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Abstrakt

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kärlek, äktenskap och romantiska relationer 

beskrivs i ett axplock av populärmedia, specifikt skönlitteratur eller s.k. kiosklitteratur. Min avsikt 

har varit att utifrån beskrivningarna kunna säga något om hur texterna beskriver parrelationer, genus

och vilka maktperspektiv som utmärker de valda texterna. Delfrågor som tas upp:

- Vilken syn på kärleken och äktenskapet förmedlar texterna?

- Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar knyts till rollerna? 

- Vilka maktdimensioner kan skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?

- Hur påverkar karaktärernas värderingarna kring äktenskap och kärlek deras ambitioner 

avseende privatlivet med ett fokus på yrkesliv och familjeliv?

Genusroller genomgår konstanta omförhandlingar och förändringar, men det har föreslagits av 

sociologer att nygamla genusmönster och äldre tiders normer och seder är på tillbakagång. Detta har

kopplats till svårare tider med högre arbetslöshet och osäkerhet i tillvaron vilket kan föranleda 

försöka att återta kontrollen över tillvaron. Följden kan bli att en maktstruktur utmärkt av manlig 

dominans premieras starkare och att den kvinnliga genusrollen starkare knyts till hem och familj. I 

de texter jag undersökt romantiseras traditionella kvinnliga och manliga genusroller och familjen 

och kärleken lyfts fram som viktigare än yrkeslivet. Samtidigt lyfts framgång på yrkeslivet fram 

som en självklarhet för både kvinnor och män. Detta antyder att det finns dubbla genusroller.

Nyckelord: Kärlek, äktenskap, genus, makt
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1. Inledning 

Det här arbetet behandlar frågeställningen ”Hur beskrivs fenomenen kärlek och äktenskap i 

populärmedia? Med fokus på skönlitterär kiosklitteratur primärt riktad mot kvinnor.”

Fokus på arbetet ligger på en analys av ett litet urval av texter i form av vanlig kiosklitteratur. 

Texterna behandlar parrelationer, tar upp ämnen som romantik, kärlek, äktenskap och skilsmässor, 

barn, vardagsliv och yrkesarbete. I texterna återfinns diskussioner kring värderingar kring kvinnors 

och mäns roller inom parrelationer och äktenskap.

För att kunna diskutera frågeställningen på ett mer handgripligt sätt har jag valt att problematisera 

texternas beskrivningarna av relationer genom att undersöka ett antal delfrågor som sätts i relation 

till olika teoretiska ansatser inom områdena kärlek, makt och genusroller. 

Delfrågor som behandlas är:

- Vilken syn på kärleken och äktenskapet förmedlar texterna?

- Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar knyts till rollerna? 

- Vilka maktdimensioner kan skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?

- Hur påverkar karaktärernas värderingarna kring äktenskap och kärlek deras ambitioner 

avseende privatlivet med ett fokus på yrkesliv och familjeliv?

Jag utgår från en syn på fenomenet som fokuserar på medias roll för formandet av våra värderingar. 

Det vill säga hur genusrollernas utformning implicit påverkar de roller vi spelar inom ramen för 

parrelationer. Samt den påverkan värderingar, förebilder och genusroller har på det uttryck kärleken 

får inom ramen för heterosexuella relationer med kärnfamiljen som primär fokalpunkt.

Mer specifikt har jag valt att titta Hirdman som tar upp genusroller och deras förändring över tid på 

tydligt sätt. Firestone och Jónasdóttir som fokuserar på kärlekens roll som maktresurs inom ramen 

för heterosexuella relationer. Samt Bourdieu som lyfter fram maktaspekterna i attraktion, med stöd 

av Corneau som utifrån psykologins fält formulerar tankar om arketypers och rollmodellers del i 

(och därmed även könsordningens påverkan) valet av kärlekspartner. Förhoppningen är att med stöd

i dessa teoretiska ansatser kunna svara på delfrågorna, resonera kring de genusroller jag identifierat 

i texterna och de maktdimensionerna mellan paren som blir följden av genusrollernas utformning. 

Min utgångspunkt är en kombination av de textanalytisk metoderna kritisk diskursanalys, kritisk 

idé- och ideologianalys och innehållsanalys. Från diskursanalysen har jag lånat grundtanken att 

diskurser både speglar och påverkar våra åsikter och värderingar. Tanken är därmed att metoden 



textanalys kan användas för att säga något om de idéströmningar som 'existerar i samhället' och 

därmed också kan påverka individers värderingar och föreställningsvärldar. 

Genom att undersöka ett axplock av texter har min tanke varit att titta på vilka värderingar och 

genusroller som beskrivs i första hand i relationsorienterad populärlitteratur eller s.k. kiosklitteratur.

Skälet till detta urval har varit att det har ibland har framförts kritik mot att 'kampen för ökad 

jämställdhet' går framåt med snigelfart i media. Det räcker att se till debatten om föräldraledigheten.

Hirdman har även föreslagit att det kan finnas två parallella rörelser, dels mot ökad och dels mot en 

minskad jämställdhet. (Hirdman 2001) I uppsatsen har jag därför tittat på förklaringsmodeller till 

vilken roll genus, makt och normer har för hur familjelivet utformas. Genom att titta på vilka 

värderingar som existerar i skönlitteratur, som t.ex. Harlequin böcker, går det utifrån den 

diskursanalytiska metoden att säga något om vilka idealbilder av genusrollerna inom ramen för 

heterosexuella relationer som kan influera läsarens romantiska föreställningsvärld. 

Jag börjar med en historik i syfte att ge en kort bild av bakgrunden till fenomenet med fokus på 

genus föränderliga uttrycksformer och äktenskapets betydelse för familjebildningen. Detta följs av 

ett avsnitt om tidigare forskning. Sedan tar jag upp och diskuterar vald metod och teori. Därefter så 

presenterar jag analysen arrangerad utifrån teman som identifierats i texterna. En diskussion förs 

inom ramen för varje tema, där utvalda citat tolkas utifrån valda teoretiska ansatser. Som avslutning 

förs en slutdiskussion där mina slutsatser presenteras. 

2. Bakgrund 

Eftersom uppsatsen syftar till att analysera beskrivningar av kärlek inom ramen för heterosexuella 

relationer har jag valt att titta på äktenskapet, som historiskt har varit kärnfamiljens nav. Som stöd 

har tittat på hur genusrollernas påverkar dynamiken mellan kvinnor och män. Samt på genusrollers 

betydelse för utformningen av rollfördelningen inom ramen för familje- och yrkeslivet.

2.1. Äktenskapet: kärnfamiljens historiska fokalpunkt

Kärnfamiljen har beskrivits som en dröm om ”att ha någon att älska och bli älskad av, att få barn 

med”, av Malin Alfvén, psykologi, och Kristina Hofsten, journalist, i boken Skilsmässan – om barn 

och föräldrar. En dröm som påminner om en sagovärld där familjebildningen får ett romantiskt 

skimmer, en föreställning om att 'och så levde de lyckliga i alla sina dagar'. (Alfvén och Hofsten 

2004:8)

Enligt Lars Bondeson, präst, och Cecilia von Melen, journalist, i boken Fira bröllop förr och nu, så 



ingås äktenskap av ett flertal skäl. ”Förutom kärlek har aspekter som ekonomi, social trygghet och 

samhällsmoral en stor betydelse.” (Bondeson & Melen 1996:9) Inte minst historiskt då faktorer som

ekonomi och social ställning varit viktiga skäl till äktenskap, speciellt hos landägare, borgare och 

adel. (Bondeson & Melen 1996:11-14) Även om samboskap är vanligt numera, så beskrivs däremot 

även en trend, som enligt sociologer, säger att ”det i dagens samhälle verkar finnas en dragning mot 

en återgång till äldre seder, normer och högtider.” (Bondeson & Melen 1996:10) Bondeson och von 

Melen avslutar med att äktenskapet ännu värderas som institution och spekulerar i om äldre tiders 

bröllopsseder åter kan vara på uppgång. (Bondeson & von Melen 1996: 205)

Familjen beskrivs som en investering, både känslomässigt, praktiskt och ekonomiskt. (Alfvén & 

Hofsten 2004:13) Som en följd beskrivs en eventuell skilsmässa för det stora flertalet bli följden av 

ett misslyckande att lappa ihop en haltande relation, för många ett steg som tas först efter ett flertal 

försök under ”ofta en process som varar i flera år.” (Alfvén & Hofsten 2004:11) Författarna har 

även implicit knutit föreställningen om kärnfamiljen starkare till äktenskap än till samboskap.

Det kan vara av intresse att studera texter för att se vilka ideal och värderingar som influerar såväl 

författare som publik, speciellt då mycket romantisk litteratur försäljs genom prenumerationer. I de 

texter jag läst så har äktenskapet lyfts fram som något betydelsefullt och symboliskt viktigt. Vilket 

kan tyda på att äktenskapet existerar som ett starkt ideal i en ”romantisk drömbild” av tvåsamhet.

2.2. Genusrollen: föränderlig och seglivad

Pierre Bourdieu, sociolog, beskriver i Den manliga dominansen (1999) den etablerade ordningen 

som utmärkt av orättmätiga dominansförhållanden. Enligt Bourdieu utövas ”den manliga 

dominansen” genom ”/…/ symboliskt våld.” (Bourdieu 1999:11) 

”/.../ ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent 

symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller närmare bestämt, via misskännande, 

erkännande och i extremfallet känslor.” (Bourdieu 1999:11) 

Genusrollerna utspelas inom ett socialt ramverk, och språket beskrivs här som en betydelsefull 

faktor för utformningen och tolkningen av maktförhållanden. Att titta på texternas beskrivning av 

kvinnors och mäns syn på sig själva och varandra, och se till vilka beslut som tas kring familjeliv, 

kärleksliv, arbetsfördelning och yrkesliv kan alltså vara ett sätt att komma åt en maktaspekt.

En intressant maktaspekt som lyfts fram av Bourdieu är att eftersom det manliga ofta beskrivs som 

det ”aktiva” och det kvinnliga som det ”passiva” påverkar den här kategoriseringen begärets 



utformning. Något som får konsekvenser till vilken partner som uppfattas som attraktiv.  (Bourdieu 

1999:34)

”Det manliga begäret som begär efter ägande, som erotiserar dominans, och det kvinnliga 

som begär efter mannens dominans, som erotiserad underordning, eller också, ytterst, 

erotiserat erkännande av dominansen.” (Bourdieu 1999:34) 

Vem och vad kvinnor uppfattar som attraktivt bidrar alltså till att en ordning utmärkt av manlig 

dominans på ett erotiskt plan upplevs som önskvärd - även av kvinnor.

Bourdieu lyfter fram familjen som en arena för ett ”oavbrutet (och alltså historiskt) reproduktions-

arbete till vilket enskilda agenter /…/ och institutioner – familjen, kyrkan, skolan, staten - bidrar” 

till att upprätthålla de rådande dominansstrukturerna. (Bourdieu 1999:48) T.ex. lyfter Bourdieu fram

hur kvinnor ofta omedvetet väljer män som de, och omgivningen, kan erkänna som dominerande. 

Män som som t.ex. tjänar mer, har högre social ställning eller är äldre, och bidrar på det viset till att 

”behålla en underordnad ställning”. (Bourdieu 1999:49-50) Detta är något som texterna kunde 

bekräfta, genom beskrivningarna av vilka män de kvinnliga karaktärerna betraktade som attraktiva. 

Män som ofta beskrevs som långa, mäktiga, rika, exotiska och mer erfarna än kvinnorna som i 

flertalet texter i stället beskrevs som unga, vackra, oskuldsfulla och yrkesverksamma. 

3. Tidigare forskning

Enligt tidigare forskning kan äktenskapet och familjen knytas till genusrollernas utformning och 

maktfördelningen mellan könen, något bland annat Christine Roman, professor i sociologi, skrivet 

om Familjen i det moderna (2004). Mikael Nordenmark, sociolog, har i boken Arbetsliv, familjeliv 

och kön (2004) bland annat beskrivit teorier kring varför arbetsfördelningen ser ut som den gör 

mellan kvinnor och män. Forskarna Susanna Hedenborg och Ulla Wikander, författare till Makt och

försörjning (2003), lyfter dels fram hur normer påverkar vårt beteende och skapar en normstruktur 

där kvinnor ansvarar för barnen, men också hur media bidragit till att sprida föreställningar om det 

naturliga i traditionella genusmönster. David G. Myers, professor i psykologi, beskriver i sin bok 

Exploring Social Psychology (2014), hur undersökningar har visat att media kan påverka känslor. 

Myers tar också upp olika former av kärlek samt tar upp kärlekens roll i äktenskapet.

3.1. Familjesociologi och feminism

Familjesociologi tittar på familjens organisering och förhållande till genus, medan feminismen har 

som fokus maktrelationen mellan kvinnor och män. Eftersom frågeställningen berör kärlek och 



äktenskap så berörs även aspekter som genus, makt, familj och arbetsfördelning.

Sexualitet, makt och kvinnors underordning beskrivs som centrala element i feministiska analyser, 

av Roman, men också i en diskurs ”om ”normal” heterosexualitet.” (Roman 2004:87) Dominans 

beskrivs som mer framträdande än närhet och njutning. (Hartsock 1985:176, refererad i Roman 

2004:87) Enligt Roman är den feministiska förklaring som erbjuds att detta beror på att det finns en 

könsordning, som grundar sig på mäns dominans och kontroll över kvinnors sexualitet. (Roman 

2004:87) Roman skriver också att det är vanligt att feministiska analyser utgår från att män 

”omedvetet eller medvetet utnyttjar de kvinnor de lever tillsammans med.” Frågan ställs varför 

kvinnor i så fall ändå önskar ingå ”sexuella relationer med män i form av äktenskap /…/”. En 

förklaring ges med Simon de Beauvoir som menar att kvinnor [för]leds in äktenskap genom en 

romantisk kärleks ideologi, som säger att ”kvinnan måste hitta en man för att få mening i sitt liv.” 

(de Beauvoir u.å., refererad i Roman 2004:88-89)

”Samma kärleksideologi legitimerar sedan kvinnors underordning i äktenskapet, såväl som 

det ojämlika utbytet mellan makar. För Beauvoir är den romantiska kärleken inget annat än 

en ideologi som ”hjärntvättar kvinnor till undergivenhet” (Jackson 1999:114).” (Jackson 

1999:114, citerad i Roman 2004:89)

Roman beskriver hur Firestone och Jónasdóttir har formulerat teorier om maktförhållandet inom 

parrelationer som utmärkt av ett ojämlikt givande av kärlek i form av omsorg. Det beskrivs hur 

kvinnor ger mer omsorg än de erhåller, vilket ger män mer makt då de kan lägga större energi på det

offentliga livet och yrkeslivet. Samtidigt blir både män och kvinnor bekräftade av detta då en dylik 

fördelning inom ramen för en parrelation följer sociala normer. Normer som bidrar till att 

upprätthålla ett dominansförhållande där männen har mer att vinna. (Firestone 1971 och Jónasdóttir 

1994, refererade i Roman 2004:89-90) Något kvinnoforskaren Elsa Bolin, enligt Annika Forssén 

och Gunilla Carlstedt, läkare och författare till boken Varsågod och var stark – om kvinnors liv och 

hälsa under 1990-talet (2003), bekräftar som att det finns en norm som säger att kvinnor förväntas 

ta hand om barn, hem och man. (Bolin u.å., refererad i Forssén & Carlstedt 2003:87) Detta anknyts 

av Forssén och Carlstedt till Haavinds ” teori om ett ”äktenskapskontrakt” som säger att mäns makt 

påverkar hur kärleken uttrycks inom ramen för ”alla heterosexuella parrelationer.” Detta innebär att 

även om känslorna inte påverkas, så påverkas hur uppgifterna och omsorgen fördelas. Normerna 

skapar därmed förväntningar som innebär att kvinnor och män värderas olika inom parrelationen. 

(Haavind u.å., refererad av Forssén & Carlstedt 2003:81)

Roman beskriver hur Niklas Luhmann däremot menat att den romantiska kärleken utgör ett ”medel 



för kommunikation och självförverkligande” i det moderna samhället. Eftersom omvärlden beskrivs

som utmärkt av ökande komplexitet, anonymitet och opersonlighet, blir kärleken alltså en personlig 

upplevelse som kan bidra till social sammanhållning. (Luhmann 1982, refererad i Roman 2004:90)

Tanken om en kärleksideologi och en romantisk föreställning som har mer med makt än med närhet 

att göra, fann jag intressant med tanke på att jag föresatt mig att undersöka förekomsten av genus- 

och maktdimensioner i texternas beskrivningar av parrelationer. Samtidigt kan romantiken faktiskt 

beskrivas i skönlitteratur även i termer av tvåsamhet, utvaldhet och intimitet. 

Roman beskriver vidare hur familjens har utvecklats från att vara patriarkal till sin utformning, 

grundad på ekonomin som norm, till att under början på 1900-talet omvandlades till en kärnfamilj 

grundad på kärlek. Denna förändring knyts till ”moderniseringsprocessen” som inneburit ökad 

individualisering och kvinnors ökade förvärvsarbetande. Följden beskrivs ha blivit ett större fokus 

på individens självförverkligande och frihet även på parrelationernas område. Ökningen av 

skilsmässor har dels tolkats som ett tecken på minskat engagemang, men också på mer jämlika 

relationer. (Roman 2004:25-27, 126) 

Roman hänvisar också till Castells för att beskriva hur kvinnors ökade ekonomiska frihet, kan ses 

som en nyckelförklaring till försvagningen av kärnfamiljen. Men samtidigt menar Castells att det är 

möjligt att det pågår en utveckling mot ett återupplivande av en patriarkal familjeform. (Castells 

1997:135-9, refererad i Roman 2004:22, 129) Giddens i sin tur menar att utvecklingen pekar mot en

”ren relation” som inte beror av vare sig sociala eller ekonomiska faktorer. (Giddens 1993:2, 

refererad i Roman 2004:130) Kärleken beskrivs som basen för parrelation, som bara existerar ”så 

länge som de ingående parterna finner tillräcklig tillfredsställande däri”. (Giddens 1991:97, 

1993:10, refererad i Roman 2004:130) Slutligen påpekas hur Jamieson i kontrast menar att såväl 

positivt som negativt socialt agerande mellan människor påverkar känslorna som alltså inte uppstår 

och bibehålls av sig själva. (Jamieson 1998:152-60, 174, refererad i Roman 2004:137)

3.2. Emotionssociologi

Emotionssociologi är forskning kring hur känslor påverkar människor. Här har jag främst varit 

intresserad av hur genus, normer och makt kan påverka känslorna.

Nordenmark beskriver hur Hochschild menar att ”värderingar om kön och könsroller som via 

socialiseringsprocessen inpräntats i och inhämtats av individen” påverkar män och kvinnor att 

utforma en ”könsstrategi”. Denna könsstrategi medför ”planer och emotionella preferenser för att 

agera i linje med den inlärda könsideologin.” (Hochschild 1989, refererad i Nordenmark 2004:40) 



Det lyfts också fram hur individer bekräftas genom att syssla med ”könsbundna sysslor” och som en

följd aktivt skapar en ”könsidentitet.” (Coltrane 2000, refererad i Nordenmark 2004:43) 

Begreppet könsideologi används enligt Nordenmark för att beteckna ”individens värderingar om 

hur kvinnor och män bör bete sig”, alltså vilka ”föreställningar om könsroller” en individ har. Dessa

föreställningar om genus kan indelas på en skala mellan traditionell (konservativa värderingar) och 

egalitär (liberala värderingar). Tanken är att könsideologin påverkar arbetsfördelningen inom 

parrelationen, genom att den berättar för kvinnor och män hur de 'bör' bete sig för att följa sociala 

normer. Konservativa värden menar att mannen bör vara försörjare då han är mer tävlingsinriktad 

och individuell, och därmed mer lämpad att delta i yrkeslivet, medan kvinnan beskrivs vara social 

och vårdande och därför bäst anpassad att ta hand om barn och sköta hushållet. I kontrast beskrivs 

egalitära värderingar leda till ökad jämlikhet. (Nordenmark 2004:40) 

Att bryta mot ”traditionella könsrollsattityder” genom att samtidigt aktivt ta del i både yrkesliv och 

familjeliv kan innebära interna konflikter hos individer, enligt Nordenmark, genom att skapa en 

känsla av otillräcklighet. Kvinnor och män som t.ex. är både yrkesarbetande och föräldrar, och 

därmed fyller ”multipla roller”, möter enligt Nordenmark motstånd i form av internaliserade sociala

förväntningar på 'passande beteende'. Följden kan bli stress. (Nordenmark 2004:46) 

Nordenmark lyfter också fram hur välmåendet påverkas av hur väl en individ anpassar sig till 

sociala normer. En kvinna som anser att hushållet är kvinnans domän, mår inte bättre av 

yrkesarbete, och omvänt så mår en man som anser detsamma, inte bättre av att utföra hemarbete. 

Dessa könsrollsattityder spelar en viktig roll för individens önskan till (eller antipati mot) multipla 

roller. (Nordenmark 2004:51) Samtidigt som det lyfts fram att studier visar att flertalet kvinnor 

upplever större tillfredsställelse genom att delta i yrkesarbete, lyfts det också fram att psykisk stress 

kan bidra till en önskan hos många kvinnor att minska arbetstiden. (Nordenmark 2004:12, 161) 

Följden blir att många kvinnor föredrar att arbeta deltid när barnen kommer. Män beskrivs inte 

inneha en motsvarande önskan på samma vis. (Nordenmark 2004:162) Detta tyder på att 

traditionella värderingar samexisterar med en egalitär norm om en tvåförsörjarfamilj där föräldrarna

delar lika på ansvaret. (Nordenmark 2004:46; Hedenborg & Wikander 2003:33)

När det kommer till kärlekens relation till äktenskapet, skriver Myers, att de flesta kulturer har ett 

begrepp som romantisk kärlek, definierat som sexuellt begär och vänskap. Myers hänvisar till Ellen 

Berscheid som men att kärlekens relation till äktenskapet skiljer sig mellan kulturer. T.ex. lyfts det 

fram att i kulturer med arrangerade äktenskap kommer kärleken ofta efter äktenskapet. Samtidigt 

har nutida västerländska kulturer som norm att romantisk kärlek föregår – och är ett krav för att 



ingå i - äktenskapet. (Berscheid 2010, refererad i Myers 2014:342) Däremot beskriver Myers också 

hur föreställningen att kärleken är ett krav för äktenskapet tycks leda till fler skilsmässor. Detta 

förhållande förknippas med att det är normalt att en passion ”tappar glöden” med tiden, men att den 

normativa kopplingen mellan kärlek (som passionerad förälskelse) och äktenskap kan ge upphov till

”känslor av desillusion”. Den form som tar över beskrivs som ”en lugn glöd” och som en minst lika 

äkta form av kärlek, men den kan upplevas mer som vänskap. (Huston & Chorost 1994, Fisher 

1994, Hatfield 1988, Taylor mfl 2010, refererad i Myers 2014:340, 343-344) Myers hänvisar också 

till Triandis för att lyfta fram att en kulturs värderingar kan betraktas som ett bra sätt att förutsäga 

skilsmässorisken. Individualistiska kulturer medför en ökad risk för skilsmässa, eftersom kärlek 

definieras som en känsla. När kärleken utgör grunden för äktenskap och parrelationer dör relationen

med kärleken eller passionen. Medan den i familjebaserade kulturer ofta varar livet ut. (Triandis 

1994, refererad i Myers 2014:352) En förklaring till den höga skilsmässorisken ges med att 

individualister har höga förväntningar på ”passion och personlig tillfredsställelse i äktenskapet”, 

vilket sätter parrelationen under ”en större press.” (Dion & Dion 1993, refererad i Myers 2014:352) 

Nyckeln till långvariga äktenskap beskriver Myers som djup hållbar kärlek, tillfredsställelse, moral 

samt trofasthet, i kombination med beslutsamhet och uthållighet. (Adams & Jones 1997, Maner mfl 

2009, Miller 1997, Popenoe 2002, Campbell & Foster 2002, refererade i Myers 2014:352-353) ”För

de som är fast beslutna att äktenskapet ska hålla, så gör det vanligtvis det.” (Myers 2014:352-353) 

Med hänvisning till forskaren Robert Sternberg, föreslår Myers att:

”Relationer är konstruktioner och de faller sönder efter en tid om de inte underhålls och 

förbättras. Vi kan inte förvänta oss att relationer helt enkelt tar hand om sig själva, mer än vi 

kan förvänta oss det av en byggnad. Snarare måste vi ta ansvar för att skapa ett gott 

förhållande.” (Sternberg 1988, refererad i Myers 2014:356)

Detta antyder att den romantiska föreställningen om äktenskapet kan leda till fler skilsmässor. I alla 

fall om kärleken tolkas i termer av passion och glöd, knyts till uppfattningen om lyckan, och i denna

skepnad av romantisk kärlek betraktas som den enda grunden för en parrelation.

3.3. Mediernas roll i normbildningen

Medier försöker ofta påverka t.ex. köpbeteende, genom reklam och kampanjer, genom att vädja till 

känslan. Eftersom jag valt att undersöka ett urval texter för att se på hur kärlek och äktenskap 

beskrivs, har jag också tittat lite på vilken påverkan media kan ha på normbildning. 

Hedenborg och Wikander lyfter fram hur 1980-talet och början på 1990-talet utmärktes av att 



”kvinnliga stereotyper lyftes fram och hyllades i kulturella och massmediala former.” Traditionella 

genusroller lyftes fram vilket resulterade i en spridning av stereotypiska bilder av kvinnor och män. 

(Hedenborg & Wikander 2003:112) Myers beskriver hur en undersökning av Kahlor och Morrison 

(2007) visat att män tar lättare på våld mot kvinnor om de också ”sett filmer med milt sexuellt 

våld”. Myers refererad även till en undersökning av Mullin och Linz (1995) som pekat mot att ”män

[som] ser filmer med sexuellt våld blir /…/ mindre påverkade av våldtäkter och våld.” (Kahlor & 

Morrison 2007, Mullin & Linz 1995, refererad i Myers 2014:302) Medias roll i att påverka känslor 

har alltså gått att påvisa genom olika undersökningar. 

Myers lyfter också fram att människor lär sig genom media, t.ex. genom spel för att träna” socialt 

beteende” och program som ”kan lära barn läsa och spela matte”. (Anderson & Gentile 2011, 

refererad i Myers 2014:314) Populärmedia kan därmed förmodas påverka individers föreställningar 

och reaktioner, som i sin tur påverkar normer och genusrollers uttryck.

4. Metod

Eftersom jag valt att utföra en kvalitativ textstudie, vilar fokus på läsning och tolkning av i första 

hand textinnehållet i ett litet axplocket av skönlitteratur. Utgångspunkten har varit diskursanalys i 

kombination med kritisk idé- och ideologianalys samt innehållsanalys. Avsikten med metodvalet har

varit att identifiera och jämföra teman, något som är ett utmärkande drag för innehållsanalys enligt 

Göran Bergström och Kristina Boréus, forskare och lärare, samt författare till Textens mening och 

makt, utifrån målsättning att identifiera dominerande diskurser och idéströmningar i texturvalet. 

(Bergström & Boréus 2005)

4.1. Textanalys

Bergström och Boréus skriver att texter är ”/…/ resultatet av att en eller flera personer velat 

förmedla något till andra. Då de läses och refereras får de konsekvenser för vad människor tänker 

och vad de gör.” Författarna tar som exempel upp hur texter kan användas för att utöva makt. T.ex. 

hur samhällsfenomen (som äktenskap) beskrivs i massmedierna. (Bergström & Boréus 2005:13-14)

Ett sätt att genomföra en textanalys kan vara att studera ett antal texter för att titta på vilka argument

som framförs och i vilken kombination, samt fundera kring vilka idéer som uttrycks. (Bergström & 

Boréus 2005:12) Men det finns också flera olika former av textanalys som skiljer sig åt genom att 

olika metoder ”/…/ urskiljer och undersöker olika delar av texten, olika fenomen.” (Bergström & 

Boréus 2005:18) Nedan presenteras en kort översiktlig beskrivning av de tre metoder som influerat 

mitt metodval, det vill säga diskursanalys, idé och ideologianalys samt innehållsanalys.



4.2. Diskursanalys

Enligt Bergström och Boréus kan diskursanalys beskrivas som en form av ”social praktik”. Med 

social praktik menas hur ”/…/ interagerande människor gör saker /…/ handlingsmönster, vanor och 

konventioner som kan vara mer eller mindre regelstyrda.” (Bergström & Boréus 2005:17) En 

diskurs har formen av ett pågående samtal, och kan ta den fysiska formen av talspråk eller text. Det 

består av föreställningar, tankar och perspektiv. (Bergström & Boréus 2005:9-11) Det antas enligt 

metoden finnas ett samband mellan ett specifikt diskurs, och det omgivande sociala ramverket av 

social struktur, specifik situation och institution. (Bergström & Boréus 2005: 308) 

Eftersom diskursanalys utgår från föreställningen att diskurser både kan påverka och förändra den 

sociala omvärlden, kan en studie av diskurser med ett fokus på värderingar och normer, också säga 

något om vilka tankar och idéer som 'lever och frodas' i den sociala omvärld vi faktiskt lever i. En 

text kan då ge en bild av värderingar, föreställningar och bilder som formar våra tankar. (Bergström 

& Boréus 2005:305:308) Fairclough menar att en diskurs både är formad av och påverkar den 

sociala omgivningen. (Fairclough u.å., refererad i Bergström & Boréus 2005:321-322) Foucault 

anser att diskursiv makt skapar tvingande normer, som är av större intresse än aktörernas olika 

motivationer. (Foucault u.å., refererad i Bergström & Boréus 2005:328) 

Metoden diskursanalys kan användas på ett väldigt fritt och brett sätt som en textanalytisk metod 

enligt Bergström och Boréus. Det finns inga mallar för hur en undersökning som använder sig av 

metoden ser ut. Tvärtom beskrivs det som vanligt att nya analysverktyg utvecklas och anpassas till 

en specifik undersökning, under påverkan av företrädare. (Bergström & Boréus 2005:329)

En Foucault-inspirerad metod är att använda citat för att belysa olika teman, t.ex. maktaspekter, som

framstår som centrala i en text, samt identifiera mönster som visar på framträdande drag i de olika 

texterna. (Bergström & Boréus 2005:331, 333) Detta är även något jag tagit till vara på i analysen, 

där utvalda citat används för att illustrera teman och visa på mönster i texterna.

4.3. Idé och ideologianalys

Metoden idé och ideologianalys sätter fokus på ”förekomsten av idéer eller ideologier i texter” och 

tittar speciellt på en texts ”innebördsaspekt”. (Bergström & Boréus 2005:19) Definitionen av en idé 

är 'en någorlunda varaktig tankekonstruktion' som kan ta formen av ”en värdering av företeelser 

eller en föreställning om hur man bör handla”; t.ex. att kvinnor bör lönearbeta och män bör ta ett 

större ansvar för sin familj, sina barn och för sitt hem. (Bergström & Boréus 2005:149) Kritisk 

ideologianalys associeras med makt, eftersom en del föreställningar ”tas för givna”, något som kan 



dölja alternativ och påverka en persons inställning till en föreställning och alltså skapa ett bias. Att 

något tas för givet beskrivs kunna påverka beslutsfattningsprocessen och skapar risken att viktiga 

faktorer förbises när beslut fattas. (Bergström & Boréus 2005:157-158) 

Bergström och Boréus ger exempel på analysverktyg inom idé och ideologianalys, t.ex. idealtyper 

och dimensioner. Dimensioner kan t.ex. syfta till en kategorisering av inställning till äktenskap på 

en skala (traditionell – egalitär). Analysmetoderna används för att sortera åsikter och inställningar så

att de lättare kan jämföras. (Bergström & Boréus 2005:164-165)

Texten måste också tolkas för att bli förståelig, något som görs genom att den sätts i relation till ett 

fenomen. (Bergström & Boréus 2005:23) Det går att välja att fokusera på en tolkning som främst 

ser till uttolkaren, avsändaren, mottagaren eller till textens förhållande till andra diskurser. 

(Bergström & Boréus 2005:24) Inom massmediastudier beskrivs det som vanligt att fokusera på 

mottagaren. (Bergström & Boréus 2005:27) Detta är något jag tagit till vara på i diskussionen, då 

jag även varit intresserad av den effekt populärlitteratur kan tänkas få för läsares värderingar. 

4.4. Innehållsanalys

Innehållsanalys är en textanalytisk metod som enligt Bergström och Boréus fokuserar på att räkna 

antal symboler för att sedan jämföra olika texter. Det beskrivs som en kvantitativ metod som kan 

variera på en skala mellan kvalitativ och kvantitativ beroende på hur mycket som räknas och hur 

stort fokus som är på tolkningen samt hur avancerad tolkningen är. (Bergström & Boréus 2005:43) 

Det beskrivs vara vanligt att studera innebörden, alltså vad en text säger, samt söka efter mönster. 

(Bergström & Boréus 2005:44-45) Innehållsanalys beskrivs också som en bra metod för att titta på 

texters innebörd och hitta mönster. (Bergström & Boréus 2004:44-45) Intresset vilar då på vilket 

värde som tillskrivs ett fenomen och hur det beskrivs. T.ex. kan metoden används för att vaska fram

”allmänna värderingar” i samhället. (Bergström & Boréus 2005:47) Innehållsanalys kan alltså 

förstås dels som en analysmodell för att beskriva textinnehåll, dels som en kvantitativ metod som 

räknar förekomst av något. Det går bra att räkna ord, uttryck och argument. (Bergström & Boréus 

2004:43-44) Mitt fokus har varit på ord, citat och förekomst av diskussioner om t.ex. äktenskap med

syfte att få en uppfattning om tyngdpunkten i en specifik diskussion kring ett identifierat tema. 

5. Teori 

Till uppsatsen valde jag teorier av Hirdman, Bourdieu och Corneau samt Firestone och Jónasdóttir. 

Motivationen till urvalet har varit att jag tycker att de knyter an på ett bra sätt till frågeställningarna 

och metodvalet. Frågeställningarna behandlar frågor om kärlek och relationer, samt maktperspektiv,



genusroller och värderingar. Teorierna kan föra in genus- och maktperspektiv i analysen samt lyfta 

fram vilken roll känslorna har i samspelet mellan makt och genus. Hirdman beskriver genusroller 

och maktdimensioner. Bourdieu lyfter fram maktens roll inom attraktionen medan Corneau tar upp 

arketyper och förebilders roll i valet av kärlekspartner. Firestone och Jónasdóttir beskriver kärlekens

roll relation till makt inom parrelationer. I metoden ingår en identifiering av mönster, maktaspekter 

och föreställningar om världen. Mer specifikt underliggande normers påverkan på de kvinnliga och 

manliga karaktärernas utagerande av genusroller inom ramar för parrelationer i texterna. 

5.1. Hirdman

Grunden till mitt teorival är när det kommer till Yvonne Hirdman, professor och författare till 

Genus – om det stabilas föränderliga former, består i beskrivningen av genus som en social process 

där både kvinnor och män aktivt är delaktiga och bidrar till skapandet av maktordningar där kvinnor

tenderar att erhålla en underordnad position. Detta knyter an till frågeställningarna om genusroller 

och värderingar samt till maktdimensioner som går att återfinna i texterna. 

Hirdman menar att genus bör förstås som ”tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor 

som kön – som en mänsklig uppfinning – som en artefakt”. (Hirdman 2001:14) Genus är något som

skapas, och det pågår en ”stark produktion av (underordnade kvinnor) samtidigt som alltfler kvinnor

lever ett slags (mans-normativt) liv”. (Hirdman 2001:44) Kvinnor bidrar alltså enligt min tolkning 

av Hirdman till sin egen underordning samtidigt som den 'moderna (egalitära) kvinnoroll' som varit 

tänkt att befria kvinnor, bygger på det manliga, som är normen i samhället. 

Historiskt har rollen Kvinna förknippats med barnafödande och barnomsorg, moderskap, och behag 

i syfte att tilltala männen. (Hirdman 2001:38) Kvinnan har beskrivits som bl.a. mjuk, känslosam, 

okontrollerbar och lögnaktig, medan rollen Man har förknippats med bl.a. kraft, hårdhet, förstånd, 

kontroll, styrka, pålitlighet och aktivitet. (Hirdman 2001:47) Inom äktenskapets ram beskriver 

Hirdman hur t.o.m. äktenskapslöftena speglar mäns och kvinnors traditionella genusroller: ”tager du

du denna kvinna att sörja för i nöd och lust? tager du denna man att lyda/älska i nöd och lust?”. 

(Hirdman 2001:84-85) Tanken bakom denna rollfördelning beskrivs vara att kvinnor enligt tradition

har hand om hemmet, barnen och mannen, varför det är tänkt att mannen enligt ett socialt 

samhällskontrakt också har ansvar för att försörja kvinnan och barnen. (Hirdman 2001:85) Ett 

studium av texternas beskrivningarna av huvudkaraktärernas karaktärsdrag och värderingar kan 

med hjälp av dessa kategoriseringar jämföras med traditionella bilder av det kvinnliga och manliga 

för att säga något om vilka genusroller som dominerar i texterna.

Förändringar som genomfördes på 1960-talet beskrivs ha motarbetat kvinnors roll som ansvariga 



för hemarbetet, i syfte att öka möjligheterna för kvinnor att ”konkurrera på lika villkor (som män) 

på (den manliga tävlingsinriktade) arbetsmarknaden”. (Hirdman 2001:166-167) En motreaktion, 

främst bland underklass och arbetslösa, beskrivs som följden av ”en maskulinitetens kris”, bestå i 

”nya mansrörelser, som programmatiskt söker återupprätta försörjar-Mannen, återge honom 

den självklara överordningens position och återupprättandet av det stereotypa 

genuskontraktet: Han tar hand om Henne”. (Hirdman 2001:189) 

Hirdman beskriver en ”risk för överproduktion av genus – som maktmedel, som självhävdelse, som 

tröst” bland samhällets svagaste grupper, som en trend som stärkts av en globaliserad ekonomi som 

skapat en bred underklass som utmärks av svårigheter att komma in och förbli på arbetsmarknaden. 

(Hirdman 2001:192-194) Hirdman menar att demokratin har försvagats medan mediemakt i stället 

har brett ut sig. (Hirdman 2001:198) Detta uttalande knyts till svårigheter på arbetsmarknaden, som 

hotar att leda till att individer som känner sig maktlösa söker sig till extremare versioner av genus. 

(Hirdman 2001:194-198) Som i sin tur öppnar för ett ”nytt / gammalt genuskontrakt av stereotypt 

slag”. Det vill säga till en delvis återgång till traditionella manliga och kvinnliga genusroller främst 

hos utsatta parter. (Hirdman 2001:198) I det perspektivet kan romantisk kiosklitteratur tolkas som 

medias delaktigt i en glorifiering av traditionella genusroller.

Hirdman tar upp att diskurser kring kvinnor (och implicit män) är ”verklighet, speglar villkor och 

verklighet och skapar villkor och verklighet”. (Hirdman 2001:25) För att återknyta till den valda 

metoden diskursanalys finns även där ett grundantagande som menar att diskurser både beskriver, 

påverkar och skapar den sociala verkligheten genom det sätt vi tolkar och förhåller oss till de olika 

värderingar av verkligheten diskursen förmedlar. (Bergström och Boréus 2005:305:308). Tanken 

blir därmed att texternas beskrivningar av genusroller och genusordning säger något om den sociala 

verkligheten. Samtidigt bidrar de uttryckta idéerna till att forma föreställningar kring kärlek, och 

därmed kring relationer och genusroller inom ramarna för parrelationer.

5.2. Bourdieu och Corneau

Valet föll på Bourdieu på grund av att hans teori om anknytningen mellan attraktion och makt kan 

tjänstgöra som en förklaring till livsval som kvinnliga karaktärer tog när de ingick i en parrelation. 

Guy Corneau, psykologi, valde jag eftersom han i sin bok Kärlekskriget på ett bra sätt erbjuder 

psykologiska förklaringar till valet av kärlekspartner och därmed även till relationsdynamiken. 

Bourdieu menar att attraktionen påverkas av genusrollernas utformning. Den manliga genusrollen 

har traditionellt förknippats med aktivitet, makt och ”begär efter ägande” medan det kvinnliga har 



betecknats som passivt, omvårdande och 'givande'. Följden för attraktionen blir att kvinnor lär sig 

att attraheras av dominanta män, något som beskrivs som ”erotiserat erkännande av dominansen.” 

(Bourdieu 1999:34) Kvinnor som har tillägnat sig 'traditionella värderingar' inom relationsområdet 

tenderar då att attraheras av män som innehar maktresurser. 

Corneau kan bidra med en förklaring till hur internaliserade värderingar påverkar attraktionen. Det 

vi strävar efter i förhållanden är enligt Corneau lyckan. (Corneau 2000:10) Som en följd söker vi en 

”perfekt” kvinna/man, baserat på internaliserade idealbilder. Idealbilder som påverkas av kollektiva 

arketyper och föräldrakomplex. (Corneau 2000:28-30, 48-51) En arketyp består av psykologiska 

föreställningar som delas av ”alla individer i alla kulturer”. Valet av partner beskrivs som styrt av 

”inre följeslagare”, animus och anima, som utgör internaliserade arketyper (och som påverkats av 

föräldrakomplex) som styr känslor av attraktion vid partnerval. (Corneau 2000:48) Socialiseringen 

bidrar med andra ord till att fostra oss till att attraheras av en 'ideal' kvinna/man. Samtidigt som 

sociala normer, under påverkan av traditionella föreställningar, ger en bild av hur en ideal kvinna 

och man 'bör' bete sig inom ramen för en parrelation. (Corneau 2000)

För kvinnors del förknippas sökandet kärleken också med en ”kärlekskult”. Kärleken blir kvinnans 

nyckel till lycka och fullbordan, medan utebliven respons sårar henne. Detta kvinnans behov av 

kärlek kan knytas till genusrollens förväntningar på att kvinnor sätter relationen i första rummet. 

(Corneau 2000:219-221; Forssén & Carlstedt 2003:81) Det beskrivs också finnas förväntningar som

skiljer mellan en ”god hustru” (Jungfrun) och en älskarinna (Horan), och därmed skapar en 

tudelning i kvinnans identitetsbild där en kvinna definieras som ”god” om hon sätter familjen i 

första rummet. (Corneau 2000:217) I den mån traditionella värderingar kvarlever belönas kvinnor 

med positiv respons om de sätter familjen i första rummet, och bekräftas som ”kvinnor”. 

5.3. Firestone och Jónasdóttir

Firestone betraktar romantisk kärlek som kulturellt skapad. En skapelse som får effekten att kvinnor

föreskrivs att ”finnas till för män”. (Firestone 1988, refererad i Roman 2004:90) Enligt Firestone 

satsar kvinnor mer energi på kärlek samtidigt som de får mindre kärlek i gengäld. Följden blir ett 

”ojämnt utbyte”. Detta tolkar Firestone som en ”exploateringsrelation”. Förklaring söks i 

”/…/ kvinnors materiella villkor. Kärlek blir för kvinnorna ett sätt att söka positiv identitet i 

ett samhälle som i övrigt undervärderar och marginaliserar dem. Samtidigt är kärleken ett 

hinder för att upptäcka den exploatering som de är utsatta för från männens sida (Firestone 

[1971] 1988:121-4, 139).” (Firestone 1988:121-4, 139, refererad i Roman 2004:89-90)



Firestone menar att föreställningen om romantisk kärlek skapar ett ”falskt medvetande” som har 

följden att kvinnor inte kan se att de exploateras av män vilket döljer makt (o) balansen. (Firestone 

1988, refererad i Roman 2004:90) Det beskrivs hur Anna G. Jónasdóttir, professor i genusvetenskap

och författare till boken Kärlekskraft, makt och politiska intressen bygger vidare på tankarna om att 

kvinnor utnyttjas av män, med orden ”männen exploaterar kvinnors kärleksförmåga och omsätter 

dessa till individuell och kollektiv makt” (Jónasdóttir 1994:55).” (Jónasdóttir 1994:55, refererad i 

Roman 2004:90) Denna kvinnors kärleksförmåga kallas för ”kärlekskraft” och uttrycks genom 

kärlek och omsorg. (Jónasdóttir 2003:16) Förklaringen till att det finns en ojämlikhet mellan könen 

beskrivs återfinnas i normer, som ålägger kvinnor att ge mer omsorg och männen rätten att motta 

mer ”kärlekskraft”. En följd blir då att män kan lägga mer energi på det offentliga livet, inklusive 

yrkeslivet. Genom kärlekskraften bekräftar ”kvinnor och män varandra som sociala varelser.” 

(Roman 2004:90) Kärlekskraft är ett begrepp som menar att kvinnor utnyttjas som ”lust- och 

energikällor på villkor som de inte råder över”. (Jónasdóttir 2003:33-34) Manlig auktoritet beskrivs 

som ”ackumulerad alienerad kärlek”. Ett uttryck för detta beskrivs vara att kvinnor oftare älskar 

men kan känna sig oälskade eftersom männen inte förväntas ge lika mycket tillbaka. (Jónasdóttir 

2003:46) Tanken med teorivalet har här varit att titta på vilka uttryck kvinnors kärlek ges inom 

parrelationer i texterna, för att försöka upptäcka om det finns maktrelationer som skapats på grund 

av normerade rollmönster.

Enligt min läsning av Jónasdóttir finns det ett behov av att titta på vilka genusrollmönster som 

utspelas inom ramen för parrelationer och äktenskap, eftersom hela ”det normerade mönstret för 

könsrelationer” enligt Jónasdóttir påverkas av hur parrelationer levs i praktiken. Mer traditionella 

samhällen beskrivs som ”äktenskapssamhälle” och förknippas med ”possessiva könsrelationer”, 

alltså utmärkta av ägande. Som kontrast beskrivs ett ”könssamhälle” utmärkt av ett fokus på 

kärleken, med fokus på ”kärlek; erotik och omsorg”. (Jónasdóttir 2003:63-64) Detta har jag tolkat 

som att äktenskapet som institution förknippas med dominansrelationer, medan parrelationer som 

grundar sig på känslor och kärlek snarare förknippas med demokrati och förhandling.

I texterna har det mycket riktigt gått att hitta hänvisningar till äktenskapet som ett förhållande där 

mannen kräver större inflytande än kvinnan, och även kvinnans villiga underordning som följd av 

erotisk attraktion. En attraktion som förknippats med kärlek och glädje i umgänget med mannen. 

Som en följd av dessa fynd förefaller mig begreppet kärlekskraft på ett bra sätt beteckna en form av 

maktrelation mellan kvinnor och män organiserad kring det intima samlivet och kärleken.



6. Analysen 

Eftersom jag använt en textanalytisk metod som bygger på en kombination av identifikation av 

centrala mönster, föreställningar och värderingar i texterna, har jag delat in analysen enligt olika 

huvudteman. De valda temana baseras på identifierade mönster i texterna, och exemplifieras med 

citat. Vid den inledande analysen, noterade jag förekomsten av ord, fraser och textavsnitt relaterade 

till ett antal övergripande teman. Dessa teman hade jag valt för att försöka svara på delfrågorna.

De övergripande teman jag sökte efter var kärlek, äktenskap och parrelationer; familj och barn; 

arbete och intressen/hobby; tradition/kulturella uttryck som berört genusroller och parrelationer; 

attraktion, makt, osäkerhet och planering/beslut som en part tagit som innefattat motparten antingen

utan dennas kunskap eller medgivande. Mitt resonemang med valet av dessa övergripande teman 

har varit att en identifiering av hur genusroller beskrivs kräver ett beaktande av vilka åsikter och 

värderingar en karaktär ger uttryck för. Mitt fokus har varit på studieområdet kärlek och äktenskap. 

För att lyfta fram olika maktaspekter knutna till de manliga och kvinnliga genusrollerna har jag 

också tittat på samhällsposition och uttryck för dominans i relation till attraktion. Beskrivningar i 

texterna av kärlek, äktenskap och parrelationer har gått att knyta till värderingar huvudkaraktärerna 

uttryckt. Dessa har i sin tur antytt en kvinnlig genusroll som tenderat att sväva mellan traditionell i 

hänseende till man och familj och egalitär. Samt en manlig genusroll som genom värderingar och 

dominant agerande tenderat att hamna närmare en traditionell roll.

För att illustrera fördelningen av inställningar utifrån stereotypiska genusroller, har fördelningen 

sett ut som nedan mellan texterna. F = kvinna, M = man. 

Totalt Antal Kön: Inställning (genusmönster)

6/9  (6F/4M) Kärlek → Äktenskap (modernt/egalitärt) 

2/9 (1F/1M) Äktenskap → Kärlek (traditionellt) 

4/9 (3F/2M) Kärlek/Familj → Arbete (traditionellt kvinnligt) 

7/9 (3F/4M) Arbete → Familjeliv (traditionellt manligt) 

5/9 (3F/3M) Arbete → Flexibelt (syntes egalitär/traditionell)

T.ex. anser sex kvinnor och fyra män, uttryckt i sex av de nio texterna, att kärlek är en förutsättning 

för äktenskap alternativt för sex. Tanken att äktenskap kan leda till kärlek, eller inte är förutsättning 

för äktenskap, uttrycktes i två texter med hänvisning till tradition. I fyra texter uttrycktes att kärlek 

och familjeliv är viktigare än yrke, varav tre kvinnor som önskade vara hemmafruar, en man som 

var hemmaman och en man som ansåg att kärlek och familj är viktigast och därmed var mycket 



flexibel. Gemensamt för de tre kvinnorna var däremot att de alla värderade ett aktivt yrkesliv också,

men inte lika högt som familjelivet. Att arbetet är väldigt viktigt uttrycktes i sju av texterna av fyra 

kvinnor och fyra män. Tre kvinnor och fyra män vägrade kompromissa med arbetet för en man eller

kvinnas skull. Men i fem av texterna visade sig tre kvinnor villiga att kompromissa med omfattning 

eller arbetsort, två män kompromissade med arbetsort och en man distansarbetad deltid. För att ge 

en tydligare bild bifogas tabellerna som resultat grundat sig på som bilagor.

Resultatet tyder på att det i urvalet av texter är vanligare med en mer egalitär/modern inställning till 

den traditionella institutionen äktenskap. Äktenskapet värderades dock högt i åtta av nio texter, av 

alla utom två kvinnliga karaktärer som uttryckte att äktenskapet är oviktigt men att bröllopet kan 

vara romantiskt. Att kärlek och familjeliv beskrevs som viktigare än yrkeslivet, av tre kvinnor och 

en man som önskade vara hemmafruar/hemmaman visar på samexistensen av rivaliserande 

normbildningar. Att arbetet värderades högre än familjelivet av tre kvinnor och fyra män visar dels 

på en viss dominans bland män av en traditionell manlig genusroll som också, för att låna Hirdmans

tankegångar, påverkat den kvinnliga genusrollen som den uttrycks i yrkeslivet. (Hirdman 2001:44) 

Däremot visade fem texter upp en flexibel inställning till yrkeslivet, för att lättare kombinera arbete 

och familj. Detta visar dels på en uppmjukning av en traditionell manlig genusroll, och på en 

förändring i den kvinnliga, till en mer egalitär genusroll, det vill säga en tvåförsörjarfamilj. Till 

resultatet hör bortfallet av två manliga karaktärer där data saknades för att göra en bedömning. 

6.1. Nya och Nygamla Genusroller

För att besvara frågeställningen ”Vilka genusroller framträder i texterna och vilka värderingar 

knyts till rollerna?”, har jag dels tittat på hur de enskilda huvudkaraktärerna beskrevs, dels på vilka 

olika värderingar som uttrycktes inom områdena kärlek, familj, äktenskap och arbete. 

Som en startpunkt har jag valt att sammanfatta vilken huvudsaklig inriktning huvudkaraktärernas 

genusroller tog sig uttryck i de olika böckerna. Faktorer som inställning till yrkesarbete och vilken 

värdering familjeliv har tillskrivits har spelat en stor roll för indelningen. 

6.1.1. Om genusrollerna

De kvinnliga karaktärerna utmärktes huvudsakligen av en flexibel eller ”ny” (egalitär/modern) syn 

på relationen mellan familjeliv och arbetsliv. Detta innebar att kvinnorna värderade arbetslivet högt,

inte alltid önskade sig äktenskap eller barn, och önskade sig inflytande över parrelationen. Bland de 

manliga var det vanligare med en mer traditionell genusroll som värderade yrkeslivet högt, höll mer

på traditioner och uppvisade mer dominerande drag gentemot kvinnorna. Ett tema som framkom var



att även de kvinnor som hade ”egalitära genusroller”, influerades av en längtan efter äktenskap och 

barn. De män som hade traditionella genusroller var ändå influerade av och accepterade till stor del 

kvinnors yrkesdeltagande. Sammantaget tydde resultat på att genusrollerna går in i varandra med en

korsbefruktning mellan äldre, traditionella värderingar och nyare, mer egalitära normer.

6.1.2. Den traditionella vs den egalitära genusrollen

Hirdman definierar den manliga traditionella genusrollen som förknippad med det hårda, starka, det

goda och med arbetet. Medan den kvinnliga traditionella genusrollen förknippats med det mjuka, 

svaga och med det omhändertagande (inofficiella och oavlönade) arbetet. (Hirdman 2001:38, 47) 

Den egalitära kvinnliga genusrollen förknippas som en följd efter kamp för kvinnors uppvärdering, 

med den traditionella manliga genusrollen med dess höga värdering av yrkesarbetet som symbol för

det normala. (Hirdman 2001:166-167) Samtidigt kvarlever traditionella förväntningar på kvinnors 

omvårdande roll, vilket beskrivs av Firestone och Jónasdóttir som ett tecken på att kvinnors arbete 

och kärleksfullhet utnyttjas. (Firestone 1988, Jónasdóttir 1994, refererade i Roman 2004:90)

”När Maggie nu tänkte tillbaka, med det perspektiv alla de gånga åren skänkt, insåg hon att 

hon förmodligen var precis den hustru som många unga blivande advokater skulle önska sig,

någon som var stabil, någon som var tillräckligt flexibel för att kunna sköta både familj och 

yrke och make, det där treskiktade livet som så många kvinnor precis höll på att lära sig leva

under sextio- och sjuttiotalen. Och hon var söt. Joe måste ha sett det som en extra bonus.” 

(Sista dansen på Harvest Moon, McKinnon 1997:19)

Med tanke på sambandet mellan värderingen av den manliga genusrollen och dess förknippning av 

yrkeslivet som symbolen för det ”goda”, förklarar det däremot att samtliga kvinnliga karaktärer i 

varierande grad uttryckte uppskattning för ett deltagande i yrkeslivet, antingen som ett måste för att 

överleva, utifrån intresse för uppgifterna, för att bevisa sin självständighet eller av kärlek till yrket. 

Det faktum att tre kvinnor önskade bli hemmafruar tyder däremot på traditionella värderingar, och 

de drogs också, vilket Bourdieu förutsett, till traditionella 'mäktiga män'. (Bourdieu 1999:34) För 

dessa tre kvinnor innebar kombinationen av traditionella och nya värderingar, att när kärleken kom 

in i kvinnans liv var hon villig att offra sitt yrkesliv för att leva upp till värderingar kring hur en god

moder och god hustru bör vara. Detta inkluderade att vara tillgänglig för man och barn:

”-Vad skulle du säga om att komma och arbeta med mig på deltid, när Lady Windemere 

anställt en ny vice VD? frågade han abrupt. /…/ Under vilka andra omständigheter som helst

skulle Mallory ha blivit mycket smickrad. Men det här var mannen hon just gift sig med! 

Hon ville vara en riktig portugisisk hustru, stanna hemma och ta hand om honom och hans 



dotter. Laga mat åt honom. Bära hans barn i sin mage.” (ur Kärleksprojektet, Winters 

2004:116)

Den manliga traditionella genusrollen däremot förknippas med dels den manliga normen, som visar 

på styrka, handlingskraft, arbetsförhet och makt, men kan också innefatta en kvinnosyn som menar 

att den rätta platsen för en kvinna är hos familjen, inte karriären. För att ta ex i form av citat:

”Hon är gift med sitt arbete. - Man kan inte gifta sig med sitt arbete. Nu är du fånig, pappa. 

Rafael gnuggade sig i ansiktet. - Vad jag menar är att hon älskar sitt arbete, precis som jag 

älskar mitt. - Älskar du det mer än mig? - Aldrig!” (ur Kärleksprojektet, Winters 2004:51)

”- Arbetsnarkoman dagtid, ensam nattetid. Låter inte särskilt roligt i mina öron. Det var ett 

slag under bältet, och Natasha försökte inte ens svara. Han mjuknade. - Varför inte ge dig själv

en chans?” (Som ett gott vin, Weston 2005:288)

Det tycks som att den manliga genusrollen förknippas starkare med traditionella värderingar än den 

kvinnliga genusrollen. Vilket med tanke på metodens utgångspunkter kan tolkas som en reflektion 

av sociala förhållanden i omvärlden, alternativt som ett tecken på författarens egna åsikter. Texter 

kan däremot enligt diskursanalysen, påverka läsarens uppfattningar och normer. Med Hirdmans ord 

i åtanke kan förekomsten av en stark betoning på traditionella manliga värderingar, som i sex av nio

texter i hög grad förknippats med attraktion, tolkas i termer av vissa framgångar i upprätthållandet 

av en traditionell manlig (och även delvis kvinnlig) genusroll. (Hirdman 2001:198)

6.2. Kvinnor vill ha Mäktiga Män

För att se närmare på maktaspekter i ett försök att svara på frågan”Vilka maktdimensioner kan 

skymtas i de beskrivna samspelen mellan kvinnor och män?”, valde jag att titta på faktorer som 

social ställning, dominans och sambandet med attraktion. Ett framträdande tema var att männen 

tenderade att beskrivas som långa, mäktiga, rika och snygga, med ett fåtal undantag i Sista dansen 

på Harvest Moon (yngre man och kvinnan är chef), En god människa (kvinnan har högre yrkesrang 

och tjänar mer), och Men vi knullar ju ändå inte (ogift yrkesarbetande kvinna som kombinerar 

hemarbete och barn med man och aktivt socialt liv). I samtliga dessa undantagsfall kan kvinnorna 

beskrivas som följande en ”ny genusroll” där yrket och traditionellt ”manliga” karaktärsdrag som 

äldre, mer framgångsrik och sexuellt aktiv har givits en framträdande roll. Trenden har däremot 

varit att de kvinnliga karaktärerna i texterna har attraherats av mäktiga(re) män.

”- Rika, mäktiga och stiliga män brukar vara gifta, konstaterade hon med ett osäkert skratt. - 



Så fråga mig då, manade han milt. Natasha kände det som om hon höll på att kvävas. - Är du

gift? - Nej. Det var allt.” (Som ett gott vin, Weston 2005:252)

Kvinnorna tilltalades i fem av de nio texterna av män med maktattribut, som hög inkomst, frihet i 

form av ett framgångsrikt eget företag och/eller hög social ställning som prins eller adelsman. Det 

fanns exempel på den attraktion till dominanta män, som Bourdieu menar utmärker kvinnlig åtrå: 

(Bourdieu 1999:34)

”Då hon vände sig mot öppningen slog det henne hur mycket allt det här liknade hennes 

gamla fantasi. Hon hade blivit kidnappad av en schejk och väntade på att han skulle få sin 

vilja fram med henne, men till skillnad från hennes dagdrömmar var Hakim en människa av 

kött och blod. Hon kunde röra vid honom och han skulle röra vid henne. Hon rös av 

förväntan vid tanken.” (Ökenprinsens hustru, Monroe 2004:121)

Det gemensamma för kvinnorna var att de trots yrkesarbete, attraherades av män med högre social 

ställning eller större sociala och/eller ekonomiska resurser. Två av kvinnorna var egenföretagare, en

anställd som vd, en bibliotekarie på grund av intresse, och en marknadsförare. De hade alltså en viss

nivå av självständighet i tillvaron. Däremot var två av de kvinnliga karaktärer som beslöts sig för att

bli hemmafruar (och det var i samtliga fall kvinnans beslut) från en familjebakgrund med lyckligt 

gifta föräldrar. Den ena kvinnans far var dessutom en väldigt dominant man och företagsledare och 

modern hemmafru. Detta kan tolkas som att Corneaus tankar om betydelsen av tidig socialisering 

och av föräldrakomplexens roll spelar en roll i valet av kärlekspartner. (Corneau 2000:48)

Bourdieu menar att kvinnor har lärt sig att de har en socialt underordnad position och som en följd 

tenderar att attraheras av mäktigare män, vilket bidrar till att befästa och bibehålla en underordnad 

position. (Bourdieu 1999:34) Däremot tycks kvinnorna i fyra av texterna ha haft en mer frigjord syn

på parrelationer, som mindre utmärkts av skev maktbalans. Detta tyder dels på en möjlig försiktig 

förändring av normativa genusroller i riktning mot en mer frigjord kvinnlig genusroll. Däremot så 

visade även kvinnliga karaktärer som var mer frigjorda upp romantiska drömmar om äktenskap 

alternativt tecken på ångest i mötet med mer traditionella normer. T.ex. led den kvinnliga karaktären

i Sista dansen på Harvest Moon svåra kval när hon försöker hantera sin attraktion till en yngre man.

”Han är bara två år äldre än Lucy”, tänkte hon gång på gång. Vad inbillade hon sig 

egentligen? Hur hade det kunnat gå så långt att hon vaknade på natten med hans namn 

format mellan tunga och tänder?” (Sista dansen på Harvest Moon, McKinnon 1997:122)

Huvudkaraktären upplevde det som enklare att acceptera den omvända situationen. Kvinnor som är 



och blir attraherade av äldre män beskrevs som mer acceptabelt än det omvända, men det antyddes 

att detta är en situation som håller på att förändras: ”Det är klart att det blir skvaller. Yngre man, 

äldre kvinna. Men vad spelar det för roll? Du är faktiskt inte först i historien, om du trodde det!” 

(Sista dansen på Harvest Moon, McKinnon 1997:180)

6.3. Ingen kärlek – Ingen Lycka

Kärleken förknippades med lycka i sju av texterna, av sju kvinnor och sex män. Detta är något som 

enligt Myers utmärker västerländsk nutida kultur, och orsakas av en starkt individualistisk kultur 

fokuserad på personlig tillfredsställelse. Däremot lyfts också risken för skilsmässa fram som högre i

individualistiska kulturer än i familjeorienterade kulturer. (Myers 2014:352) 

Detta stämde med de resultat som framkom i texterna, där två kvinnor genomgått skilsmässa, en 

funderade på det och två hotade männen med skilsmässa, eftersom de trodde att männen inte 

älskade dem. Det var kvinnor som beskrevs ha tagit initiativet till skilsmässa i fyra fall av fem. 

”Så att jag kan berätta för alla att du vill skiljas. Bara så där.” ”Bara så där! Ja, visst är det 

det. För det har ju inte funnits minsta tecken på det eftersom vi har varit så vanvettigt 

lyckliga.” (En god människa, Hornby 2002:13)

En tänkbar förklaring kan sökas i att kärleken är speciellt viktig för kvinnor, enligt Corneau och 

Jónasdóttir. Corneau att kvinnors behov av kärlek tar formen av en kärlekskult, som får kvinnorna 

att närmast jaga kärlek på grund av ett inre behov av bekräftelse. (Corneau 2000:219-221) 

” - När vi vigdes var du så lycklig att det lyste om dig. - Jag är inte lycklig nu. - Det är 

uppenbart, men det är inte något som inte går att ändra på. - Jag kommer inte att ändra mig, 

sa hon förtvivlat. Hon hade varit lycklig eftersom hon trott att mannen hon älskade också 

älskade henne. Men det gjorde han inte. Slut på glädjen.” (Ökenprinsens hustru, Monroe 

2004:101) 

6.4. Äktenskapet som Symbolen för Kärleken

Jónasdóttir gör en åtskillnad mellan ett äktenskapssamhälle och ett könssamhälle. I ett könssamhälle

vilar fokus på kärleken, som får formen av ett beroende, medan ett äktenskapssamhälle utmärks av 

ett större fokus på maktrelationer mellan kvinnor och män. (Jónasdóttir 2003:63-64) Om detta kan 

sägas att även om äktenskapet framhölls som viktigt i sju av texterna, så låg dess största betydelse i 

att utgöra en symbol för kärleken. Det var däremot en kärlek som beskrevs i ägandetermer i två av 

texterna. I Ökenprinsens hustru, visade sig mannen ovillig att släppa sin hustru utan kamp. I Som 



ett gott vin uttryckte den kvinnliga huvudkaraktären att mannen var hennes. (Winters 2004:279)

Historiskt har äktenskapet förknippats med ekonomi, samhällsställning, makt och avtal som binder 

samman släkter, enligt Bondeson och von Melen (1999:11-14) och detta påtalades som något som 

än i dag sker i två av texterna. I Gifta sig av kärlek behandlas hur adliga familjer ibland av tradition 

ingår arrangerade äktenskap, och i boken Ökenprinsens hustru diskuteras arrangerade äktenskap 

som något naturligt. Däremot har kärleken en roll även i dessa äktenskap, enligt Ökenprinsens 

hustru, men förväntas komma med tiden. Men för flertalet av karaktärerna var kärlek ett krav för 

(ingående av) äktenskap.

”-Querida... suckade han. Man gifter sig inte med någon om inte båda verkligen älskar 

varandra. - Det är inte sant, pappa. Du har själv sagt till Tia Lianor att de flesta kvinnor bara 

vill gifta sig med dig för pengarna. /…/ - Det kan hända att folk gifter sig av olika skäl. Men 

det betyder inte att det är rätt att göra det.” (Kärleksprojektet, Winters 2004:81)

Det faktum att kärleken nästan alltid ses som en förutsättning och ett krav för äktenskap, åtminstone

i den västerländska nutida kulturen, tyder enligt Myers på att individualismens fokusering på den 

enskildas lycka. (Myers 2014:352) Texterna uppvisade även en stark fokusering på kärlek som ett 

krav för äktenskapets ingående och bevarande. Detta kan utifrån diskursanalysens utgångspunkt tas 

som ett tecken på att det finns en högst livskraftig diskurs om tvåsamheten som förknippas med 

föreställningar om kärlek och lycka. Äktenskapet utmålades i texterna som en symbol för kärleken 

av de kvinnliga karaktärerna i sju av texterna och som en viktig tradition i tre texter. I fem av sex 

rapporterade fall förknippade de manliga karaktärerna äktenskap med kärlek, lycka och tradition. 

Det tycks därmed finnas en stark koppling mellan den manliga genusrollen och traditionella 

värderingar, något som snarast utmärker ett äktenskapssamhälle, medan de kvinnliga karaktärerna i 

högre grad tycks söka ett könssamhälle. Däremot påverkades de manliga karaktärerna i hög grad av 

känslornas roll, emedan de kvinnliga hade skapat romantiserade drömmar kring speciellt bröllopet. 

De tre kvinnliga karaktärer som önskade bli hemmafruar beskrev bröllopen som barndomsdrömmar 

som realiserades. Detta kan även anknytas till Corneaus ord om en kvinnlig kärlekskult, med fokus 

på kärleken (och kan förmodas även på symbolerna för kärleken). (Corneau 2000:219-221)

6.5. Äktenskapet som Symbolen för Familjen

Kärnfamiljen förknippas ofta med äktenskapet, och även så i flera av texterna. I fem av fem fall så 

förknippade de manliga karaktärerna äktenskapet med barn. I kvinnornas fall så förknippade två av 

karaktärerna äktenskapet explicit med barn, medan fem av sju rapporterade fall förknippade barn 

med familj och kärlek. Två av kvinnorna beskrev barnen som ett tecken på kärlek mellan paret.



En tänkbar förklaring till lockelsen för många kvinnor att fokusera på barnen och hemmet föreslogs 

i Men vi knullar ju ändå inte, som effekterna av ett hektiskt liv med två yrkesarbetande föräldrar. 

Inte minst med tanke på alla föreställningar som existerar om 'gott moderskap'.

”Plötsligt stannar jag upp och inser att mitt liv är ju inte barnens. Dom har inte valt att ha en 

mamma och pappa som ska på möten och göra karriär. Om barnen fick välja skulle vi ju 

fortfarande bo som Emil i Lönneberga.” (Men vi knullar ju ändå inte, Söderlund 2011:14)

Hirdman har även antytt, så som jag tolkade texten, att yrkesarbetande mödrar innebär anpassning 

till manliga villkor, och snarare tjänar arbetsmarknadens bästa än kvinnornas bästa. (Hirdman 2001:

166-167) Det tycks finnas ett visst stöd för kvinnors beslut att fokusera på familjen, och även om ett

sådant beslut går emot en egalitär diskurs, så tyder de tre texter som tog upp yrkesarbetande kvinnor

som ändå önskade bli hemmafruar på existensen av en romantiserad bild av familjelivet. 

Ett tema som framkom vid läsningen av texterna var att kvinnorna i flera fall var villiga att offra 

sina karriärer för att kunna fokusera på familjelivet. Eftersom de ändå ansåg att arbetsuppgifterna 

var intressanta och arbetet givande eller lönande, men värderade kärleken och familjelivet, och i 

Kärleksprojektet även rollen som hemmafru, har jag betecknat genusrollen som en syntes. För att 

citera en kvinnlig karaktärer som önskade laga mat och städa åt sin man för att visa sin kärlek: 

”Jag längtar verkligen efter att få laga mat och städa i mitt nya hem. /…/ Jag vill laga mat 

och städa åt dig.” (Gifta sig av kärlek, Winters 2004:154)

En önskan att sätta barnen och familjen först kan däremot vara ett tecken på en sned maktbalans där

kvinnor förlorar mest på avtalet. Enligt både Corneau och Jónasdóttir så finns det hos kvinnor ett 

behov av kärlek och parrelationer. (Corneau 2000:219-221; Jónasdóttir 2003:63) Ett behov som kan

leda till att kvinnors omsorgsgivande utnyttjas av männen, enligt Jónasdóttir. Det är inte män som 

förlorar ekonomiskt på att kvinnorna är hemma och tar hand om barnen. Däremot kan det hända att 

kvinnor kan bejaka sidor av sig själva som premieras av en traditionell kvinnlig genusroll. T.ex. 

förknippas det omhändertagande med en traditionell kvinnoroll, men även med moderskap. 

För att kika på Jónasdóttirs begrepp kärlekskraft, så kan begreppet i relation till de uppoffringar 

kvinnorna visade (om så villigt) för att finnas till för mannen, som en maktrelation där mannen har 

den starkare förhandlingsposition och kan menas ha större fördelar av utbytet. (Jónasdóttir 2003:16)

Här kan också anknytas till en frågeställningen om hushållsarbete bör betraktas som ”uttryck för 

emotionell värme och kärlek” snarare än som arbetsuppgifter. (Oakley 1985a:183, refererad i 

Roman 2004:66) Även om kvinnorna värderar hemarbetet, så kan det vara en effekt av sociala 



normer som premierar kvinnors omvårdnad, samtidigt som männen kan behålla en resursstarkare 

position på arbetsmarknaden. Det beskrivs också hur kvinnans beslut kan ha tagits under påverkan 

av en mans åsikter, i det fall hon varit attraherad av mannen: 

”Men att Apolonias pappa fortfarande tänkte så om henne, efter allt de gått igenom i går, det 

störde henne. Det gjorde henne arg. Hon hade visst stark modersinstinkter. Att hon tyckte 

om att ha kontroll och styra sitt eget liv betydde inte att allt hon ville ha ut av livet var en 

lysande karriär!” (Kärleksprojektet, Winters 2004:57)

Med hänvisning till Bourdieu, kan en sådan påverkan betraktas som ett tecken på ”symboliskt 

våld”. Symboliskt våld utövas ofta genom kommunikation och kan då t.ex. ta formen av en kritik 

som förknippar kvinnliga karriärister med en bild av dåligt moderskap. (Bourdieu 1999:11)

Sammantaget har mer än en kvinnlig karaktär uppvisat en villighet att sätta sin egen karriär på 

hyllan för att fokusera på att ta hand om man, hem och barn. Detta är något som skedde i Gifta sig 

av kärlek, Ökenprinsens hustru, Kärleksprojektet, och fanns med som en gryende förhoppning om 

framtida äktenskap, make och familj i Mitt vågräta liv. (Corneau 2000:217) Att de kvinnor som 

förespråkade familjeliv framför yrkesliv alla beskrevs som framgångsrika, kan vara däremot vara 

orsaken till att de vågade satsa på sin önskan att sätta familjen och kärleken i första rummet. Men 

den skönlitteratur som romantiserar familjeliv, kärlek och äktenskap riktar sig inte uteslutande till 

framgångsrika kvinnor. Om Hirdmans farhågor tas i åtanke kan det till och med vara så att 

skönlitteraturen bidrar till att sprida, eller helt enkelt ger uttryck för, önskningar som kan återfinnas 

hos åtminstone delar av befolkningen. Kanske som en följd av en upplevelse av maktlöshet och ett 

behov att försöka återta balans i tillvaron med stöd i det välbekanta. (Hirdman 2001:25, 198) 

7. Konklusioner

För att fundera över frågan i uppsatsens titel ”Äktenskapets symbolik – det manliga och kvinnliga i 

förändring?”, så tyder texterna på motstridiga strömningar. Dels beskrivs en utveckling mot en mer

egalitär ”modern” genusroll, och parrelationer utmärkta av en strävan efter ömsesidighet och kärlek.

Samtidigt som äktenskapet och den traditionella kärnfamiljen lyfts fram som ideal och bilden av en 

tillvaro som hemmafru idealiseras som ett tecken på romantik och kärlek av kvinnor. 

Enligt den metoden diskursanalys utgör texter delar av diskurser, och kan därmed säga något om 

samhällets värderingar samtidigt som en text har potential att påverka läsarens åsikter. Detta blir 

speciellt intressant med Hirdmans förslag att nygamla värderingar har börjat göra intåg i bredare 

samhällsskikt i åtanke. (Hirdman 2001: 198) Även i boken Fira bröllop förr och nu, nämns att 



sociologer har förutsagt en återgång till äldre tiders ”seder, normer och högtider.” (Bondeson & von 

Melen 1996:10) Det tycks som att det sker konstanta förändringar i genusrollerna. Trots detta kan 

tecken spåras på en rörelse i två motstridiga riktningar i texterna. Dels mot ökad ”modernisering” 

men också mot en ökad ”traditionalisering” av genusroller och könsrollsmönster. 

För att tänka sig ett maktförhållande, så vore det rentav ett helgerån att tala om en önskan att vara 

hemmafru i dagsläget, enligt en yrkesarbetarorienterad diskurs, vilket betyder en maktrelation som 

verkar negativt på uttryck för denna önskan. Men finns önskan i form av en romantisk föreställning 

om tillvaron som hemmafru, vilket texterna antyder, kan ett utlopp bli romantisk litteratur. Genom 

att skriva och läsa om en fiktiv värld där det är tillåtet med törstande kvinnor. som har en inre dröm 

om ett lyckligt romantiskt förhållande där de blir omhändertagna, kan normer kring det kvinnliga 

och manliga förmedlas och förstärkas samtidigt som inre önskningar får utlopp. Vilket då tyder på 

en konflikt mellan en inre önskan och en dominerande diskurs. Alternativt kan föreställningar om 

det lyckliga hemmalivet få fotfäste samtidigt som tankar om den 'lyckliga relationen grundad på 

kärlek' sprids som en romantiserad kulturell norm. En återgång till äldre värderingar kan sin tur 

påverka genusrollernas utformning, något som det även finns antydningar till i t.ex. de uppdaterade 

”hemmafruar” som omnämndes i Men vi knullar ju ändå inte. (Söderlund 2011:126) 

En orsak till ett återvändande kan enligt Hirdman bero på att det sker en utveckling där jämställdhet

främst gäller för högre sociala klasser, medan lägre klasser som utmärks av arbetslöshet kan försöka

hantera känslor av maktlöshet genom att titta på äldre tiders genusroller som ett sätt att återta makt i

tillvaron. (Hirdman 2001:189-194) Därmed kan en romantisering av traditionella roller bli ett sätt 

att uttrycka makt, något som även antyds i att det var mäktiga män och resursstarka kvinnor som till

övervägande del intog huvudrollerna i karaktärsbeskrivningarna i axplocket av skönlitterära texter.
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Bilaga 1: Frekvenstabell

Nedan tar jag upp en väldigt enkel tabell som listat antal förekomster av ord/fraser/textavsnitt som 

berört de olika temana sorterade per bok. Tanken är att tabellen kan ge en liten uppfattning av var 

tyngdpunkten för huvudkaraktärernas värderingar har vilat i texterna. Antalen visar på förekomsten 

i texten och färgmarkeringen visar på det tema som huvudkaraktären tillmätt högst betydelse.

Böckerna vs ord/temafrekvens:

Kärlek Äktenskap Relation Familj Barn Tradition Attraktion Arbete Hobby Osäkerhet Makt Planering

1 95 317 18 80 38 54 124 40 13 58 70 54

2 83 79 33 112 6 5 81 106 10 8 26 2

3 22 114 32 21 - 34 132 80 - 12 56 -

4 78 117 10 16 207 32 49 78 25 14 10 2

5 42 45 15 58 110 6 60 16 24 - 7 -

6 5 78 35 11 8 - 121 15 - - 1 -

7 42 183 33 46 102 12 57 41 2 - 1 1

8 104 59 20 8 49 7 27 46 2 24 - -

9 115 238 15 45 25 4 36 24 - 3 4 1

1. Ökenprinsens hustru 6. Mitt vågräta liv 

2.Molnfri himmel 7. En god människa 

3.Som ett gott vin 8. Sista dansen på Harvest Moon 

4-Kärleksprojektet 9. Gifta sig av kärlek 

5.Men vi knullar ju ändå inte 

Undantagen från en återgivning av huvudkaraktärernas värderingar har varit Som ett gott vin, 

eftersom huvudkaraktärerna deltog i en väns bröllop som brudtärna och brudgum. I Mitt vågräta liv 

förekom huvudsakligen ett antal vänners och en familjemedlems bröllop men även tankar kring 

äktenskap förekom. Fokus när det kommer till äktenskap vilade i Sista dansen på Harvest Moon 

vilade på en genomförd skilsmässa, och i En god människa förekom en hel del funderingar kring 

huruvida huvudkaraktären önskade genomföra en skilsmässa.



Bilaga 2 

Här har jag tittat på hur genusrollerna har fördelats i texterna för kvinnor och män på en skala 

mellan mer traditionell till mer egalitär. I texterna framkom också en målande beskrivningar som 

föranledde att jag namngav de olika 'figurtekningarna' som en form av 'stereotypa roller'. De är 

listade inom parentesen efter genusrollens orientering.

Böckerna vs genusroller/mönster efter kön:

Genusroller Kvinna Man 

Ökenprinsens hustru Syntes (Den sårbara) Traditionell (Den mäktiga) 

Molnfri himmel Ny (Den uppoffrande) Syntes (Karriäristen) 

Som ett gott vin Ny (Karriäristen) Traditionell (Karriäristen) 

Kärleksprojektet Syntes (Den starka) Traditionell (Den familjekära) 

Men vi knullar ju ändå inte Ny (Den flexibla) -

Mitt vågräta liv Ny (Den frigjorda) -

En god människa Ny (Karriäristen) Ny (Den familjekära) 

Sista dansen på Harvest Moon Ny (Den flexibla) Ny (Den vågade) 

Gifta sig av kärlek Syntes (Den starka) Traditionell (Den mäktiga) 

*En traditionell manlig genusroll innebär inte samma sak som en traditionell kvinnlig genusroll. På
samma sätt innebär inte en ny genusroll samma sak för kvinnor och män. En syntes kan ses som ett 
möte mellan det gamla och det nya där värderingarna går in i varandra i varierande grad. Varje 
beskriven genusroll har också variationer på en skala och därmed innefattat något olika element.



Bilaga 3

Genusroller Kvinna Man 

Ökenprinsens hustru Äktenskap viktigt (om kärlek) Äktenskap viktigt (tradition) 

Molnfri himmel Äktenskapet viktigt (om kärlek) Äktenskapet viktigt (om kärlek)

Som ett gott vin Äktenskapet oviktigt (men okej 
om det är av kärlek) 

Äktenskapet viktigt (tradition 
men kärlek är ett krav) 

Kärleksprojektet Äktenskap viktigt (men ingen 
sex utan kärlek) 

Äktenskapet viktigt (tradition 
men kärlek är viktigt) 

Men vi knullar ju ändå inte Äktenskap oviktigt (men okej 
om det är av kärlek) 

-

Mitt vågräta liv Äktenskap viktigt (tradition) -

En god människa Äktenskap viktigt (tradition – 
men kärlek / lycka är viktiga) 

Äktenskapet viktigt (tradition - 
kärlek / lycka viktigt initialt) 

Sista dansen på Harvest Moon Äktenskap viktigt (tradition) -

Gifta sig av kärlek Äktenskap viktigt (men ingen 
sex utan kärlek) 

Äktenskapet viktigt (tradition – 
men passion/kärlek är viktigt) 

*Tabellen visar de kvinnliga och manliga karaktärernas inställning till äktenskapet. Inom parentes 
står associationer som drogs till äktenskapets betydelse. Rött betecknar traditionella värderingar, 
blått egalitära och gult en syntes. Tomrum avser bortfall p.g.a. databrist.

Genusroller Kvinna Man 

Ökenprinsens hustru Barn viktigt (familj – men bara 
inom ramen för äktenskap) 

Barn viktigt (arv och familj – 
inom ramen för äktenskap) 

Molnfri himmel Barn viktigt (om med älskade) Barn viktigt (arv och familj) 

Som ett gott vin - -

Kärleksprojektet Barn och familj är viktigt Barn och familj viktigast (men 
bara inom ramen för äktenskap)

Men vi knullar ju ändå inte Barn och familj är viktiga (ett 
tecken på delad kärlek) 

-

Mitt vågräta liv - -

En god människa Barn viktigt (gift tills vuxna) Barn och hem är viktigt (gift) 

Sista dansen på Harvest Moon Barn och familj är viktigt (ex) -

Gifta sig av kärlek Barn viktiga (och äktenskap – 
men bara om kärleken är delad)

Barn viktiga (men bara om två 
föräldrar – inom äktenskap)

*Tabellen visar de kvinnliga och manliga karaktärernas inställning till barn. Inom parentes står 
associationer som drogs till barns roll och betydelse. Rött betecknar traditionella värderingar, blått
egalitära och gult en syntes. Tomrum avser bortfall p.g.a. databrist.



Bilaga 4

Den här tabellen tar upp karaktärernas yrkesroll/sociala ställning och sätter detta i relation till deras 

uttryckta inställning till och villighet att kompromissa yrkesarbetet versus parrelationen. 

Genusroller Kvinna Man 

Ökenprinsens hustru Bibliotekarie → (lämnade) 
jobbet för att följa mannen 
(men planerade att starta eget 
bibliotek i mannens hemland) 

Affärsman (shejk/kung) → 
villig kompromissa bostadsort 
men inte ställning i hemlandet 

Molnfri himmel Anställd familjeföretag → villig
söka nytt jobb på mannens ort 

Egen företagare (affärskedja) 
→ villig flytta till kvinnans ort 

Som ett gott vin Egen företagare → villig att 
följa med mannen på resor 

Diplomat (shejk/prins) → 
ovillig kompromissa arbetet 

Kärleksprojektet Chef → (blev) Hemmafru Egen företagare (hotellkedja) 

Men vi knullar ju ändå inte Frilansare (distansarbete bok) 
→ hemma med barnen 

-

Mitt vågräta liv Servitris / Tv-show / Städerska /
Komiker (många jobbyten) 

-

En god människa Anställd (läkare, borta mycket) Hemmaman (distansarbete) 

Sista dansen på Harvest Moon Lärare / chef (barägare) Anställd bar / skogsvaktare 

Gifta sig av kärlek Egen företagare → Hemmafru Bankir (adelsman) 

*Tabellen visar yrket och den sociala klassens roll som ”maktresurser” fördelat efter de kvinnliga 
och manliga karaktärerna. Rött betecknar traditionella värderingar, blått egalitära och gult en 
syntes. Tomrum avser bortfall p.g.a. otillräcklig data.



Bilaga 5

Den här tabellen har tittat på karaktärernas inställning till arbetslivet versus kärlek och äktenskap.

Genusroller Kvinna Man 

Ökenprinsens hustru Arbete är viktigt (på grund av 
intresse) men Kärleken är 
viktigast (om delad kärlek) 

Arbete är viktigt (på grund av 
intresse) men Kärleken är 
viktigast (om delad kärlek) 

Molnfri himmel Kärlek är viktigast men Arbete 
är nödvändigt (ort flexibel) 

Kärlek och Familj är viktigare 
än Ort → Flexibelt arbete 

Som ett gott vin Arbetet är väldigt viktigt (men 
omfattning kan kompromissas 
för Kärleken → mannens skull) 

Arbetet är väldigt viktigt (men 
Äktenskap är viktigt om Kärlek 
→ viktigt frun accepterar jobb) 

Kärleksprojektet Arbete är viktigt men Kärleken 
är viktigast (om delad kärlek) 

Arbete och Familj är viktiga (ej 
villig kompromissa arbete/hem)

Men vi knullar ju ändå inte Arbete och Familj är viktiga (ej 
kompromissat arbete för familj)

Mitt vågräta liv Vänner är viktiga men eget liv 
och aktivt sexliv är med viktiga 

En god människa Arbetet är väldigt viktigt (ej 
villig kompromissa för familj) 

Familjen är viktigare än Arbete 
(men arbetar distans också) 

Sista dansen på Harvest Moon Arbetet och Familjen är viktiga 
(kärleken är också viktig) 

Ort (hem/arbete) viktigare än 
Kärlek (men kärlek är viktigt) 

Gifta sig av kärlek Kärlek och Familj är viktigare 
än Arbetet (om delad kärlek) 

Kärlek är viktigt men Arbete 
(Hem/Familj) är också viktiga 

*Tabellen visar kärleken och arbetets roll för karaktärerna. Rött betecknar traditionella 
värderingar, blått egalitära och gult en syntes. Tomrum avser bortfall p.g.a. otillräcklig data.
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