytiska verktyg.

5.1 Hey Dolly

Protagonisten  i  romanen  heter  Dolly  och  läsaren  får i  berättelsen  följa  henne genom en

personlig kris. Dolly framställs i romanen som en ärlig och frispråkig person men det går att

förstå att Dolly under ytan även är en förvirrad ung tjej. I romanen beskriver Dolly sig själv

såhär: ”Jag är en ganska normal flicka i övre tonåren med en förkärlek för snabba bilar och

män med cigarettetuier i silver. Jag heter Dolly och när jag var liten var jag tjock och lite

konstig. Jag brottas med vissa emotionella såväl som existentiella problem. Min förkärlek för

fula ord orsakar ibland dålig stämning på släktkalas.”63 

Romanen är indelad i korta kapitel där de kortaste kapitlen är en sida långa, de längsta sex

sidor långa och där övriga kapitel varierar i längd däremellan. Kapitlen utgörs av bland annat

berättande text i form av Dollys tankar, nutida händelser eller tillbakablickar i Dollys liv, men

även  dialoger  och  MSN-konversationer  förekommer.  Romanen  innehåller  en  mängd

referenser  till  filmer,  låttexter  och  diktverk  där  både  populärkultur  och ”finkultur”

förekommer. Berättarstilen varierar från kapitel till kapitel och en humoristisk ton lyser ofta

igenom texten. 

Romanen är skriven utifrån ett jag-perspektiv där Dolly är den enda som fokaliseras internt

och där hon blir en homodiegetisk och intradiegetisk berättare. Under handlingens gång inser

läsaren att Dolly ibland saknar självinsikt, vilket går att förstå genom de handlingar hon gör

och de dialoger hon för. Dolly kan därmed ses som en opålitlig berättare vilket kan göra det

problematiskt att som läsare förstå vad som är är berättelsens verklighet och vad Dolly själv

har hittat på.

63 Svensson, Amanda, Hey Dolly (2008) Stockholm: Norstedts, s. 7.
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Det läggs inte särskilt mycket vikt vid plats, ålder eller tid i romanen, men läsaren får veta att

Dolly är arton år gammal och att  berättelsen utspelar sig i  Malmö. Troligtvis utspelar sig

romanen omkring ett halvår, då berättelsen börjar när det inte är vinter och slutar omkring jul.

Inte heller ges det mycket information om Dollys familj i  berättelsen. Läsaren får veta att

Dollys pappa är död, att hon har en föredömlig mamma samt två yngre syskon som är döpta

efter Astrid Lindgren-figurer. Dolly verkar inte ha en nära relation till sina familjemedlemmar

och beskriver dem som ”tämligen ointressanta karaktärer”.64 

Hey Dolly inleds med ett kort telefonsamtal mellan Dolly och hennes pojkvän Mårten. Dolly

beskriver hur Mårten ”kan titta på bilder av pandor i timmar bara för att det gör honom så

fnittrig”. 65 Under berättelsens gång gör de så småningom slut. Dolly har två vänner vid namn

Emma och Katrin,  som båda lider  av psykiska sjukdomar,  och Dolly beskriver dem som

”seriöst  psykiskt  störda”.66 Emma  har  en  ätstörning,  älskar  Emil  Jensen  och  har en

alkoholiserad pappa. Katrin bakar tvångsmässigt kakor och rycker loss sina ögonfransar.67

Dolly har också en vän vid namn Marvin som är nästan trettio år, halvt utbildad psykolog och

tar med sig sin katt när han ska köpa falafel.68 Även en av Dolly påhittad karaktär vid namn

Rockstjärnan figurerar i romanen. Dolly beskriver hur han är ”så jävla mycket rock'n'roll” och

att han är hennes ”skenande puls”.69

5.2 Välkommen till den här världen

Välkommen till den här världen handlar om tjugoettåriga Greta som i verkligheten jobbar på

en wokrestaurang i Köpenhamn men i fantasin är dj och spelar på klubbar i Berlin. Greta

längtar efter förändring i sitt liv och önskar att få bli bekräftad. Romanen handlar även om

Simon och Claus. Simon sysslar med art works, läste Svindlande höjder första gången när han

var sju år gammal och är fixerad vid Kärleken med stort K. Simons barndomskompis Claus är

i motsats till Simon fylld med alldeles för mycket energi där Claus och livet inte alltid är en

bra kombination.

64 Svensson (2008), s. 45.
65 Ibid., s. 16.
66 Ibid., s. 48.
67 Ibid., s. 48f.
68 Ibid., s. 12f.
69 Ibid., s. 39.
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Greta, Simon och Claus ska så småningom komma att träffas där det dem emellan skapas ett

triangeldrama. Greta och Simon inleder ett förhållande, vilket Claus inte tycker om och han

försöker därför att splittra upp Simon och Greta. Greta bor till en början i ett konstkollektiv i

Malmö, för att  senare flytta till  ihop med sin kompis Miriam i Köpenhamn. När Miriam

bestämmer att hon vill bo tillsammans med sin pojkvän istället för med Greta flyttar Greta in

hos Simon.

Romanen utspelar sig i Malmö och Köpenhamn. Handlingen sträcker sig under ungefär ett

halvår,  från augusti  till  januari.  Boken är  uppdelad i  tre delar vilka utgörs av ”GRETA”,

”SIMON & CLAUS” samt ”SIMON & GRETA & CLAUS”. Utöver de här tre delarna är

boken uppdelad i ett antal kapitel där de kapitel som handlar om Greta inleds med ett datum

medan de kapitel som handlar om Simon och/eller Claus inleds med en titelrubrik. I det allra

första kapitlet introduceras Greta, Simon och Claus. 

Greta  är  romanens  berättare  och  hon  blir  därmed  en  homodiegetisk  och  intradiegetisk

berättare där hennes skildring berättas utifrån ett jag-perspektiv. Simon och Claus tankar och

känslor  beskrivs  istället  utifrån  ett  tredjepersonsperspektiv.  Det  är  framförallt  Greta  som

fokaliseras  internt  men även Simon och Claus  blir  internt  fokaliserade.  Boken utgörs  av

berättande text men innehåller också mycket dialoger. Precis som Dolly i Hey Dolly kan Greta

ses som en opålitlig berättare då hon vid några tillfällen berättar om något som senare visar

sig inte ha varit sant. Precis i början av romanen menar exempelvis Greta att hon har simmat

ettusen meter,  för att  några sidor senare förklara att  hon ljög:  ”Jag ljög häromdagen. Jag

simmade inte tusen meter, jag simmade tre längder.”70

5.3 Allt det där jag sa till dig var sant

Allt det där jag sa till dig var sant inleds med att ett nittonårigt kvinnligt berättarjag (vars

namn  läsaren  aldrig  får  veta)  anländer  till  en  folkhögskola  i  Skåne  där  hon  ska  gå  en

skrivarkurs.  Där  lär  berättarjaget  känna  en  ung  man som  hon  i  sinom  tid  inleder  ett

kärleksförhållande med. Den unga mannen går i romanen under namnet pojkvännen Poeten.

Av pojkvännen Poeten ska hon komma att bli tilldelad olika identiteter i form av kända namn

från litteraturhistorien där han bland annat kallar berättarjaget för Lilja Brik och sig själv för

Majakovskij. Deras förhållande blir dock med tiden mycket destruktivt och han ska komma

70 Svensson, Amanda, Välkommen till den här världen (2011) Stockholm: Norstedts, s. 17.
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att skada henne både fysiskt och psykiskt. Efter ännu en tid lär berättarjaget känna Ilse, som

tar med berättarjaget på äventyr, och tillsammans skapar de en värld där de låtsas vara pirater

och kallar sig Mary Read och Anne Bonny. Och det är när berättarjaget träffar Ilse som hon

börjar förstå vad hon faktiskt utsätts för i förhållandet med pojkvännen Poeten.

Berättelsen utspelar sig under ett läsår, från augusti till  juni. Romanen omfattas av tretton

kapitel  som i  sin  tur  är  indelade i  ett  antal  kortare  kapitel.  Några  av  kapitlen utgörs  av

berättarjagets påhittade historier och därför är det ibland problematiskt att som läsare veta vad

som är berättelsens verklighet och vad som är berättarjagets fantasi. Berättarjaget är den enda

som fokaliseras internt och det är således endast ur hennes perspektiv läsaren får ta del av vad

som sker. Även här handlar det om en homodiegetisk och intradiegetisk berättare.

I  följande del av analysen undersöks böckerna utifrån de tre drag Lival-Lindström menar

kännetecknar den kvinnliga bildningsromanen: internaliserade patriarkala strukturer, motstånd

och meningsfull förändring. Jag är medveten om att det är svårt att göra en rättvis uppdelning

i undersökningen i att skilja de tre parametrarna åt, men jag ska göra ett försök.

5.4  Protagonisterna och patriarkala strukturer

Det går att förstå att berättarjaget i Allt det där jag sa till dig var sant reflekterar mycket kring

sin egen existens, hur hon uppfattas av andra och att hon funderar kring hur hon ska bete sig

för att passa in. Berättarjaget frågar sig inte endast vem hon är utan också  om hon är, en

företeelse Lival-Lindström beskriver som vanligt förekommande, vilket förklaras med att en

kvinnas själv blir granskat både inifrån kvinnan själv och från andra i hennes omgivning.71

Berättarjaget kan sägas vara osäker i sig själv och hon beskriver i romanen att hon vill bli

bekräftad. När hon i början av berättelsen lär känna pojkvännen Poeten tycker hon därför att

det är spännande och hon känner sig glad för att någon intresserar sig för henne: ”Kanske var

det därför jag var påstridig, för att jag inte på allvar trodde att det skulle gå. Det har ju aldrig

gått förr.”72 

Läsaren får aldrig veta vad berättarjaget egentligen heter vilket beskrivs redan i början av

romanen: ”Vad jag heter? Mitt riktiga namn är något helt annat, men här finns det en kille som

71 Lival-Lindström (2009), s. 314f.
72 Svensson, Amanda, Allt det där jag sa till dig var sant (2014) Stockholm: Norstedts, s. 27.
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kallar mig för Lilja.”73 Pojkvännen Poeten tillskriver både sig själv och berättarjaget namn.

Namnen tillhör kända personer inom litteraturhistorien,  vilka har haft  kärleksförhållanden;

Lilja Brik och Vladimir Majakovskij, Sylvia Plath och Ted Hughes samt Vivienne Haigh-

Wood Eliot och Thomas Stearns Eliot. I och med detta låter berättarjaget någon (i detta fall

pojkvännen Poeten) redan från början bestämma vem hon är, eller snarare vem han vill att hon

ska vara. Han vill att hon blir hennes musa och hon tilldelas därför olika identiteter av honom.

Med tiden visar sig dock pojkvännen Poeten inte vara den berättarjaget trodde från början.

Deras förhållande blir alltmer destruktivt där allt är på pojkvännen Poetens villkor, vilket det

egentligen har varit hela tiden: ”Han däremot trodde att han visste allt om mig. En naturlig

följd av att han trodde att han visste allt om allt.” 74 Pojkvännen Poeten skadar berättarjaget

både fysiskt och psykiskt där han bland annat bränner henne med cigaretter, våldtar henne,

blir kontrollerande och menar på att han är den enda hon behöver: ”Såna som du och jag

behöver inte mer än en nära person och du har redan mig.”75 Pojkvännen Poeten ser det som

sin uppgift att ”utbilda” berättarjaget och han stoltserar med att han är intellektuell och kan

lära henne saker. Järvstad beskriver hur den kvinnliga protagonisten ofta får vara med om att

en man i hennes omgivning ska ”utbilda” henne och att han med detta blir hennes mentor.76

Berättarjaget  och  pojkvännen  Poetens  relation  anser jag  visar  ett  kärleksförhållande  med

stereotypa könsroller. Pojkvännen Poeten är subjektet i deras relation och han står för förnuft

och intellekt, medan berättarjaget är objektet och står för känsla och kropp, egenskaper vilka

Gemzöe beskriver som typiska manliga respektive kvinnliga.77 Deras förhållande är därmed

inte likställt  eftersom det  utifrån deras  egenskaper  de står  för  i  förhållandet  visar  på att

mannen är den som är norm.78 

När berättarjaget träffar Ilse, som också går på folkhögskolan, får berättarjaget nya perspektiv

på  saker  och  ting  och  hon  börjar  förstå  vad  hon  faktiskt  utsätts  för  i  förhållandet  med

pojkvännen Poeten. Tidigare har berättarjaget blivit tillskriven olika identiteter av pojkvännen

Poeten men när Ilse frågar vad hon heter väljer hon själv vem hon vill vara: ”Men du kan

kalla mig för Mary. Mary Read.”79 Tillsammans med Ilse skapar berättarjaget en fantasivärld i

73 Svensson (2014), s. 19.
74 Ibid., s. 11.
75 Ibid., s. 159.
76 Järvstad (1996), s. 230.
77 Gemzöe (2003), s. 83.
78 Ibid., s. 83.
79 Svensson (2014), s. 97.
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vilken de låtsas vara pirater vid namn Anne Bonny och Mary Read. I fantasivärlden antar Ilse

och berättarjaget andra gestaltningar och de kan själva välja vilka de vill vara där. 

Berättarjaget inser så småningom att det inte är hon som gjort något fel i förhållandet och

förklarar för pojkvännen Poeten: ”Din berättelse var fel från början. Kan du inte se det själv?

Jag  vet  hur  det  egentligen  var.  Det  var  aldrig  hon  som var  den  svaga,  det  var  han.”80

Berättarjaget  ville  bli  bekräftad  i  deras  förhållande,  och  blev  det  också,  men  fråntogs  i

samband med det även sitt värde: ”Det var aldrig mitt fel. Jag bad aldrig om det här. Om att

bli älskad, ja. Om att bli åtrådd, smekt, vuxen. Ja. Fri. Att veta hur det känns när det bränns.

Han gav mig det, han gav mig en känsla av värde. Sen tog han den ifrån mig, tusen gånger

om.”81 Berättarjaget inser även att de roller pojkvännen Poeten har tillskrivit henne inte har

accepterats frivilligt av hennes egen vilja: ”Jag var aldrig hon, aldrig Lilja. Aldrig Sylvia,

aldrig Vivienne. Aldrig Astarte, omänsklig, ouppnåelig. Jag var Mary Read, havens skräck.”82

I  fantasin  har  berättarjaget  och  Ilse  vid  ett  tillfälle  bundit  fast  pojkvännen  Poeten  där

berättarjaget talar till honom och därmed får hon sin upprättelse:

Du förstår, jag vill inte leka. Inte med dig. Jag vill inte ha dig i min berättelse, jag

vill inte ha dig på mina hav, i mina byxor, jag vill inte ha dig någon annanstans än

här, bakbunden, livrädd, med en våt fläck som breder ut sig över ditt skrev som en

skattkarta. Jag förstår att du är rädd. Kanske är du till och med förvånad. Det var ju

inte såhär det skulle sluta, var det? Inte i din version i alla fall, och någon annan har

du aldrig kunnat se. Ingen annan berättelse har varit giltig för dig än den där jag är

Lilja Brik – sockersparv,  vällusting,  kärlekskrank kattunge – och du är Vladimir

Majakovskij, tidernas största poet. Ibland med variation, men grundförutsättningen

har alltid varit den samma: Du har varit läraren, jag har varit eleven. Du har varit

konstnären, jag har varit musan. Du har varit den som diktat, jag har varit den som

gått under i dikten.83

Det är genom karaktärernas tankar, känslor och relationer läsaren får följa huvudkaraktärerna

i Amanda Svenssons romaner. Framförallt handlar det om kärleksrelationer eller relationer till

vänner och inte lika mycket eller inte alls om relationer till familj, släkt eller arbetskamrater.

Jag menar att det går att se att protagonisterna i romanerna tycker att bekräftelsen från det

80 Svensson (2014), s. 273.
81 Ibid., s. 275.
82 Ibid., s. 273.
83 Ibid., s. 272f.
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andra könet är viktigare än bekräftelse från exempelvis familjemedlemmar. Därmed kan man

fråga sig varför det är viktigare att  bli bekräftad av det motsatta könet än sina föräldrar?

Gemzöe beskriver hur män och kvinnor förväntas leva upp till att vara på ett visst sätt där

kvinnan  är  den  som  är  underordnad  mannen.84 Järvstad  menar  att  den  kvinnliga

utvecklingsromanen  skildrar  ”en  bild  av  hur  hjältinnorna  på  olika  sätt  styrs  mot  ett

övertagande av roller skapade av patriarkatet”.85 Järvstad beskriver vidare: 

Trots att de i många fall kämpar en kamp mot dessa roller, medvetet eller omedvetet,

måste de vara beredda att  acceptera kompromisser om deras tillvaro skall  kunna

utformas  någorlunda i  den riktning  de  önskar.  För  de  kvinnliga  protagonisterna

handlar inte utveckling om ett framåtskridande i manlig bemärkelse, det vill säga att

röra sig från en erfarenhet till en annan utan alltför mycket tillbakablickande. […]

Den genuina gemenskapen finner hjältinnan, om överhuvudtaget, tillsammans med

jämnåriga kvinnor.86 

När protagonisterna i Amanda Svenssons romaner utforskar sina identiteter vill jag påstå att

de kämpar både medvetet och omedvetet mot de roller de förväntas leva upp till. Berättarjaget

i Allt det där jag sa till dig var sant skildrar en kamp för att få den egna existensen bekräftad.

När berättarjaget har tagit sig ur det destruktiva förhållandet blir det tydligt för henne att hon

faktiskt kan välja själv vem hon vill vara. Samtidigt sker detta i ett patriarkalt samhälle där ett

ständigt reproducerande genussystem förekommer och därmed existerar det roller i samhället

hon som kvinna förväntas leva upp till. Greta i Välkommen till den här världen förklarar att

hon redan tidigt lärde sig att vara anpassningsbar: ”Jag lärde mej i tidig ålder att det viktigaste

är att vara tillgänglig.”87 Därmed belyser Greta den stereotypa roll hon som kvinna förväntas

upprätthålla, det vill säga att hon som kvinna är objekt och mannen är den som är subjekt.

Samtidigt är Greta tydlig med att i romanen påpeka hon inte tillhör någon annan, utan att hon

är sin egen: ”Jag är inte din musa, jag är MIN EGEN!” 88

När Dolly i  Hey Dolly och hennes pojkvän Mårten har gjort slut menar Dolly att hon inte

saknar Mårten men att hon saknar fysisk närhet: ”Sexuell frustration är inte att leka med.”89

84 Gemzöe (2003), s. 84.
85 Järvstad (1996), s. 240.
86 Ibid., s. 240.
87 Svensson (2011), s. 34.
88 Ibid., s. 74.
89 Svensson (2008), s. 81. 
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Dolly bestämmer sig för att ta tag i sina problem och går hem med en kille vid namn Peter,

som gick på mellanstadiet tillsammans med Dolly och hennes vän Katrin. När Katrin får reda

på att Dolly har legat med Peter blir hon upprörd och säger till Dolly: ”Jag förstår inte hur du

kunde. Han hatade ju oss, vi hatade ju honom! Jag förstår det inte, det är ju äckligt som du

håller  på.”90 Katrin  påminner  Dolly  om hur  Peter  tvingade henne att  ”ta  på hans  snopp

varenda dag hela mellanstadiet och dessutom säja TACK”.91 Vidare påstår Katrin att Dolly

”aldrig kan ta folks känslor på allvar”.92 Dolly svarar obesvärat att Peter hade ”ett skrev med

en sån dragningskraft” och att det ”övermannade” henne.93 När Dolly har sex med Peter bryr

hon sig inte nämnvärt om konsekvenserna av händelsen utan gör det snarare för att det är kul,

och därmed kan hon sägas leka med patriarkala strukturer. Dolly går snarare hem med Peter

för att hon vill det och vet att hon kan göra det. I situationen är Dolly känslokall och struntar

exempelvis i att Katrin blir upprörd över vad hon har gjort, även om de båda hatade Peter

under mellanstadiet.

5.5  Karaktärerna i förhållande till stereotypa könsroller

Även om romanerna skiljer sig åt när det kommer till  handlingen vill  jag påstå att de tre

kvinnliga protagonisterna har mycket gemensamt. Dolly, Greta och berättarjaget befinner sig

alla på gränsen till att bli vuxna där de utforskar sina identiteter och försöker hitta sig själva.

Således är de i allra högsta grad formbara och andra personer i deras närhet har möjlighet att

forma dem och tilldela dem olika identiteter. Detta kan vidare utvecklas i både positiv eller

negativ  riktning,  men kan liknas  vid  att  karaktärerna leker  med olika  identiteter.  I  deras

identitetsskapande utgör de därmed exempel på performativitet, vilket Butler beskriver är en

aktiv process där kön/genus inte är utan görs.94 När karaktärerna provar olika identiteter sker

det både genom att ibland anpassa sig till normativa förhållningssätt men också genom att

ibland  ifrågasätta  och  problematisera  dessa  stereotypa  förhållningssätt.  I  och  med  detta

undersöker protagonisterna om det går att  gestalta ett jag utan ett  gällande genuskontrakt.

Protagonisterna  provar  på  alternativa  roller,  och  där  rådande  stereotypa  könsroller  inte

efterföljs rubbas det på genuskontraktet.

90 Svensson (2008), s. 94.
91 Ibid., s. 95.
92 Ibid., s. 94.
93 Ibid., s. 94.
94 Butler (2005), s. 9.
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Protagonisterna är många gånger med om situationer där stereotypa könsroller blir synliga

och där genussystemet blir påtagligt. I många fall uppmärksammar protagonisterna detta och

problematiserar normer och stereotypa föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt.

Greta i Välkommen i den här världen dansar vid ett tillfälle bugg med sin arbetskamrat Aksel

när han säger till Greta: ”Du måste låta mej styra. Det är jag som är man, det är jag som ska

föra”,  varpå  Greta  svarar:  ”Jag  vill  styra  själv”  och  därefter  svarar  Aksel  med att  säga:

”Många kvinnor har det problemet”.95 Greta förklarar i romanen att hon blir förbannad till

följd av detta. Greta uppmärksammar i situationen att det existerar ett genussystem, och att

det upprätthålls av att kvinnor och män ska vara på ett visst sätt. Även Dolly i  Hey Dolly

uppmärksammar stereotypa könsroller, exempelvis när hon är hos Marvin och frostar av hans

frys:  ”Jag är hemma hos Marvin och frostar av hans frys.  Det kan kanske verka som ett

uttryck  för  patriarkalt  förtryck,  men  det  är  egentligen  en  terapeutisk  åtgärd.”96 Dolly

observerar att det vanligtvis är en kvinnas uppgift att ta hand om hemmet etcetera, men att

hon i situationen själv tar avstånd från den rollen och att hon istället frostar av frysen som en

terapeutisk handling. Dolly uppmärksammar även hur män undviker att  prata om känslor:

”Det är så män gör, har jag hört. Pratar känslor utan att se varandra i ögonen.”97

Dolly i  Hey Dolly kan ses som typiskt okvinnlig eftersom hon är provocerande och snarare

resultatinriktad  än  relationsinriktad.  Hon  tar  avstånd  från  sina  känslor  och  menar  att

förhållanden bara är till besvär.98 Dolly känner sig inte bekväm i den roll som hon förväntas

leva upp till och tar aktivt avstånd från att vara stereotypt kvinnlig. När hon och Mårten gör

slut verkar hon inte bry sig nämnvärt om Mårtens känslor. Hon säger att  hon inte saknar

honom men att hon längtar efter fysisk närhet: ”[J]ag saknar inte Mårten men jag saknar fan

hans fysiska närhet.”99 Och fastän Dolly ibland är känslosam vill jag påstå att hon ofta är både

självisk och saknar självinsikt. Dolly menar exempelvis att hon agerar ”personlig assistent” åt

sina vänner Emma och Katrin men när Katrin har försökt ta livet av sig kallar Dolly henne för

jävla hora:  ”När Katrin  ryckt  loss sin sista ögonfrans försöker  hon ta livet  av sig.  Jävla

hora.”100 Dolly är i situationen kall och hård, hon visar inte sina känslor, vilket ses som en

typisk manlig egenskap.

95 Svensson (2011), s. 147.
96 Svensson (2008), s. 23.
97 Ibid., s. 107.
98 Ibid., s. 80.
99 Ibid., s. 81.
100 Ibid., s. 98.
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Dolly ifrågasätter tvåsamheten, pratar om ”tvåsamhetens tvångströja”101 och skriker till  sin

pojkvän Mårten att ”han är dum i huvudet som tror på tvåsamhet”.102 När Dolly och Mårten

gör slut  på grund av att  Dolly har varit  otrogen verkar Dolly tycka att  det  snarare är en

befrielse än en tragedi: ”Såhär känns det att vara nyslutgjord på grund av en otrohetsaffär:

Helt jävla okej. Man skäms lite för att man inte har ont i magen av sorg när man vaknar om

mornarna.  Funderar  på  om  man  är  onormal  som  inte  håller  på  att  krackelera  av

skuldkänslor.”103 Dolly beskriver vidare att hon ”köper en kavaj med fuskpäls på kragen för

att trösta mej och sen är det inte mer med det”.104 Samtidigt går det att förstå att Dolly vill ha

närhet och kärlek men att hon tar avstånd från de känslorna. Dolly citerar i romanen den

franska filosofen Simone de Beauvoir:  ”DET ÄR INTE DET ATT JAG INTE TROR PÅ

KÄRLEK. MEN DEN SKRÄMMER MEJ – DÄRFÖR ATT DEN GÖR MEJ TÄMLIGEN

FÅNIG.”105 En tolkning är att citatet stämmer in på Dolly, det vill säga att hon är rädd för att

komma någon nära och därmed visa sig sårbar för någon annan.

Efter  att  Dolly  och  Mårten  har  gjort  slut  träffar  hon  en  kille  som  i  romanen  kallas

cineasten/filosofen. Dolly påstår att hon inte är intresserad av honom men de träffas ändå och

Dolly menar därefter att hon ”vill krypa ihop vid honom och klappa på hans hår” vilket gör

henne ”förvirrad men märkligt nöjd”.106 I och med att Dolly vill vara självständig och inte

beroende av någon annan förnekar hon att hon egentligen är relationsberoende, något som

hennes  vän  Marvin  påpekar  för  henne:  ”Jag  tycker  det  är  ganska  uppenbart  att  du  är

relationsberoende.”107 Detta gör Dolly mycket arg och menar att det ”är det fånigaste jag hört”

och att hon inte tänker tåla sån skit.108 Dolly uppmärksammar även samhällets normer kring

det faktum att när mannen dyker upp i en kvinnas liv räddar han också kvinnan från hennes

problem:

Om det  här  nu  hade varit  en  fånig  svensk  ungdomsfilm om en  tonårstjej  med

identitetsproblem, då hade de här problemen varit lösta nu. Så fort killen dyker upp

och  räddar  situationen  utan  att  för  den  skull  tafsa för  mycket  på  tjejens

101 Svensson (2008), s. 8.
102 Ibid., s. 16.
103 Ibid., s. 76.
104 Ibid., s. 78.
105 Ibid., s. 85.
106 Ibid., s. 134.
107 Ibid., s. 25.
108 Ibid., s. 25f.
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självständighet, till  skillnad från tidigare killar som ofta hejdat hennes personliga

utveckling, så löser sej tjejens problem på studs.109

Dolly menar dock att detta inte stämmer in på henne och cineasten/filosofen: ”Det hade varit

fruktansvärt  om jag blev lycklig  bara  för  att  jag träffade en  kille  med lusekofta.”110 Det

förväntas av Dolly som kvinna att hon vill ha ett förhållande där en man räddar och beskyddar

henne men Dolly känner sig inte bekväm i den rollen. Dolly tar medvetet avstånd ifrån att

vara stereotypt kvinnlig och därmed bryter hon mot samhällets normer. 

När Dolly skapar sin identitet visar det ett tydligt exempel på performativitet. Samtidigt är

Dolly medveten om att det finns kvinnliga och manliga stereotypa könsroller i samhället och

att hon ibland måste anpassa sig efter dem. När hon ska på besök hos Mårtens familj beskriver

hon hur hon där måste uppföra sig: ”Idag är jag svärdottersmaterial och jag har lovat Mårten

att inte bära mej illa åt inför hans mormor.”111 Dolly vill kunna vara precis den hon vill men

samtidigt måste hon förhålla sig till de normer och föreställningar kring stereotypa könsroller

som förekommer i samhället. I och med att Dolly inte alltid kan vara den hon vill vara skapas

därmed en konflikt i hennes identitetsskapande.

Till  skillnad  mot  Dolly  vill  jag  påstå  att  Greta  i  Välkommen  till  den  här  världen och

berättarjaget i Allt det där jag sa till dig var sant i högre grad närmar sig sina känslor då de

erkänner för sig själva att de vill bli bekräftade och att de aktivt söker situationer där de kan

bli det. Det går att förstå att Greta söker bekräftelse framförallt hos män, då hon ofta går hem

med killar efter att ha varit ute på klubb på kvällarna. Gretas liv kretsar mycket kring utelivet,

det är framförallt där hon ger utlopp för sina känslor och kan vara den hon vill vara, vilket

Greta beskriver i romanen: ”Jag älskar klubb, det är min kyrka.”112 Greta skapar i berättelsen

en egen fantasivärld där hon är dj och spelar på klubbar i Berlin. I sin fantasi kan Greta själv

välja vem hon vill vara och på det sättet utforskar hon sin identitet.

En kväll ute träffar Greta Simon och de inleder ett kärleksförhållande. Deras relation är till en

början trevande och intrycket ges av att både Greta och Simon är mycket sköra personer som

är vilsna i sitt sökande efter en tillhörande plats i världen och där de känner att de inte alltid

109 Svensson (2008), s. 135.
110 Ibid., s. 135.
111 Ibid., s. 21.
112 Svensson (2011), s. 106.
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passar in i normen. Jag vill påstå att Simon kan ses som typiskt omanlig. Han skriver dikter, är

känslig och reflekterar mycket kring vad han känner. Det beskrivs hur Simon vill att någon

ska komma och rädda honom samtidigt som han även vill rädda någon annan: ”[M]en han vill

bli räddad, nej, han vill rädda nån.”113 Simon dras därmed mellan det att vara enligt de normer

han förväntas leva upp till som man (det vill säga att vara stark och beskyddande) och hur han

egentligen är som person, där han snarare antar typiska kvinnliga egenskaper.

I Greta och Simons relation är det snarare Greta som är den aktiva och Simon den passiva,

vilket är i motsats till  de stereotypa könsroller Gemzöe beskriver. Greta förklarar hur hon

vanligtvis inte är den som tar initiativ men att hon gör det när hon är med Simon: ”Det är

längesen jag var en initiativtagare, vanligtvis skulle jag vänta tills nån bjöd mej att sitta ner

innan jag gjorde det. Kanske är det inte svårare än att jag vet att han aldrig skulle be mej sitta

ner,  iallafall  inte nykter,  och  det  skulle  jag inte kunna ta.  Kanske är  anfall  ibland enda

försvar.”114 Inte  heller  Dolly  och  Mårtens  förhållande  utgör  exempel  på  ett  stereotypt

förhållande där Dolly är kvinnlig och Mårten manlig. Det är snarare tvärtom då Mårten tycker

om att sitta och titta på söta pandor och fnittrar därefter, han tar sällan initiativ och beskrivs

som mysig och omtänksam. Dolly är däremot impulsiv och orädd och beskriver sig själv som

”asymmetrisk och vulgär”.115

När berättarjaget i Allt det där jag sa till dig var sant själv får välja vem hon vill vara väljer

hon att vara Mary Read, en kvinnlig pirat levande på 1700-talet historiskt sett. I och med att

berättarjaget  väljer  en  typisk manlig  gestaltning,  det  vill  säga pirat,  kan  det  ses  som ett

motstånd mot samhällets stereotypa könsroller. Berättarjaget är i sin piratroll en kvinna iklädd

manskläder och hon väljer en gestaltning som ses som farlig och äventyrlig, det vill  säga

egenskaper som förknippas med manlighet. När berättarjaget och Ilse antar sina kvinnliga

piratgestaltningar går de därmed emot stereotypa könsroller, antar närmare queera roller, och

Ilse menar att de då kan vara precis vilka de vill vara: ”Vi är piratflickor, vi tar inte sån här

skit. Säg efter mig Mary: Vi är piratflickor. Vi är svärdkonstnärer, vildhjärtan, tjyvfittor. Vi tar

det vi vill ha och kastar resten till hajarna.”116

113 Svensson (2011), s. 47.
114 Ibid., s. 97.
115 Svensson (2008), s. 60.
116 Svensson (2014), s. 239.
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5.6  Kvinnlig sammanhållning och det fortsatta identitetsskapandet

Lival-Lindström belyser  kvinnlig  sammanhållning  och vänskap som mycket  viktig  i  den

kvinnliga bildningsromanen eftersom sammanhållningen kan fungera som stöd men också

som en hjälp till protagonistens utveckling. Den kvinnliga sammanhållningen och vänskapen

kan hjälpa protagonisten att utvecklas i att sätta gränser samt att protagonisten kan känna

empati och gemenskap med kvinnor som utgör andra exempel på kvinnlighet än vad hon själv

är.117 När berättarjaget i  Allt det där jag sa till dig var sant träffar Ilse räddar hon på många

sätt berättarjaget ur en destruktiv relation eftersom Ilse hjälper berättarjaget att se saker och

ting ur andra perspektiv. Ilse är på många sätt väldigt olik berättarjaget, hon vet om att hon är

annorlunda och att hon tar plats men skäms inte över det. Berättarjaget beskriver i romanen

hur glad hon är att ha träffat Ilse, vilket uppmärksammar den kvinnliga sammanhållningen

dem emellan: ”Med henne vid min sida känner jag livet så fullkomligt i mig, i hjärtat, huvudet

och samtliga extremiteter, det liksom bubblar och fräser och far.”118

Även Järvstad uppmärksammar den kvinnliga sammanhållningen och beskriver hur kvinnan

enligt  en  patriarkal  struktur  bör  finna sin  ”prins” för  att  bli  hel  som människa,  men att

utvecklingsromanen  gång  på  gång  omintetgör  detta.  Det  är  istället  så  att  den  kvinnliga

hjältinnan blir ”hel” i sig själv eller tillsammans med andra kvinnor, och att det väldigt sällan

sker med en man.119 I Allt det där jag sa till dig var sant finns ett tydligt exempel på detta där

jag vill påstå att berättarjaget och Ilse skapar en stark vänskap tillsammans och det är när

berättarjaget träffar Ilse hon börjar förstå vad hon utsätts för i sitt förhållande med pojkvännen

Poeten. Berättarjaget hittar sin styrka tillsammans med Ilse och inte med pojkvännen Poeten

vilket  visar  på  att  den  kvinnliga  protagonisten  inte  behöver  hitta  sin  prins  för  att  bli

fullständig. Inte heller Dolly i Hey Dolly behöver någon prins för att bli hel i sig själv. Efter

att Mårten och Dolly har gjort slut mår Dolly inte dåligt över detta utan hon känner sig istället

fri. När Dolly går igenom sin personliga kris är det dock snarare hennes äldre vän Marvin som

hjälper henne ur den och inte Dollys kvinnliga vänner Emma och Katrin.

Eftersom de tre kvinnliga protagonisterna är unga är de mitt uppe i sitt identitetsskapande,

vilket i sin tur tyder på att de troligtvis kommer att fortsätta utforska sina identiteter. Dolly i

Hey Dolly träffar i slutet av romanen cineasten/filosofen och hon verkar trivs bra med honom,

117 Lival-Lindström (2009), s. 311.
118 Svensson (2014), s. 137.
119 Järvstad (1996), s. 220.
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fastän hon inte hade väntat sig att börja tycka om honom: ”Men jag vet inte, plötsligt händer

det bara. Ibland måste man kanske blunda för att folk har lite fel och brister... Eller så. I don't

know.”120 Det verkar som att Dolly har accepterat att hon har blivit kär i cineasten/filosofen

även om det går emot hennes tidigare principer. I Välkommen till den här världen ges det en

antydan till att Greta och Simon går skilda vägar, och att det för Gretas del är något positivt.

Greta verkar ha fått nya insikter om saker och ting efter det hon har varit med om, beskriver

att hon är den ”som äntligen stannar kvar” och att hon kommit bort från det som ”sliter och

drar och håller kvar” för att istället rikta sig mot det ”som är mitt eget”.121 Även berättarjaget i

Allt det där jag sa till dig var sant har skaffat sig nya kunskaper om sig själv. Alldeles i slutet

av romanen samtalar berättarjaget och Ilse med varandra: 

- Anne, jag ska börja skriva igen. Jag ska skriva om oss.

- Ett utmärkt initiativ, Mary min.

- Men jag vet inte hur. Vad är det för berättelse? Är det en berättelse om kärlek?

- Anfäkta och anamma, det vet du väl! Det är ju du som berättar.

- Ja, det är ju det.

- Så?122

Ovanstående citat menar jag går att tillämpa på alla tre romanerna. Genom att protagonisterna

i romanerna har utforskat sina identiteter på olika sätt har de fått nya insikter både om sig

själva och andra personer i deras omgivningar. Detta har hjälpt dem på vägen till att förstå

vilka de är och allting tyder på att de kommer att fortsätta utforska sina identiteter. Genom att

berätta nya berättelser fortsätter därmed deras identitetsskapande.

120 Svensson (2008), s. 140.
121 Svensson (2011), s. 237.
122 Svensson (2014), s. 283.
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6. Avslutande diskussion

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur de tre kvinnliga protagonisterna i Amanda

Svenssons romaner Hey Dolly, Välkommen till den här världen och Allt det där jag sa till dig

var sant utforskar sina identiteter. Ur ett genusperspektiv ville jag studera hur karaktärerna

gestaltas i förhållande till de stereotypa könsroller som finns i samhället, och i och med det

undersöka  om karaktärerna  passar  in  eller  inte  passar  in  i  förhållande  till  dessa.  Ur  ett

genreperspektiv  ville  jag  undersöka  hur  nära  romanerna  ligger  den  kvinnliga

bildningsromanen.

Min analys tyder på att att de tre kvinnliga protagonisterna i hög grad utforskar sina identiteter

och att detta tar sig i uttryck på flera olika sätt. Protagonisterna är alla medvetna om att det

existerar ett genussystem där föreställningar och normer om vad som är manligt respektive

kvinnligt förekommer, och att de måste förhålla sig till dessa normer. Ibland anpassar de sig

till normerna men ofta uppmärksammar, utmanar och problematiserar de även dessa normer

och genusföreställningar. Således skiljer de sig många gånger från hur den stereotypa kvinnan

ska vara och agera.

De kvinnliga protagonisterna är unga och därför har de förmodligen ännu inte nått de insikter

eller  varit  med  om  de  erfarenheter  Lival-Lindström  menar  kännetecknar  den  kvinnliga

bildningsromanen. De har ännu inte i hög grad upptäckt internaliserade patriarkala strukturer,

varit med om motståndet eller strävat efter meningsfull förändring, utan för dem handlar det

snarare om påbörjade processer.

Jag vill påstå att ingen av de tre kvinnliga huvudkaraktärerna i slutet av respektive berättelse

helt har kommit underfund med vilka de är. Enligt min mening är trots allt det viktiga inte att

protagonisterna skulle ha hittat sig själva och blivit fulländade, utan framförallt handlar det

om att de under berättelsens gång har fått nya insikter i sina liv. Det faktum att de kvinnliga

protagonisterna är med om händelser som på något sätt förändrar dem, får dem att inse saker

och ting och att de lär sig av sina misstag etcetera, kan hjälpa dem att förstå vilka de är.

Uppfattningen ges av att protagonisterna inte är säkra på hur de kommer att leva sina fortsatta

liv och därför kommer de högst sannolikt att fortsätta prova olika identiteter och utforska

vilka de är.
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