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Introduktion 
”He’s my very own Christian Grey-flavored popsicle.” Ana i E.L. James bok Fifty Shades of 

Greyälskar att utföra oralsex vilket vi kan se ovan. Hon är en av de kvinnliga protagonister i 

de sex romaner med erotiskt innehåll som den här uppsatsen ska handla om. När Fifty Shades 

of Grey publicerades 2011 startade den en debatts om kom att handla lika mycket om 

böckernas sexuella innehåll som dess förment usla språk och låga kvalitet.1 Men trots detta 

har bokserien sålt bra och erotisk litteratur upphör aldrig att chockera och fascinera läsare och 

media. Inte bara Fifty Shades of Grey har hamnat på litterära topplistor och blivit omskriven i 

media. Så har även skett med dess många uppföljare och kopior. Erotisk litteratur skriven av 

kvinnliga författare och främst riktad till en kvinnlig målgrupp har ansetts vara lägre stående 

litteratur och i vissa fall inte ens släppts in på lokala bibliotek. Trots kritiken mot genren är 

det den största enskilda litterära genren i USA.2

Uppsatsens perspektiv kan anknytas med det som kallas för kulturvetenskap 

eller kulturstudier (cultural studies). Kulturstudier har traditionellt sätt kopplats samman med 

litteraturvetenskap och utmärker sig genom att intressera sig särskilt för politiska och 

ideologiska aspekter av litteratur.

  

3 Kulturstudier har i sin tur en del likheter med 

litteratursociologi som är en inriktning inom litteraturvetenskapen som behandlar kopplingen 

mellan litteratur och samhälle.4 Litteratursociologin och kulturstudier delar intresseområden 

och utgångspunkter med varandra, men kulturstudier täcker in betydligt större områden än 

bara litteratur. Då den traditionella litteraturhistorien och forskningen har prioriterat en viss 

typ av litteratur leder det till att den litteratur som inte passat in har fallit utanför ramarna. 

Litteratursociologin har i högre grad än klassisk litteraturvetenskap fokuserat på denna 

’glömda’ litteratur, vilket kan handla om arbetarförfattare, eller som i det här fallet erotisk 

litteratur riktad till kvinnor.5

                                                 
1Alex Dymock, “Flogging sexual transgression: Interrogating the costs of the ‘Fifty Shades effect’”.  Sexualities 
volym 16 nummer 8 2013, s. 880. Hämtat från 

  

http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/880.full.pdf+html 2014-03-28. 
2 A. Dana Ménard och Chrstine Cabrera, ”’Whatever the Approach, Tab B Still Fits into Slot A’: Twenty Years 
of Sex Scripts in Romance Novels”.  Sexuality & Culture volym 15 nummer 3 2011, s. 240. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c622bf5-8020-4f64-ba02-
5b87e3fe7096%40sessionmgr198&vid=1&hid=102 2014-02-24. 
3 Simon During, ”Introduction” I The Cultural Studies Reader red. Simon During, Andra upplagan London och 
New York 1999 (1993), s. 2. 
4 Johan Svedjedal, ”Förord” i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle red. Johan Svedjedal, Lund 
2012 (1997), s. 7. 
5 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle” i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle red. Johan 
Svedjedal, Lund 2012 (1997), s. 20 f. 

http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/880.full.pdf+html�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c622bf5-8020-4f64-ba02-5b87e3fe7096%40sessionmgr198&vid=1&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=0c622bf5-8020-4f64-ba02-5b87e3fe7096%40sessionmgr198&vid=1&hid=102�
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Men vilken typ av sex är det då som skildras i dessa böcker och vad säger det 

om vårt samhälles syn på sex och sexualitet? Hur har skildringen av sexuella handlingar 

förändrats sett över tid? För att kunna svara på dessa frågor kommer jag i den här uppsatsen 

att ta hjälp av teorin kring sexual scripting. Termen myntades 1973 av de amerikanska 

sociologerna John H. Gagnon och William Simon i boken Sexual Conduct. I boken diskuterar 

de sexual scripting, eller på svenska sexuella script.6 Genom att analysera sex utvalda 

romaner utifrån teorin om sexuella script hoppas jag kunna säga något om samhällets syn på 

sexualitet. Romaner och annan populärkultur speglas av de normer och värderingar som finns 

i samhället i stort, och sex och sexuella handlingar blir då alltid något politiskt.7

De romaner som ska analyseras har valts utifrån följandekriterier: sex ska utgöra en betydande 

del av handlingen, de ska vara skrivna under olika tidsperioder, romanerna ska vara 

bästsäljare samt hemmahörande i eller närliggande den romantiska fiktionsgenren. Samtliga 

romaner ska dessutom vara skrivna av kvinnliga författare och främst rikta sig mot en 

Inom 

litteraturen kan den politiska aspekten av sexualitet yttra sig i vilka sexuella handlingar som 

tillåts att skildras och på vilket sätt det sker. Vilka kan verka som aktörer och kan avvikande 

sexualiteter någonsin tillåtas att skildras, och i så fall hur? Detta är några av de 

frågeställningar som kommer behandlas i uppsatsen. Trots att romanerna och den romantiska 

fiktionsgenren är central för läsare och konsumenter är de marginella när de kommer till 

forskningssidan. Det finns väldigt lite skrivet på området och forskningen rörande sexualitet, 

genus och sexuella script kopplat till genren är näst intill obefintlig. Ändå finns det stor 

relevans för de enskilda romanerna och genren om helhet. Sexualitet är en stor del av de flesta 

människors vardag och genom en analys av romanerna kan vi se hur samhället ser på 

sexualitet och genus och vilka normer som finns. Uppsatsen innehåller jämförande analyser 

både mellan romanerna och i förhållande till mina teorier.  Analysdelen utgår ifrån olika 

underrubriker och de är: Första gången, Graviditet, Rasifierade grupper och sex, Sexuella 

övergrepp och våld, Avvikande sexualitet och slutligen Sexskildringens bilder. Under dessa 

rubriker kommer jag att analysera romanerna utifrån de sexuella scripten för att besvara mina 

frågeställningar. 

 

Urval  

                                                 
6Den svenska terminologin är hämtad från “Sexualitet som social meningsbärande handling” av Sven-Axel 
Månsson i Sexualitetsstudier red. Lars Plantin och Sven-Axel Månsson , Malmö 2012, s. 35. 
7Gayle S. Rubin “Thinking Sex: Notes for a radical Theory of the Politics of Sexuality” s. 143. Hämtat från 
http://www.feminish.com/wp-content/uploads/2012/08/Rubin1984.pdf 2014-02-28. 

http://www.feminish.com/wp-content/uploads/2012/08/Rubin1984.pdf�
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kvinnlig målgrupp i sin marknadsföring och i dess mottagande. Dessa kriterier är till för att 

begränsa urvalet men samtidigt få en spridning över tid. Att romanerna till stor del ska handla 

om sex är viktigt då jag enbart analyserar de stycken i böckerna som berör sexuella relationer 

och handlingar då jag utgår ifrån de sexuella scripten. 

 Kathleen Winsors roman Forever Amber (Alltid Amber) blev en skandalsuccé 

när den kom ut 1944 (på svenska 1946). Den ingår i analysen eftersom den liksom de övriga 

har fått mest uppmärksamhet för sina sexscener. Boken harsålts i miljontals exemplar, finns 

översatt till en mängd språk samt platsar in på grund av sin ålder. Kathleen E. Woodiwiss The 

Flame and the Flower (Flamman och blomman från 1972, på svenska 1982) är en känd 

romanför läsare av romantisk fiktion. Woodiwiss mer explicita sexscener öppnade upp hela 

genren och ledde till att den kvinnliga hjältinnan fick lov att börja utrycka sina egna 

lustkänslor och begär. När den amerikanska litteraturvetaren Janice Radway intervjuade läsare 

av romantisk fiktion under arbetet med sin bok Reading the Romance blev denna bok 

topprankad av de intervjuade.8

Kathleen Winsor debuterade med Forever Amber 1944 och romanen blev antagen först när 

hon skickade in version nummer fem. Där hade romanen förkortats ner till en femtedel av sin 

originallängd och landade nu på 972 sidor. Romanen blev en omedelbar succé och sålde 

Romanen hålls inom forskningen som en central roman för 

genren. Vidare ingår Jackie Collins roman American Star (American star från 1993, på 

svenska samma år) i min studie. Collins är en storsäljare världen över och i alla hennes 

romaner är sex en viktig del av handlingen. Det som gör att American Star är särskilt lämplig 

att analysera i samband med sexuella script är att den innehåller flertalet avvikande sexuella 

handlingar samt att den innehåller rasifierade karaktärer. Trilogin av E. L. James består av 

Fifty Shades of Grey (Femtio nyanser av honom från 2011, på svenska 2012), Fifty Shades 

Darker (Femtio nyanser av mörker från 2011, på svenska 2012) samt Fifty Shades Freed 

(Femtio nyanser av frihet från 2011, på svenska 2013). Dessa ingår eftersom de är några av de 

mest omtalade böckerna de senaste åren samt att de är mest kända för sitt sexuella innehåll. 

Med dessa sex romaner täcker jag in sjuttio år inom genren och jag kommer därför kunna se 

en förändring i hur sexuella handlingar skildras. Även språket och beskrivningarna av 

sexscenerna är relevanta att analysera över en större tidsperiod. 

 

Forever Amber 

                                                 
8Janice A. Radway, Reading the Romance. Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill & London 
1984, s. 73 + 121. 



5 
 

100 000 exemplar den första veckan. Den är idag översatt till 16 språk och harsålt runt 3 

miljoner exemplar världen över.9 Boken fick kritik för sina sexskildringar och sitt påstådda 

olämpliga innehåll. Den kom att totalförbjudas i 16 delstater i USA. I delstaten Massachusetts 

sammanställdes en lista på olämpligt innehåll i boken i samband med utredningen, vilket var 

följande: ”70 references to sexual intercourse, 39 illegitimate pregnancies, seven abortions, 10 

descriptions of women undressing in front of men, and 49 ’miscellaneous objectionable 

passages’”.10

The Flame and the Flower kom ut 1972 och var Kathleen E. Woodiwiss debutroman. Den 

refuserades liksom Forever Amber flertalet gånger på grund av sin längd på cirka 600 sidor 

som avvek från hur standarden för genren såg ut. När romanen slutligen gavs ut blev den 

direkt en storsäljare och sålde över 2,3 miljoner exemplar de första fyra åren. Boken var den 

första i sin genre som gavs ut direkt som pocketbok vilket gav den ett omedelbart lågt pris. 

När den blev en succé följde andra bokförlag efter och började ge ut mängder av billiga 

böcker inom romantiskt fiktion.

 Winsor gav ut fem romaner efter Forever Amber men ingen av dem blev någon 

större försäljningssuccé. 
Romanen handlar om Amber och utspelar sig under andra halvan av 1600-talet 

och den hinner med många vändningar på sina dryga 1000 sidor. Boken inleds med att Amber 

blir förförd av en man, Bruce, som besöker hennes by och tar med henne till London. Där 

lämnar han henne gravid och hon blir sedan älskarinna åt olika rika män, inklusive kung Karl 

II. Amber gifter sig med flertalet män som på ett eller annat sätt alla försvinner ur hennes liv. 

Under hela boken kämpar hon för att återförenas med Bruce och övertyga honom om att de 

ska gifta sig, men misslyckas gång på gång. Romanen slutar till skillnad från alla de övriga 

böckerna i urvalet, om vi räknar Fifty Shades-trilogin som en sammanhängande bok, inte med 

att de får varandra i slutet utan att Bruce är lyckligt gift på annat håll och Amber lever ensam 

och olycklig. 

 

The Flame and the Flower 

11

                                                 
9Elaine Showalter, ”Emeralds on the home front”. The Guardian 10 augusti 2002.Hämtat från 

 Woodiwiss andra romaner och de många andra författares 

romaner som kom att följa i hennes fotspår utmärker sig med längre handling, de utspelar sig i 

http://www.theguardian.com/books/2002/aug/10/featuresreviews.guardianreview192014-03-17. 
10  Ibid. 
11Radway, s. 34. 

http://www.theguardian.com/books/2002/aug/10/featuresreviews.guardianreview19�
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en historisk miljö, innehåller mer komplexa och kontroversiella situationer och karaktärer 

samt mer detaljerade sexskildringar.12

Jackie Collins debuterade 1968 med The World is full of Married Men och har gett ut 29 

romaner varav samtliga har varit bestsellers. Hennes romaner har sålt över 500 miljoner 

exemplar och finns översatta till 40 språk. Hennes mest kända bok är Hollywoodwives 

(Hollywoodfruar) från 1983 som har fyra uppföljare. Boken gjordes även till en oerhört 

populär miniserie producerad av Aaron Spelling som sändes 1985 i amerikansk tv och senare 

i svensk tv.

 

The Flame and the Flower utspelar sig med start 1799 i England där den 

aristokratfödda Heather tvingas bo med sina fattiga och elaka släktingar efter att hennes pappa 

spelat bort deras förmögenhet och sedan avlidit. Efter att ha flyttat till London med en 

släkting som försöker våldta henne rymmer hon och hamnar i armarna på kapten Brandon. 

Han misstar henne för en prostituerad och till skillnad från hennes släkting lyckas han våldta 

henne. Efter att ha rymt ur hans våld tvingas Heather gifta sig med Brandon eftersom han 

gjort henne med barn. Större delen av boken handlar om deras flytt till USA, hur deras hat för 

varandra växer till kärlek och slutligen hur de återförenas sexuellt och lever lyckliga 

tillsammans som en familj. 

 

American Star 

13

                                                 
12 Carol Thurston, The Romance Revolution. Erotic Novels for Women and the Quest for a New Sexual Identity, 
Urbana & Chicago 1987, s. 19 + 48. 

 American Star ligger i mitten av Collins författarskap och sticker inte ut 

nämnvärt bland hennes romaner i popularitet eller innehåll men den är, som nämndes i 

inledningen, intressant ur mitt perspektiv eftersom den skrevs under 1990-talet, har stort fokus 

på karaktärernas första sexuella upplevelser samt har med rasifierade karaktärer. 

 Boken handlar om Nick Angelo som flyttar med sin alkoholiserade pappa till en 

husvagnspark där det visar sig att pappan har en annan familj. I staden möter Nick Lauren och 

de inleder ett förhållande som måste hållas hemligt på grund av Laurens familj och före detta 

pojkvän. Nick flyttar hastigt till Chicago och deras vägar skiljs åt trots att de aldrig kan 

glömma varandra. Vi får sedan följa deras separata liv där Nick blir filmstjärna i Hollywood 

och Lauren fotomodell i New York.  

 

Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker och Fifty Shades Freed 

13http://jackiecollins.com/movie/hollywood-wives-miniseries/ hämtat 2014-02-18. 

http://jackiecollins.com/movie/hollywood-wives-miniseries/�
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E. L. James verkliga namn är Erika Leonard och 2009 började hon skriva fan fiction baserad 

på Twilight-böckerna av Stephenie Meyer. Romanerna gick via att publiceras online, till print-

on-demand för att slutligen plockas upp av förlaget Vintage.14 Trilogin var hennes 

debutromaner och hon har än så länge inte gett ut fler böcker. I de tre romanerna, hädanefter 

benämnd Fifty Shades-trilogin, är det de många explicita sexscenerna och det faktum att de 

innehåller lätt BDSM(samlingsterm för sexuella handlingar rörande bondage, dominans, 

underkastelse, sadism och masochism) var det som väckte mest uppståndelse. Bara under 

sommaren 2012 publicerades det över 1000 artiklar om böckerna i dess ursprungsland 

Storbritannien. Artiklarna var nästan unisont kritiska till bokserien.15 Även i Sverige blev 

romanerna omskrivna och debatterade. Media började snabbt kalla dem för ’mommy porn’, 

på svenska ’mammaporr’, som en nedsättande term riktad mot de kvinnor som man trodde 

utgjorde den främsta läsarkretsen.16 Romanerna håller på att filmatiseras och beräknas ha 

premiär under 2015.17

Forskningen om sexualitet och sexualitet kopplat till klass, kön, etnicitet och queerteorier är 

väl utvecklad och det är omöjligt att täcka in all forskning inom fältet. Jag har valt ut några av 

 

 Fifty Shades of Grey handlar om Anastasia Steel, kallad Ana. Hon är student och 

möter av en slump mångmiljonären Christian Grey och de blir omedelbart kära men det visar 

sig snabbt att Christian har en särskild syn på sex. Han är intresserad av BDSM-förhållande 

och han och Ana inleder trots det en sexuell relation. I slutet av romanen inser Ana att de inte 

passar ihop och lämnar honom. I uppföljaren Fifty Shades Darker återupptar de sitt 

förhållande men det kantas av Christians dolda förflutna och hans före detta undergivna 

flickvänner. Boken avslutas med att Christian och Ana förlovar sig. I sista boken i trilogin, 

Fifty Shades Freed kretsar intrigen främst kring att någon försöker skada Christian och Ana. 

Hon får även veta att hon är gravid. Bokserien avslutas med att de bor i sitt drömhus, har ett 

fantastiskt sexliv, har ett barn och ett till på väg och, för att sammanfatta det hela, lever 

lyckliga i alla sina dagar. 

 

Tidigare forskning 

                                                 
14 Ruth A. Deller och Clarissa Smith, “Reading the BDSM romance: Reader responses to Fifty Shades” i 
Sexualities volym 16 nummer 8 2013, s. 932.Hämtat från 
http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/932.full.pdf+html 2014-03-15. 
15 Deller och Smith, s. 934. 
16Matt Cornell, ”Outsider porn”. Overland  nummer 208 2012, s. 20. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-
979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102 2014-02-21. 
17 ”Femtio nyanser-film skjuts upp”, skribent ej angiven. Göteborgs Posten 13 november  2013. Hämtat från 
https://www.gp.se/kulturnoje/1.2176669-femtio-nyanser-film-skjuts-upp  2014-03-12. 

http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/932.full.pdf+html�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
https://www.gp.se/kulturnoje/1.2176669-femtio-nyanser-film-skjuts-upp�
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de mest banbrytande verken inom de olika områdena samt den forskning som är mest relevant 

och användbar för uppsatsen. Fifty Shades-trilogin är så pass nyutgiven att det ännu inte 

hunnit publiceras någon större mängd forskning rörande den. Det finns däremot en del artiklar 

och kortare texter. Tidskriften Sexualities hade till exempel i december 2013 ett temanummer 

som rör Fifty Shades-trilogin ur olika synvinklar. Det finns fem akademiska uppsatser som 

behandlar bokserien. Ingen av dem är direkt relevanta för den här uppsatsen. Rörande Jackie 

Collins finns det lite forskning. Jag har inte lyckats hitta några böcker eller avhandlingar som 

rör hennes författarskap eller böcker. Det närmsta jag har kommit är en mastersuppsats i 

Biblioteks- och informationsvetenskap av Jenny Hedström som berör debatten om 

populärlitteratur där uppsatsförfattaren bland annat diskuterar Jackie Collins och begreppet 

”tantsnusk”.18

 För forskning rörande sexuella script är det John H. Gagnon och William 

Simons bok Sexual Conduct. The Social Source of Human sexuality (1973) samt deras artikel 

“Sexual Scripts: Permanence and Change” (1986) som utgör den teoretiska basen. Rörande 

sexualitet kommer jag även använda mig av Michel Foucaults Sexualitetens historia Band 1: 

viljan att veta (1976), översiktsverken Sexualities: Identities, Behaviors, and Society med 

Michael S. Kimmel och Rebecca F. Plante som redaktörer (2004) samt Sexualitetsstudier red. 

 

 Romantisk fiktion är däremot ett väl beforskat fenomen. Majoriteten av 

forskningen riktar emellertid in sig antingen på äldre romantisk fiktion, så som Jane Austen 

och systrarna Brontë, eller specifikt på bokförlaget Harlequin. En stor del av forskningen har 

dessutom skett under 1980-talet och är därför daterad i vissa avseenden, särskilt gällande 

genus och queerteori. Inga av de verk som tas upp i min uppsats är utgivna hos Harlequin. 

Dock ingår de i en historisk kontext där forskningen om romantisk fiktion har varit 

användbar. Främst är det Janice A. Radways Reading the Romance. Women, Patriarchy, and 

Popular Literature (1984), Carol Thurstons The Romance Revolution. Erotic Novels for 

Women and the Quest for a New Sexual Identity (1987) och Jan Cohns Romance and the 

Erotics of Property. Mass-Market Fiction for Women (1988) som är relevanta. Dessa böcker 

har gemensamt att de har ett feministiskt perspektiv och i Thustons och Cohns fall fokuserar 

de på hur sexualitet och erotik skildras i romanerna. Flertalet av dessa böcker tar upp 

Woodiwiss verk och författarskap, Winsor nämns på enstaka ställen medan Collins 

överhuvudtaget inte finns med. Samtliga böcker är skrivna innan James gör sin debut. 

                                                 
18 Jenny Hedström, “’Jackie Collins är jättefarlig’. Debatten om populärlitteratur 1980-2004”, Uppsala 2005, 
mastersuppsats  Bibliotek- och informationsvetenskap, s. 26. Hämtat från http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:213386/FULLTEXT01.pdf  2014-03-02. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:213386/FULLTEXT01.pdf�
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:213386/FULLTEXT01.pdf�
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Lars Plantin och Sven-Axel Månsson (2012). Det sistnämnda diskuterar Gagnon och Simons 

teorier på svenska. Utöver dessa kommer jag använda mig av en essä av Gayle S. Rubin, 

”Thinking Sex: Notes for a radical Theory of the Politics of Sexuality”(1984) där Rubin 

diskuterar avvikande sexualiteter och sexuella hierarkier. För en diskussion om 

queerbegreppet, performativitet och den heterosexuella matrisen utgår jag ifrån Judith Butlers 

verk Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (på svenska Genustrubbel, 

feminism och identitetens subversion) från 1990 samt hennes artikel “Performative Acts and 

Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” från 1988.Rörande 

intersektionalitetsbegreppet använder jag boken Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris 

bok Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005). För 

diskussionen om rasifierade grupper och postkolonialism används slutligen Postkolonial 

feminism volym 1 red. Paulina de los Reyes (2011) samt artikeln ”African American Women’s 

Sexual Objectification Experiences: A Qualitative Study” av Laurel B. Watson, Dawn 

Robinson, Franco Dispenza och Negar Nazari (2012). 

 

Teori och metod 
Romantisk fiktion 
Äldre litteratur som brukar räknas till startskottet för romantisk fiktion är till exempel Jane 

Austen och Systrarna Brontë. Deras romaner har satt en prägel på hela genren. Idag tänker vi 

främst på bokförlaget Harlequin och dess systerförlags utgivningar när vi pratar om 

romantiskt fiktion. Det var under 1970-talet i USA som genren verkligen slog igenom, bland 

annat tack vara att förlagen gick över till billiga, massproducerade pocketböcker.19 Romantisk 

fiktion följer ofta ett ramverk av handlingar och egenskaper hos de manliga och kvinnliga 

protagonisterna. Den kvinnliga protagonisten, ofta kallad hjältinnan, ska vara intelligent, 

vacker men absolut inte fåfäng, hon ska vara yngre än mannen, naiv, oskyldig och oskuld.20

                                                 
19Thurston, s. 16. 
20Radway, s. 126. 

 

De viktigaste egenskaperna för mannen, eller hjälten, är att han är attraktiv, manlig i sitt sätt, 

gärna muskulös och han ska avkräva respekt och lydnad från sin omgivning. Han är ofta rik 

och antingen framgångsrik inom armén eller inom affärsvärlden. Jan Cohn menar att för den 

manliga hjälten kopplas sexuell makt samman med ekonomisk makt och tvärtom, och det är 
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denna sammankoppling som gör hjälten oemotståndlig.21 Hjälten är oftast äldre än hjältinnan 

och alltid den sexuellt erfarne av de två. Han har ibland befunnit sig på gränsen till att vara 

promiskuös innan han möter hjältinnan vilket har gett honom hans sexuella erfarenhet. Om så 

är fallet måste dock alla tidigare sexuella relationer ha varit frikopplade från känslor och 

enbart handlat om att stilla sina lustar. När han möter hjältinnan får han för första gången en 

känslomässig upplevelse i samband med sex och det gör att han inte längre behöver söka sig 

till andra sexuella partners utan att han blir helt tillfredställd av hjältinnan.22 Viktigast hos 

hjälten och hjältinnan är dock att deras maskulinitet och femininitet kontrasterar varandra och 

på så sätt även förstärker varandra.23

 Carol Thurston analyserar en mängd romaner inom romantisk fiktion i sin bok 

The Romance Revolution och i 98 % av dessa förekommer det antingen en manlig eller 

kvinnlig rival. Den kvinnliga rivalen utmärker sig genom att vara hjältinnans motsats; hon är 

fåfäng, självisk, känslomässigt avstängd, sexuellt manipulativ och ute efter hjältens 

förmögenhet. De manliga rivalerna å andra sidan framställs som ganska skumma och perifera 

figurer. De beskrivs sällan ingående och är oftast inte attraktiva särskilt länge i hjältinnans 

ögon. Det händer ofta att det inte ens är riktiga rivaler utan att de framstår som rivaler på 

grund av missförstånd och missuppfattningar från hjälten och hjältinnans håll.

 

24 Målet med 

romanerna är äktenskap, 92 % av romanerna slutar med att hjälten och hjältinnan gifter sig.25 

Giftemål är viktigt i romanerna eftersom det både legitimerar sexuella relationer och gör 

desamma meningsfulla eftersom de sker som en akt av kärlek och inte bara åtrå.26

 De flesta romanerna följer även en narrativ grundform som Radway 

sammanfattar i sin bok i tretton steg. Målet med romanerna är att låta hjältinnan gå från att 

vara en osäker, asexuell ’flicka’ utan egen identitet till att bli en fullmogen, sexuell och gift 

kvinna med hjälp av den manliga hjälten. Oavsett hjältinnans ålder innan hon har sex är det 

först efter samlaget som blir en kvinna. Den stereotypa narrativa grundformen hjälper till att 

uppnå målet. Radways sammanfattning av de tretton stegen visar på hur den ideala romanen 

inom romantisk fiktion ska se ut och de flesta romanerna följer inte grundformen steg för 

steg.

 

27

                                                 
21Jan Cohn, Romance and the Erotics of Property. Mass-Market Fiction for Women, Durham & London 1988, s. 
41. 
22Radway, s. 128 + 130. 
23Radway, s. 131. 
24Radway, s. 122 f + 131. 
25 Thurston, s. 75. 
26 Cohn, s. 31. 

 Romanerna följer alltså även de en form av script, i den bemärkelse Gagnon och 

27 De tretton stegen är inte relevanta för min uppsats men de är i sin helhet: 1. The heroine's social identity is 
destroyed. 2. The heroine reacts antagonistically to an aristocratic male. 3. The aristocratic male responds 
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Simon talar om dem, för att nå det önskade slutresultatet: äktenskap. Den narrativa 

grundformen följer till stor del de sexuella script som Gagnon och Simon lägger fram. Bland 

de analyserade romanerna är det bara The Flame and the Flower som helt räknas in i genren 

romantisk fiktion. De andra romanerna är närliggande genren och följer till stor del deras 

uppbyggnad och sätt att skapa karaktärer. James trilogi har tydliga paralleller till romantisk 

fiktion i handlingen och protagonisters egenskaper medan författare som Collins inte är lika 

influerade av genren. Den är ändå relevant för alla romanerna då de verkar i relation till de 

ideal som skapats och gjort hegemoniska inom romantisk fiktiongenren. 

 

Sexuella script 
Det är i boken Sexual Conduct. The Social Source of Human Sexuality som Gagnon och 

Simonför första gången myntar uttrycket sexual scripting. De båda sociologerna arbetade 

tillsammans på the Kinsey Institute of Sex Research i Indiana när de bestämde sig för att all 

den analytiska data som samlats in över amerikanernas sexualliv behövde teoretiseras. 

Resultatet blev det banbrytande verket Sexual Coduct och en rad andra böcker och artiklar. 

Boken är en samling av texter och essäer. I artikeln ”Sexual Scripts: Permanence and 

Change” fortsätter Gagnon och Simon att utveckla sin teori om sexuella script till att bli den 

teori som den är idag. Vi kan se deras betydelse då flertalet forskare använder sig av Gagnon 

och Simons teorier om script och många av dem har modifierat och vidareutvecklat teorin.28

 Teorin om sexuella script baseras på en idé om script där dessa script, eller 

’manus’, är ett sätt att konceptualisera produktionen av människors beteende i sociala 

situationer och relationer. Inom ramarna för script räknas majoriteten av allt mänskligt 

beteende och Simon och Gagnon menar att det finns extremt få handlingar som faktiskt kan 

 

Deras teorier ligger även till grund för de översiktsverk som tas med i uppsatsen som 

behandlar sexualitet, så som Sexualities: Identities, Behaviors and Society och 

Sexualitetsstudier. 

                                                                                                                                                         
ambiguously to the heroine. 4. The heroine interprets the hero's behavior as evidence of a purely sexual interest 
in her. 5. The heroine responds to the hero's behavior with anger and coldness. 6. The hero retaliates by 
punishing the heroine. 7. The heroine and hero are physically and/or emotionally separated. 8. The hero treats the 
heroine tenderly. 9. The heroine responds warmly to the hero's act of tenderness. 10. The heroine reinterprets the 
hero's ambiguous behavior as the product of previous hurt. 11. The hero proposes/openly declares his love 
for/demonstrates his unwavering commitment to the heroine with a supreme act of tenderness. 12. The heroine 
responds sexually and emotionally. 13. The heroine's identity is restored. Radway, s. 134. 
28 Flertalet av de artiklar som används för uppsatsen utgår från Gagnon och Simons teorier, några av de är : A. 
Dana Ménard och Chrstine Cabrera, ”’Whatever the Approach, Tab B Still Fits into Slot A’: Twenty Years of 
Sex Scripts in Romance Novels" och Gail Markles artikel  “’Can Women Have Sex Like a Man?’: Sexual 
Scripts in Sex and  the City”. 
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kallas för spontana, inte bara sexuella sådana.29 Det sexuella scriptet är uppdelat i tre delar; 

kulturella scenarion (cultural scenarios), interpersonella script (interpersonal scripts) och 

intrapsykiska script (intrapsychic scripts).30De kulturella scenariorna sker på ett kollektivt och 

samhälleligt plan där institutioner såsom religiösa instanser, familj, skola, media och lagar 

bestämmer riktlinjer för vad som är acceptabelt agerande för olika sociala grupper där 

enskilda individer ingår. Det avgränsar vilka sexuella handingar som överhuvudtaget är 

möjliga för en person i en social grupp, ett visst kön, en viss etnicitet och liknande kan utföra. 

Kort sagt är det socialt och kulturellt nedärvda regler. Viktigt att komma ihåg är att det i alla 

sociala sammanhang sker handlingar som utmanar rådande mönster och som improviserar 

fram nya handlingar. Dessa handlingar ses i relation till det interpersonella scriptet och det 

intraspykiska scriptet.31 Det interpersonella scriptet berör interaktioner mellan människor på 

ett personligt plan där scripten skapade i de kulturella scenariorna konverteras till script 

anpassade till specifika situationer. Det är även här som individer kan gå från att vara en 

passiv aktör till att bli en aktiv medförfattare (partial scriptwriter) av scriptet och utveckla 

strategier för att skapa sitt egna specifika sexuella script. Slutligen har vi det intrapsykiska 

scriptet som berör sexuella fantasier och objekt samt kopplar våra enskilda sexuella begär till 

en social kontext. Det är här den individuella och personliga sexualiteten utvecklas.32

 Gagnon och Simon menar att poängen med sexuella script är att visa att det 

sexuella handlingsutrymme som finns inte är baserat på spontana handlingar. Spontanitet 

existerar inte eftersom människor hela tiden rör sig inom sina tillåtna script. Människor 

befinner sig ofta i situationer som skulle kunna tolkas som sexuella men som aldrig når en 

sexuell natur. Till exempel är ett besök hos gynekologen inte sexuellt trots att det involverar 

handlingar som i andra sammanhang och med andra personer skulle anses som sexuella. Även 

i situationer som involverar begär, tillgång till privata utrymmen och två personer som finner 

varandra sexuellt attraktiva räcker inte det för att en sexuell handling ska ske. Båda parter 

måste bete sig utifrån vissa specifika, för situationen lämpliga, sexuella script för att det ska 

 Flertalet 

forskare använder sig av Gagnon och Simons teorier om script och många av dem har 

modifierat och vidareutvecklat teorin. 

                                                 
29John H. Gagnon och William Simon, Sexual Conduct. The Social Source of Human sexuality, andra reviderade 
upplagan  New Brunswick & London2005 (1973), s. 13. 
30 Den svenska terminologin är hämtad från “Sexualitet som social meningsbärande handling” av Sven-Axel 
Månsson i Sexualitetsstudier red. Lars Plantin och Sven-Axel Månsson , Malmö 2012, s. 35. 
31 John H. Gagnon och William Simon, “Sexual Scripts: Permanence and Change”. Archives of Sexual Behavior 
volym 15 nummer 2 1986, s. 98.Hämtat från  
http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/article/10.1007%2FBF01542219 2014-02-14 samt Platin och Månsson, 
s. 35. 
32Gagnon och Simon, (2005), s. 14 samt Gagnon Simon (1986), s. 99 samt Platin och Månsson, s. 35 f. 

http://link.springer.com.ludwig.lub.lu.se/article/10.1007%2FBF01542219�
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ske en sexuell interaktion.33 Grundläggande för teorin är att sexualitet konstrueras i en social, 

historisk och kulturell kontext och inte utifrån biologiska faktorer. Med det sagt utesluter inte 

teorin att det finns biologiska faktorer som spelar in i vår sexualitet, men de avgör inte vilka 

specifika sexuella handlingar som kan utföras och hur dessa sker. Om en person exempelvis 

skulle känna hunger avgör inte den biologiska faktorn vilken mat personen väljer att inta. På 

liknande sätt är det med vår sexualitet.34 I sin artikel Thinking Sex: Notes for a radical Theory 

of the Politics of Sexuality diskuterar den amerikanska kulturantropologen Gayle Rubin vikten 

av att frånkoppla sexualitet från biologi. Rubin menar att om vi inte gör den distinktionen kan 

vi aldrig se hur klass, kön och etnicitet spelar in i skapandet av en sexualitet. Det kan vi först 

när vi erkänner att det finns sociala konstruktioner som är avgörande för vår sexualitet.35

 Kvinnor och män lär sig agera utifrån olika sexuella script. Ett typiskt sexuellt 

script för en man involverar en aktiv roll både i letandet efter sexuella partners och under den 

sexuella akten. Han bör vara den som erövrar, som förför och som känner begär. Män 

förväntas inte kunna hantera sin sexualitet, särskilt inte när de är upphetsade. Den bilden står i 

kontrast till en föreställning som finns i samhället av att männen är de som styrs av förnuft, i 

relation till kvinnor som styrs av känslor. Rörande sex förväntas alltså mäns förnuft slås ut 

och de ska sluta agera som intelligenta personer och tappa all kontroll. Kvinnor däremot styrs 

av känslor hela tiden. Män antas även koppla isär sexuella relationer från känslomässiga band. 

Kvinnor å andra sidan lär sig det motsatta och agerar snarare som en respons på männens 

aktiva roll. De är de som blir erövrade, blir förförda, de som är passiva både i sökandet efter 

en sexuell partner och under den sexuella akten. De är föremålet för begär snarare än att 

känna eget begär.

 

36

I uppsatsen väljer jag att applicera teorier rörande sexuella script och 

intersektionalitet som kräver teoretiska utgångspunkter som sträcker sig utanför 

litteraturvetenskap. Dessa teorier är i sin tur skapade för att appliceras på människor och inte 

litterära gestalter.  Här behandlas istället fiktiva karaktärer skapade av en författare för att 

underhålla läsare och föra fram en berättelse. Detta är jag hela tiden medveten om i analysen 

av romanerna och gestaltningen av dess karaktärer. Det som den implicite författaren för fram 

behöver inte vara lika genomtänkt och realistiskt som en verklig människa. Även gestaltade 

 

                                                 
33Gagnon och Simon (2005), s. 13. 
34 Gagnon och Simon (2005), s. 3 samt Rubin, s. 149. 
35Rubin, s. 149. 
36 Gagnon och Simon (1986), s. 109 samt Gail Markle, ““Can Women Have Sex Like a Man?”: Sexual Scripts in 
Sex and the City”.  Sexuality & Culture volym 12 nummer 1 vinter 2008, s. 47. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-
979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102 2014-03-02. 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
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karaktärer förhåller sig till scripten då författaren påverkas av samhällets ideologi och 

värderingar. Att det är populärlitterära verk som analyseras i uppsatsen bidrar i högre grad till 

de sexuella scriptens relevans hos karaktärerna då författarna inte har några ambitioner att 

vara normbrytande. Karaktärerna är författarens fria skapelser men de förhåller sig till en 

genre, i det här fallet den romantiska fiktionen där den heterosexuella kärleken står i fokus. 

Det är en genre som är extremt starkt knuten till normer vilket även det bidrar till teoriernas 

relevans. Även de romaner som ger sken av att vara normbrytande, så som Fifty Shades-

trilogin, visar sig i min analys vara lika bundna till normer som de andra. 

I de två romanerna satta i historisk tid, Forever Amber och The Flame and the 

Flower, går det att argumentera för att de sexuella script som utläses i första hand bör vara 

influerade av sin historiska kontext. Min teoretiska utgångspunkt är istället att det är 

författarens samtid och kontext som präglar romanens karaktärer, oavsett vilken tidsperiod de 

utspelar sig i. Författarna ger inte sken av vilja skildra dåtidens ideologi utan det är snarare 

den historiska miljön som är viktig för romanen. 

 Teori och metod kommer vara relativt tätt bundna i uppsatsen då min metod 

utgår ifrån min teoretiska bas. I Gagnon och Simons bok Sexual Conduct introduceras den 

metod författarna använt sig av, i förordet av Kenneth Plummer. Det är fem frågor och 

ingångar till att analysera olika situationer och förklara vad som sker. De är: 

1. Act: what took place?  

2. Scene: What is the context in which it occurred?  

3. Agent: Who performed the act? 

4. Agency: How was it done?  

5. Purpose: Why was it done?37

                                                 
37 Kenneth Plummer, Foreword. Permanence and Change: Sexual Conduct – Thirty years on, i Sexual Conduct 
av John H.  Gagnon och William Simon, andra reviderade upplagan New Jersey 2005 (1973),s. xiv. 

 

Dessa fem frågor kommer att vara min utgångspunkt när jag analyserar de romaner jag valt ut. 

Jag kommer enbart att fokusera på de passage som rör sexualitet och sexuella handlingar och 

liksom Gagnon och Simonkommer jag inte att följa de fem frågorna slaviskt utan ha dem som 

ett ramverk att falla tillbaka på. Med hjälp av frågorna hoppas jag att jag kommer kunna se 

vem det är som är sexuella aktörer, vilka handlingar de kan genomföra och i vilka 

sammanhang. Detta gör jag för att se hur de förhåller sig till de sexuella script som Gagnon 

och Simon presenterar. Frågorna blir ett verktyg för att kunna formulera svar på mina mer 

grundläggande frågor: hur synen på sexualitet och den populärlitterära skildringen av sex har 

förändrats under de senaste sjuttio åren. 
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Performativitet och den heterosexuella matrisen 
Gagnon och Simons teorier kopplas här samman med mer modern genusteori, queerteori och 

intersektionella perspektiv för att bredda deras ursprungliga teori. Det är främst i frågor 

rörande HBTQ-personer och queerteori som Gagnons och Simons böcker känns särskilt 

daterade, något som också tas upp i förordet till nyutgåvan av boken.38 Den mest 

inflytelserika teoretikern i frågor rörande queer och genus är Judith Butler som 1990 gav ut 

boken Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (på svenska Genustrubbel, 

feminism och identitetens subversion). Där diskuterar Butler begreppet performativitet som 

används för att förklara hur vi skapar kön genom medvetet könskodade handlingar. Det kan 

till exempel vara vår klädsel, våra gester och hur vi uttrycker oss som sammantaget skapar en 

bild av det önskade könet.39 Systemet bygger i grunden på idén om att kön är en social 

konstruktion, liksom andra identiteter som sexualitet. Kön är inget vi är utan något vi gör. 

Butler väljer, liksom många andra feministiska teoretiker, att särskilja på kön och genus (sex 

och gender) för att påvisa att biologiskt kön inte är kopplat till en persons genus. Genom det 

tar hon och de andra avstånd från de som istället menar att vara född med kvinnlig kön är 

essentiellt för att vara kvinna.40Att vara av kvinnligt kön betyder ingenting men för att besitta 

ett kvinnligt genus måste man bli en kvinna. Det blir man genom att följa de historiska och 

sociala normer i samhället som definierar vad det innebär att vara en kvinna.41 Kön samverkar 

i en dualitet och Butler menar att det är i just den dualiteten manligt/kvinnligt som 

könsrollerna blir som mest påtagliga och synliga.42 Performativitetsteorin har flera likheter 

med teorin om sexuella script, något som Plummer påpekar i förordet till den reviderade 

upplagan av Sexual Conduct.43 Båda menar att handlingar vi utför är repeterade och följer en 

form av manus, även om den ena fokuserar på genus och den andra på sexualitet. Det finns ett 

script på ett samhälleligt plan men det är upp till enskilda individer att reproducera dem till 

verklighet om och om igen.44

                                                 
38Plummer, s. xvi. 

 De individer som av olika anledningar inte lever upp till bilden 

av det förväntade könet straffas på olika sätt i samhället. Straffet sker både på ett öppet plan 

39Judith Butler, Genustrubbel, feminism och identitetens subversion, Göteborg 2007 (1990), s. 33 + 214 samt 
Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology an Feminist Theory”. 
Theatre Journal volym 40 nummer 4 december 1988, s. 519.Hämtat från 
http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/3207893?origin=crossref&__redirected 2014-03-02. 
40 Butler (1988), s. 519 f. 
41 Butler (1988), s. 520 f. 
42 Butler (2007), s. 53. 
43Plummer, s. xiv. 
44 Butler (1988), s. 234. 

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/3207893?origin=crossref&__redirected�
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men även på ett omedvetet plan. Redan den minsta avvikelse från den binära uppdelningen av 

man – kvinna leder till sanktioner, marginalisering och utanförskap eftersom vårt samhälle 

strikt förlitar sig på dessa två kön.45

 Butler använder sig av begreppet den heterosexuella matrisen för att förklara hur 

kön/genus skapas i sociala sammanhang. Begreppet vilar på idén att vår kultur skapar 

begripliga kroppar genom två separerade och identifierbara kön, ett kvinnligt/feminint och ett 

manligt/maskulint. De är varandras motsatser och kontrasterar varandra genom en 

obligatorisk heterosexualitet och dess inbyggda begär. Detta begär består av tre delar: 

biologiskt kön, sexuellt begär och socialt kön/genus. Könet är kopplat till genus, genus är 

kopplat till begär och begäret fulländar cirkeln genom att kopplas tillbaka till könet. Dessa tre 

delar måste alltid vara kopplade till varandra. Utan en binär könsuppdelning med två motsatta 

kön som verkar inom en hierarki spelar det inte någon roll om en kvinna antar ett maskulint 

utseende. Inom den heterosexuella matrisen blir förklädnaden och det performativa en aktiv 

handling, ett skapande av kön. Just detta skapande av kön både synliggör matrisen och 

bekräftar den på samma gång.

 

46 Den heterosexuella matrisen förklarar det som annars brukar 

ses som en ’naturlig’ heterosexualitet och en ’naturlig’ attraktion och begär till det motsatta 

könet. Denna till synes ’naturliga’ heterosexualitet var också starkt ifrågasatt av Michel 

Foucault.47

Michel Foucault menar i sin bok Sexualitetens historia Band 1: viljan att veta att det hela 

tiden reproduceras idéer om vad som är en naturlig sexualitet i ett samhälle. När denna 

hegemoniska sexualitet som anses vara den korrekta uppkommer leder det samtidigt till att 

det skapas en onormal sexualitet, eller en perversitet, som blir dess motsats. Foucault menar 

att denna normerande sexualitet utesluter människor. Det kan röra sig om personer som anses 

för unga, för gamla eller som inte passar in i den heterosexuella mallen. Foucault menar 

vidare att det de senaste århundradena har funnits en idé om att det hos människor med en 

 Den heterosexuella matrisen är relevant för att förklara romanerna och den 

heterosexuella tvåsamhetsnorm som gång på gång upprepas i dem. Den hjälper oss att förstå 

varför det finns en ’obligatorisk’ heterosexualitet i vårt samhälle som även reproduceras i 

romanerna samt varför det är ett måste med binära könsuppdelningar. 

 

Sexuell hierarki 

                                                 
45 Butler (1988), s. 236. 
46 Butler (2007), se kapitlet ”Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen” s. 91-144. 
47 Butler (1988), s. 523. 
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pervers sexualitet finns en bakomliggande sann och naturlig sexualitet som kunde komma att 

frigöras. Så är dock inte alls fallet enligt Foucault.48

 Gayle Rubin utgår ifrån idén att det finns en normerande sexualitet som är den 

som vårt samhälle har godkänt. Utanför denna sexualitet hamnar allt som anses avvikande och 

perverst. Rubin talar om en sexuell hierarki (se figur 1) där den ansett goda och normala 

sexualiteten bland annat är heterosexuell, monogam, kopplad till ett äktenskap, reproduktiv, 

sker i hemmet och håller sig inom ett närliggande ålderspann. Rubin menar att den inte heller 

får innehålla pornografi, sexleksaker, fetishobjekt eller några andra genus än en man och en 

kvinna. Allt som faller utanför detta anses dåligt, onormalt och onaturligt. Med figuren vill 

Rubin visa på hur den normala sexualiteten är den som befinner sig i mitten medan de 

avvikande sexuella handlingarna ligger i en yttre cirkel runt om och därmed hela tiden 

befinner sig i periferin. Vidare, fortsätter Rubin, finns det ett behov av att hela tiden 

upprätthålla en osynlig linje mellan så kallade goda och dåliga sexuella handlingar (se figur 

2).  Det är en väldigt liten del av människans sexualitet som anses tillåten, hälsosam, laglig 

och normal.

 

49 Detta hierarkiska system grundar sig i ett västerländskt sätt att se på sexualitet 

och som i sin tur vilar på en kristen bas. Vilka sexuella handlingar som är godkända eller inte 

har förändrats över tid och är påverkade av en social, historisk och samhällelig kontext. 

Hierarkin har flytande gränser och det kan till exempel vara acceptabelt att vara homosexuell 

om det sker inom ramarna för en godkänd sexualitet i till exempel en monogam relation, 

kanske till och med inom ett äktenskap på de platser där det är tillåtet.50

                                                 
48 Michel Foucault, Sexualitetens historia Band 1: viljan att veta, Göteborg 2004 (1976), s. 59 ff. 
49 Rubin, s. 152. 
50 Rubin, s. 151. 
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Figur 151

 

 

Figur 252

 

 

                                                 
51 Rubin, s. 153. 
52 Rubin, s. 154. 
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Rubins artikel är från 1984 och det går att se en förändring i den hierarki som hon utgår ifrån. 

Till exempel har både pornografi och sexleksaker blivit betydligt mer accepterade sedan 1984, 

åtminstone om vi tittar på västvärlden. Internet har i hög grad bidragit till pornografins 

spridning och normalisering. Sexleksaker är inte längre tabu och i Sverige kan man sedan 

2008 köpa dem på utvalda apotek, något som visar på deras normalisering.53 Bokserien Fifty 

Shades of Grey har bidragit till en ökad acceptans av sexleksaker, gärna med BDSM-tema. 

Den brittiska tidningen The Guardian skriver redan 2012, ett år efter att böckerna kom ut, att 

de har lett till en ökad försäljning av både sexleksaker och erotisk litteratur. Många affärer 

och hemsidor som säljer sexleksaker har gett ut särskilda leksaker och kit inspirerade och 

döpta efter romanerna.54 Alex Dymock instämmer i sin artikel och menar att andra 

populärkulturella fenomen påverkat försäljningen av sexleksaker men aldrig i så hög 

utsträckning som Fifty Shades-trilogin. De har startat en ’sex boom’ i hur man konsumerar 

sexualitet.55Tidigare har enskilda sexleksaker fått ett uppsving, så som vibratorn ’the rabbit’ 

som omnämns i tv-serien Sex and the City. Skillnaden nu är att en hel inriktning med 

medföljande leksaksserier och kit har kopplats samman med en bokserie.56

I Sverige lanserade klädkedjan KappAhl under hösten 2013 ett samarbete med James där de 

lanserade en underklädeskampanj inspirerad av bokserien.

 Vi kan se att 

användandet av sexleksaker är normaliserat i praktiskt bruk men det är fortfarande ovanligt att 

det förekommer inom fiktionen, om den inte är uttalat pornografisk eller erotisk.  

57

 BDSM är fortfarande till viss del tabubelagt i vårt samhälle. Delar av Fifty 

Shades-trilogins lockelse ligger i att de skildrar något spännande och tabubelagt, men de gör 

det samtidigt i ett säkert format i form av romantisk fiktion där läsaren är bekant med 

upplägget.

 

58

                                                 
53 ”Succé för sexleksaker på Apoteket” 14 augusti 2008,  skribent ej angiven. Hämtat från 

 BDSM är mer accepterat idag än i Rubins diagram vilket vi kan se både på 

romanernas genomslagskraft, den ökade försäljningen av sexleksaker på temat samt att det 

finns många populärkulturella skildringar av fenomenet. Några exempel är filmen Secretary 

från 2002 och Rihannas hitlåt S&M som bådar skildrar BDSM. Det som visas är en viss typ 

avhandlingar inom BDSM och det är dessa godkända handlingar som blivit accepterade inom 

en hegemonisk sexualitet. Mycket på området är fortfarande tabubelagt och ses som en 

http://www.svt.se/kultur/succe-for-sexleksaker-pa-apoteket 2014-02-26. 
54Conal Urquhart, ”Shades of Grey success brings sex toy shoppers  out in force”. The Guardian 1 juli 2013. 
Hämtat från http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jul/01/sex-toys-ann-summers-boom2014-03-27. 
55Dymock, s. 888. 
56Dymock, s. 889. 
57 Petter Larsson, ”Fifty Shades  of lingerie”. Aftonbladet  5november 2013. Hämtat från 
http://www.aftonbladet.se/theyouway/fashion-news/article17786153.ab 2014-03-27. 
58Dymock, s. 881. 

http://www.svt.se/kultur/succe-for-sexleksaker-pa-apoteket�
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/jul/01/sex-toys-ann-summers-boom�
http://www.aftonbladet.se/theyouway/fashion-news/article17786153.ab�
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avvikande sexualitet. Att något är mer accepterat inom litteratur och populärkultur betyder 

inte nödvändigtvis att det har blivit mer accepterat i ett samhälle och utövare av BDSM är 

fortfarande stigmatiserade. Jag menar att det vi kan se är en ökad acceptans och en sakta 

normalisering av vissa sexuella praktiker genom att de uppmärksammas inom 

populärkulturen. Litteratur och samhälle fungerar i växelverkan med varandra och de 

påverkar båda normer i samhället. De är inte alltid en direkt avspegling av varandra och det 

kan råda olika normer i litteraturen i förhållande till samhället och tvärtom. Det kan även ske 

åt andra hållet, att det finns sexuella praktiker som varit accepterade men som av någon 

anledning vänt och blir stigmatiserade och perversa. 

 Homosexualitet som en avvikande sexualiteten är kopplat till en historisk och 

kulturell kontext. Termerna homosexualitet och heterosexualitet är relativt nya och tros ha 

använts för första gången 1868. Heterosexualitet stod då för sexuellt umgänge mellan män 

och kvinnor men eftersom det inte nödvändigtvis var kopplat till reproduktion så kom 

heterosexualitet att stå för något dåligt och omoraliskt. Detta innebar att både termen 

heterosexualitet och homosexualitet stod för två olika perversa sexuella läggningar som inte 

ansågs falla under den ’godkända’ sexualiteten. Ända fram till 1923 gick det att hitta termen 

heterosexualitet i uppslagsverk där betydelsen löd ”[m]orbid sexual passion for one of the 

opposite sex.”59

Begreppet rasifierad och rasifierade grupper har utvecklats i Storbritannien och USA de 

senaste årtiondena och syftar på icke-vita personer. Vithet är i vårt samhälle näst intill 

osynligt eftersom det är normen. Vithet är inget som behöver omnämnas utan tas alltid för 

givet om inget annat sägs eller påvisas. Begreppet rasifierad fångar de sociala konstruktioner 

som skapar och kategoriserar grupper hierarkiskt i förhållande till en etnisk majoritet. Den 

påvisar att ’ras’ är något en person tillskrivs, att det är en process.

 

 

Postkolonialism och intersektionalitet 

60 Intersektionalitet är ett 

begrepp som även det utvecklats i USA och härstammar från postkoloniala tänkare och av 

teoretiker inom det som brukar kallas black feminism. Det myntades i slutet av 80-talet av 

Kimberlé Crenshaw som en kritik mot den vita feminismens hegemoni.61

                                                 
59Jonathan Ned Katz, “’Homosexual’ and ‘Heterosexual’, Questioning the terms” i Sexualities. Identities, 
Behaviors and Society red Michael S. Kimmel och Rebecca F. Plante, New York & Oxford 2004, s. 44. 
60 Diana Mulinari och Anders Neergaard, Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares kamp inom 
facket, Finland 2004, s. 30 f. 
61 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, Malmö 2005, s. 15 + 58. 

 I sin bok 
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Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap vill Paulina de los 

Reyes och Diana Mulinari visa på hur olika typer av maktrelationer så som klass, kön, 

etnicitet, sexuell läggning med flera kopplas samman och hur dessa maktrelationer hela tiden 

samverkar. Ett exempel är att i stället för att se uttryck av maktrelationer baserade på grund av 

kön och etnicitet som två autonoma maktstrukturer, kan man se hur dessa inte alls är isolerade 

från varandra utan skapas i skärningspunkter. Kön är aldrig fritt från klass och etnicitet är 

alltid könat.62 Ingen maktordning står över en annan och det finns även maktordningar inom 

de olika maktrelationerna. De los Reyes och Mulinari utgår ifrån en marxistisk idétradition 

rörande klass när de diskuterar intersektionalitet. De utgår ifrån en materiell bas och ser 

samband mellan kapitalism och patriarkat.63 Jag utgår från samma idétradition i min analys av 

romanerna. Det är nödvändigt att ha med klass som maktfaktor i analysen då till exempel 

männens ekonomiska status kopplas samman med deras manlighet.64

 Det finns de som kritiserar intersektionalitetsbegreppet och dess användbarhet i 

praktiken. En av dem är Judith Butler som menar att uppräknandet av olika maktrelationer 

aldrig kan slutföras och därför leder till en användning av ’etcetera’. Detta eviga uppräknande 

av olika kategorier påvisar en brist i teorin rörande begreppet. Det går inte att se hur alla de 

olika maktrelationerna samverkar med varandra och analysen kan därför aldrig slutföras 

menar Butler.

 

65 I specifika exempel kan teorin vara användbar, särkskilt när det gäller att 

bredda analysen från att handla om enbart kön, enbart etnicitet eller enbart klass. De los Reyes 

och Mulinari väljer i sin bok att fokusera på hur maktrelationerna samverkar mellan just klass, 

kön och etnicitet. Det antyder att det trots allt finns hierarkier inom maktordningarna och att 

de kan se olika ut. Maktrelationer som till exempel klass eller etnicitet yttrar sig på andra sätt 

och kraftigare än till exempel makrelationer kopplat till funktionshinder, ålder eller 

utseende.66

 Ur ett postkolonialt perspektiv kan vi se att den rasism som rasifierade grupper 

utsätts för även är kopplad till föreställningar om deras sexualitet. Under kolonialismen var en 

 Genom att enbart ha de tre kategorierna i min analys frångår jag Butlers kritik, då 

jag liksom de los Reyes och Muliari anser att dessa är de huvudsakliga maktmekanismerna i 

samhället. Eftersom uppsatsen handlar om sexuella script kommer jag att utgå ifrån en 

intersektionell teori när jag analyserar scripten. Det intersektionella perspektivet kommer 

underlätta för att få en fullständig maktanalys av romanerna.  

                                                 
62 De los Reyes och Mulinari, s. 9 + 24. 
63 De los Reyes och Mulinari, s. 17. 
64 Cohn, s. 41. 
65 Butler (2007), s. 224. 
66 De los Reyes och Mulinari, s. 24. 
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viktig del i upprätthållandet av ett kolonialt projekt att kontrollera rasifierade människors 

sexualitet.67 I uppsatsens primärlitteratur förekommer det nästan bara svarta personer bland de 

rasifierade karaktärerna och därför är det främst teorier rörande den gruppen som kommer att 

behandlas. Rörande specifikt afroamerikanska personer baseras sexualiseringen av deras 

kroppar främst från tiden under slaveriet. Under den perioden ansågs de svarta människorna 

vara närmare besläktade med djur än med människor och de besatt därmed en vild och 

okontrollerbar sexualitet. Kvinnliga slavar sågs som avelsdjur som kunde producera mer 

arbetskraft och var därför rent ekonomiskt mer värdefulla. Här går det att se tydliga samband 

av förtryck kopplat till både klass, kön och etnicitet.68

 På samma sätt som det fanns en idé om att svarta kvinnor inte kunde hantera sin 

djuriska sexualitet fanns det en motsvarande idé för männen. I sin text om 1900-talets 

koloniala kulturer menar Ann Laura Stroler att det ansågs som att vita kvinnor behövde 

skyddas från svarta mäns sexualitet och för de okontrollerbara lustar blotta åsynen av 

kvinnorna väcker i dem.

 

69 Till viss del liknar det den syn på män som finns idag där kvinnor 

kan driva dem till sexuella handlingar som de inte kan anses ansvariga för. Men där det förr 

ansågs talande för alla män och i alla situationer är det idag begränsat till särskilda händelser 

och kan ses som förmildrande omständigheter vid till exempel våldtäkter.70 För rasifierade 

män å andra sidan är detta en konstant föreställning som inte verkar ursäktande för deras 

handlingar. Snarare tvärtom. För att kontrollera de svarta männens sexualitet förekom det i de 

koloniserade länderna både hårda straff för sexuella överträdelser, ökad kontroll och starka 

sociala gränser för den typen av handlingar.71

I alla romaner som ingår i analysen förekommer det skildringar av hur den kvinnliga 

protagonisten förlorar sin oskuld. Relevanta frågor för analysen blir då i vilken situation detta 

 

 

Analys 
Första gången 

                                                 
67Paulina de los Reyes, ”Inledning: Feminism och postkolonialism” i Postkolonial feminism volym 1 red Paulina 
de los Reyes, Stockholm 2011, s. 48.  
68 Laurel B. Watson, Dawn Robinson, Franco Dispenza och Negar Nazari, ”African American Women’s Sexual 
Objectification Experiences: A Qualitative Study”. Psychology of Women Quarterly volym 36 nummer 
4december 2012, s. 459. Hämtat från  http://pwq.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/36/4/458.full.pdf+html 
2014-04-02. 
69 Ann Laura Stroler, ”Att göra imperiet respektabelt: Raspolitik och sexmoral i 1900-talets koloniala kulturer”, i 
Postkolonial feminism volym 1, Stockholm 2011, s. 126. 
70 Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman, Stockholm 2004, s. 16 ff. 
71 Ann Laura Stroler, s. 126 + 128. 

http://pwq.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/36/4/458.full.pdf+html�
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sker, vem som initierar samlaget och varför det sker just då. Begreppet oskuld och vad det 

betyder kommer också att diskuteras i samband med första gången. I samtliga romaner har 

den manliga huvudkaraktären redan förlorat sin oskuld innan han har sex med den kvinnliga 

protagonisten. Det är dessutom bara i American Star vi även får följa när mannen blir av med 

sin oskuld. I den romanen har Nick sex för första gången på sin trettonde födelsedag och det 

sker tillsammans med en äldre och mer erfaren tjej. Hans första gång beskrivs som en 

omvälvande händelse och han har trots sin låga ålder och brist på erfarenhet inga problem 

med att tillfredställa sin partner. ”And then it hit him. The most exciting, throbbing, out-of-

control feeling he’d ever experienced. Holy cow! He was coming! And he was inside a real 

female – his hand and some dirty magazine had nothing to do with it. The girl screamed out 

her satisfaction.” (Collins, s. 7) Vi får ingen bakgrund till vem tjejen i fråga är, hur det 

kommer sig att de har sex just då och vem som initierar det hela. Vad vi får veta är att flertalet 

av Nicks vänner redan har haft sex, vilket kan påverka hans strävan efter att själv förlora 

oskulden, samt att tjejen är drivande under själva samlaget. Efter sin första sexuella 

upplevelse framställs Nick som oemotståndlig för kvinnor och han har inga problem med att 

hitta nya sexuella partners. Men det handlar bara om sex från Nicks håll och han involverar 

aldrig känslor. ”Girls, they were all the same. Easy. And he never cared if he saw any of them 

again. Once the sex was over he felt an emptiness, a void.” (Collins, s. 59). Sex och sexuella 

erövringar är en del av Nicks identitetsskapande. ”Nick Angelo could score with anyone. And 

he did –as frequently as possible – it gave him his only real sense of identity.” (Collins, s. 21) 

Att Nick förlorar oskulden är bland det första som sker i boken. Det händer innan vi lär känna 

honom som en karaktär och det fyller troligtvis funktionen att visa på Nicks sexuella 

erfarenhet innan han möter Lauren. Men det också så att det bara är Nick som av scripten 

tillåts ha den typen av flyktiga sexuella relationer med flertalet kvinnor och utan att känslor är 

involverade.72

 Om vi fortsätter titta på American Star är det först när Nick träffar Lauren som 

han för första gången inte direkt får den kvinna han vill ha. Det blir även första gången han 

börjar involvera känslor som inte enbart är sexuella i relation till en kvinna. Lauren är redan 

 Lauren och de andra kvinnorna tillåts inte ha den typen av relationer, i alla fall 

inte utan att det får konsekvenser. Inga av de andra romanerna känner ett behov att skildra 

mannens första sexuella upplevelse, även om den delvis omnämns i Fifty Shades of Grey. Det 

är kvinnans sexuella upplevelser som står i fokus, något som kan kopplas till både deras 

kvinnliga författare men framför allt till deras kvinnliga målgrupp. 

                                                 
72 Gagnon och Simon (1986), s. 109. 
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förlovad första gången hon möter Nick. Hon har hela tiden vägrat att gå med på fästmannens 

sexuella inviter eftersom hon inte är kär i honom. För Lauren är det otänkbart att ha sex med 

en kille hon inte hyser starka känslor för. Hon är oskuld men inte helt sexuellt oerfaren. 

Lauren har utfört oralsex på en tidigare pojkvän, något som hon läst om i sin pappas gömda 

Playboy-tidningar. ”She’s obliged, because at the time she thought she loved him, and at least 

you couldn’t get pregnant that way. She knew all about oral sex having read about it in 

Playboy.” (Collins, s. 35) Att hennes dåvarande pojkvän uppskattade hennes färdigheter 

framgår av texten och vi får som läsare långt senare i boken veta att det inte var en besvarad 

handling då Lauren många år senare gifter sig med en äldre man som ger henne oralsex för 

första gången. ”This was a first and she was unprepared and wary of what to expect. [---] It 

was so intimate, so private, and yet – she had to admit – so breathtakingly enjoyable.” 

(Collins, s. 373 f)   

 Att Lauren har utfört oralsex på sin partner vid oräkneliga tillfällen påverkar 

varken hennes eller samhällets idé om hennes kvarvarande oskuld. Diskussionen om vad som 

egentligen konstitueras som ’sex’ berörs i inledningen till antologin Sexualities. Där menar 

författarna att oskuldsbegreppet är en social konstruktion och att idén om vad som räknas som 

sex och när oskulden egentligen förloras är socialt och historiskt betingat.73 Det råder ett 

konsensus i vårt samhälle om att en person förlorar oskulden när den har vaginalt 

penetrationssex. Den idén är anpassad utifrån en heterosexuell syn på vad sex innebär, där 

homosexuella handlingar utesluts. Krävs det användandet av en strap-on för att lesbiska ska 

förlora sin oskuld? Om homosexuella män har analsex förlorar båda männen sin oskuld då 

eller bara den som penetrerar? Vilken kroppsdel måste penetreras för att det ska räknas? Detta 

är frågor som Michael Amico ställer sig i sin artikel Gay Youths as ’Whorified Virgins'. Där 

diskussion han homosexualitet och oskuldsbegreppet och ser vikten av att problematisera 

nämnda begrepp. Han menar att dessa frågor uppkommer eftersom det inte egentligen finns 

en tydlig gräns om vad det betyder att förlora oskulden, särskilt som homosexuell. Detta helt 

enkelt eftersom homosexuella personers sexvanor inte faller inom ramarna för det normativa 

heterosexuella samlaget.74

                                                 
73 Michael S. Kimmel och Rebecca F. Plante, ”Introduction” i Sexualities. Identities, Behaviors and Society red 
Michael S. Kimmel och Rebecca F. Plante, New York & Oxford 2004, s. xii. 

 Detta kan ses i relation till Rubins diskussion om avvikande 

sexualitet där det är vissa typer av heterosexuella handlingar som ses som de normala, och 

därmed är de hegemoniska, sexuella handlingarna. Det är utifrån denna hegemoni alla andra 

74 Michael Amico, ”Gay Youths as ’Whorified Virgins’”. Gay and Lesbian Review Worldwide volym 12 
nummer 4 juli/augusti 2005, s. 34. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-
979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102 2014-03-12. 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
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sexuella handlingar måste förhålla sig. Det är även därför oskuldsbegreppet är format efter 

heterosexualitet.75

 I Fifty Shades of Grey är den kvinnliga protagonisten Ana helt oerfaren kring 

allt som rör sex. Hon är oskuld vilket förvånar Christian eftersom hon är 21 år gammal. 

”’Never?’ he whispers. I shake my head. ’You’re a virgin?’” (James, FSG, s. 108)

 Denna hegemoniska syn på oskuld följer de sexuella scripten där oskulden 

förloras vid vaginalt samlag och heterosexualitet är normen.  

 När Lauren och Nick har sex för första gången sker det samma dag som de har 

sagt att de älskar varandra och det är inte planerat i förväg utan sker i stundens hetta och för 

att möjligheten ges. Nick tvekar först över huruvida de ska ligga med varandra eftersom han 

för första gången upplever riktiga känslor för sin partner, vilket delvis skrämmer honom. 

”Laura Roberts wasn’t just another one night conquest. She was pretty and sweet and talented 

and most of all special. And yet he had a hard-on that could crack ice.” (Collins, s. 128) 

Lauren tar det slutliga initiativet till sex när Nick tvekar. Under sexakten beskrivs de båda 

som initiativtagare och Lauren är inte en passiv aktör trots sin brist på erfarenhet. ”She 

opened to him with no inhibitions. It was her first time but it didn’t matter.” (Collins, s. 129) 

Deras sexuella upplevelse beskrivs som njutbar för båda och det är den första av många då de 

inleder en relation i samband med samlaget. Lauren känner att hon kan ha sex med Nick 

eftersom hon är kär i honom och dessa känslor är besvarade.  

76

 Trots att Ana aldrig tidigare har fått en orgasm har Christian inga problem med 

att tillfredställa henne. Han får henne direkt att komma och det krävs ingen stimulans av 

klitoris utan det räcker att han oralt stimulerar hennes bröst. Ana har tidigare inte uttryck 

något större sexuellt intresse men efter den första orgasmen ändras det.“Oh my. That was 

extraordinary. Now I know what all the fuss is about.” (James, FSG, s. 116) Att hon har lätt 

för orgasm gör Christian nöjd. Själva sexakten beskrivs som att Christian är väldigt 

 Ana är 

inte bara oskuld utan hon har en total brist av sexuell erfarenhet på alla plan och har heller 

aldrig onanerat eller fått en orgasm. Christian har inte sex utan att hans partners är extremt 

undergivna honom sexuellt och har skrivit på ett kontrakt i förväg. Anas oskuld chockar 

honom och ger honom skuldkänslor för vad han bjudit in henne till. Trots att han uttryckt att 

han ”’[...] don’t make love. I fuck...’” (James, FSG, s. 96) bestämmer han sig för att de ska 

älska (make love) för att Ana ska veta mer om sex och vad hon ska ta ställning till rörande 

kontrakten. Christian ser det även som sin uppgift att lära upp henne rent sexuellt. 

                                                 
75Rubin, s. 152. 
76 För att underlätta vilken bok i serien som åsyftas kommer det finnas en förkortning av titeln efter författaren. 
Fifty Shades of Grey – FSG, Fifty Shades Darker – FSD och Fifty Shades Freed – FSF. 
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hänsynsfull till att Ana är oskuld och samlaget avslutas med att de båda når klimax samtidigt. 

Dagen efter deras första samlag är det dags för Ana att lära sig utföra oralsex och åter igen 

överraskas Christians av hennes naturbegåvning och sexuella intuition. Hennes första 

avsugning gör honom mer än nöjd och det visar sig att hennes kräkrefex är näst intill 

obefintlig vilket ännu mer förhöjer Christians belåtenhet. ”’Don’t you have a gag reflex?’ he 

askes, astonished. ’Christ, Ana... that was... good, really good. Unexpected though.’”(James, 

FSG, s 137) Inte bara Christian njuter av handlingen. Även Ana finner, lite till sin förvåning, 

att hon njuter av att ge honom oralsex. Första gången de har sex utan kondom, efter att Ana 

har börjat med p-piller, skildras det som att det är första gången på nytt. Det hela markeras 

som en särskild händelse i boken och det sexet som sker utan kondom framställs som mer 

äkta än det med kondom. På ett sätt blir Ana oskuld på nytt när de ska ha sex utan kondom. 

 En av de största konflikterna mellan Ana och Christian genom hela trilogin rör 

en kvinna som heter Elena. I första boken framkommer det att Christian förlorade sin oskuld 

vid femton års ålder när han blev förförd av en äldre kvinna som var hans mammas väninna. 

Den kvinnan, Elena, inledde en BDSM-relation med Christian där han var den undergivna 

och hon den dominanta, alltså motsatsen till alla hans kommande sexuella relationer. Ana ser 

annorlunda på den relationen än vad Christian gör och trots att han säger att han var med på 

allt och uppskattade det hela kallar Ana det för övergrepp och pedofili. Hon ger Elena 

öknamnet Mrs Robinson efter den kvinnliga karaktären med samma namn som förför den 

unga manliga protagonisten i filmen The Graduate (Mandomsprovet) från 1967.77

                                                 
77

 ”He’s such 

a complicated person. And now I have an insight as to why. A young man deprived of his 

adolescence, sexually abused by some evil Mrs. Robinson figure…no wonder he’s old beyond 

his time.” (James, FSD, s. 163 f.) Första gången Ana och Elena pratar med varandra skräder 

inte Ana på orden om vad hon anser att Elena utsatt Christian för. ”’[...] the fifteen-year-old 

child you molested and probably fucked up even more then he already was.’” (James, FSD, s. 

160) Christian är betydigt mer sexuellt erfaren än Ana och lär upp henne på det området. 

Samtidigt är Ana den som lär upp Christian på ett känslomässigt plan. Han har ingen 

erfarenhet av traditionella parrelationer utan Ana får lära honom allt om det. Det poängteras 

på flera ställen i böckerna att Anas närvaro och deras relation har ett positivt inflytande på 

Christian och i sista boken har hon helt ’botat’ honom från hans påstådda felaktiga syn på 

sexualitet och relationer. Att Christian blir botad och kan ha en så kallad normal relation med 

Ana är en förutsättning för romanens lyckliga slut. Genom denna uppdelning följer romanen 

http://www.imdb.com/title/tt0061722/?ref_=fn_al_tt_1, hämtat2014-04-03. 

http://www.imdb.com/title/tt0061722/?ref_=fn_al_tt_1�
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det klassiska könskodade scriptet där kvinnan är den känslomässigt utvecklade parten och 

mannen är den sexuellt utvecklade.78

 The Flame and the Flower skiljer sig från de andra romanerna eftersom Heather 

förlorar sin oskuld vid en våldtäkt. Detsamma gör visserligen Cyndra i American Star men 

hon är inte den kvinnliga protagonisten i boken. Heather skildras som extremt naiv och 

oskuldsfull. Hon följer med en avlägsen släkting från sin hemby till London för ett jobb på en 

flickskola, något som sedan visar sig betyda att hon skulle säljas till en bordell. Efter att 

släktingen försökt våldta henne och Heather försvarat sig med våld, rymmer hon ner i 

hamnen. Här plockas hon upp Brandon som misstar henne för prostituerad. Heather å andra 

sidan förstår inte att det är en prostituerad som de tar henne för och hennes naivitet blir 

förutsättningen för händelseförloppet. Brandon fortsätter att tro att hon är prostituerad trots 

hennes skrik och motstånd när han initierar sex, han menar att det hela är ett spel från hennes 

 

 I Forever Amber är Amber oskuld i början av boken men inte helt oerfaren. Hon 

har ett rykte i byn där hon bor om att vara lösaktig men avfärdar det med att de andra 

flickorna bara är avundsjuka på hennes skönhet och popularitet hos pojkarna. Men Amber har 

aldrig gått längre än till hångel med några av de lokala pojkarna när hon möter Bruce som är 

en adelsman på genomresa. Amber förstår inte först att de är på väg att ha sex och förvånas 

när han vill ta det steget längre. ”But when he forced her back onto the earth she gave a quick 

movement of protest and a little cry – this was as far as her knowledge went. Something 

mysterious, almost terrible, must lie beyond.” (Winsor, s. 45) Också i denna roman förvånas 

mannen över kvinnans oskuld, men här får han reda på det först under samlaget. ”’I’m sorry,’ 

he said softly. ’I didn’t expect to find you a virgin.’” (Winsor, s. 46) Bruce förväntar sig inte 

en oskuld eftersom Amber dels flörtat med honom och dels frivilligt följer med honom på tu 

man hand och dessutom initierar hångel. Boken utspelar sig i mitten av 1600-talet och efter att 

de har haft sex känner inte Amber att hon kan stanna kvar i byn utan vill istället följa med 

Bruce till London. ”’How d’ye think I’m to explain to my Uncle Matt where I’ve been these 

two hours – when a hundred people I know saw us leave the fairgrounds!’” (Winsor, s. 47) 

Bruce tar efter lite övertalning med henne till London och har henne som älskarinna innan han 

beger sig ut till sjöss. De fortsätter alltså ha en sexuell relation så länge han är kvar i England 

och i resten av boken återupptas denna relation gång på gång när de möts, men då bakom 

ryggen på respektive äkta hälft. Att Amber och Bruce har sex blir startskottet på hela 

romanens handling då det leder till att han tar med henne till London. 

                                                 
78 Gagnon och Simon (2005), s. 40 f. 
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sida. De sexuella scripten säger att mannen ska förföra och erövra och att kvinnan i sin tur ska 

behöva förföras och erövras. Brandon tror att Heather bara spelar den roll som förväntas av 

henne och fortsätter spela det spel han tror att de båda är införstådda i. Även i den här 

romanen är det först under själva samlaget som Brandon inser att hon är oskuld.  

 
She felt his hardness searching, probing between her thighs, then finding and entering 
that first tiny bit. In her panic to escape she surged upward. A half gasp, half shriek 
escaped her and a burning pain seemed to spread through her loins. Brandon started back 
in astonishment and stared down at her. (Woodiwiss, s. 29) 

 

En blodfläck på lakanet bekräftar hans nyväckta tankar om hennes oskuld även om Brandon 

fortfarande tror att hon är prostituerad. Både Heathers och Ambers kroppsliga reaktioner 

bekräftar myter om oskuldssbegreppet och vad som händer vid första samlaget. Männen kan i 

båda fallen känna av att de är oskulder genom förstörandet av deras mödomshinna, något som 

numera är bekräftat som en myt. Heather lämnar en blodfläck på lakanet viket anknyter till en 

annan seglivad myt, den att kvinnan alltid ska blöda vid första samlaget.79

 Brandon fortsätter ha sex med henne mot hennes vilja flertalet gånger efter att 

det framkommit att hon inte är prostituerad och det beskrivs som att han njuter av deras 

samlag trots hennes motstånd. Heather å andra sidan känner ingen njutning av våldtäkterna 

även om Brandon menar att hon snart kommer att gilla det.  ”’This time you will relax and let 

me do as I want without a struggle, and though you may not enjoy it yet, you’ll see what I say 

is true.’”(Woodiwiss, s. 40) ”’Soon you’ll learn to enjoy it. For now just learn to accept it.’” 

(Woodiwiss, s. 41) När hon gör motstånd driver han med henne och liknar henne med en katt 

som han istället ska få att spinna, mellan raderna förstår vi att han syftar på ett sexuellt plan. 

“’Ah-h, I see my little kitten has her claws bared.’ He looked deep into her eyes. ‘Shall I 

make you purr, my sweet?’” (Woodiwiss, s. 43) Heathers oskuld och naivitet följer den mall 

som finns för kvinnliga protagonister inom den romantiska fiktionen. Radway menar att just 

naivitet, på gränsen tillbarnslig naivitet, är en vanlig egenskap hos kvinnorna i romanerna. 

Även en väldigt ung ålder på den kvinnliga protagonisten samt att de sällan har varit i 

 Även i Fifty Shades 

of  Grey diskuteras det att Ana har lämnat en blodfläck på lakanet och att hon är oroad över att 

Christians hushållerska ska upptäcka den. Heather blir våldtagen vilket troligtvis påverkar 

både den smärta hon känner och att hon blöder, det är dock inget tecken på att hon förlorar 

oskulden utan snarare än bekräftelse på att Brandon skadar henne. 

                                                 
79 Maria Ringborg, ”Myten om mödomshinnan är seglivat. Dagens Nyheter 7 augusti 2006. Hämtat från 
http://www.dn.se/nyheter/myten-om-modomshinnan-ar-seglivad/2014-04-13. 

http://www.dn.se/nyheter/myten-om-modomshinnan-ar-seglivad/�
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närmare kontakt med män tidigare är vanligt.80

 I samtliga romaner är den manliga protagonisten mer sexuellt erfaren än den 

kvinnliga. Det är han som tar hennes oskuld och som sedan lär upp henne sexuellt. I de båda 

äldre romanerna, Forever Amber och The Flame and the Flower är det helt och hållet mannen 

som initierar sex och som är den drivande genom hela akten. Det är mannen som är den aktiva 

parten och det är han som kan skänka njutning både till sig själv och till sin kvinnliga partner. 

Eftersom onani inte framstår som ett alternativ för de kvinnliga protagonisterna blir de 

beroende av mannen för att uppnå orgasm. Gagnon och Simon menar att det sexuella 

beteendemönster och de script som finns kopplat till kön påbörjas redan i barndomen. Barrie 

Thorne och Zella Luria håller i sin text ”Sexuality and Gender in Chidren’s Daily Worlds” 

med dem och utgår i sin artikel ifrån deras bok Sexual Conduct. Redan i barndomen 

reproduceras människor in i könsroller och dessa könsroller är tätt sammanknutna med deras 

framtidasexuella handlingsutrymme. Handlingar som är helt frikopplade från sexualitet i 

barndomen får en viktig roll i att skapa sexuella mönster och script längre upp i åldrarna.

 Alla dessa kriterier stämmer in på The Flame 

and the Flower som även är den av de sex romanerna som står närmast en klassisk romantisk 

fiktionsgenren.  

81 

Till exempel lär sig generellt sett flickor i ung ålder att vårda intima relationer och att umgås 

två och två. Flickor lär sig om romantik och relationer innan de lär sig om mer explicita 

sexuella relationer. Pojkar å andra sidan lär sig först om sex och sedan att hantera känslor och 

nära relationer.82

 Det handlar även om hur barn leker där pojkar i högre grad uppmanas att inta en 

aktiv roll med ett visst mått aggressivitet, att vara i kontroll, prestera och söka efter frihet. 

Flickor intar redan som barn ofta en mer passiv roll där bekräftelse är viktigare än prestationer 

och där känslor ska hållas i kontroll och analyseras. Detta script rörande lekar finns sedan i 

bakgrunden när de sexuella scripten utvecklas.

 

83 Även icke-sexuell interaktion mellan pojkar 

och flickor bidrar till de sexuella scripten. Som barn får de lära sig att pojkar och flickor 

tillhör två distinkt separata grupper samt att kontakt mellan könen är av en potentiell sexuell 

natur och är laddat med både rädsla och njutning.84

                                                 
80Radway, s. 126. 
81Gagnon och Simon (2005), s. 31 + 33. 
82 Barrie Thorne och Zella Luria, ”Sexuality and Gender in Chidren’s Daily Worlds”, i Sexualities. Identities, 
Behaviors and Society red Michael S. Kimmel och Rebecca F. Plante, New York & Oxford 2004, s. 80 f. 
83 Gagnon och Simon (2005), s. 38. 
84 Thorne och Luria, s. 84. 

 Längre fram i tonåren skapas de sexuella 

script som avgör vilka handlingar, och i vilken ordning de ska utföras,  som leder fram till 

samlag. Det finns en hegemonisk tradition i hur dessa steg ser ut som är kopplat till en 
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amerikansk datingkultur, men som Gagnon och Simon menar har exporterats till andra delar 

av världen.85 Systemet är det som i amerikanska termer kallas för ’first base’, ’second base’ 

och så vidare, döpta efter de baser som intas i baseball. Det sker i ordningen kyssar, 

tungkyssar, smekningar av brösten utanpå kläderna, smekningar innanförkläderna, 

direktkontakt av könsorgan, petting, oralsex och slutligen penetrationssex.86

Detta sammantaget gör att det inte är konstigt att männen är de drivande i de sexuella 

relationer som förekommer i de två romanerna, precis som Gagnon och Simon visar på i sina 

sexuella script. Även andra forskare kommer till samma slutsats, att samhället uppmuntrar 

heterosexuella män till att vara sexuellt pådrivande i en relation och att vara den med mest 

sexuell erfarenhet. Detta medan kvinnan förväntas vara motsatsen och att undvika att uttrycka 

sin sexualitet offentligt och att ge efter för sin lust. De menar vidare att detta uttrycks och 

reproduceras inom litteraturen, inte bara inom den romantiska fiktionen.

 Även denna 

modell är hetereonormativ och utgår ifrån en klassik definition av sex och oskuld där det först 

är efter vaginalt penetrationssex som oskulden förloras. 

87

                                                 
85 Gagnon och Simon (2005), s. 54. 
86 Gagnon och Simon (2005), s. 55. 

 I Fifty Shades of 

Grey och American Star är det dock mer komplext än att det bara är männen som är de 

sexuellt drivande. I American Star beskrivs Lauren som initiativtagare både rörande oralsex 

med en tidigare partner och till samlag med Nick. Men Lauren tar initiativ i en redan 

utpräglad sexuell situation. Nick däremot är initiativtagare till sex både i intima situationer 

men även för att nå fram till dem. Det är han som förför och erövrar, han som inleder sexuella 

relationer och flörtar. Lauren verkar snarare hamna i sexuella situationer utan att vara 

medveten om det. Till exempel sker relationen med hennes fästman helt utan hennes egentliga 

vilja och hon låter sig helt ledas i deras förhållande. Nick vet vad han vill och ser till att få det 

medan Lauren har problem att agera. I Fifty Shades of Grey tar Christian liksom Nick alla 

stora initiativ till sex. Han uppvaktar Ana, är den som initierar en relation och bjuder hem 

henne till sin lägenhet med mål att få henne att gå med på hans krav för att kunna inleda en 

sexuell relation. Väl på plats i en uttalat sexualiserad situation kan Ana vara med och fungera 

som en aktiv aktör, något hon inte gjort tidigare. Efter deras första samlag händer det att Ana 

initierar sex medan innehållet nästan uteslutande styrs av Christian. Innan Ana möter 

Christian har hon en anmärkningsvärd låg kunskap om sex och sexuella handlingar som 

hångel, onani, oralsex, orgasm med mera. Hon kan heller inget om sexleksaker eller de 

87 Amy K. Kiefer och Diana T. Sanchez, ”Scripting sexual passivity: A gender role perspective”. Personal 
Relationships volym 14 nummer 2 juni 2007, s. 271. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-
979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102 2014-02-27 + A. Dana Ménard och Chrstine Cabrera, s. 242. 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=03d9937b-a4fa-4a15-ba24-979c68f6e384%40sessionmgr115&hid=102�


31 
 

handlingar inom BDSM som Christian är intresserad av. När de går igenom den del av 

kontraktet som berör sexleksaker märks hennes oerfarenhet tydligt. ”’I am sorry. Believe me. 

I don’t mean to laugh. I’ve never had this conversation in so much detail. You’re just so 

inexperienced.’” (James, s. 257) Ana är den äldsta kvinnan att förlora sin oskuld i romanerna 

trots att Fifty Shades är den nyaste boken. Både Lauren, Amber och Heather är runt 16-17 år 

när de har sex första gången medan Ana är 21år. Vi kan förstå av romanerna att kvinnans 

oskuld fyller en funktion. Den visar på kvinnans oskuld, att hon inte är lössläppt och viktigast 

av allt ger det mannen en chans att väcka hennes sexualitet och vara den som visar henne och 

lär upp henne. Detta gäller inte bara de utvalda romanerna utan är en viktig ingrediens i hela 

genren av romantisk fiktion enligt Radway.88

 Det går att se en viss förändring över tid i hur romanerna skildrar oskuldsscenen 

och vem som initierar sex. Forever Amber är den äldsta romanen och är från 1944. För Amber 

är det omöjligt att initiera sex, främst för att hon inte vet någonting om det. Hon är inte helt 

oskuldsfull men har en tydlig gräns som hon inte går över. Även i The Flame and the Flower, 

som är  skriven 1972, präglas den kvinnliga protagonisten av en okunskap om sex. Men till 

skillnad från Amber förblir Heather extremt oskuldsfull även efter sin första sexuella kontakt. 

Amber å andra sidan blir en aktör för sitt sexliv och använder sig av sex som ett vapen och 

som ett medel för att nå sina mål. Även Ana förändras av sex. Hon släpper delar av sin 

naivitet och oskuld och blir en sexuell person. För Lauren beskrivs inte sex som något 

omvälvande och det förändrar inte hennes personlighet. Snarare är det relationen med Nick 

som påverkar henne och präglar hennes val och handlingar genom hela boken. I Forever 

Amber, och till viss del The Flame and the Flower, blir det första sexuella mötet en 

främmande upplevelse och där mannens åtrå delvis skrämmer dem. Detta menar Cohn är 

något typiskt för romantisk fiktion.

 

89 Cohn utvecklar resonemanget och menar att hjältinnan 

ofta blir sviken av sin egen kropp och känner en lust och åtrå hon inte tidigare kände till. 

Mannen väcker hennes sexualitet till liv och det är just genom denna respons som hennes 

kvinnlighet blir bekräftad. Hon var oskuld men nu kommer hon bli en riktig kvinna som kan 

känna lust och åtrå.90 Hjältinnans respons på hjältens sexualitet är även viktigt för att bekräfta 

att han är den rätte och hennes känslor för honom. Det poängteras att hon inte bara känner åtrå 

utan även kärlek.91

                                                 
88Radway, s. 126. 
89 Cohn, s. 25. 
90Cohn, s. 25 + 36. 
91 Cohn, s. 28. 

 Det är viktigt att kvinnan verkar inom ett monogamt heterosexuellt 
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förhållande efter sin nyligen uppvaknade kvinnliga sexualitet för att mannen ska fortsätta 

kunna ha kontroll över henne och hennes sexualitet.92

       Kvinnorna tillåts överlag inte ha sex utan känslor för mannen ifråga. De sexuella scriptan 

lär oss att kvinnor förknippar sex med känslor i högre utsträckning än män. För Heather i The 

Flame and the Flower dras det ännu längre och det är inte bara sex som kräver känslor utan 

hon kan inte heller känna åtrå utan att känslor är involverade. Det blir en hårddragning av de 

sexuella scripten där Heather och Brandon är i varsin ände av  en könsbunden extrem. 

Brandon är den som agerar i egenskap av man. Först sker det genom våldtäkter och slutligen 

genom att ställa ett ultimatum till Heather rörande deras sexuella relation. Hon å andra sidan 

kan som kvinna bara reagera på hans handlingar och antingen gå med på dem eller avslå dem. 

Hon agerar aldrig på egen hand rörande sex utan reagerar enbart i förhållande till mannens 

initiativ.

 

93 Att förlora oskulden gör hjältinnan till kvinna och är talande både för Amber i 

Forever Amber men även för Ana i Fifty Shades-trilogin som båda får sin sexualitet väckt av 

män under deras första samlag. Detta blir logiskt även kopplat till deras ålder då de flesta är 

relativt unga, även om det inte är ett krav, när de förlorar sin oskuld. Sex blir även en form av 

ristes de passage in i vuxenlivet och den medföljande kvinnligheten.94

Det förekommer graviditeter hos den kvinnliga protagonisten i alla de studerade romanerna 

men hur de tas upp, om kvinnan behåller barnet eller gör abort, hur männen reagerar och hur 

det påverkar parens sexliv ser olika ut. I The Flame and the Flower är det Brandons våldtäkter 

av Heather som leder till en graviditet. Graviditeten i sin tur gör att hon tvingas gifta sig med 

Brandon mot sin vilja efter påtryckningar från sin familj. Det är nämligen helt otänkbart att 

Heather ska föda en oäkting och abort nämns inte heller om ett alternativ. Men det är inte 

frivilligt de båda gifter sig med varandra. Heather hatar och fruktar Brandon. Hon är inte 

heller särskilt glad över de alternativ som eventuellt skulle kunna finnas. “And she could not 

think which was worse, being married to the devil or to raise a bastard child.” (Woodiwiss, s. 

81) Inte heller Brandon vill ingå ett äktenskap med Heather, även om han är villig att ta henne 

som älskarinna. Han utsätts för utpressning av en vän till Heathers familj för att hon ska 

slippa föda ett barn utanför äktenskapet. Brandon är dock övertygad om att barnet är hans 

eftersom Heather har hållits under strikt uppsyn när hon befunnit sig hos sin släkt och 

 

 

Graviditet 

                                                 
92Radway, s. 169. 
93Gagnon och Simon (2005), s. 43 + 55. 
94Thurston, s. 79. 
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eftersom han tog hennes oskuld. Detta spelar in i hans beslut att slutligen gå med på 

äktenskapet. 

 Även i samband med graviditeten ser vi hur Heathers naivitet och oskuld finns 

kvar trots att hon haft sex. Det är inte hon själv som förstår att hon är gravid utan hennes 

morbrors fru som hon bor med. När hon får veta hur det står till blir hon väldigt chockad. 

”Cold, dreaded shock seized Heather’s every nerve. Her eyes grew wide and her face very 

pale. In her innocence she had not thought of this. As she had lain under Captain Birmingham 

and struggled with him, she had not considered the consequences of his act.” (Woodiwiss, s. 

76) Brandon tar nyheten om graviditeten bra och han ser fram emot att bli pappa. ”’I suppose 

it pleases your male ego too, to have me breeding now! You must surely be proud of 

yourself!’ His grin was mocking. ‘I’m not displeased. I happen to like babies.’” (Woodiwiss, 

s. 118 f.) Genom stora delar av boken fortsätter Heathers graviditet vara en viktig komponent 

för händelseutvecklingen. Utan graviditeten hade Heather inte kommit tillbaka till Brandon, 

gift sig med honom och sen lämnat England för att bosätta sig med honom i USA. I romanen 

är det ett långt uppehåll mellan sexscenerna i början av boken och de precis i slutet. Heather 

och Brandon har inte sex med varandra under en väldigt lång tidsperiod. Brandon vill inte ha 

sex med Heather mot hennes vilja fler gånger och det är ett arrangemang som passar henne 

utmärkt i början då hon är väldigt rädd för Brandon och minns hans våldtäkter väl. I slutet av 

boken har de dock sex igen och det sker då under ömsesidigt godkännande. Men innan det 

sker hinner Heather föda sin son och de har alltså inget sex under hennes graviditet. Att sonen 

föds blir en del av utvecklingen att de kommer varandra närmare och börjar få uppriktiga 

känslor för varandra. 

 Amber i Forever Amber genomgår flertalet fullbordade graviditeter men även 

ett antal aborter. Hon får två barn med sin älskare Bruce och ett med kungen. Amber finner 

ingen glädje i sina graviditeter då de enligt henne främst ställer till problem. Under både sin 

första och sin tredje graviditet är hon ogift och tvingas in i olika äktenskap för att inte föda ett 

oäkta barn. Det är kungen själv som ser till att hon blir bortgift när hon väntar hans barn och 

vid de andra tillfällena får hon lösa det på egen hand. I boken finns det en tydlig acceptans för 

utomäktenskapliga affärer, särskilt gällande kungens många älskarinnor. Genom att hans 

älskarinnor är gifta eller gifts bort när de väntar barn slipper de skandalen med oäkta barn, 

något som anses skamligt och tabubelagt. Boken gör även ett visst anspråk på att skildra 

verkliga händelser så som pesten och den stora branden men även på att ha inspirerats av 
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verkliga personer. Winsor gjorde ett gediget researcharbete inför skrivandet av romanen.95

 I American Star blir Lauren också gravid av misstag. ”The moment of no return 

was upon them before either of them had time to stop and think, and even though she’d 

planned to ask him to wear rubber – who cared? It didn’t matter.” (Collins, s. 159) Den första 

personen Lauren berättar att hon är gravid för är Dawn som har ett rykte om att ha legat med 

 

Verklighetens kung Karl II hade tolv erkända barn utanför äktenskapet med sju olika 

älskarinnor. Fem av barnen var med Barbara Villiers som är en av de många verkliga personer 

som förekommer i boken och som i Winsors tolkning är Ambers antagonist och rival. 

 När Amber upptäcker att hon är gravid första gången är hon bara 16 år och blir 

chockad över upptäckten och vad hon ska ta sig till, men blir samtidigt glad då det är Bruce 

som är pappan. ”From the beginning Amber had both half-hoped and half-feared that she 

would become pregnant. She hoped because her love for him yearned to be fulfilled in every 

way. But she feared, too, because she knew that he would not marry her, and it was her vivid 

memory that a woman who gave birth to a bastard child had no very tender treatment at the 

hands of the community.” (Winsor, s. 83) När hon berättar för Bruce klandrar han sig själv 

och hennes okunskap om sex gör att hon inte förstår varför. ”’Mad at you? It’s my fault. I 

intended to be careful – but sometimes I forgot.’ Amber looked at him, puzzled. What was he 

talking about?” (Winsor, s. 91) Amber är den som genom hela romanen har starkast 

känslomässig anknytning till deras relation. Att få barn med Bruce är bara ett av sätten det 

yttrar sig på. Amber blir i romanen vän med en prostituerad som lär henne mer om sex och 

graviditeter. Detta sker dock efter att hon fött och adopterat bort sitt första barn. ”From 

Penelope she learned that there were a great many means of preventing perpetual child-

bearing – or abortions – and she learned what they were. In possession of the knowledge, 

Amber wondered how she had ever been so stupid as not to have guessed at it long since; it 

seemed so perfectly obvious.” (Winsor, s. 185) Att få kunskap om sex och reproduktion ger 

Amber en makt hon inte hade innan, på samma sätt som p-pillret bidrog till en sexuell 

frigörelse för kvinnor under andra halvan av 1900-talet. Men de metoder Amber får lära sig är 

inte lika säkra som moderna preventivmedel och hon är snart med barn igen. ”[...] she 

discovered that she was pregnant again. Penelope Hill had warned her that the most careful 

precautions sometimes failed, but she had never expected they might fail her.” (Winsor, s. 

226) Det framstår aldrig komplicerat att genomföra en abort eller att hitta en kunnig person att 

utföra dem i romanen, trots att det var en förbjuden handling under den tiden.  

                                                 
95 Showalter. Hämtat från http://www.theguardian.com/books/2002/aug/10/featuresreviews.guardianreview19 
2014-03-12. 

http://www.theguardian.com/books/2002/aug/10/featuresreviews.guardianreview19�
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många personer och är mer sexuellt erfaren än Lauren. Dawn ifrågasätter om de inte skyddat 

sig. ”’Didn’t Nick wear a rubber?’ Lauren couldn’t believe she was discussing anything as 

intimate as this with Dawn. ‘No… I, uh… he told me… uh… pulled out.’ ‘Oh, Jesus!’ Dawn 

looked disgusted. ‘Never let ‘em tell you that, it’s the oldest line in the book.’” (Collins, s. 

179) Det framkommer i romanerna att eftersom graviditeter är kopplade till kvinnan, är det 

kvinnans ansvar att skydda sig mot dessa och vara den som påverkar sin kropp med hormoner 

och dylikt. Trots att männen är de som är sexuellt erfarna och att ingen av dem egentligen vill 

ha ett barn läggs ansvaret fortfarande på kvinnan, till och med i de fall där de knappt vet vad 

sex innebär. I Fifty Shades of Grey tar Christian ett visst ansvar för att Ana inte ska bli med 

barn men det sker helt på hans villkor och är en självisk handling från hans sida. 

 Lauren i American Star tvingas till en abort av sin släkt trots att hon vill behålla 

barnet. Vid ett tillfälle många år senare är hon otrogen mot sin man och blir gravid för andra 

gången. För henne är det ett svårt beslut att fatta att göra en abort och hon ser det som ett 

mord på sitt ofödda barn. Hon genomgår trots sina tvivel en abort eftersom hennes man 

annars skulle få reda på hennes otrohet då de aldrig haft vaginalt samlag på grund av hans 

impotens. Cyndra gör en abort i början av samma roman efter att ha blivit våldtagen. Hennes 

abort sker illegalt och de är inkompetenta. ”The abortion had turned out to be a frightening 

experience. [...] For hours she’d bled uncontrollably, until they’d had to rush her to the nearest 

hospital, dumping her on the front steps and abandoning her like a delivery of prime beef.” 

(Collins, s. 66) Eftersom Cyndra blir våldtagen kan hon inte kontrollera att mannen använder 

skydd. Hennes mamma blir gravid med henne på samma sätt och av samma man men väljer 

att behålla barnet. 

 I Fifty Shades Freed blir Ana gravid med Christians barn genom att hon slarvar 

med sitt preventivmedel. Redan i bok två diskuteras henne slarv med mini-piller och att hon 

riskerat att bli gravid. Hon byter därför till p-spruta men missar sina tider för att ta nya. När 

hon av en slump möter sin gynekolog som uppmärksammar hennes på tidsglappet gör de ett 

graviditetstest som visar sig vara positivt. ”I gape at Dr. Greene, my world collapsing around 

me. A baby. A baby. I don’t want Christian’s baby... not yet. Fuck. And I know deep down 

that Christian is going to freak.” (James, FSF, s. 410) De gör ett ultraljud och när Ana får se 

den lilla pricken som ska bli hennes barn förändras hennes tankar och hon blir positivt 

inställd. Som Ana befarat tar inte Christian nyheten bra och han blir upprörd över att Ana 

missat sin p-spruta. ”’I’m pregnant.’ His brow furrows with incomprehension. ’How?’ [...] 

’Your shot?’ he snarls. Oh, shit. ’Did you forget your shot?’. I just gaze at him, unable to 

speak. Fuck, he’s mad – really mad. [...] ’You have one thing, one thing to remember. Shit! I 
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don’t fucking believe it. How could you be so stupid?’” (James, FSF, s. 418) Christians 

största invändningar mot barnet är att han inte kan ta hand om ett barn på grund av sina egna 

problem men han är även svartsjuk över att ett barn skulle ersätta honom ”[y]ou’ll chose him 

over me’, he says sadly.” (James, FSF, s. 424). Christian är också rädd för att graviditeten och 

ett barn ska förstöra deras sexliv ”’[b]abies means no sex.’” (James, FSF, s. 423). Ganska 

snart omvänds Christian och ser fram emot deras barn. Hans farhågor slår inte in och deras 

sexliv beskrivs som lika välfungerande även när Ana är höggravid. De fortsätter även med 

BDSM under graviditeten. ”The strands of the flogger skim across my swollen belly at an 

aching, langourous place.” (James, FSF, s. 533) 

 Ana är tveksam till barnet tills hon får se det som en prick på ultraljudet. 

Christian är helt emot idén om barn ett relativt långt tag. Trots det diskuteras aldrig abort. Det 

nämns inte som ett alternativt varken från Ana, Christian eller Dr. Greenes håll. Det är 

självklart att de ska behålla barnet och Ana säger att det är värt det även om Christian skulle 

lämna henne, vilket han såklart inte gör. Barnet krävs för att romanen ska få ett riktigt lyckligt 

slut. Traditionellt sett har det i vårt samhälle förväntats att kärlek mellan en man och en 

kvinna ska leda till  ett äktenskap och minst ett barn.96 Även om den idén håller på att 

förändras finns den till stor del kvar och frivillig barnlöshet är fortfarande kontroversiellt, 

särskilt för kvinnor. I slutet av boken när Ana och Christian väntar sitt andra barn har de blivit 

en kärnfamilj, och därmed den perfekta familjen. Utan barn hade det inte kunnat ske. Genom 

att sex leder till reproduktion i samtliga romaner förhåller de sig till en god och accepterad 

sexualitet enligt Rubins figur.97 Trots att sex utan reproduktion är betydligt mer acceptabelt i 

dagens samhälle förväntas det att det vid något tillfälle leder till barn. I samtliga analyserade 

romaner förekommer det graviditeter av misstag. De beror oftast på kvinnans okunskap och 

mannens ovilja att bry sig och ta ansvar för sin reproduktion. Det visar oss att det är kvinnans 

ansvar att se till att hon inte blir gravid, en bild som stämmer överens med hur det ser ut i 

samhället. De flesta preventivmedel är gjorda för kvinnans kropp och eftersom graviditeten 

sker hos henne ses det som hennes ansvar och inget som man delar på. Inom romantisk fiktion 

sker nästan alltid kontrollen av graviditet bakom mannens rygg enligt de romaner Thurston 

har analyserat.98

                                                 
96 Gagnon och Simon (2005), s. 241. 
97Rubin, s. 153. 
98Thurston, s. 77 f. 

 Det är kvinnan som än idag har det största ansvaret för barn samt att det är 

hon som inte kan undgå konsekvenser i form av en graviditet. Detta sammantaget gör att det 

främst blir kvinnans ansvar med preventivmedel eller andra förebyggande åtgärder. 
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 Preventivmedel och konsekvenser av sex diskuteras i romanerna, i de äldre 

enbart kopplat till graviditeter. De nya romanerna diskuterar inte bara graviditeter utan även 

könssjukdomar. De tar även upp preventivmedel på flera ställen. American Star inleds på 

försättsbladet med ett stycke som berör det faktum att karaktärerna i boken har oskyddade 

samlag. ”While American Star contains descriptions of unprotected sex appropriate to the 

period in which the story is set, both the author and the publisher want to emphasize the 

importance of practicing safe sex and the use of condoms in real life. Play it safe! Do not play 

with your life!” (Collins försättsblad) Om vi sätter försättsbladet i relation till nedanstående 

citat i romanen kan vi anta att det handlar om AIDS, särskilt med tanke på att boken kom ut i 

början av 1990-talet. ”’Does he practise safe sex? Does he understand about AIDS?’” 

(Collins, s. 537) I Fifty Shade sof Greybeskrivs användandet av kondom vid varje tillfälle de 

har sex fram till att Ana börjar med mini-piller. “He opens the top drawer of the chest and 

removes a packet of condoms.” (James, FSG, s. 112) När Ana slarvar med sitt preventivmedel 

i de andra romanerna fortsätter James att beskriva användandet av kondom. “I rip the packet 

open greedily, and when he lies beside me again, I slowly roll the condom onto him.” (James, 

FSD, s.121) Varför James så detaljerat beskriver ut att Ana och Christian skyddar sig med 

olika preventivmedel framgår inte i romanerna. Kanske vill hon vara realistisk i sin skildring 

av sex. 

 Graviditeterna är inte bara oönskade i och med att de genererar barn. Amber i 

Forever Amber är anser också att de förstör hennes utseende och kropp. Hon är en person som 

byggt sin identitet och sin framgång på sitt utseende och särskilt oroad blir hon när hon är 

kungens älskarinna och under ständig konkurrens från andra kvinnor. Beskrivningen av 

Amber påminner mer om den av den klassiska kvinnliga rivalen än av hjältinnan inom 

romantisk fiktion. Hon är extremt fåfäng, är ute efter pengar och titlar och använder sin 

sexualitet som maktmedel i förhållande till hjälten. Kanske är det hennes beteende som gör att 

hon inte får Bruce i slutet av romanen och den har därför inte det lyckliga slutet med 

äktenskap och evig kärlek. När Amber väntar kungens barn överväger hon en abort men 

bestämmer sig för att om hon föder barnet kommer det ge henne fler fördelar än om hon tar 

bort det. ”She had no enthusiasm for spoiling her figure, even temporarily, but she understood 

that unless she gave him a child she would have nothing at all to hold him by once the 

exciting newness was gone from her bed.” (Winsor s. 677) Att Amber tvingas gifta sig när 

hon är gravid ställer till en del problem med att få mannen hon gift sig med att tro på att det är 

han som är pappa till det barn hon bär på. Den första mannen hon gifter sig med gör det 

enbart för att han tror att hon är rik. Amber vet inte att han känner till hennes graviditet, men 
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det gör han. Han blir även upprörd över hennes bristande sexuella intresse av honom eftersom 

han vet att hon inte var oskuld när de gifte sig. ”’You’re mighty modest – ‘ he said slowly, his 

face unpleasant, ’for a bitch who was three months gone with child when she got married.’ [--

-] ’Is that not why you married me for, you lousy trull? To furnish a name for your bastard-

‘”.(Winsor, s. 125) Eftersom han vet att hon haft sex förstår han att det är honom det handlar 

om när Amber inte vill ha sex, något som gör honom ännu mer förbannad. 

 

Rasifierade grupper och sex 
Det är enbart i American Star som en rasifierad person förekommer bland protagonisterna, då 

i egenskap av Nicks halvsyster Cyndra. Både The Flame and the Flower och Forever Amber 

utspelar sig i en historisk miljö präglad av slaveri och kolonialism vilket påverkar hur 

rasifierade personer skildras. Fifty Shades-trilogin skildrar enbart vita karaktärer med ett litet 

undantag, trots att boken utspelar sig i samtida USA. Varken Woodiwiss eller Winsor 

diskuterar den rasism som deras romaner tar upp både i form av innehåll och i språkbruk. De 

problematiserar inte användandet av termen ’negro’ utan vi som läsare får anta att det är 

kopplat till den tid som boken utspelar sig i. I Collins fall förekommer det en diskussion om 

rasism i romanen bland annat under en våldtäkt av Cyndra där förövaren använder ett 

rasistiskt språkbruk gentemot henne. 

 I American Star tror Cyndra och Nick att de är halvsyskon tills det framkommer 

i slutet av boken att de inte bara har olika mammor utan att hon dessutom har en annan pappa. 

Hennes mamma är svart och hennes pappa är vit och Cyndra känner att hon inte passar in på 

grund av sitt ursprung och sitt utseende. ”She wasn’t white. She wasn’t black. She was 

nothing.” (Collins, s. 64) Hennes mamma, Aretha Mae, är hushållerska hos stadens rikaste 

familj och våldtas som ung av mannen i familjen, Benjamin. När Cyndra är barn följer hon 

med till familjen och antastas av samma man. När hon är sexton och arbetar istället för sin 

mamma som är sjuk blir hon våldtagen. Under tiden använder Benjamin rasistiska uttryck om 

henne och hennes kropp. ”’Cunt, gimme that black cunt”, he mumbled excitedly, thrusting 

himself roughly inside her.’ (Collins, s. 67) ”’C’mon, black bitch. Give it to me. Give it to me 

good,’ he grunted.” (Collins, s. 68) Cyndra blir med barn av våldtäkten och gör en illegal 

abort som Benjamin betalar för. Först många år senare får hon veta att Benjamin är hennes 

biologiska pappa och att våldtäkten alltså varit incestuös. Aretha Mae har hela tiden vetat om 

vem pappan är men berättar inte det för Benjamin förrän hon utövar utpressning mot honom, 

vilket är efter att han våldtagit deras gemensamma barn. 
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 Det finns en stereotyp bild av afroamerikanska kvinnor som kallas för Jezebel 

som kan kopplas till tiden för slaveriet. Jezebels var kvinnor som ansågs ha en omättlig 

sexualitet och förförde de vita manliga slavägarna. Genom att tillskriva kvinnorna dessa 

egenskaper menade man att de inte gick att våldta eftersom de ansågs villiga för alla sexuella 

relationer. Artikelförfattarna till “African American Women’s Sexual Objectification 

Experiences: A Qualitative Study” menar att denna stereotypa bild av afroamerikanska 

kvinnor är lika aktuell idag. Studier visar till exempel att afroamerikanska kvinnor oftare får 

skulden vid våldtäkt än vita kvinnor, och att de anses mer promiskuösa.99

 Efter att Aretha Mae våldtagits första gången inleder hon och Benjamin en 

sexuell relation som båda godkänner. ”After a while – to her shame – she began looking 

forward to his nocturnal visits.” (Collins, s. 140) Detta förhållande späder på myten om att 

kvinnors motstånd vid våldtäkt inte betyder något och att mannen bara måste fortsätta jaga 

henne. Det förstärker även bilden av att svarta kvinnor inte kan våldtas utan istället har en 

omättlig sexuell aptit. I The Flame and the Flower finns en liknande situation där Heather och 

Brandon utvecklar en samtyckesrelation efter en våldtäkt. När Aretha Mae konfronterar 

Benjamin om våldtäkten mot Cyndra tar hon upp våldtäkten mot henne själv men möts av 

förnekelse från hans sida. ”’You wanted it’, he said angrily. ‘After the first time you were 

begging for it.’”(Collins, s. 136) Han erkänner att första gången var mot hennes vilja men det 

spelar ingen roll för efter det hade de sex med hennes godkännande. Det finns tydliga 

klassaspekter i det hela och Benjamin är inte bara en vit man, han är även stadens rikaste och 

är Aretha Maes chef. Hon beskriver sin maktlöshet under den första våldtäkten. ”She hadn’t 

dared to complain. What good would it do? She had nowhere to run to.” (Collins s. 139) Hon 

är bara sexton när hon börjar jobba hos familjen, har inga föräldrar och en extremt fattig 

bakgrund. När Cyndra berättar för sin mamma om Benjamins tafsande mot henne när hon är 

fem vägrar hon lyssna och kallar det för lögner trots att hon troligtvis förstår hur det 

 Cyndra framställs 

som en Jezebel i Benjamins ögon. Hon är översexualiserad och hans åtrå är kopplad både till 

hennes kropp och till hennes hudfärg och etniska ursprung. Han ser inte heller det som en 

våldtäkt då hon får honom att inte kunna kontrollera sina lustar och för att hon egentligen vill 

ha sex med honom, liksom hennes mamma. Cyndra själv är medveten om den bild som finns 

av rasifierade kvinnor och när hon blir bjuden på skolbal av Nicks kompis Joey, som hon 

sedan inleder en relation med, ifrågasätter hon hans intentioner. ”’Is that why you asked me 

tonight? Black chicks ain’t got no morals -  she’ll be easy.’” (Collins, s. 105) 

                                                 
99Laurel B. Watson, Dawn Robinson, Franco Dispenza och Negar Nazari, s. 459. 
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egentligen ligger till. ”’Don’t you dare talk ’bout Mr Browning like that. I work for these 

people. Don’t you never make up no bad things again.’” (Collins, s. 65) Kanske är det rädsla 

för att förlora jobbet, kanske har hon känslor för Benjamin eller vill hon inte erkänna att han 

tafsar på sin egen dotter. Konfrontationen och utpressningen av Benjamin sker när han 

försöker avskeda Aretha Mae och hon vägrar gå utan en rejäl ersättning pengar. Det är när 

hon inte längre riskerar att förlora jobbet som hon kan vara ärlig mot Benjamin och tala om 

både våldtäkten och att han är Cyndras biologiska pappa. 

 En annan stereotyp rörande svarta kvinnor är motsatsen till Jezebel och kallas 

för Mammy. Mammies härstammar också från slaveriet och skildrar en vårdande och 

omsorgstagande svart kvinna som är helt avsexualiserad. De skildras gärna som överviktiga, 

mörka i sin hudfärg och harstor rumpa och bröst. De är asexuella på det sättet att vita män inte 

är intresserade av dem och de utgör därför inget hot mot vita kvinnor och kunde därmed 

hållas som slavar i hemmet. Trots att Mammies är motsatsen till Jezebel har de gemensamt att 

de reduceras till sin sexualitet och kropp.100

 I The Flame and the Flower fungerar Brandons svarta hushållerska och 

barnsköterska Hatti på samma sätt som en klassisk Mammy-karaktär. Det finns inga 

beskrivningar av hennes kropp men hon är helt avsexualiserad och fungerar som en mamma 

både till Brandon, Heather och till deras gemensamma barn. Hon är dessutom inte slav vilket 

kan tyckas intressant då boken utspelar sig runt år 1800 och Brandon har en stor gård och 

plantage i South Carolina. Istället gör han ett medvetet val att inte använda slavar, även om 

han motiverar det med en diskussion om kvalitet snarare än etik. ”For good factory labor, paid 

men are the best.” (Woodiwiss, s. 308) Brandon blir med detta avståndstagande en motsats till 

Bartlett, en man i deras närhet som är känd för att våldta sina kvinnliga slavar. Han får vid ett 

tillfälle syn på Heather tillsammans med Hatti när hon är extremt smutsig efter att ha röjt ut 

 Aretha Mae går från att ses som en Jezebel till att 

bli mer av en Mammy genom bokens gång. Som ung är hon översexualiserad och Benjamin 

menar att det inte går att våldta henne. Om deras sexuella relation fortsätter efter att Cyndra är 

född framkommer inte men någonstans längs vägen slutar han att se på henne som en 

sexualiserad person. Hon blir mer och mer avsexualiserad för att bli mer av en Mammy. Det 

kan vara kopplat till hennes ålder eller att Benjamin slutar känna begär efter henne. Det som 

särskiljer Aretha Mae från Mammy-stereotypen är beskrivningen av hennes kropp som inte 

passar in det ideal som Mammies står för. I hennes fall stannar det vid en total 

avsexualisering.  

                                                 
100 Laurel B. Watson, Dawn Robinson, Franco Dispenza och Negar Nazari, s. 459. 
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ett nergånget hus. Det beskrivs som att hon inte går att skilja från de svarta anställda. ”A 

stranger coming up from behind might think her a small, trim Negress.” (Woodiwiss, s. 327 f) 

Det är vad som händer och Bartlett gör ett försök att attackera Heather för att våldta henne 

men stoppas till slut av Brandon. I stycket framkommer det att det som karaktärerna i 

romanen finner problematiskt med attacken inte att Bartlett försöker antasta och våldta en 

kvinna utan att han vågar ge sig på Heather specifikt, som både är vit och rik. ”He had 

insulted the wife of a Birmingham”. (Woodiwiss, s. 330) Att Bartlett våldtar sina kvinnliga 

slavar finner de upprörande men det är inget de undersöker närmare eller bryr sig om att 

förhindra. Hela tiden är det våldtäktsförsöket på Heather som framställs som värst. De andra 

våldtäkterna tycks skildras mer som ett sätt att visa att Bartlett är en otrevlig och osympatisk 

karaktär redan innan han ger sig på Heather snarare än något annat. 

 I Forever Amber får Amber en ung svart slavpojke från Jamaica i present av 

Bruce och han väcker hennes nyfikenhet. ”[...] but Amber had never seen one of them at close 

range before and she examined him as though he were some small inanimate object, or a new 

dog, looking at the pale-coloured palms of his hands and admiring the dazzling whiteness of 

his teeth.” (Winsor, s 307) “’Oh, Bruce, what a pretty little moppet he is!’ cried Amber.” 

(Winsor, s. 308) Pojken, Tansy, blir en del av hennes närmsta följe och fungerar som sällskap 

och underhållning och som något hon kan visa upp och få status ifrån. När hon gifter sig med 

Radclyffe vill han att hon ska göra sig av med pojken. I ilska mot beslutet attackerar Amber 

honom verbalt för att slå mot hans mest ömma punkt, hans impotens. ”Sure my lord, you 

don’t expect to be cuckolded by a mere child?”. (Woodiwiss, s. 595) Radclyffe blir rasande 

över hennes anklagelser men misstänker ändå att relationen mellan Amber och Tansy inte är 

helt oskyldig. ”’It scarcely seems possible,’ he said slowly, ‘a woman could have so much 

fondness for a little black ape unless she had some use for him.’” (Woodiwiss, s. 596) Tansy 

väcker associationer till bilden av den svarta mannen som potent och sexuell och som sådan 

ett potentiellt hot mot Radclyffe. Detta trots att han bara är en pojke. Den svarta mannen 

ansågs oemotståndlig för en vit kvinna och samtidigt ansågs den vita kvinnans blotta existens 

leda till okontrollerbara lustar.101

                                                 
101Stroler, s. 126. 

 Att Radclyffe liknar Tansy med en apa är inte heller 

märkvärdigt i sammanhanget då han inte anses vara en riktig person på grund av sin hudfärg. 

Svarta personers sexualitet framställdes många gånger som djurisk och Radclyffes liknelser 

av Tansy med en apa kan kopplas dit. Amber behandlar inte pojken mycket bättre än 
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Radclyffe och blir snarare upprörd för att han tar ifrån henne någon som hon äger än av 

omsorg över Tansy. 

 Det är inte bara svarta personer i romanerna som är utsatta för rasism och 

exotisering i romanerna. I American Star förekommer det i en passage där Nicks älskarinna 

överraskar honom med en till kvinna i sängen, och hon är av asiatiskt ursprung. ”There was 

another girl there, an exotic Indonesian model. The three of them ended up in the jacuzzi 

playing games he’d never played in school.” (Collins, s. 464) Den nya kvinnan beskrivs som 

exotisk på grund av sin etniska bakgrund. I Fifty Shades-trilogin är José den enda 

återkommande rasifierade karaktären. Han är Anas vän och har latinamerikansk bakgrund. 

Han är kär i Ana och Christian uppfattar honom som ett hot i början av böckerna. Men som 

Angelika Tsaros påpekar i sin artikel ”Consensual non-consent: Comparing EL James’s Fifty 

Shades of Grey and Pauline Réage’s Story of O” gör José ett stort misstag när han under 

påverkan av alkohol försöker kyssa Ana mot hennes vilja och genom det utesluts han effektivt 

som en potentiell partner och rival till Christian.102

I alla romanerna förekommer det olika typer av sexuellt våld och övergrepp mot kvinnliga 

karaktärer. Sexuellt våld mot kvinnor är vanligt förekommande i samhället men det är inte 

självklart att det ska skildras i romanerna. De är inte realistiska på andra plan men ändå väljer 

samtliga romaner att ta upp övergrepp. Radway diskuterar just det valet och menar att det på 

ett sätt kan ses som förvånande då romanerna ska skildra en lycklig och problemfri värld, men 

menar samtidigt att de också utforskar patriarkatet och hur det slår mot kvinnor. Genom att 

skildra kvinnorna i utsatta situationer kan de även visa på alternativa sätt att lösa situationen 

på.

 Med den handlingen anspelar även José på 

fördomarna rörande rasifierade män när han inte kan kontrollera sina lustar gentemot Ana. 

Men José är underlägsen Christian på andra plan än etnicitet. Där Christian är mångmiljonär 

är José  student och fotograf. Han besitter inte den ekonomiska makt och därmed status och 

manlighet som Christian gör. För att helt förstå Josés underläge krävs det en intersektionell 

analys där både klass och etnicitet ingår.  

 

Sexuella övergrepp och våld 

103

                                                 
102 Angelika Tsaros, ”Consensual non-consent: Comparing EL James’s Fifty Shades of Grey and Pauline Réage’s 
Story of O” . Sexualities volym 16 nummer 8 2013, s. 867. Hämtat från 

I Sverige har 56 % av alla kvinnor trakasserats sexuellt och 46 % har utsatts för våld av 

http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/864.full.pdf+html 2014-03-12. 
103 Radway, s. 75. 

http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/864.full.pdf+html�
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en man efter sin 15-årsdag.104 Det går att se att sexuella övergrepp inte är isolerade händelser 

utan som Carole J. Sheffield skriver i sin artikel Sexual Terrorism så är mäns kontroll över 

kvinnans kropp en av grundstenarna i ett patriarkat. Denna kontroll uttrycks på olika sätt, till 

exempel genom att män styr rätten till preventivmedel och abort, våld och hot samt sexuella 

övergrepp av olika slag.105 Sheffield väljer att tala i termen sexuell terrorism för att fånga upp 

att det är handlingar som riktar sig till kvinnor och sträcker sig över etnicitet, klass, och ålder. 

Det är handlingar och tankesätt som är så frekvent förekommande och dominerande i vårt 

samhälle att de ses som naturlagar.106 Termen terrorism kan ses som extrem men Sheffield 

menar att den utöver att påvisa att det berör alla kvinnor även kritiserar idén om att kvinnor 

har en skuld i de övergrepp de utsätts för. Essensen av terrorism är att det kan ske när som 

helst och vart som helst och att det inte finns ett fel ställe eller en fel plats att befinna sig på. 

Här ligger också styrkan i Sheffields begrepp, att hon visar på hur kvinnor lever i en konstant 

rädsla för att utsättas för sexuellt våld. I många fall genomför dessutom kvinnor olika åtgärder 

och begränsningar i sina liv för att hantera sin rädsla för övergrepp. Det kan handla om att 

undvika vissa platser efter en viss tidpunkt, att bära överfallslarm eller liknande eller att 

undvika att gå ute själv efter mörkrets inbrott.107 Samma rädsla bekräftas i den svenska 

rapporten Slagen Dam där 66 % av alla kvinnor uppger att de är rädda för att utsättas för våld. 

Mellan 18-24 år är siffrorna ännu högre där 85 % av kvinnorna känner samma rädsla.108

 I de romaner Radway studerat skildras övergreppen för att kontrastera hjälten 

mot de män som begår övergrepp. Hon visar även att det inte har gått läsarna av romantisk 

fiktion förbi att det sker sexuella övergrepp i romanerna. När de själva får berätta vad de 

minst av allt vill se förekomma hamnar våldtäkt på första plats bland de kvinnor Radway 

intervjuat. Värt att notera hamnar explicita sexscener på andra plats.

 

109 Men inte bara läsarna 

har reagerat. 1981 uttalar sig en redaktör för ett förlag som ger ut romantisk fiktion på 

Romance Writers of America Conference och säger ”[...] no more rape”.110

                                                 
104 Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski, ”Slagen Dam. Mäns våld mot 
kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning”, s. 8. Hämtat 
från

 1985 uppmanar 

New American Library författarna till romantisk fiction att ”’[l]eave the light on in the turret 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf 2014-04-10. 
105Carole J. Sheffield, “Sexual Terrorism” i Sexualities. Identities, Behaviors and Society red Michael S. Kimmel 
och Rebecca F. Plante, New York & Oxford 2004, s. 409. 
106Sheffield, s. 409. 
107Sheffield, s. 410 f. 
108 Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski, s. 45. Hämtat 
frånhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf 2014-04-10. 
109Radway, s. 74. 
110Thurston, s. 46. 

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf�
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf�
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so we can see what is going on during the love scenes. No rape or violence, though.”’111 Av 

de romaner Thurston analyserar i sin bok från 1987 innehåller 54 % av dem scener där 

hjältinnan blir våldtagen. I 18,5 % av dessa framställs våldtäkten som en sexuell akt, alltså 

som en våldtäktsfantasi där hjältinnan upplever njutning och i slutändan får orgasm.112

 The Flame and Flower hanterar sexuella övergrepp på ett sätt som skiljer sig 

från de andra romanerna. Här våldtas Heather av hjälten och i slutet av romanen har de sex 

 

 American Star innehåller grova våldtäktsscener som dessutom är incestuösa. 

Både Cyndra och hennes mamma våldtas och utnyttjas av Mr Browning men inte ens hans 

egen fru kommer undan. Efter ett antal års äktenskap tvingar han sig till oralsex mot hennes 

vilja. ”Not that he fucked his wife any more, but once a year on their anniversary he made her 

get down on her knees and give him a suck. He knew how much she hated it, and it gave him 

immense pleasure to watch his penis vanish into the scarlet slash of a mouth. Daphne didn’t 

dare refuse him.” (Collins, s. 135) Nicks pappa Primo trakasserar kvinnor vid flera tillfällen i 

samma bok. Han antastar en servitris genom att försöka ge henne dricks i urringningen och 

blir upprörd när hon protesterar. Han vill inte erkänna för sig själv att kvinnorna inte är med 

på hans inviter, något som också märks när han möter Lauren som egentligen är där för att 

träffa Nick. Primo ger sig på henne och försöker ta på hennes bröst. ”’Don’t touch me! Don’t 

you dare touch me!’ she yelled, shrinking away from him. Primo chuckled, ‘Hey – feisty little 

chickie, huh? If’n Nick’s doin’ it to ya, why can’t I?’” (Collins, s. 192) Antastandet går över 

till ett regelrätt våldtäktsförsök men Primo förnekar fortfarande att Lauren inte är med på det 

hela. ”Primo pulled at her skirt, pushing it up and ripping at her panties. ’C’mon, y’hot little 

bitch, you’re gonna love this.’ He muttered, dropping his pants.” (Collins, s. 193) Lauren 

undkommer en våldtäkt genom att försvara sig med våld och knivhugger Primo. Liksom 

Heather i The Flame and the Flower tror hon att hon har dödat sin angripare och lever med 

skuldkänslorna i flertalet år innan det visar sig att männen i båda fallen avlidit av helt andra 

orsaker. Heather blir attackerad av en avlägsen släkting och ser ingen annan utväg än att 

försvara sig med närmsta tillhygge. ”Then her hand brushed the knife and she clutched at it in 

desperation. William was intent on spreading his hot, moist kisses over her throat and bosom, 

paying little heed to what she did until he felt something sharp press against his side.” 

(Woodiwiss, s. 22) Att kvinnan inte mördat männen i fråga kommer inte som en överraskning 

för läsaren. Kvinnorna är alldeles för oskyldiga för att begå grova brott. Istället anar vi som 

läsare att det ligger något mer bakom historien, vilket också visar sig stämma. 

                                                 
111Thurston, s. 193. 
112Thurston, s. 78. 
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med bådas samtycke och lever sedan lyckliga tillsammans i alla sina dagar. Denna 

handlingsutveckling möjliggörs genom ett par - kan tyckas tveksamma - grundprinciper inom 

den romantiska fiktionens genrelogik. Radway skriver att i de fall våldtäkt inkluderas inom 

romantisk fiktion finns det alltid en tydlig uppdelning mellan de män som våldtar kvinnor 

som en handling av hat, och de män som våldtar på grund av att de missförstår kvinnornas 

handlingar eller för att de finner henne oemotståndlig.113 Detta stämmer in på de sexuella 

scripten där män har svårt att kontrollera sin sexualitet och där de begår majoriteten av de 

sexuella övergreppen. Brandon tillhör den senare kategorin män, vilket ger honom 

förmildrade omständigheter enligt Radways mall. Hon skriver om hur läsarna som hon kallar 

'the Smithon women', ser på The Flame and the Flower, “’a little forceful persuasion is 

acceptable to the Smithon women because they are fully convinced by her attempt to show 

how the hero’s sexual sway over the heroine is always the product of his passion and her 

irresistibility.”114 Radway menar även att det kan ske två typer av våldtäkt i romanerna, de 

mellan hjälten och hjältinnan samt en ’äkta’ våldtäkt som bara får ske gentemot någon annan i 

romanen än hjältinnan. De våldtäkter som sker mellan hjälten och hjältinnan ses alltså inte 

som en riktig våldtäkt och får heller aldrig uppstå ur våld utan bara ur en 

missförståndssituation eller när hjälten inte kan hantera sin lust. De äkta våldtäkterna får 

förekomma om de för handlingen framåt men är också de som kritiseras av läsarna.115 Det 

läsarna kritiserar är alltså enbart de våldtäkter som anses som de riktiga. De gentemot Heather 

är inte riktiga våldtäkter då de sker under de förmildrande omständigheterna Radway listar. 

Våldtäkten av Heather sker för att Brandon misstar sig och tror att hon är prostituerad, en 

händelse som förekommer även i andra romaner. När han upptäcker att hon är oskuld reagerar 

han med att uppleva känslor för henne som han aldrig känt tidigare. Även den följden är 

vanligt förekommande.116 Våldtäkten glöms bort i slutet av romanen och det kan ske eftersom 

hjälten ångrar sig över tilltaget. I första halvan av boken är Brandon känslokall, saknar empati 

och behandlar Heather illa. Hon är under den tiden extremt rädd för honom. Efter hand 

utvecklas han och börjar behandla Heather bättre och bättre vilket väcker läsarnas empati och 

gör att de godkänner det lyckliga slutet.117

                                                 
113Radway, s. 141. 
114Radway, s. 75. 
115Ibid. 
116Radway, s. 142. 
117Radway, s. 143 f. 

Även i American Star leder en våldtäkt till frivillig 

sexuell relation med förövaren. Men där stannar likheterna mellan de båda romanerna. 

Benjamin som våldtar Aretha Mae blir inte mer sympatisk med tiden utan begår bara fler och 
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fler övergrepp. Som läsare kan vi inte förstå deras relation på annat sätt än att Aretha Mae är 

en väldigt ensam och utsatt person. Det finns inget romantiskt över deras relation så som det 

försöker framställas i The Flame and the Flower.  

 Ambers första make i Forever Amber beskrivs som oattraktiv och obehaglig och 

han våldtar Amber när hon inte frivilligt har sex med honom. Eftersom romanen utspelar sig 

under 1600-talet och de är gifta räknas det inte som en våldtäkt i lagens ögon. När Amber 

märker att han är otrogen med deras hushållerska kommer hon på en lösning på hans 

våldtäkter och betalar hushållerskan pengar för att ligga med hennes man så att han inte ska 

bry sig om henne. Också i Fifty Shades-trilogin utgör det sexuella våldet ett hot. Ana blir 

utsatt för ett våldtäktsförsök i Fifty Shades Darker. Det är hennes chef som ger sig på henne 

när de är ensamma kvar på jobbet. Han uttrycker ett hat både mot Ana men även mot 

Christian som han kallar för rik och bortskämd. Han menar även att Ana har lockat honom 

sexuellt och sen backat undan. ”’You’re such a tight-assed, cock-blocking, prick tease, you 

know Ana,’”. (James, FSD, s. 369). Ana kommer undan hans våldtäktsförsök genom att slå 

sig fri och möter direkt upp Christian och hans livvakt. I sista boken visar det sig att hennes 

chef är den som försöker kidnappa Ana, döda Christian och att han harbegått flertalet sexuella 

övergrepp mot sina tidigare anställda. 

 Något som inte är renodlade övergrepp men som är ett symptom på samma 

problematik är det behov som männen uttrycker i romanerna av ett ägandeskap gentemot 

kvinnorna och deras sexualitet.118

                                                 
118 Amy E. Bonomi, Lauren E. Altenburger och Nicole L. Walton, ”’Double crap!’ Abuse and Harmed Identity 
in Fifty Shades of Grey". Journal of Women’s Health volym 22 nummer 9 2013, s. 733. Hämtat från 

 Det förekommer i samtliga romaner men uttrycks på olika 

sätt. I The Flame and the Flower gifter sig Brandon och Heather mot bådas vilja men trots det 

känner Brandon en stor äganderätt över Heather. Det är något som även hon känner av och 

direkt efter deras bröllop blir Heather illa till mods. ”His mastery over her had already begun 

and she knew that she would never again belong to herself. His possession of her was 

complete – except perhaps for her soul, but he would not stop until that too belonged to him.” 

(Woodiwiss, s. 99) Hon planerar att fly från honom men inser snabbt att det är lönlöst och att 

hon inte har någonstans att ta vägen. Brandon gör det även väldigt klart för henne att han inte 

kommer låta henne komma undan så lätt.“’Your escape is impossible, my love. I have a very 

possessive nature.’” (Woodiwiss, s. 101) Vid ett tillfälle befinner de sig på ett värdshus och 

Heather låter av misstag sin kappa falla åt sidan vilket visar att hon bär en urringad klänning 

som Brandon gett henne. Detta väcker uppmärksamhet hos de manliga gästerna och Brandon 

http://online.liebertpub.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1089/jwh.2013.4344 2014-03-12. 

http://online.liebertpub.com.ludwig.lub.lu.se/doi/abs/10.1089/jwh.2013.4344�
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blir upprörd och svartsjuk över händelsen. “’I bought the gown for my private admiration, my 

love,’ he said softly. ‘I didn’t mean to have you pleasure other men with the sight of your 

lovely bosom. It’s not wise either. You are causing a stir among these men.’” (Woodiwiss, s. 

131) Och Brandon har rätt, på natten gör två män inbrott i deras rum för att kidnappa Heather 

och sälja henne till en bordell. När de märker att Brandon är vaken försöker de förhandla med 

honom och lovar honom en del av vinsten mot att de får ta henne med sig. Han vägrar och 

tvingar dem att hoppa ut genom fönstret för att undkomma stryk. Innan han gör det uttrycker 

han varför han inte tänker ge upp Heather och hans motivation är inte kärlek utan att hon är 

hans ägodel. ”’This girl is my wife and carries my child. She belongs to me, and what is mine, 

I keep!’” (Woodiwiss, s. 140) Brandons uttalande rörande Heathers klädsel gör att en del av 

skulden till påhoppet läggs på henne trots att hon är offret för attacken. Han menar att genom 

att hon visar sin kropp på det sättet väcker hon lustar hos männen som de inte kan kontrollera. 

Här är det en tydlig koppling till de könsuppdelade scripten där männen anses ha en starkare 

och mer primitiv sexlust.119

 Fifty Shades-trilogin genomsyras av vad en del uppfattat som ett oroväckande 

beteende från Christians sida. I Storbritannien gick Wearside Women in Need, en 

välgörenhetsorganisation som jobbar med offer för våld i hemmet, ut och kritiserade böckerna 

för att vara ”an instruction manual for an abusive individual to sexually torture a vulnerable 

young woman”.

Här är det även upp till mannen att beskydda kvinnan då hon 

uppenbarligen inte klarar sig på egen hand. Även det är vanligt förekommande i romanerna 

där männen ofta hjälper kvinnorna ur diverse knipor och problematiska situationer. 

120 I artikeln ”’Double crap!’ Abuse and Harmed Identity in Fifty Shades of 

Grey” går tre forskare igenom den första romanen i serien och jämför den med de första 

stadierna av ett misshandelsförhållande. Vad de hittar är flertalet exempel på hur Christians 

svartsjuka får Ana att ändra sitt beteende, hur han isolerar henne från familj och vänner, hur 

han beter sig hotfullt och nedlåtande mot henne och hur han förföljer henne mot hennes 

vilja.121

                                                 
119Gagnon och Simon (2005), s. 55. 

 Christian beter sig till exempel extremt svartsjukt mot män i Anas närhet innan de 

överhuvudtaget har inlett ett förhållande. Som när han besöker affären där Ana jobbar efter att 

ha gjort en bakgrundsundersökning av henne. På plats är även en vän till Ana som har känslor 

för henne. ”When I glance up at Christian Grey, he’s watching us like a hawk, his eyes 

hooded and speculative, his mouth a hard, impassive line.” (James, FSG, s. 30) I sista boken 

120 Alison Flood, ”Fifty Shades of Grey condemned as ‘manual for sexual torture’. The Guardian 24 augusti 
2012.Hämtat frånhttp://www.theguardian.com/books/2012/aug/24/fifty-shades-grey-domestic-violence-
campaigners 2014-04-09. 
121Amy E. Bonomi, Lauren E. Altenburger och Nicole L. Walton, s. 741. 

http://www.theguardian.com/books/2012/aug/24/fifty-shades-grey-domestic-violence-campaigners�
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finns det ett kapitel som beskriver den första biten ur bok ett ur Christians perspektiv och då 

finns samma scen med. ”He’s all fucking smiles for Miss Anastasia Steele. Who the hell is 

this prick? [...] My blood runs cold. It’s a primal response. Get your motherfucking paws off 

her.” (James, FSF, s, 577) Den här scenen utspelar sig alltså andra gången Ana och Christian 

möts och innan de har inlett någon form av relation. Men Christian är inte den enda som är 

svartsjuk, Ana lider i högsta grad av samma åkomma. Delar av hennes hat mot Mrs Robinson 

grundar sig i svartsjuka och det tas även ut på andra kvinnor i deras närhet. När de har besök 

av en kvinnlig inredningsarkitekt upplever Ana att hon flörtar med Christian och väl i enrum 

ställer hon henne till svars. ”’You’re right to be nervous, Gia, because right now your work on 

this project hangs in the balance. But I’m sure we’ll be fine as long as you keep your hands 

off my husband.’” (James, FSF, s. 163) Svartsjukan är en del av de sexuella script som 

samhället lär oss där monogam, heterosexuell tvåsamhet är den mest eftersträvansvärda 

formen av relation. Svartsjukan och äganderätten blir en logisk följd av den rädsla som 

uppkommer över alla potentiella hot mot monogamin. Vårt samhälle förmedlar konstant 

bilden av att en lagom mängd svartsjuka är något hälsosamt för ett förhållande och tyder på 

att ens partner har väldigt starka känslor för en. Det sker bland annat genom populärkultur och 

litteratur.122I Christians och Anas fall framstår det dessutom som att de flesta personer de 

möter är attraherade av den ena eller den andra av dem, något som spär på deras svartsjuka 

ytterligare.123 Även den kvinnliga och manliga rivalen är frekvent förekommande inom 

romantisk fiktion och Fifty Shades-trilogin följer i detta avseende tydligt de 

genrekonventioner som beskrivits av Radway. Mrs Robinson framställs som fåfäng, hon äger 

en kedja av skönhetssalonger, hon är sexuellt manipulativ och känslomässigt avstängd. José å 

andra sidan beskrivs i korta ordalag och får ingen djupare karaktärsutveckling.124

 Även i The Flame and the Flower finns det en rival. Brandon är förlovad med 

Louisa och trots att det är ett rent affärsarrangemang från bådas sida har de en sexuell relation. 

När Brandon återvänder till USA har han gift sig med Heather vilket gör Louisa rasande och 

hon vägrar släppa taget om Brandon. Att hon har haft sex med Brandon och andra män gör 

 Hans 

funktion i berättelsen är att skapa en konflikt så att Ana och Christian kan inleda sitt 

förhållande. 

                                                 
122 Sarah H. Smith, ”Scripting Sexual Desire: Cultural Scenarios of Teen Girl’s Sexual Desire in Popular Films, 
2000-2009. Sexuality and Culture, volym 16 nummer 3 september 2012, s. 322. Hämtat från 
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=d65be0ce-9fdd-4795-b4c7-
38df170b6a19%40sessionmgr112&vid=1&hid=102 2014-02-28. 
123 Meg Barker, ”Consent is a grey area? A comparison of understandings of consent in Fifty Shades of Grey and 
on the BDSM blogosphere”. Sexualities volym 16 nummer 8 2013, s. 898. Hämtat från 
http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/896.full.pdf+html 2014-03-02. 
124Radway, s. 131. 

http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=d65be0ce-9fdd-4795-b4c7-38df170b6a19%40sessionmgr112&vid=1&hid=102�
http://eds.b.ebscohost.com.ludwig.lub.lu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=d65be0ce-9fdd-4795-b4c7-38df170b6a19%40sessionmgr112&vid=1&hid=102�
http://sex.sagepub.com.ludwig.lub.lu.se/content/16/8/896.full.pdf+html�
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henne lösaktig i de andras ögon och hon kan uppskattas som älskarinna men inte som hustru. 

Romanen följer en typisk uppdelning av hora – madonna, där Heather är madonnan och 

Louisa är horan. När Louisa våldtas och mördas i slutet av boken får hon ett straff för sin 

girighet, själviskhet och lössläppthet. Just att Louisa blivit våldtagen innan hon mördas 

förbryllar stadens invånare eftersom hon anses så pass lössläppt att hon har sex med vem som 

helst. ”’She was raped!' Jeff asked incredulously. ’But who would have raped her? She gave it 

away free.’ ’Exactly.’” (Woodiwiss, s. 452) Louisa har inte följt de sexuella script som är 

tillåtna för en kvinna och det är därför inte förvånansvärt att hon straffas för det i slutet av 

boken. Både hennes handlingar och beteende när hon levde men även hennes brutala död 

bekräftar den relation som Heather och Brandon har som sann, god och naturlig. Louisa 

representerar den dåliga sexualiteten och så länge Brandon kopplas samman med henne 

representerar han samma sak. Det är först när Heather kommer in i bilden och som Brandon 

förändras för att helt gå upp i en god sexualitet och relation. 

 Christian i Fifty Shades-trilogin har kontroll över Anas kropp. Utöver att han 

alltid kan initiera och få sex ingår det i kontraktet med hans undergivna hur de ska träna, vad 

de får äta, hur mycket de ska sova, att de ska använda preventivmedel och hur de ska raka sig. 

Han äger alltså inte bara kvinnan och har ständig tillgång till hennes kropp utan han är även 

med och utformar den och bestämmer hur den ska se ut. Ana skriver inte på kontraktet men 

går ändå med på stora delar av Christians krav. Han kontrollerar hennes reproduktion genom 

att beordra henne att styra upp det. ”’[y]ou need to sort out some contraception.’”(James, 

FSG, s. 271) Han bokar in en gynekolog som ska komma och undersöka Ana men väntar inte 

på hennes godkännande av situationen. ”No pressure then. Something else that he is paying 

for... but actually this is for his benefit.”(James, FSG, s. 271) Ana får under samrådan med Dr 

Greene själv avgöra vilken typ av preventivmedel som passar henne bäst och de bestämmer 

sig för minipiller. När Ana inte kommer ihåg att ta sina minipiller bokar Christian in en ny tid 

med Dr. Greene, ännu en gång utan att fråga Ana i förväg. ”’It’s my body,’ I mutter, annoyed 

that he hasn’t asked me. ’It’s mine too,’ he whispers. I gaze up at him as various guests pass 

by, ignoring us. He looks so earnest. Yes, my body is his... he knows it better than I do.” 

(James, FSD, s. 168) Valfriheten rörande preventivmedel är begränsad till att det ska vara 

Ana som ansvarar för det hela och som Tsaros uppmärksammar i sin artikel är det aldrig en 

fråga om att Christian ska förändra sitt beteende eller kropp.125

                                                 
125 Tsaros s. 872. 

 Innan Ana börjar med sina 

minipiller använder de kondom men det är inget Christian är nöjd med och det låter han henne 
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få veta. ”’I hate wearing these things’, he grumbles. He holds up the condom, then puts it on 

the floor and slips on his jeans. (James, FSG, s. 271) Christian frågar Ana när hon har mens 

för att kunna boka in en gynekolog så att Ana kan få preventivmedel och Christian ska slippa 

använda kondom. Han tar sig friheter med hennes kropp och ser det som en del av sin 

äganderätt. När de ska ha sex och hon har mens drar han utan att fråga henne ut hennes 

tampong för att komma åt att penetrera henne. ”He reaches between my legs and pulls on the 

blue string [...] And then he’s inside me.” (James, FSG, s. 430) Sheffield menar att allt detta 

är ett uttryck för patriarkatet och det skapar en relation där Christian kan ta sig friheter med 

Anas kropp. Christian uttrycker explicit på flertalet ställen genom trilogin att Ana tillhör 

honom. Ett av många exempel är ”’[y]ou. Are. Mine,’ he snarls, emphazing each word. 

(James, FSD, s. 27) 

 I Forever Amber har vi å ena sidan Bruce som inte känner någon som helst 

äganderätt över Amber utan snarare tvärtom. Amber är i början av deras förhållande 

omedveten om hans inställning och blir förvånad när hans vän gör sexuella närmanden mot 

henne. ”’Come, now – surely you don’t think Bruce would give a damn if I borrowed his 

whore for a night?’” (Winsor, s. 76) I deras relation är det hela tiden Amber som vill ha något 

mer än en sexuell relation och det är också därför hon som är den som känner en stark 

svartsjuka, främst mot den kvinna som Bruce slutligen gifter sig med. De andra männen i 

Ambers liv visar desto mer svartsjuka och äganderätt. ”For she had discovered long ago that 

Rex was not joking when he said that if he took her into the keeping he would expect a 

monopoly of her time and person.” (Winsor s. 277) Längre fram när Amber är gift med har 

hon har en affär med makens son. Det är hon som förför sonen och som helt initierar deras 

förhållande, enbart för att hämnas på sin man som hon avskyr. ”Prompted by boredom and 

michief and a desire to revenge herself on Radclyffe, she set out to make Philip fall in love 

with her. [...] and she craved excitement as well as the flattery of a man’s adoration.” (Winsor, 

s. 631) Amber använder sin sexualitet och skönhet som ett maktmedel och gifter sig till både 

pengar och titlar. Hon är fåfäng och promiskuös och har inga problem med att vara otrogen 

mot sina män.  

 I American Star går Laurens kompis Meg ut med Nick innan han blir kär i 

Lauren. Nick är ny i staden och Lauren ifrågasätter att Meg ska gå ut med en främling 

”’You’re all excited over a guy you don’t even know. He could be a sex maniac, a rapist, 

anything...’” (Collins, s. 47) Lauren ger uttryck för den rädsla som Sheffield talar om rörande 

sexuell terrorism där alla män upplevs som potentiella förövare. Väl på deras dejt försöker 

Nick att initiera sex med Meg som protesterar mot hans inviter. Han följer de sexuella 
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scripten med hångel och smekningar men går för fort fram för att vara på första dejten tycker 

Meg, som dessutom är oskuld. “This was all happening to fast. The last boy she’d dated 

waited three whole weeks before trying anything.” (Collins, s. 48) Innerst inne vill Meg gå 

längre än hångel men stoppas av sin rädsla för att bli klassad som lösaktigt. ”There was no 

way she should be doing this. Nice girls didn’t do this – unless, of course, they wanted to be 

labelled easy or a tramp – like Dawn Kovak.” (Collins, s. 49) Meg går ändå med på att runka 

av Nick men blir förorättad när han kommer över hennes kjol. I efterhand försöker Meg få det 

att verka som att Nick nästan våldtagit henne men Lauren förvånas över hennes berättelse 

eftersom den såg annorlunda ut innan. ”’He practically raped me!’Lauren looked concerned. 

’You didn’t tell me that. You said he got your bra off and ruined your skirt. You certainly 

didn’t tell me he tried to rape you.” (Collins, s. 58) Megs anklagelser mot Nick visar inte på 

hans negativa sidor utan snarare på att Meg är en osympatisk karaktär och relativt snart 

därefter slutar hon och Lauren att vara vänner. I samma veva inleder Nick och Lauren sitt 

förhållande vilket gör Meg svartsjuk och får henne att agera som Laurens rival. 

 

Avvikande sexualitet 
Även om det värdesystem som representeras i den figur som Gayle Rubin lade fram om 

avvikande sexualitet har förändrats sedan 1984 stämmer fortfarande hennes tes om att det 

finns en normerande sexualitet och en avvikande sådan.126 Romanerna hanterar avvikande sex 

på olika sätt. Eftersom alla romanerna är heteronormativa är homosexualitet något avvikande. 

Thurston skriver att homosexuella män förekommer i 24 % av de romaner inom romantisk 

fiktion som hon analyserat. I två-tredjedelar av fallen porträtteras de som omoraliska och 

icke-åtråvärda. Lesbiska kvinnor eller bisexuella personer förekommer inte i en enda av 

hennes analyserade romaner.127

                                                 
126Rubin, s. 152. 
127Thurston, s. 75. 

 Det är en heteronormativ genre där penetrationen är viktig, 

genom det utesluts homosexuella kvinnor. De romaner jag undersökt skiljer sig inte från 

Thurstons urval. Homosexualitet omnämns knappt och när det sker rör det män. I Fifty Shades 

of Grey frågar Ana Christian om han är homosexuell när hon gör intervjun med honom under 

deras första möte. Han reagerar kraftigt på hennes fråga. ”’Are you gay, Mr. Grey?’ He 

inhales sharply, and I cringe, mortified. [...] ’No, Anastasia, I’m not’. He raises his eyebrows, 

a cool gleam in his eyes. He does not look pleased.” (James, FSG, s. 13) I sista boken får vi 

följa den här scenen ur Christians perspektiv och då får vi veta vad han tänker när frågan 



52 
 

ställs. ”’Are you gay, Mr. Grey?’ What the fuck! I cannot believe she said that out loud! The 

unspoken question that my own family dares not ask, much to my amusement. How dare she! 

I have to fight the urge to drag her out of her seat, bend her across my knee, and spank the 

living shit out of her, then fuck her over my desk with her hands tied tightly behind her back. 

That would answer her question.” (James, FSF, s. 565) Christian blir både kränkt och arg över 

hennes fråga och över att bli misstagen för att vara homosexuell. Hans första tanke är att han 

ska ha sex med Ana för att bevisa sin heterosexualitet och för att sätta henne på plats. Han 

anser att hon har gått över en gräns och kränkt hans manlighet. Att ha sex med Ana skulle ge 

honom den tillbaka då han blir den aktiva parten, den som styr och erövrar.128

 När Nick och Cyndra lämnar sin hemstad i American Star tvingas de av olika 

anledningar lämna kvar hennes yngre bror Harlan. När de återvänder flera år senare visar det 

sig att han försörjer sig som prostituerad, är narkoman och uppträder i kvinnokläder. De letar 

upp honom i området där han arbetar för att övertala honom att följa med dem hem. ”He got 

out of the car and approached what appeared to be a black woman in a scarlet dress, feather 

boa and long black wig. ‘Harlan?’ he questioned, edging close so as to get a better look. 

‘Don’t you mean Harletta?’ the creature skrieked.” (Collins, s. 462) Det visar sig att även 

Harlan har blivit sexuellt utnyttjad av Benjamin. ”’Did he touch you? Did he do anything to 

you?’ Cyndra asked. ’What do you think?’ Harlan replied, his grotesquely painted lips 

twisting contemptuously.” (Collins, s. 463) Collins beskriver Harlan som någon som varken 

är man eller kvinna utan som refereras till som ‘creature’.  Vi kan genom beskrivningen förstå 

att Harlans sexualitet är en avvikelse, en perversion som kommit till genom Benjamins 

övergrepp. Harlan utför inte bara homosexuella handlingar, han är dessutom prostituerad och 

klär sig i kvinnokläder. Huruvida Harlan identifierar sig som transsexuell eller transvestit 

framkommer inte i romanen.

 Nick i 

American Star får samma fråga av sin filmagent och reagerar på ett liknande sätt som 

Christian. ” ’Are you straight?’ Frances Cavendish asked as if it was the most normal question 

in the world. ‘Wants me to pull down my pants an’ prove it?’ Nick replied, damned if she was 

going to embarrass him.” (Collins, s. 325) 

129

                                                 
128 Gagnon och Simon (1986), s. 109. 

 Det är inte heller det viktiga, utan det är att visa på hur 

Benjamin förstört Harlan genom att driva honom till vad som ses som en avvikande och 

pervers sexualitet genom sina övergrepp. 

129Mer information om vad som skiljer transsexuella från transvestiter http://www.rfsl.se/?p=328 och 
http://www.rfsl.se/?p=329, hämtat 2014-05-02. 

http://www.rfsl.se/?p=328�
http://www.rfsl.se/?p=329�
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 Homosexualitet gestaltas alltså som en perversion hos Collins. En annan 

perversion som gestaltas är incest. Cyndra blir våldtagen av sin far innan någon av dem 

känner till faderskapet. Incest tangeras också i samma roman av Laurens sexuella relation 

med sin kusin, en relation som hon upplever som pervers och skamlig. ” But their relationship 

was sick, it had to stop, and she was the one who was going to end it.” (Collins, s. 218) “[…] 

and somehow or other they ‘d ended up in bed even though they’d both known it wrong.” 

(Collins, s. 220) Lauren upplever att det finns ett tabu i samhället som förhindrar henne att 

tala öppet om deras relation, särskilt för hans föräldrar. De känner sig tvingade att hålla 

relationen hemlig och att ses i hemlighet och det ger dem båda skuldkänslor. I Forever Amber 

finns det antydningar på att Amber ska vara Radclyffes dotter. Radclyffe är en av hennes äkta 

män men de har aldrig sex då han är impotent. Hon har däremot sex med hans son, som om 

antydan stämmer, är hennes halvbror. Frågan utreds aldrig fullständigt och tas inte upp längre 

fram i boken. Incest är inte bara en avvikande sexuell läggning utan även en kriminell sådan. 

Incesttabut har sitt ursprung från Bibeln tillsammans med tabun mot homosexualitet och 

tidelag och anses ha uppkommit för att säkerställa reproduktion och samtidigt se till att den är 

en lämplig och frisk sådan.130 Incestlagar i vårt samhälle är några av de få lagar i västvärlden 

som kontrollerar vuxna människors sexualitet när det finns samtycke.131

 James Fifty Shades-trilogi är till stor del uppbyggd kring Christians sexuella 

preferenser inom BDSM. Christian definierar sig själv som dominant och kräver total 

underkastelse från de kvinnor han har sexuella relationer med. I sin lägenhet har han inrett ett 

rum för sexuella lekar, fyllt med bland annat sexleksaker, en stor säng och en 

upphängningsanordning. När han visar rummet för Ana första gången får hon en chock hon 

kallar det för ”’the Red Room of Pain’”. (James, FSG, s. 132) För Ana är Christians sexuella 

böjningar något skrämmande och avvikande. Detsamma tycker Christian som skäms över sina 

preferenser och håller de hemliga för omvärlden. Han tvingar alla sina potentiella sexpartners 

att skriva på ett tystnadsavtal för att förhindra att någon får reda på vad han gillar för typ av 

sex. I romanerna förklaras Christians avvikande sexuella beteende med en traumatisk 

barndom där hans mamma var missbrukare och prostituerad och där han blev misshandlad av 

 Incest som sexuell 

handling förekommer inte i någon av de figurer Rubin tillhandahåller, möjligtvis eftersom de 

är relativt ovanliga men också för att de befinner sig långt bort ifrån den normativa kärnan av 

godkänd sexualitet. Den incest som förekommer i romanerna bildar kontrast till och bekräftar 

därmed den normativa och därmed goda, sexualiteten. 

                                                 
130 Rubin, s. 151. 
131 Rubin, s. 168. 
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hennes hallick vid flertalet tillfällen. Hans perversion får en förklaring, precis som i American 

Star. Trots att Ana säger nej till hans inbjudan om att bli hans underordnade inleder de en 

sexuell relation. Genom böckernas gång provar de på mer och mer av den typ av sex som 

Christian vill ha. Ganska tidigt börjar de med bondage, att Ana binds fast på olika sätt. 

Dominansdelen är där hela tiden om än inte lika utvecklad som Christian har haft det tidigare. 

Ana som är en nybörjare på sex inser snabbt att hon gillar det mesta Christian övertygar henne 

om att de ska prova, ibland till sin förvåning.  

 

”You wanted to know why I felt confused after you – which euphemism should we apply 
– spanked, punished, beat, assaulted me. Well, during the whole alarming process, I felt 
demeaned, debased, and abused. And much to my mortification, you’re right, I was 
aroused, and that was unexpected. As you are aware, all things sexual are new to me – I 
only wish I was more experienced and therefore more prepared. I was shocked to feel 
aroused.” (James, FSG, s. 292) 

 

Meg Barker diskuterar hur samtycke fungerar inom BDSM-världen och i trilogin i sin 

artikel ”Consent is a grey area? A comparison of understandings of consent in Fifty 

Shades of Grey and on the BDSM blogosphere”. Hon menar att i romanerna är det upp 

till Ana, både i egenskap av kvinna och av undergiven, att uppge samtycke till de 

sexuella handlingar som initieras av Christian i egenskap av man och dominant.132 

Barker fortsätter med att säga att det alltid är Christian som föreslår en sexuell handling 

och om inte Ana explicit säger nej eller använder sitt stoppord (safeword) genomför de 

alltid den föreslagna handlingen.133

 I sista boken går han först över hennes gränser när de är på smekmånad 

och Christian är upprörd över att Ana solar topless och därmed visar upp sig för andra 

män. När de har sex ger han henne sugmärken över hela kroppen utan att hon märker 

 Men deras samtycke fungerar inte som det ska. 

Utöver att Christian gång på gång bryter deras överenskommelser och utför icke-

sexuella handlingar som berör Ana som hon uttryckligen sagt nej till, tar han det även 

för långt på det sexuella planet. I första boken tar deras relation slut efter att Ana, som 

vill tillfredställa Christian, bett honom att visa henne hur hårdhänt han kan vara. 

Smärtan av hans smiskningar blir för mycket för Ana som inte egentligen är intresserad 

av en BDSM-relation. ”’Wells, you are one fucked-up son of a bitch.’ ’Ana,’ he pleads, 

shocked. ’Don’t you dare ’Ana’ me! You need to sort your shit out, Grey!’” (James, 

FSG; s. 506)  

                                                 
132 Barker, s. 897. 
133 Barker, s. 898. 
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det för att hon inte ska kunna visa upp sig utan kläder. När Ana väl upptäcker vad som 

hänt blir hon rasande. ”I’m too mad. How dare he mark me like this, like some teenager. 

[…] I know why he’s done this. Damn control freak.” (James, FSF, s. 41) Vid ett annat 

tillfälle, som även det sker när Christian är upprörd över något Ana gjort och straffar 

henne under tiden de har sex, plågar han henne medvetet för att hon ska förstå hur han 

upplever det när hon gör honom arg. ”’Christian,’ I plead. ’ I know’, he murmurs, his 

voice hoarse. ’This is what you make me feel.’” (James, FSF, s. 246) Under samma 

samlag fortsätter Christian att pressa hennes gränser och det går slutligen för långt. ”I 

turn away from him. This is not love. This is revenge. ’Red.’ I whimper. ’Red. Red.’ 

The tears course down my face. He stills. ’No!’ He gasps, stunned. ’Jesus Christ, no.’” 

(James, FSF, s. 248) Ana upplever en del av de handlingar Christian utför som 

avvikande, perversa och som hon uttrycker det, inte en akt av kärlek. När de återupptar 

sitt förhållande efter ett par dagar isär i bok två frågar Christian Ana vad hon är ute 

efter. ”’Let me ask you something first. Do you want a regular vanilla relationship with 

no kinky fuckery at all?’ […] ‘I like your kinky fuckery’, I whisper. ‘That’s what I 

thought. So what don’t you like?’ [...] ’The threat of cruel and unusual 

punishment.’”(James, FSD, s. 34) Hon anser inte att man kan genomföra vissa sexuella 

handlingar och samtidigt ha känslor för och bry sig om sin partner. 

       Vad Ana gillar med deras sexliv är mildare former av BDSM som samt att dessa 

ryms inom en kontrollerad form av ett monogamt, heterosexuellt förhållande där båda 

parter har känslor för varandra. Det som skulle kunna ses som en avvikande sexualitet 

blir mer acceptabel då den sker inom ramarna på en tillåten och bra sexualitet.134 Det 

finns handlingar inom BDSM som Christian vill utföra och som de till viss del prövar 

på som inte Ana tolererar. Den tillåtande ramen gör även att böckerna kan nå ut till en 

större läsarkrets och till människor som inte är insatta i BDSM sedan tidigare.135 Det är 

lätt att placera in de sexuella scripten i förhållande till Ana och Christians relation då de 

väldigt tydligt följer de givna regler för heterosexuella par med en dominant man och en 

passiv kvinna rörande sex. Han initierar och hon följer. Han avgör det sexuella 

innehållet och hon går med på det.136

 Det sex som skildras i de romaner jag studerat är nästan 

uteslutandevaginalt penetrationssex mellan två heterosexuella personer. I American Star 

 

                                                 
134 Rubin, s. 152. 
135 Tsaros, s. 865. 
136Gagnon och Simon (2005), .s 53. 
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och Fifty Shades-trilogin skildras också oralsex. The Flame and the Flower omnämner 

inte oralsex men det är relativt vanligt förekommande inom romantisk fiktion. 43 % av 

de analyserade romanerna i Thurstons studie skildrar oralsex av något slag.137 I 

American Star och Fifty Shades-trilogin omnämns även onani även om romanerna inte 

går närmare in på det. Collins beskriver inte oralsex som en avvikande sexuell handling 

men en av karaktärerna i hennes bok ser annorlunda på det. Laurens man är impotent 

och tillfredställer henne istället med oralsex. Gagnon och Simon menar att enligt de 

sexuella scripten är det bara mannen som kan initiera oralsex gentemot kvinnan, liksom 

de flesta andra sexuella handlingar.138

 När Lauren som är bra på att utföra oralsex och har erfarenhet av det, vill 

återgälda tjänsten möts hon av ett nej. ”’I only want to please you,’ she said. ’I know, 

my darling, but that doesn’t please me. It’s an act I associate with sex for sale. It’s 

demeaning and I don’t expect you to do it.’ She was shocked by his words. Surely, 

when two people were married, nothing was demeaning if it was something they both 

desired.’” (Collins, s. 420) Eftersom hennes man associerar avsugningar med 

prostitution ser han det som en avvikande och negativ sexuell handling. Gagnon och 

Simon ser även de en koppling mellan oralsex och prostitution och menar att det är en 

handling som anses enbart kunna initieras av en ’dålig’ kvinna.

 

139

 I Forever Amber beskrivs det - utan att några detaljer ges - att Amber har 

sex med en man som har ovanliga sexuella preferenser. ”Amber was surprised, it was 

her first experience with perversion. [...] Shocked and disgusted, she conceived a violent 

loathing for the Duke which not even a thousand pounds could dispel.” (Winsor, s. 355) 

Vad hertigens perversioner består av får vi som läsare inte veta, vi får bara följa Ambers 

äckel efteråt och låta vår fantasi flöda fritt kring vad som upprört henne. Det är bara i 

Fifty Shades-trilogin som sexleksaker används och omnämns och de är de enda paret 

 Men vi ska ha i 

åtanke att Gagnons och Simons bild av oralsex är kopplad till den tidperiod när boken 

skrevs och har kommit att förändras. Men Laurens man är betydligt äldre än henne och 

har troligtvis en mer konservativ syn på sex. För honom hamnar oralsex utfört av 

kvinnor i periferin, för att använda oss av Rubins figur. Lauren håller inte alls med 

honom men följer hans vilja eftersom han i egenskap av man som avgör vad deras 

sexuella relation ska innehålla. 

                                                 
137Thurston, s. 76. 
138 Gagnon och Simon (2005), s. 65. 
139Gagnon och Simon, (2005), s. 66. 
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som utövar sexuella handlingar som ses som avvikande. I början av bok ett när Ana och 

Christian diskuterar det kontrakt han vill att hon ska skriva på listas ett antal sexuella 

handlingar som Ana ska ta ställning till om hon vill delta i. Utöver en rad handlingar 

inom BDSM listas onani, vaginalt samlag, vaginal fisting, oralsex (både att ge och ta 

emot), analt samlag, anal fisting samt att svälja sperma. (James, FSG, s. 255) Ana går 

inte med på någon form av fisting och ställer sig extremt tveksam till anala samlag men 

går med på de andra handlingarna. Christian accepterar inte ett nej rörande analsex och i 

bok två använder de sig av sexleksaker kopplat till att Ana på sikt ska vara redo för 

analsex, såsom buttplugs och analvibratorer. Ana visar sig uppskatta även de 

handlingarna trots att hon uttryckt en ovilja till att testa. ”Instantly the plug inside me 

starts to vibrate – down there! I gasp. The feeling is extraordinary – beyond anything 

I’ve felt before.” (James, FSD, s. 492) Däremot har de aldrig anala samlag i romanerna. 

Allt utom vaginalt penetrativt samlag faller utanför ramarna för en godkänd sexualitet 

enligt Rubins figur eftersom det inte kan leda till reproduktion.140

 Det är inte bara männen som avviker, även kvinnor kan agera utanför ramarna 

för de sexuella scripten. Eftersom männen förväntas vara de som känner störst lust, vill ha sex 

oftare än kvinnor och de som behöver förföra avviker en av kvinnorna i American Star 

 Även här kan vi se en 

förändring sen Rubins artikel publicerades. 

 Eftersom män initierar sex enligt de sexuella scripten ses det som en avvikelse 

när så inte är fallet. I American Star träffar Laura en äldre man som hon inleder en relation 

med. Hon förvånas över att han inte försöker initiera sex och undrar om det är henne det är fel 

på. ”Actually she was waiting for Oliver to make a move. The fact that he hadn’t intrigued 

her. Was there something wrong with her? Did she turn him off?” (Collins, s. 363) Mannen i 

fråga visar sig vara impotent, något som Lauren inte förstår förrän på deras bröllopsnatt. I 

Forever Amber är det en liknande situation när Amber är nygift och förväntar sig att hennes 

nya man ska ha sex med henne på bröllopsnatten vilket inte sker. Hennes slutsats av det hela 

blir att han måste vara impotent, vilket också visar sig stämma. ”The Earl could not, in any 

real sense, make love to her, for he was impotent and had been for some time. [...] Yet he 

longed violently for complete physical possession” (Winsor, s. 592) I romanerna skildras de 

män som inte initierar sex och som inte försöker förföra och erövra kvinnor som impotenta. 

De avviker från de sexuella scripten och genom att de är impotenta förklaras det varför de inte 

uppträder som riktiga män i scriptens bemärkelse.  

                                                 
140Rubin, s, 150. 
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kraftigt från normen. Hon har en sexuell relation med Nick och beskrivs i nästan 

nymfomaniska drag med en omättlig sexuell aptit och som redo för sex när som helst. Första 

gången de har sex blir Nick förvånad över hennes framfusighet. Han tänker för sig själv, ”I'm 

not shy, but I am used to being the instigator and this is a different trip.” (Collins, s. 396) 

Carlysle, kvinnan i fråga, fortsätter att agera utifrån det normativt manliga sexuella scriptet 

vilket får Nick att agera utifrån det kvinnliga. ”’I got a headache,” he said. ’You’ve got a 

headache?’ she laughed, hysterically. ’Isn’t that supposed to be my line?’.(Collins, s. 

410)Kvinna n i fråga och männen i Forever Amber och American Starkan agera utanför de 

könskodade sexuella scripten. Men deras agerande är kopplat till vissa villkor. Det måste 

alltid betonas i romanerna att personerna ifråga har ett avvikande sexuellt beteende och 

beteendet måste förklaras på olika sätt, till exempel genom männens impotens eller kvinnans 

nymfomani. Dessa avvikelser utmanar inte scripten utan befäster dem snarare. 

 

Sexskildringens bilder 
För att få en fullständig bild av romanerna är det väsentligt att titta på vilka ord och uttryck 

som används för att beskriva de sexuella handlingarna i romanen. Också genom val av 

metaforer och andra språkliga uttryck aktiveras de sexuella scripten och konstruerar kön, 

genus och sexualitet. Hur man skriver om sex och vilka uttryck som används har förändrats 

över tid och det märks stor skillnad mellan böckerna beroende på under vilken tidsperiod de 

är skrivna. I det här avsnittet kommer det analyseras mer exakt hur man talar som sex i 

romanerna, vilka uttryck och metaforer som används och hur man exempelvis talar om 

könsorgan och orgasmer. Det blir mest fokus på Fifty Shades-trilogin då de innehåller de mest 

explicita skildringarna samt berättartekniker som de andra saknar.  

 I samtliga romaner är den kvinnliga huvudkaraktären fokalisator. American Star 

är delvis ett undantag då Nick och Lauren turas om att vara fokalisator i olika delar av boken. 

Dessa delar skiljer sig åt i hur man talar om, och tänker på sex. Det är också den enda 

romanen som talar om sex utifrån mannens perspektiv. Kvinnorna i boken är mottagare av sex 

och som tidigare konstaterat är de mer passiva. Frågan blir därför nu om det går att utläsa 

denna passivitet i skildringarna av sexscenerna och i hur karaktärerna talar om och tänker på 

sex. I de två äldre romanerna, Forever Amber och The Flame and the Flower, framställs 

sexscenerna betydligt mer implicit än i de nyare. Beskrivningen sker på olika sätt. Dels 

skildras sexscenerna med ordval som gör dem mindre explicita och dels hanteras det genom 

att sexscenerna enbart antyds och inte över huvudtaget skrivs ut. Det senare sker främst i 
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Forever Amber som kom ut redan 1944 och där med är präglad av den dominerande syn på 

sex och sexualitet som rådde vid den tidpunkten. Till exempel beskrivs Ambers och Bruces 

sexuella relation i vaga termer och metaforer. ”They met every night after that.” (Winsor, s. 

722) ”She and Bruce had been together all afternoon, and the glow of those hours still 

lingered, throbbing and reverberating through every chord of her being.” (Winsor, s. 419) 

Utan att skriva ut att de har haft sex kan vi som läsare förstå det genom att läsa mellan 

raderna. Att de träffas på natten antyder att de sover tillsammans vilket får oss att förstå att de 

har sex. När en sexscen väl skildras i boken sker det med diskreta ordval och författaren väljer 

att inte benämna könsorgan vid namn över huvudtaget. “And yet for all his passionate fervour 

he was tender and considerate, as eager to give pleasure as to take it, and Amber thought that 

this was far more like a wedding-night than that wretched experience she had had with Luke 

Channell.” (Winsor, s. 250)Trots att romanen knappt beskriver några sexscener är den öppen 

med att karaktärerna har sex. ”To each of her lovers she gave a bracelet made from her 

abundant hair, and some who did not get them had imitations made which they swore were 

hers.” (Winsor, s. 357) Det samtalas om sex, men aldrig rörande hur de har sex eller detaljer 

rörande sexscenerna. 

 De läsare inom romantisk fiktion som Radway intervjuar menar att relationen 

mellan hjälten och hjältinnan är det viktigaste för dem, snarare än att det ingår utpräglade 

sexscener i böckerna. De menar att allför detaljerade skildringar av sexscener är något 

negativt, då de föredrar att själva kunna fantisera om vad som händer.141 Trots det ser 

Thurston att av de romaner hon analyserat i sin bok, beskrivs sexscener explicit i 90 % av 

fallen.142 I The Flame and the Flower framställs sexscenerna snarare med diskreta och 

romantiskt betingade ordval och uttryck, de är alltså inte särskilt explicita. Detta kan tyckas 

förvånande då Thurston uttrycker det med att Woodiwiss böcker öppnade upp genren för mer 

explicit skildrade sexscener.143

                                                 
141Radway, s. 66. 
142Thurston, s. 75. 
143Thurston, s. 19 + 48. 

 Vi får ställa romanen i förhållande till de romaner som kom ut 

innan den och hur de skildrade sex snarare än de mer moderna romanerna som American Star 

och Fifty Shades-trilogin. Sexscenerna i The Flame and the Flower skildras inte detaljerat, 

men framför allt är det ordvalen som gör scenerna mindre sexuellt laddade. “His knee slowly 

forced open her thighs and spread them and again she felt his manhood deep within her.” 

(Woodiwiss, s. 35) “She felt his manhood against her, gently searching as he tried not to be 

rough in his eagerness, and reached down a hand to give assistance.” (Woodiwiss, s. 393) 
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Mannens könsorgan beskrivs enbart med den vaga och något gammalmodiga termen 

‘manhood’, medan kvinnans överhuvudtaget inte benämns med ord. Mannens könsorgan 

kopplas genom termen samman med hans manlighet. Andra delar av kvinnans kropp beskrivs 

dock i romanen och det sker då utifrån Brandons perspektiv. “’You privy wench,’ he leered. 

’With your high-curved breasts and your rosy butt, you tempt a man even when you’re 

asleep.’”(Woodiwiss, s. 187) Brandons sexualitet beskrivs som stark, okontrollerbar och 

närmast djurisk. Han måste anstränga sig gång på gång för att inte åter tvinga Heather till 

samlag. ”’But I’ll teach you, my lusty vixen,’ he ground out, jabbing his finger at her. ‘I’ll 

take you when and where my little heart desires.’ His eyes raked over her and his voice 

deepened. ‘By damned, I’ll take you now.’” (Woodiwiss, s. 188) Heather å andra sidan går 

stora delen av boken utan att känna någon sexuell lust. Inte bara gentemot Brandon utan över 

huvudtaget. Det är först i slutet, när hon upptäcker att hon har känslor för honom, som hennes 

lust väcks. “His kiss filled her with desire, leaving every muscle in her body weak and pliable. 

She felt his thighs hard pressed against her own and realized his passion matched hers.” 

(Woodiwiss, s. 360) The Flame and the Flower är den mest poetiskt skrivna romanen av de 

alla. Det märks i hur den beskriver samlagsscenerna som är fyllda med metaforer. “’Oh 

tonight – tonight I will take her again and again and my monkish ways will end, for I will play 

a lusty song between her thighs and know the sweetness of being born again within her.’” 

(Woodiwiss, s. 362) Mannen spelar här en sång mellan kvinnans lår när han älskar med 

henne. Hon används som ett instrument och det är han som spelar med hennes kropp. Det 

beskrivs också som att älskog för Brandon är en konst, vilket är en gammal och välkänd 

liknelse. “He knew her body better than she did herself, and he used that knowledge to 

heighten her pleasure. He treated lovemaking as an art and was a master in his own right.” 

(Woodiwiss, s. 409) 

 De nyare romanerna är betydligt med explicita i både beskrivningen av sexakten 

och av könsorgan och innehåll. Alla Collins romaner är sexuellt frispråkiga och American 

Star är inget undantag. Här skildras det öppet att karaktärerna har sex, även om det inte är lika 

detaljerat som i Fifty Shades-trilogin. ”’C’mon , stud – fuck me!’ Carlysle urged, in a feverish 

voice. ’C’mon, Nick, fuck me good.’” (Collins, s. 523) Karaktärerna både pratar om sex, 

fantiserar om sex och har sex.“Nick made the long trudge home thinking about Blondie. Nice 

tits. Too shy. Not for him. Jerk-off action was for boys Harlan’s age.” (Collins, s. 50) ”Dawn 

Kovak was the girl of his wet dreams – ready, willing and always able.” (Collins, s. 56) Allt 

ovanståendekommer från de delarna av romanen som beskrivs utifrån Nick perspektiv, där 

han är fokalisator. När det istället berättas utifrån Laurens perspektiv framställs sexscenerna i 
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mer romantiska ordalag. Lauren har dessutom, med ett undantag, bara sex med män hon har 

någon form av relation med eller väldigt starka känslor för. ”He picked her up and carried her 

to the bedroom, placing her gently in the middle of his large water-bed. She lay back and 

opened up her soul to him. There was no choice any more, she’d been lonely to long.” 

(Collins, s. 281) “Slowly he began stroking her naked body – apparently in no hurry – content 

to touch and caress her, until she felt herself longing for more.” (Collins, s. 373) Redan 

inledningen till sexscenen beskrivs romantiskt, ”[t]he bedroom was alive with red roses, the 

seductive scent of them filling the air.” (Collins, s. 373) Det kan kontrasteras mot Nicks 

sexuella upplevelser som skildras som rent sex. ”’Later I’m going to fuck you,’ he said.” 

(Collins, s. 398)  

 För Lauren är sex förknippat med känslor, vilket märks ordvalen och 

sexskildringarna när hon är fokalisator. Hon knullar inte, istället öppnar hon sin själ för sin 

partner under samlaget. Romanen följer därmed de sexuella scripten för män och kvinnors 

sexualitet genom att berättaren färgas av de respektive fokalisatorerna.144

 Fifty Shades-trilogin är de mest explicita av alla analyserade romanerna när det 

kommer till beskrivningar och detaljer rörande sexscener. De innehåller vågat språk och 

avvikande sexuella handlingar men är trots sin explicithet nästan oväntat pryda och diskreta 

när de beskriver könsorganen. “[…] he positions the head of his erection at the entrance of my 

sex.” (James, FSG, s. 117) “[…] and he rhythmically strokes the front wall of my vagina 

while he continues the exquisite, relentless licking and sucking.” (James, FSD, s. 78) “My 

 Nick kan prata om 

sina sexuella partners och sina engångsligg medan Lauren fantiserar om förhållanden och att 

bli förförd. Berättarrösten i romanen färgas starkt av de sexuella scripten för män respektive 

kvinnor, och som vi kan se märks det tydligt när fokalisatorn skiftar. Nick är inte bara mer 

aktiv i sina sexuella handlingar utan hela hans språk och sätt att prata om och tänka på sex 

skiljer sig från hur Lauren gör detsamma. Dessa olika fokalisatorer står alltså över 

berättarrösten då den anpassar sig till vem det är som för tillfället talar. Överlag är American 

Star väldigt konkret i sin beskrivning av sex och det är relativt lite metaforer. “He peeled 

down her panties and tossed them on the floor, dipping his fingers, feeling her urgent need, 

and finally getting on top of her and carefully easing into the trip of a lifetime.” (Collins, s. 

129) Här ser vi en liknelse mellan sex och droger där Nick blir hög på sex. Utöver denna 

korta liknelsen är romanen ofta rakt på sak med undantag i styckena rörande orgasm där de är 

mer beskrivande0020och metaforrika. 

                                                 
144Gagnon och Simon (1986), s. 109. 
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eyes flicked down to his arousal.” (James, FSF, s. 35) Det är kliniska uttryck som 

förekommer såsom vagina och klitoris. Inga smeknamn eller mer vulgära och explicita 

uttryck används. Men detta gäller bara kvinnan, ingenstans skrivs mannens könsorgan ut med 

namn utan enbart med vaga termer så som hans erektion. Ana beskriver främst sitt eget 

könsorgan i vaga termer som ’där nere’ – ”[...] between my legs, right down there.” (James, 

FSG, s. 139 ). Att Ana är blyg och oerfaren kan bidra till hennes ovilja att tala explicit om sex 

och könsorgan men det förklarar inte varför Christian gör detsamma trots sin sexuella 

erfarenhet. Det är visserligen Ana som är fokalisator men inte ens i dialogerna ändras 

Christians språkbruk. 

 Styckena rörande orgasm de mest utvecklade och metaforiska i alla romanerna 

utom en. Forever Amber är ett undantag och det kan kopplas till att den inte går in på några 

detaljer eller omständigheter rörande sexscener och därför inte heller beskriver orgasmer. 

Däremot beskrivs kvinnlig lust och åtrå, framför allt från Amber i förhållande till 

Bruce.“Every part of her was tormented with longing for him.”(Winsor, s. 45) Ambers 

längtan handlar inte enbart om sexuell lust utan lika mycket om kärlek och saknad. Däremot 

är åtrå en del av denna längtan även om den inte skrivs ut ordagrannt. De övriga romanerna 

har stycken som beskriver orgasmer. Alla citaten innehåller metaforer för att beskriva den 

orgasm kartaktärerna upplever. Det är klassiska liknelser där vi i James bok kan se hur Ana 

tappar sin talförmåga, rör vid solen och bränner sig för att sedan falla tillbaka till jorden: ”I 

cry out a wordless, passionate plea as I touch the sun and burn, falling around him, falling 

down, back to a breathless, bright summit on earth.” (James, FSG, s. 372) I Collins 

farmställning är det både Nick och Lauren som tillsammans skakar världen, åkandes i en 

berg- och dalbana tills dess högsta punkt för att sedan under ett par fantastiska sekunder stå 

stilla och sedan återgå till slutet: “[t]ogether they rocked the world – riding the roller-coaster 

until it peaked on the highest point of all – pausing for several mind-blowing seconds – before 

cruising smoothly all the way to stop.” (Collins, s. 159) I Woodiwiss metafor beskrivs det hur 

mannen triumferar då de båda löses upp i en gemensam eld som sakta dör ut och lämnar dem 

glödande i kärlekens mitt: “[a]nd he gloried in triumph as they were dissolved in a mutual fire 

which died slowly, leaving them cinders on the hearth of love.” (Woodiwiss, s. 393)  

 I Woodiwiss och Collins fallskildras det hur paret når en gemensam orgasm. Det 

förekommer också i James roman men inte i det utvalda citatet. Att alla författare beskriver en 

gemensam orgasm visar på att den tillskrivs betydelse. Det är bara när det är den manliga och 

kvinnliga protagonisten har sex med varandra som gemenensamma orgasmer förekommer. De 

är de mest eftersträvansvärda och blir ett tecken på hur personerna passar ihop och 
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kompletterar varandra sexuellt. När de har sex är det heller aldrig en fråga om att mannen inte 

ska kunna tillfredställa kvinnan utan hon får alltid orgasm. Kvinnorna får dessutom orgasm 

utan att kommunicera med sin manliga partner, de behöver inte på något sätt visa eller berätta 

för mannen hur de ska uppnå orgasm. De skildringarna förstärker därmed bilden som finns av 

att män har en telepatisk sexuell kraft om hjälper dem att tillfredställa kvinnor.145

 Ingen av romanerna innehåller lika många orgasmer som Fifty Shades-trilogin. 

Protagonisten Ana har när hon träffar Christian aldrig upplevt en orgasm. Det visar sig 

dessutom att hon har extremt lätt för att komma och hon får alltid orgasm när de har sex, 

ibland flera gånger. Detta signalerar hur central orgasmen är i romanerna och den fyller en 

symbolisk funktion. Orgasmen är ett tecken på att parets sexliv är bra och att de älskar 

varandra. Orgasm är en vanlig symbol inom kärleksromaner för att signalera att kvinnan har 

hittat den rätta partnern. Ingen av kvinnorna i någon av de analyserade romanerna där 

sexscener beskrivs, har några problem med att uppnå orgasm. De kommer alltid med sin 

partner. Även männen blir tillfredställda. I de romaner Thurston analyserat upplever hjälten i 

87 % av fallen högre tillfredställelse när han har sex med hjältinnan än med någon annan 

kvinna.

Alla 

metaforerna ovan beskrivs på samma sätt som en verklig orgasm. De byggs upp för att 

kulminera och sedan sakta mattas av. Detta för att vi ska förstå vad det är de skildrar. 

146

 Det finns genom hela Fifty Shades-trilogin en återkommande metafor där Anas 

orgasm skildras som om hon faller i bitar och går sönder och hur Christian är där och fångar 

upp henne. “His words are my undoing, and I explode, magnificently, mind-numbing, into a 

million pieces around him, and he follows, calling out my name.” (James, FSD, s. 70) “[…] 

and I come instantly again and again, falling apart beneath him as he continues to slam 

deliciously into me.” (James, FSG, s. 196) I liknelsen är Ana beroende av Christian som både 

är den som fångar henne men även den som driver henne till orgasmen. Vid flera tillfällen i 

romanerna uppmanar Christian Ana att få orgasm, vilket hon också får på hans begäran. Hon 

kommer alltså när han vill och när han beordrar henne att komma. Skildringen av att hon går 

sönder gång på gång visar på att Ana är ömtålig. Det är tydligt att hon är avhängig av 

Christian för att skyddas och fångas upp. Utanför sexscenerna är det till stor del han som tar 

hand om henne. Han ser till att hon äter, att hon sover tillräckligt mycket och han räddar 

henne flertalet gånger då hon hamnat i utsatta situationer. Det är som att delar av det 

beroendet och omhändertagandet som finns i relationen avspeglar sig i beskrivningen av Anas 

 

                                                 
145 Barker, s. 898. 
146 Thurston, s. 75. 
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orgasmer och att det befäster de stereotypa rollerna med en manlig beskyddare och en värnlös 

kvinna. Det är inte bara att Ana faller, det är mycket rörelse beskrivet i skildringarna av 

orgasmer.  

 I samma romaner går det att se en koppling mellan ordvalet av sex och vilken 

typ av sex karaktärerna har. De använder grövre ord som ’fuck’ när de har BDSM sex. [...] 

I’m going to fuck you in the couch this minute, quickly, for my pleasure, not yours.’” (James, 

FSG, s. 349) När de istället har sex utan inslag av BDSM eller leksaker använder de mildare 

ordval som även kopplas till kärlek och känslor.“’Make love to me.’” (James, FSD, s. 68) 

Både Christian och Ana använder båda typen av uttryck för att tala om sex, men när Ana 

tänker på att ha sex med Christian använder hon oftare ordet älska (make love). De refererar 

även till BDSM som att leka (play) vid flera tillfällen. ’Play?’ Holy shit.’” (James, FSG, s. 

272) Genom ordvalen ’fuck’ och ’make love’ gör James en distinktion mellan vilken typ av 

sex de har och vad det betyder för karaktärerna. När de involverar BDSM är det spännande, 

djuriskt och lekfullt medan vaniljsexet är det som gör att de kommer varandra närmare 

varandra och som binder dem känslomässigt närmare. Att de har sex innehållande BDSM 

leder även till samtal mellan karaktärerna om vad de vill att deras sexliv ska innehålla och det 

blir även en del terminologi. De diskuterar även öppet vad det är som gör Christian 

intresserad och sexuellt upphetsad av vissa specifika handlingar. Dessa samtal är rakt på sak 

och explicita.”’I like the control it gives me, Anastasia. I want you to behave in a particular 

way, and if you don’t, I shall punish you, and you will learn to behave the way I desire. I 

enjoy punishing you. I’ve wanted to spank you since you asked me if I was gay.’” (James, 

FSG, s. 287) Alla sexuella handlingar sker på Christians villkor och utgår ifrån vad han blir 

sexuellt upphetsad av. Ana tillåter Christians totala dominans av deras sexliv dels på grund av 

att hon är så pass mycket mer oerfaren när det kommer till sex och därför inte vet vilken typ 

av sexuella handlingar hon själv gillar. Men även för att hon övertalas av Christian att testa på 

det mesta han föreslår och för att de sexuella scripten bekräftar att mannen ska vara den 

dominerande parten och den som tar initiativ till sex och dess innehåll.147

 I Fifty Shades-trilogin används en berättarteknik som inte förekommer i de 

andra analyserade romanerna. Det är att Ana för inre samtal med sig själv, något som 

gestaltas genom dialoger mellan hennes inre gudinna (inner goddess) och hennes 

undermedvetna (subconscious). Hennes undermedvetna är den kritiska rösten och hennes inre 

 Det är bara enstaka 

saker hon säger explicit nej till. 

                                                 
147 Gagnon och Simon (2005), s. 38. 
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gudinna är kopplad till hennes kvinnlighet och sexualitet. Den senare är därför ofta med på ett 

hörn under sexscenerna. “I flush, and my inner goddess smacks her lips together, glowing 

with pride.” (James, FSG, s. 236) “He is gloriously naked. My inner goddess is doing a triple 

axel dismount off the uneven bars, and abruptly my mouth is dry.” (James, FSD, s. 76)Den 

inre gudinnan är sexuell, frigörande och våghalsig. Den är en metafor över hur Ana vill vara 

med Christian. Den inre gudinnan kommer nästan bara fram vid situationer rörande sex. Det 

är den rösten som säger till Ana att våga mer och att vara mer frisläppt. Den inre gudinnan går 

därmed delvis emot de sexuella scripten när den uppmanar Ana att våga mer sexuellt och att 

ta egna initiativ.148

Samtliga romaner följer till stor del de sexuella script som Gagnon och Simon presenterar, 

särskilt när det kommer till de script som är kopplade till genus. Vi kan konstatera att det är 

männen som till störst del är drivande i att initiera sex och de är även de som bestämmer 

vilken typ av sexuella handlingar som ska ingå i relationen. Männen kan ha sex utan att 

involvera känslor medan kvinnorna inte tillåts göra detsamma. Det finns undantag till scripten 

i romanerna. Vi har till exempel de män och kvinnor som bryter mot de dem i sitt sexuella 

beteende. För att tillåtas så förklaras det på olika sätt i romanerna, såsom att de är impotenta 

eller nymfomaner. Genom att dessa förklaringar krävs, förstärks de sexuella scripten snarare 

än att de är hotade. I de nyare böckerna kan vi se att kvinnor i högre utsträckning initierar sex. 

Jag har då undersökt i vilken situation det sker, och kan konstatera att kvinnorna enbart tillåts 

initiera sex i en redan sexualiserad situation. Vi kan även se hur män utsätter kvinnorna för en 

rad olika övergrepp, både fysiska och psykiska. Dessa övergrepp ursäktas i vissa fall med att 

männen inte har kunnat kontrollera sin starka sexlust och gett efter för sina impulser, något 

 Men det sker begränsat och Christian kontrollerar deras sexliv så pass 

mycket att det inte är något hot mot hans handlande och manlighet. Hennes undermedvetna å 

andra sidan står för Ana osäkerhet och rädslor. Den uttrycker sig ofta negativt kring saker 

men är ibland den rationella rösten. ”My subconscious sounds sane and rational, not her usual 

snarky self.” (James, FSG, s. 176) Dessa röster står nästan alltid i kontrast mot varandra och 

Ana lyssnar främst på sin inre gudinna, särskilt eftersom den rösten ofta vill samma sak som 

Christian. Han har väckt Anas sexuella lust och gjort henne till en kvinna och den inre 

gudinnan hjälper till i processen. Detta i motsats till den hämmade undermedvetna rösten som 

mest talar om för Ana att hon inte duger och som avråder alla sexuella handlingar.  

 

Avslutande diskussion 

                                                 
148 Gagnon och Simon (2005), s. 43. 
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som i sin tur understryker den kvinnliga protagonistens enorma sexuella dragningskraft. 

Romanerna är skrivna under en tidsradie av 70 år och det går att se en förändring i språket 

över tid, medan scripten i princip har förblivit desamma. Vilka sexuella handlingar som tillåts 

skildras har däremot förändrats och det märks tydligt i de nyaste romanerna.  

 Männen och kvinnorna tänker olika kring sex och talar olika kring sex i 

romanerna. De sexuella scripten går att läsa in även här. Jag har även kunnat se en koppling 

till den romantiska fiktionsgenren både i romanernas upplägg och i deras karaktärer. De 

besitter flertalet av de egenskaper som hjälten och hjältinnan har inom klassisk romantisk 

fiktion. Även fenomenet med rivaler är som hämtat från romantisk fiktion. Jag kan dessutom 

konstatera att även Fifty Shades-trilogin till stor del följer dessa normer och den romantiska 

fiktionens klassiska upplägg. Detta trots att de i media och i den uppmärksamheten de fått gett 

sken av att vara normbrytande. Jag menar alltså att det inte stämmer. Analysen av romanerna 

är gjord utifrån ett intersektionellt perspektiv, något som saknats i forskningen hittills. Det går 

att konstatera att det har varit ett givande val av teori då det på ett heltäckande sätt har gått att 

analysera alla de maktmekanismer som är involverade. Hade det funnit mer tid och utrymme 

hade jag gärna utvecklat klassaspekten ännu mer än vad som sker i analysen. 

 Området pockar på vidare forskning. Dels finns litet eller inget skrivet om de 

enskilda författarna, trots att de alla sålt miljonexemplar av sina romaner. Mer forskning 

rörande genren i sig behövs då den som existerar är daterad på flera områden. Istället behövs 

det forskning som kopplar genren till modern queerteori och genusanalys. Det saknas även 

inriktning på etnicitet och skildringar av rasifierade grupper och den exotisism de utsätts för. 

Även ett klassperspektiv hade varit givande att utveckla. Det vore fruktbart med en analys av 

ett bredare urval romaner än de sex som använts här, det hade då gått att göra mer generella 

iakttagelser än vad det går nu. Även om jag kan se tydliga kopplingar mellan romanernas 

framställning av sexualitet och de sexuella scripten saknar jag en vidare analys av 

karaktärernas förhållanden. Att se utanför det sexuella och fokusera på hela relationer i 

romanerna hade varit givande. Detta bör ske utifrån en intersektionell analys. Ett annat 

möjligt ingångssätt vore att liksom Janice Radway se till läsarna av romanerna. Att intervjua 

svenska kvinnor om deras syn på romantisk fiktion och läsarupplevelser hade fyllt det 

tomrum som nu existerar. 
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