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Abstract 

This thesis concerns the feminist consciousness-raising novel of the 1970s. The aim of the 
thesis is to examine narrative strategies which, according to the consciousness-raising 
practice, are adapted to enlighten the political aspects of the personal. The focus is both on 
strategies that address the protagonist and on those that address the reader. I also examine in 
which way the use of these strategies is dependent upon ideas of class and gender. 
      I find that the narrative situation, in this case the relationship between the protagonist and 
the narrator, is central to the use of the consciousness-raising narrative strategies. In Anna-
Lisa Bäckmans Fia i folkhemmet och Fia med manifestet, the protagonist Fia is positioned as 
an oppressed working-class woman, which results in a narrative situation that gives the 
protagonist a limited space of action and that gives the narrator the power to interpret the 
experiences of the protagonist. In Margareta Sarris Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig, 
the relationship between the protagonist and the narrator is more equal, due to its dialogic 
form that enables the protagonist Lisa to talk back to the narrator. The consciousness-raising 
narrative follows a heteronormative development that is characteristic of all novels 
examined. 
      The analysis demonstrates that the narrative situation is important to the plot. Lisa is able 
to change the course of her life according to the novel’s feminist analysis, which Fia to a 
lesser degree, is not. The analysis also demonstrates that the narrative position is constructed 
according to gender as well as to class. 
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Inledning 

Den medvetandehöjande praktiken 

 
We regard our personal experience, and our feelings about that experience, as the basis for an analysis of 
our common situation. We cannot rely on existing ideologies as they are products of male supremacist 
culture. We question every generalization and accept none that are not confirmed by our experience.1

 

Så skriver den radikalfeministiska gruppen ”Redstockings” i sitt manifest 1968. Gruppen 

bestod av avhoppade medlemmar från en annan radikalfeministisk grupp, New York Radical 

Women. Konflikten som orsakade avhoppen handlade om medvetandehöjning, 

”consciousness-raising”, och dess användbarhet som en effektiv politisk strategi.2  Metoden 

utvecklades av New York Radical Women och de avhoppade medlemmarna motsatte sig 

kritiken som kom att riktas mot den. Trots att denna konflikt höll sig kvar i kvinnorörelsen 

under hela 1970-talet, spred sig metoden som en löpeld över hela USA och så småningom 

även till Sverige. Denna uppsats handlar dock inte om medvetandehöjning i sig utan om den 

litterära adaptionen av den, mer specifikt om berättarstrategier som syftar till att 

medvetandehöja. 

      Den medvetandehöjande praktiken grundar sig på tanken om att det personliga är 

politiskt.3 Genom samtal i små grupper visar sig personliga problem delas av andra kvinnor, 

och blir på så sätt kollektiva och politiska problem. Juliet Mitchell beskriver praktiken som 

en process. 
 
The process of transforming the hidden, individual fears of women into shared awareness of the meaning 
of them as social problems, the release of anger, anxiety, the struggle of proclaiming the painful and 
transforming it into the political – this process is consciousness-raising.4

 

Det handlar alltså om att helt omvandla sitt sätt att se på sig själv och världen, att inse att det 

inte är individen som behöver förändras utan samhället i stort. Mitchell härleder praktiken till 

en praktik i kulturrevolutionens Kina, ”speaking bitterness”, som innebär att förtrycket 

benämns och på så sätt kan upplevas som just förtryck.5 Den kan också härledas till 

                                                 
1 ”Redstockings manifesto”, i Radical feminism. A documentary reader, red. Barbara A. Crow (New York 
2000), s. 224. Metoden introducerades och utvecklades av NYRW. 
2 Anita Shreve, Women together, women alone. The legacy of the consciousness-raising movement (New York 
1989), s. 10. 
3 Jag refererar till medvetandehöjning som både metod och praktik eftersom det är bådadera . 
4 Juliet Mitchell, Woman's estate (Harmondsworth 1971), s. 61. 
5 Mitchell, s. 62. Se även Shreve s. 9; Sara Evans, Personal politics. The roots of women's liberation in the Civil 
rights movement and the new left (New York 1979), s. 214. 
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medborgarrättsrörelsens tidiga möten, som liksom kvinnorörelsen utgick ifrån Frantz Fanons 

idéer om internaliserat förtryck.6

      I praktiken gick mötena till så att det inför mötet valdes ett ämne, som sedan alla skulle 

yttra sig om. Ingen fick avbryta eller dominera diskussionen.7 Det fanns dock olika modeller 

som beskrev hur ett möte och den längre processen borde gå till. Pamela Allens modell är 

uppbyggd i fyra steg. I det första steget gäller det att lära sig att kommunicera sina egna 

känslor. Det andra steget går från det något självcentrerade första till att dela med sig av sina 

erfarenheter. Det handlar om att skapa ”a collage of similar experiences from all women 

present”, med syftet att hamna i en förståelse för kvinnors sociala villkor.8 Därefter följer en 

analys av orsaker till och konsekvenser av kvinnoförtrycket. Den förståelse av 

kvinnoförtrycket som analysen resulterar i leder till det sista steget, att abstrahera och 

utveckla en teori. 

      Katie Sarachilds modell liknar i grunden Allens, men lägger större vikt vid den 

efterföljande politiska aktiviteten, som att utföra aktioner och bilda nya grupper för att på så 

sätt sprida rörelsens budskap.9 Gemensamt är idén om att den politiska teorin och rörelsen 

bör grundas i kvinnors erfarenheter: ”Because the analysis takes place after the sharing of 

individual examples of oppression, it is based on a female understanding of the reality of 

women’s condition”.10 Syftet är alltså dels att göra kvinnor medvetna om kvinnoförtrycket, 

dels att skapa en teori. Redstockings driver resonemanget längst när de hävdar att de endast 

accepterar sådant som är grundat i deras egna erfarenheter. Det synliggör ett av praktikens 

problem och även det problematiska med parollen att det personliga är politiskt, nämligen att 

grupperna ofta bestod av kvinnor från liknande förhållanden med liknande erfarenheter som 

universaliserades och därmed skymde andras erfarenheter.11 Ett annat problem är sambandet 

mellan praktiken och den politiska handlingen. Jo Freeman menar att organisationsmetoden 

med den lilla gruppen som bas i längden riskerar att leda till ”the tyranny of 

                                                 
6 Evans, s. 214. Se även Frantz Fanon, Svart hud, vita masker (Göteborg 1995, original 1952). 
7 Louise Waldén, medlem i Grupp 8 på 1970-talet, berättar att basgruppens medlemmar fick fem polletter som 
de fick lämna ifrån sig varje gång de pratade för att förhindra att någon dominerade samtalet (mejl 13 dec 
2005). Jag vill tacka Louise Waldén som bidragit med kunskap utifrån sina erfarenheter från kvinnorörelsen. 
8 Pamela Allen, ”The small group process”, i Radical feminism. A documentary reader, red. Barbara A. Crow 
(New York 2000), s. 279. 
9 Båda modellerna påverkade basgruppsmetoder i Norden. I Basisgruppe og Kvindebevidsthed. En analyse af 
basisgruppemetoden som udviklingsprocess (Köpenhamn 1977) redogör Inger Agger för Allens och Sarachilds 
modeller samt redogör för en dansk modell som är influerad av dessa.  
10 Allen, s. 280. 
11 Se t ex Barbara Ryan Feminism and the women´s movement. Dynamics of change in social movement 
ideology and activism (New York 1992), s. 89. 
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structurelessness”.12 Carol Williams Payne frågar sig om den inte leder till en återvändsgränd 

eftersom det inte finns ett självklart sätt att gå vidare.13

      Den medvetandehöjande praktiken utövades även i den svenska kvinnorörelsen, till 

exempel av Grupp 8 och av Kvinnoligan i Lund. Influenserna kom från USA via kvinnor 

som hade kontakt med rörelsen där. Elisabeth Berg, då medlem i Kvinnoligan, menar att det 

rörde sig om något helt nytt. 
 
För allt politiskt arbete vi dittills hade hållit på med handlade om någon annan egentligen, det var på något 
sätt ställföreträdande. Det handlade om Vietnamns folk, gruvarbetarna, Latinamerikas folk. Så att få 
utforska sin egen erfarenhet och sedan få dra slutsatser från det, det var en otrolig upplevelse.14

 

Men liksom i USA ifrågasattes praktiken, både utifrån och inifrån. Berg berättar om misstro 

från vänsterrörelserna och inre splittringar. Margot Bengtsson, också medlem i Kvinnoligan, 

menar att hennes basgrupp utgjorde en förutsättning för den utåtvända politiska kampen, 

eftersom den gav självförtroende och trygghet.15 Hon redogör dock för samma negativa 

erfarenheter som Freeman och Payne påvisade, att övergången till den utåtriktade aktiviteten 

aldrig tog vid. ”Det vi vunnit i närhet och djup hade vi förlorat i bredd och kraft”, skriver 

hon.16

      Politisk aktivitet eller inte, den medvetandehöjande praktiken gjorde djupa avtryck i 

litteraturen. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria klargörs detta. 
 
Och att öppna dörren in till det hemliga privatlivet var inte bara en politisk strategi i kvinnorörelsens 
medvetandegörande grupper, där medlemmarna berättade för varandra om sina liv, utan också en mycket 
fruktbar litterär strategi.17

 

Synnöve Clason menar att termen kvinnolitteratur fick en progressiv innebörd i 1970-talets 

politiska och litterära kontext, och även ett politiskt uppdrag. Den så kallade nya 
                                                 
12 Jo Freeman (under namnet Joreen), ”The tyranny of structurelessness”, i Radical feminism, red. Anne Koedt, 
Ellen Levine och Anita Rapone (New York 1973).  
13 Carol Williams Payne,”Consciousness raising. A dead end?”, i Radical feminism, red. Anne Koedt, Ellen 
Levine och Anita Rapone (New York 1973).  
14 ”1968 och den nya kvinnoradikaliseringen. Vittnesseminarium”, i Kvinnorörelsen och '68. Aspekter och 
vittnesbörd, red. Elisabeth Elgán (Huddinge 2001), s. 61 (se s. 56 om Grupp 8 och medvetandehöjning).  
15 Margot Bengtsson, ”Det personliga är politiskt. En berättelse om hur jag upplevt kvinnorörelsen”, i Ord & 
Bild 1977: 2-3, s. 60 f. Bengtsson översätter ”consciousness-raising” till medvetandegöra, en översättning som 
även dyker upp på andra ställen (t ex Irene Matthis, ”Var står kvinnorörelsen?, i Kvinnokamp. För en 
revolutionär kvinnorörelse, red. Iréne Matthis och Dick Urban Vestbro (Stockholm 1971),s. 189 f). Enligt 
Waldén (samtal 28/10 2005), handlar medvetandegörandet om att bli medveten i ett bredare perspektiv medan 
medvetandehöjandet mer har att göra med den egna situationen. Det senare är det som sker i basgruppen. Jag 
använder begreppet medvetandehöja som en översättning av ”consciousness-raising”, inte som en beskrivning 
av vilken typ av politisk medvetenhet det rör sig om, utan för understryka kopplingen till basgruppsmetoden. 
16 Ibid, s. 61. 
17 Unni Langås, Lisbeth Larsson och Anne Birgitte Richard, ”Ut ur naturhistorien, in i moderniteten. 1970-talets 
nya kvinnooffentlighet”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band IV, huvudred. Elisabeth Møller Jensen och 
Lisbeth Larsson (Höganäs 1997), s. 154. 
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kvinnolitteraturen var, enligt Clasons definition, ”böcker skrivna av och om kvinnor i syfte 

att medvetandegöra och förändra individen och samhället”.18 Immi Lundin menar att de 

böcker som gick under benämningen kvinnolitteratur utgick från en kvinnomedveten 

hållning, med ett speciellt förhållande mellan liv och litteratur och en förhoppning om att 

förändra läsaren.19 På ett liknande sätt definieras den av Kjerstin Norén i en artikel från 1979, 

men där är det politiska syftet underförstått. Krav framfördes på att kvinnors litteratur skulle 

fungera medvetandehöjande, att de skulle visa att det personliga är politiskt.20 Men Norén 

kritiserar, som så många andra, böcker som inte innehåller en tillräckligt tydlig politisk 

aspekt.21 Frågan kretsar kring vem som skall tillföra den politiska aspekten, författaren eller 

läsaren, och vad den politiska aspekten egentligen består av. Den handlar också om hur den 

medvetandehöjande gruppens kommunikationsformer överförs till litteraturen och där 

fungerar på samma sätt. Och med den frågan är det dags att definiera uppsatsens centrala 

begrepp, den medvetandehöjande romanen. 

  

Den medvetandehöjande romanen 

Enligt Lisa Maria Hogeland dominerades 1970-talets feministiska skönlitteratur av ”the 

consciousness-raising novel”, på svenska den medvetandehöjande romanen, vilket är det 

begrepp som fortsättningsvis används i denna uppsats. Hogeland inkluderar tre typer av 

romaner i begreppet. För det första romaner som skildrar en karaktärs medvetandehöjande 

process. För det andra böcker som har en berättarstruktur enligt principen om att göra det 

personliga politiskt. Slutligen inkluderas böcker som är konstruerade för att höja läsarens 

medvetande.22 Hogeland menar att denna typ av roman spelade en betydelsefull roll för 

spridningen av den nya kvinnorörelsens idéer. Hon beskriver rörelsen som ”a reading 

movement”, det var genom litteraturen kvinnor blev feminister.23 Enligt en artikel från 1977 

                                                 
18 Synnöve Clason, Ängeln på vinden. Om kvinnligt skrivande förr och nu (Stockholm 1989), s. 20. 
19 Immi Lundin,”70-talet. Kvinnolitteraturens skördetid?”, i Kvinnobulletinen 1982:12, s. 31. 
20 Cheri Register menar att litteratur endast behöver förse läsaren med kvinnors erfarenheter. Den 
medvetandehöjande effekten tillför sedan läsaren med sina feministiska kunskaper. Men hon efterlyser ”rätt” 
erfarenheter, det vill säga sådana som skall fungera uppbyggande. Se Register, Cheri, Kvinnokamp och 
litteratur i USA och Sverige (Stockholm 1977), s. 78. 
21 Kjerstin Norén, ”Kvinnorörelse och kvinnokultur”, i Ord & Bild 1979:6, s. 44. Se även Tove Ellefsen, ”Du 
skall skriva ditt liv! Reflexioner kring bekännelser, förtrolighet och politik i den nya kvinnolitteraturen”, i Ord 
& Bild 1977: 7, s. 44-51. 
22 Lisa-Maria Hogeland, Feminism and its fiction. The consciousness-raising novel and the women´s movement 
(Philadelphia 1998), s. ix. Exempel på böcker som ingår i studien: Margaret Atwoods Surfacing (1972), 
Marilyn Frenchs The Women’s room (1977), Erica Jongs Fear of Flying (1973), Joanna Russ Female man 
(1975). 
23 Se också Gayle Greene, Changing the story. Feminist fiction and the tradition (Bloomington 1991), s. 33; 
Kim A. Loudermilk, Fictional feminism. How American bestsellers affect the movement for women´s equality 
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av Inga Britt Hansson och Ingrid Holmqvist, användes inte skönlitterära skildringar av 

kvinnor som ett medel i kvinnokampen i Sverige i samma utsträckning som i USA.24 Men 

även om skönlitteratur inte användes i basgrupperna påverkades ändå litteraturen av praktiken, 

vilken är den aspekt jag studerar.  

      Sambandet mellan den medvetandehöjande praktiken och litteratur har uppmärksammats 

av andra men ingen har, så vitt jag vet, som Hogeland samlat dem under ett begrepp.25 

Romanerna Hogeland studerar kan läsas på flera sätt, som utvecklingsromaner, 

bildningsromaner, konstnärsromaner, emancipationsromaner, pikaresker, bekännelser och så 

vidare. Hogeland ger dem benämningen feministiska men påpekar samtidigt att de spänner 

över ett ganska stort fält, från explicit feministiska romaner till sådana som intar en mer 

tvetydig position till kvinnorörelsen.26 Jag finner Hogelands begrepp användbart eftersom det 

beskriver en särskild typ av (feministisk) intrig, som innefattar både berättarstruktur och 

förhållandet mellan text och läsare.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett urval av 1970-talets svenska feministiska 

medvetandehöjande romaner, undersöka medvetandehöjande berättarstrategier, det vill säga 

vilka berättargrepp som används för att göra det personliga politiskt. 27 Den första 

frågeställningen fokuserar på protagonisten: Vilka berättarstrategier används för att 

framställa protagonistens medvetandehöjande process? För att besvara denna fråga 

analyserar jag hur berättelserna är uppbyggda, vad som driver intrigen framåt till 

protagonistens politiska medvetenhet. Den andra frågeställningen skiftar fokus till läsaren: 

Hur är romanerna konstruerade för att interagera med läsaren, det vill säga hur är de 

                                                                                                                                                       
(New York och London 2004), s. 17 f; Maria Lauret, Liberating literature. Feminist fiction in America (London 
1994), s. 77. 
24 Inga Britt Hansson och Ingrid Holmqvist, ”Lyckliga och olyckliga slut – och slut som är användbara. Att 
skildra kvinnor i kris”, i Ord & Bild 1977:7, s. 54. Påståendet bekräftas av Waldén (samtal 28/10 2005). Hon 
påpekar att det främst var teoretiska verk som diskuterades i basgrupperna. Hon understryker sångernas 
medvetandehöjande betydelse. Om musiken i kvinnorörelsen se Emma Isaksson, ”’Vi måste höja våra röster’. 
Kvinnomusiken inom den nya kvinnorörelsen”, i Kön, makt, våld. Konferensrapport från det sjunde nordiska 
kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002 (Göteborg 2003). 
25 Se t ex Ellefsen, s. 46 f; Rosalind Coward, ”Are all women’s novels feminist novels?”, i The new feminist 
criticism, red. Elaine Showalter (New York och London 1985, original 1980), s. 225; Lauret, s. 86; Greene, s. 
57. 
26 Den svenska socialistiska kvinnorörelsen kallade sig till en början inte feministisk eftersom det ansågs 
borgerligt. Jag ger den ändå beteckningen feministisk eftersom den var det i alla avseenden med undantag av 
själva beteckningen. 
27 Berättarstrategi är ett berättargrepp som används för att uppnå ett visst mål. Se Gerald Prince, A dictionary of 
narratology (Aldershot 1988), s. 64. Eftersom den nya svenska kvinnorörelsen var lika delar socialistisk som 
feministisk innefattar en feministisk medvetenhet också en socialistisk sådan i 1970-talets politiska kontext. 
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konstruerade för att höja läsarens medvetande? Det är med andra ord dubbla, eller möjligen 

dubbelverkande, berättarstrategier jag undersöker. Den tredje och sista frågeställningen är 

kopplad till de två första: På vilket sätt har klass och kön betydelse för vilka berättarstrategier 

som används? Med denna utvidgar jag diskussionen av de två första frågeställningarna. 

 

Material 

Primärmaterialet består av fyra romaner utgivna på 1970-talet. För det första Fia i 

folkhemmet (1974) och Fia med manifestet (1975) av Anna-Lisa Bäckman, och för det andra 

Ta dej en slav (1975) och Mor ror åran är trasig (1978) av Margareta Sarri.28 Eftersom Fia 

med manifestet är en efterföljare till Fia i folkhemmet och Mor ror åran är trasig är en 

efterföljare till Ta dej en slav, analyserar jag dem två och två. Romanerna kan läsas som 

medvetandehöjande romaner i alla de tre betydelser Hogeland ger begreppet, det vill säga att 

de skildrar en medvetandehöjande process samtidigt som de vill styra läsaren till en sådan, 

samt att de är formade utifrån mottot att göra det personliga politiskt. 

      Urvalet har gjorts med hjälp av en lista över vad som lästes i den svenska kvinnorörelsen 

på 1970-talet. Denna publicerades i samband med utställningen ”Kärlek, makt och 

systerskap. 30 år av kvinnokamp”, en utställning om den svenska kvinnorörelsen, främst 

1970-talets.29 Listan är sammanställd av bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna, 

Göteborgs universitetsbibliotek. Deras urval är i sin tur gjort utifrån den skrivna 

litteraturhistorien och egna minnen från 1970-talet. Listans representativitet kan ifrågasättas 

eftersom endast ett fåtal personer ställt samman den. Men den överensstämmer i mångt och 

mycket med historieskrivningen i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, vilket är en följd av att 

listan är skriven med hjälp av den. Eftersom jag inte studerar vilka böcker som 

kvinnorörelsen influerades av utan böcker som influerats av kvinnorörelsen, ser jag ändå inga 

problem med urvalet.  

      De böcker som hittills uppmärksammats i historieskrivningen om 1970-talets litteratur 

med anknytning till kvinnorörelsen är självbiografier eller så kallade bekännelser, till 

exempel Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Agneta Klingspors Inte skära bara 

rispa (1977). Det som lyfts fram i samband med dessa böcker är framförallt den kvinnliga 

                                                 
28 Margareta Sarri, Ta dej en slav (Stockholm 1975) och Mor ror åran är trasig (Stockholm1978); Anna-Lisa 
Bäckman, Fia i folkhemmet (Stockholm 1977, original 1974) och Fia med manifestet (Stockholm 1977, original 
1975). Fia i folkhemmet publicerades första gången 1972 som en följetong i Folket i bild och filmatiserades 
även. 
29 Listan finns på utställningens webbsida: https://intra.ub.gu.se/systerskap/. 
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författarens, tillika berättare och protagonist, skildring av sina egna erfarenheter.30 

Romanerna i mitt urval innehåller en annan berättarsituation, där berättaren och 

protagonisten inte sammanfaller. Jag har valt just dessa böcker eftersom berättarsituationen, 

som mer eller mindre inte tillåter protagonisten berätta om och tolka sina erfarenheter, är 

intressant i medvetandehöjande romaner som skildrar kvinnor som ska lära sig att tolka sina 

egna erfarenheter i ett nytt, feministiskt ljus. 

 

Teori och metod 

Narratologi 

Narratologi är en teoretisk inriktning med rötter i strukturalismen. I sin traditionella form 

inriktar den sig på att studera strukturer, former och funktioner i berättelser och att finna vad 

som är gemensamt i dem.31 I en artikel från 1984 med titeln ”Toward a feminist narratology”, 

konstaterar Susan Sniader Lanser att det har inträffat få möten mellan narratologi och 

feministisk litteraturteori. Hon föresätter sig att utröna på vilket sätt feministisk teori kan 

berikas av narratologi och introducerar därmed begreppet feministisk narratologi. Bland annat 

argumenterar hon för att en narratologisk analys bör ta hänsyn till den samhälleliga kontexten, 

något som den klassiska narratologin inte gör.32 Sedan denna artikel skrevs har narratologin 

utvecklats i en sådan riktning.33  

      Denna riktning ger David Herman, i inledningen till antologin Narratologies (1999), 

benämningen postklassisk narratologi. Han menar att den på flera sätt avviker från och 

omarbetar den klassiska strukturalistiska narratologin. Fokus har flyttat från att enbart 

analysera den formella aspekten av texter till att tolka berättartekniker utifrån en bredare 

kontext, med både läsare och text i blickpunkten. Skiljelinjerna mellan narratologi, 

litteratursociologi och reader response theory har följaktligen försvagats. Min uppsats 

                                                 
30 Se t ex Lena Malmberg, ”Att skriva sig fri. Bekännelseromanen som 1970-talets nya genre”, i Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria. Band IV, s. 173. 
31 Bland svenska narratologer kan Maria Nikolajeva och Lars-Åke Skalin nämnas. Se t ex Maria Nikolajeva,  
Barnbokens Byggklossar (Lund 1998); Lars-Åke Skalin, Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i 
det mimetiska språket (Uppsala 1991). En ny svensk antologi, dock inte uteslutande litteraturvetenskaplig, som 
utgår från narratologisk teori är Att anlägga perspektiv, red. Stefan Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm 
2005) 
32 Susan Sniader Lanser, “Toward a feminist narratology”, i Style 1986: 3.  För en svensk studie med en 
feministisk narratologisk inriktning se t ex Marika Andræ, Rött eller grönt. Flicka blir kvinna och pojke blir 
man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 (diss. Uppsala 2001); Birgitta Holm, Fredrika Bremer och den 
borgerliga romanens födelse (Stockholm 1981). 
33 David Herman, “Introduction: Narratologies”, i Narratologies. New perspectives on narrative analysis, red. 
David Herman (Ohio 1999) s. 11. 
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placerar sig i det postklassiska narratologiska forskningsfältet, i vilket feministisk teori utgör 

en betydande del.34

      I analysen av hur protagonisternas medvetandehöjande utveckling skildras, utgår jag från 

en syn på narrativ som uttryck för ideologi, vilket innebär att jag undersöker de 

medvetandehöjande berättelserna i relation till den samhälleliga kontexten.35 Det har gjorts 

flera feministiska narratologiska studier som studerar kopplingen mellan ideologi och 

narrativ, antingen hur författare anpassar sig till traditionella narrativ eller hur de förändrar 

dessa. 36 Ett exempel på den förstnämnda inriktningen är Nancy K. Millers The heroine’s text 

(1980), som konstaterar att traditionella narrativ är begränsade till att ge kvinnliga 

romankaraktärer två val, att dö eller att gifta sig.37 I ”What can a heroine do?” (1973) hävdar 

Joanna Russ på ett liknande sätt att den realistiska romantraditionen och dess begränsande 

narrativ ger kvinnliga protagonister få handlingsalternativ, eftersom kulturen liksom myterna 

är skapade av och för män.38 Joanne Frye inleder sin Living stories, telling lives (1986) med 

att diskutera denna problematik, men ägnar resten av sin studie åt att bevisa motsatsen, att 

kvinnliga romankaraktärer kan göra något annat än att dö eller gifta sig. I alla fall om de 

tillåts berätta sin egen historia i jagform.39 Något liknande konstaterar Rachel Blau DuPlesiss 

i Writing beyond the ending (1985), i vilken hon studerar hur kvinnliga författare skapar 

narrativ som bryter mot de dominerande androcentriska.40 Rita Felskis diskussioner om 

feministiska narrativ i Beyond feminist aestehtics (1989) ligger nära DuPlessis studie, i 

avseendet att hon undersöker hur den feministiska teorin och kvinnorörelsen skapar nya 

berättelser, till exempel ”the novel of self-discovery”, ett begrepp som rymmer den 

medvetandehöjande berättelsen.41  

                                                 
34 För en antologi med feministisk narratologi, se Ambiguos discourse. Feminist narratology  & British women 
writers, red. Kathy Mezei (Chapel Hill 1996). 
35 Se t ex Lanser, Fictions of authority. Women writers and narrative voice (New York och London 1992), s. 5. 
36 Jag använder narrativ och berättelse synonymt. Narrativ är en översättning av engelskans narrative, som 
enligt Gerald Princes definition lyder: ”The recounting (as product and process, object and art, structure and 
structuration) of one or more real or fictous events communicated by one, two, or several (more or less overt) 
narrators to one, two, or several (more or less overt) narratees.” Se Prince, s. 58. 
37 Nancy K. Miller, The heroine's text. Readings in the French and English novel, 1722-1782 (New York 1980). 
38 Joanna Russ, “What can a heroine do? Or why women can´t write”, i Images of women in fiction. Feminist 
perspectives, red. Susan Koppelman Cornillon (Bowling Green 1972). Russ diskuterar även hur dessa narrativ 
kan skrivas om, t ex genom användningen av nyare genrer som science fiction. 
39 Joanne Frye, Living stories, telling lives. Women and the novel in contemporary experience (Michigan 1986). 
40 Rachel Blau DuPlesiss, Writing beyond the ending. Narrative strategies of twentieth-century women writers 
(Bloomington 1985). 
41 Rita Felski, Beyond feminist aesthetics. Feminist literature and social change (London 1989), s. 122. 
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      Förutom att analysera de medvetandehöjande berättelserna, analyserar jag 

berättarsituationen, det vill säga hur det berättade framförs. 42 Den aspekt av 

berättarsituationen jag fokuserar på är förhållandet mellan protagonisten och berättaren. 43 

För att analysera detta används det narratologiska begreppet röst, ett begrepp som betecknar 

berättaren, helt enkelt den som berättar till exempel en roman. 44 Röst är som andra 

narratologiska termer omdiskuterat och kan karakteriseras på olika sätt.45 Jag har valt den 

definition som Lanser framför i Fictions of authority (1992), eftersom den förenar en 

narratologisk förståelse med en feministisk sådan. Lanser menar att ”narrative voice, situated 

at the juncture of ’social position and literary practice,’ embodies the social, economic, and 

literary conditions under which it has been produced.”46 Berättarteknik utrycker enligt detta 

synsätt ideologi. Hon menar vidare att en syn på social identitet och narrativ form som 

sammanbundna, leder till en analys som betraktar den auktoritet som ges exempelvis en 

berättare eller karaktär, i förhållande till den kontext som ett verk produceras och mottas i.47 

Lanser betraktar kvinnliga författares auktoritetssträvan som något subversivt eftersom 

auktoritet traditionellt sett inte tillskrivits kvinnor. Jag använder dock Lansers teori för att 

problematisera denna syn på berättarauktoritet, genom att analysera förhållandet mellan 

berättaren och den kvinnliga protagonisten. 48

 

                                                 
42 Narratologer gör ren distinktion mellan vad som utgör en berättelse, dess händelser och karaktärer, och hur 
den berättas. Det förra, vad, kallas story (historia) och det senare, hur, kallas discourse  (text). Se t ex James 
Phelan, Narrative as rhetoric. Technique, audiences, ethics, ideology (Ohio 1996), s. 216 och 219. Shlomith 
Rimmon-Kenan gör, utfrån Gerard Genette, ytterligare en distinktion och urskiljer även begreppet narration, 
det vill säga berättandet. Texten är det enda som är direkt tillgängligt för läsaren, men definieras av både storyn 
och berättandet. Se Shlomith Rimmon-Kenan Narrative fiction. Contemporary poetics (London 1983), s. 3 f. 
43 Prince, s. 63. 
44 Berättaren skiljs från både författaren och den implicita författaren, vilken är det medvetande som skapar en 
text. Se Wayne Booth, The rhetoric of fiction (Chicago 1983, original 1961), s. 71-76. 
45 Se t ex Gerard Genette, Narrative discourse. An essay in method (Ithaca 1980), s. 212-268; Lanser, Point of 
view in prose fiction (Princeton 1981), s. 50 ff.; Berättaren. En gäckande röst i texten, red Lars-Åke Saklin 
(Örebro 2003), s. 7 f; Christer Johansson, “Berättare i prosa och film”, i Att anlägga perspektiv, red. Stefan 
Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm 2005). 
46 Lanser, 1992, s. 7. 
47 Åsa Arping, som i sin avhandling Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets 
svenska romandebatt (diss. Eslöv 2002), studerar kvinnliga författares auktoriseringsanspråk använder sig av 
Lansers auktoritetsbegrepp. Även Maria Nikolajeva använder Lansers teori i  ”Auktoritära män och 
otillförlitliga kvinnor. Genus och berättande”, i Berättaren. En gäckande röst i texten, red. Lars-Åke Skalin 
(Örebro 2003) 
48 Birgitte Mral diskuterar i ”Motståndets retorik. Om kvinnors argumentativa strategier”, i Rhetorica 
Scandinavia 2003: 27, kvinnors retoriska strategier. Hon menar att kvinnor, vars röster så länge varit 
undertryckta har, har använt sig av kompromissande retoriska strategier för att ge auktoritet till en röst som inte 
tillskrivs någon sådan. Mral påpekar kort att den moderna kvinnorörelsen skiljer sig avsevärt från den 
kompromissande traditionen. 
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Den hypotetiska läsaren 

För att analysera på vilket sätt texten kan sägas styra läsarens tolkning använder jag Peter J. 

Rabinowitz idé om authorial audience som metodologisk utgångspunkt. Rabinowitz omnämns 

både i narratologiska sammanhang och i samband med reader response theory eftersom hans 

analys förenar berättarstrategier med läsarstrategier. Jag undersöker dock inte hur verkliga 

läsare tolkar texterna. Hela tyngdpunkten ligger på hur texterna är konstruerade för att 

interagera med läsarna.  

      Rabinowitz tanke är att författare skriver med en hypotetisk publik i tanken, som han ger 

beteckningen authorial audience. För att förstå ett verk i enlighet med författarens intention 

måste den faktiska läsaren slå följe med den hypotetiska läsaren, vilken är den term som jag 

fortsättningsvis i denna uppsats använder som en översättning av begreppet authorial 

audience. Rabinowitz menar att han kan undkomma problemet med författarintention genom 

att se den som en social konvention istället för som ett uttryck för författarens psykologiska 

disposition.49 Rabinowitz utför sina analyser utifrån fyra kategorier av regler, ett slags litterära 

konventioner, som fungerar som ett kontrakt mellan författaren och läsaren.50 Dessa regler, 

som varierar beroende av till exempel kontext och genre, är tänkta att styra läsarens 

tolkningar. En annan sak är hur den faktiska läsaren, som kan välja att inte skriva på 

kontraktet eller inte vet hur det går till, läser.51  

      I Narrative as rhetoric (1996) påpekar James Phelan att Rabinowitz begrepp kan vara till 

hjälp för att diskutera balansen mellan textens makt och den enskilda läsaren. Men 

problematiken är lite mer komplicerad än vad Rabinowitz begrepp medger eftersom olika 

läsare kommer att komma fram till olika sätt att läsa som den hypotetiska läsaren, beroende av 

kulturella erfarenheter.52 Jag finner samma problem med Rabinowitz tolkningsteori. På vilka 

grunder kan jag hävda att jag gör en så kallad authorial reading? Genom att placera texterna i 

sin kontext, det vill säga i 1970-talets feministiska offentlighet, både den politiska och 

litterära, och analysera dem utifrån den kan jag säga något om hur de är tänkta att läsas. 

Rabinowitz menar att en authorial reading har bäst förutsättningar att lyckas om författaren 

och läsaren tillhör samma tolkningsgemenskap, vilket endast delvis är fallet i min läsning. 

                                                 
49 Peter J. Rabinowitz, Before reading. Narrative convention and the politics of interpretation (Columbus 
1998), s. 22. 
50 Reglerna är följande: rules of notice, rules of signification, rules of  configuration och rules of  coherence. Jag  
använder de två förstnämnda, vilka jag förklarar när de blir aktuella i analysen. 
51 Rabinowitz typ av läsning är alltså ett slags authorial reading, men till skillnad från Booth som anser att det 
är den mest lyckade läsningen, menar Rabinowitz inte att det finns ett moralistiskt imperativ att göra en sådan. 
Rabinowitz, s. 29 f; Booth, s. 138. 
52 Phelan, s. 147. 
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Som en feministisk läsare är jag en del av det feministiska sammanhang som böckerna är 

producerade i. Men samtidigt är min läsning oundvikligen påverkad av de feministiska 

diskussioner som förts efter 1970-talet. Min ansats är att dels försöka förstå verken utifrån sin 

kontext, dels att förhålla mig kritisk till dem utifrån mitt teoretiska ramverk och det 

sammanhang jag befinner mig i. 

      Min läsning är inte uteslutande fokuserad på texterna. En analys av hela verket, det vill 

säga även framsida, titel och baksidestext, kan säga ytterligare något om vilka läsanvisningar 

som ges. Denna tolkningsaspekt utgår från Gerard Genettes begrepp paratext, som är allt det 

som omger en text: ”the paratext is what enables a text to become a book and to be offered as 

such to its readers and, more generally, to the public.”53 Genette menar att eftersom paratexten 

fungerar som en ingång till texten, en tröskel med Genettes terminologi, påverkar den 

tolkningen. Ett hänsynstagande till paratexten stärker Rabinowitz argument om att våra 

tolkningar formas av konventioner utanför själva texten, eftersom till exempel omslaget har 

betydelse för våra tolkningar av en text.  

      Rabinowitz nämner inte Alistair Fowler men hans syn på genre och tolkning sammanfaller 

med dennes.54 Genrer handlar enligt Fowler mer om tolkning än om klassifikation.55 

Genreanvisning, som kan ges bland annat av bokomslag, påverkar hur texten uppfattas och 

tolkas. Att jag läser böckerna som medvetandehöjande romaner spelar följaktligen stor roll för 

hur jag tolkar texten i enlighet med den hypotetiska läsaren.  

      Det fokus som läggs på den mening texterna förmedlar betyder inte att jag hävdar att den 

är dominerande i den betydelseskapande processen, men det är en intressant aspekt i just mitt 

primärmaterial. 1970-talets litterära och feministiska debatt kretsade till stor del kring hur 

böcker skulle vara konstruerade för att höja läsarens medvetenhet. Hogeland talar om 

feminism som en tolkningsstrategi, att feminism är ett sätt att läsa.56 Mot bakgrund av detta 

kan det vara intressant att ställa frågan om romaner som kan tänkas vända sig till en läsare 

som inte har kunskap om feministiska tolkningsstrategier, som den medvetandehöjande 

romanen, i hög grad försöker styra läsaren mot en sådan tolkning. Därför menar jag att en 

läsning utifrån den hypotetiska läsaren är intressant.  

 

                                                 
53 Gerard Genette, Paratexts. Thresholds of interpretation (Cambridge 1997), s. 1. Paratexten består av 
epitexten, den yttre materiella presentationen av en bok, och av peritexten som omger boken i en vidare 
bemärkelse, t ex recensioner. Se Genette s 5. 
54 Rabinowitz, s. 177. 
55 Alastair Fowler, ”Genrebegrepp”, i Genreteori, red. Eva Haettner Aurelius och Thomas Götselius (Lund 
1997), s. 225. 
56 Hogeland, s. 10. 
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Klass och kön 

1970-talets svenska feministiska samtal dominerades av begreppen klass och kön, vilket är 

tydligt i mitt primärmaterial.57 Diskussionerna idag inbegriper långt fler maktasymmetrier och 

handlar om hur dessa samverkar, vilka som bör prioriteras i en analys och om någon ens kan 

prioriteras. Intersektionalitet är det begrepp som används för att beskriva en analys som tar 

som sin utgångspunkt att olika maktasymmetrier är oupplösligt förbundna med varandra.58 

Min analys är intersektionell på så sätt att jag studerar hur klass och kön samverkar med 

varandra. Jag har dock gjort ett val att begränsa min analys till dessa maktasymmetrier, ett val 

jag gjort utifrån materialet, i vilket de särskilt problematiseras. På grund av tidsbrist får det 

som inte problematiseras i materialet ett mer begränsat utrymme i min analys. 

      Kön är det begrepp som användes i 1970-talets feministiska diskurs och följaktligen även i 

mitt primärmaterial.59 Termen genus introducerades av Yvonne Hirdman i ett svensk 

sammanhang i mitten av 1980-talet, för att göra det möjligt att skilja mellan det biologiska 

könet och det formade. Denna distinktion mellan kön och genus kritiseras bland annat av 

Judith Butler, som menar att den bygger på en föreställning om att ”genus står i ett mimetiskt 

förhållande till kön”.60 Kön är enligt Butler en kulturell konstruktion i lika hög grad som 

genus är det och det ena kan inte sägas föregå det andra, vilket är den förståelse jag utgår 

ifrån. Kroppar blir begripliga i förhållande till det som Butler ger beteckningen den 

heterosexuella matrisen. Den konstruerar två binära och hierarkiskt ordnade könskategorier, 

manligt och kvinnligt, med ett maskulint respektive feminint genus, som förväntas begära 

varandra. Det som ryms inom dessa ramar är det socialt godkända. Denna heteronormativa 

ordning upprätthålls genom att heterosexualitet görs till något naturligt och oproblematiskt.61 

Min användning av könsbegreppet utgår med andra ord inte från att det finns två 

oproblematiska könskategorier, utan från att kön skapas kulturellt och kontextuellt 

                                                 
57 Se t ex Matthis; Women and revolution. A discussion of the unhappy marriage of Marxism and feminism, red 
Lydia Sargent (Boston 1981). Klass och kön var inte de enda maktassymetrierna som formulerades men de som 
dominerade. 
58 Se Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap (Malmö 2005); Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i KVT 
2001: 3; Maria Carbin och Sofie Tornhill, ”Intersektionalitet – ett oanvändbart begrepp?” i KVT 2003: 4; KVT. 
Tema intersektionalitet 2005: 2-3. 
59 Om diskussion kring begreppen kön och genus se Sara Danius, ”Själen är kroppens fängelse. Om den 
vanskliga distinktionen mellan kön och genus”, i Feministisk bruksanvisning, red. Claudia Lindén och Ulrika 
Milles (Stockholm 1995); Cecilia Åsberg, ”Debatten om begreppen – ’genus’ i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
1980-1998”, i KVT 1998: 2. 
60 Judith Butler, ”Kön/genus/begär som subjekt”, i Könet brinner, red. Tiina Rosenberg (Stockholm 2005), s. 45 
61 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002), s. 100. 
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tillsammans med sexualitet och andra maktasymmetrier såsom klass.62 Eftersom min 

förståelse av begreppet kön innefattar ett antagande att kön inte kan särskiljas från sexualitet, 

kretsar min analys till viss del även kring sexualitet. 

      Klass har jag valt att definiera med hjälp av Beverly Skeggs. I Formations of class and 

gender (1997), undersöker hon hur en grupp arbetarkvinnor positionsbestäms och 

positionsbestämmer sig i förhållande till klass. Skeggs menar att kön inte kan göras utan klass, 

vilket hennes studie visar. Min genusvetenskapliga uppsats skiljer sig från Skeggs etnologiska 

studie, bland annat i metod- och materialval. Hennes definition av klass är dock användbar, 

eftersom den innefattar en förståelse av klass som en tilldelad position, inte som en 

självpåtagen identitet. Det marxistiska klassbegreppet lyfter fram den senare förståelsen, 

tillsammans med en materiell förklaringsgrund. Det görs dock en distinktion mellan klass i sig 

och klass för sig. En klass i sig består av arbetare som förenas av sitt gemensamma 

förhållande till produktionsmedlen. När de går samman med ett gemensamt intresse av att 

förändra detta förhållande bildar de istället klass för sig.63 Jag diskuterar det marxistiska 

klassbegreppet i analysen eftersom det aktualiseras av mitt material, på så sätt att skillnaden 

mellan klass i sig och klass för sig används i beskrivningen av den medvetandehöjande 

processen, om än inte helt explicit. Men jag använder Skeggs begrepp som analysverktyg 

eftersom jag är intresserad av hur klass fungerar som positionsbestämning. 

      Klass är enligt Skeggs en föränderlig konstruktion utan original. Hon definierar det som ”a 

discursive, historically specific construction”, som både legitimerar och projiceras på 

materiella ojämlikheter.64 Föreställningar om klass skapar och upprätthåller klassrelationer på 

så sätt att den diskursiva framställningen av klass och klasspositioneringen påverkar tillgången 

till materiella och kulturella resurser. En positionsbestämning som arbetarklasskvinna ger 

oftast en begränsad tillgång till materiellt och kulturellt kapital eftersom arbetarklasskvinnor i 

många situationer inte tillskrivs social auktoritet. 

       

                                                 
62 Se Margareta Lindholm, ”Vad har sexualitet med kön att göra?”, i Lambda Nordica 1996: 3-4; Rosenberg, s.  
69-75.  
63 Se t ex Karl Marx och Friedrich Engels, Det kommunistiska manifestet (Stockholm 1994, utkoriginal 1848), s. 
19; Ulf Magnusson. Från arbetare till arbetarklass. Klassformering och klassrelationer i Fagersta – ett 
mellansvenskt brukssamhälle ca 1870-1909 (diss. Uppsala 1996), 28 f. 
64 Beverly Skeggs, Formations of class and gender. Becoming respectable  (London 1997), s. 16. 
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Tidigare forskning 

Kvinnorörelsen i Sverige 

Forskningen om 1970-talets svenska kvinnorörelse befinner sig i startgroparna. I nuläget är 

jag därför främst hänvisad till kortare artiklar som publicerats i anslutning till pågående 

avhandlingar och forskningsprojekt i ämnet.  

      Med forskningsprojektet ”Att ge sig själv makt. Den nya kvinnorörelsen i Sverige på 

1960-, 1970- och 1980-talen”, dokumenterar Elisabeth Elgán, Eva Schmitz och Kjell Östberg 

den svenska kvinnorörelsen under tre decennier. En inblick i projektet ges i rapporten 

Kvinnorörelsen och 68 (2001), som innehåller dels en artikel av Eva Schmitz om den nya 

kvinnorörelsens uppkomst och utveckling, dels en utskrift från ett så kallat vittnesseminarium 

med kvinnor som var med på tiden då det begav sig.65 Kjell Östberg har även tidigare skrivit 

om 1960- och 1970-talens sociala rörelser i 1968 när allting var i rörelse (2002), som 

innehåller ett avsnitt om kvinnorörelsen.66

      Kvinnorörelsens organisationsformer och vad kvinnors kollektiva handlande innebär 

diskuteras i Ulrika Thomsons artikel ”’Rätten till våra kroppar’.” (2000) och i Emma 

Isakssons artikel ”Med, mot eller utan män?” (2004). 67 Båda artiklarna är kopplade till 

pågående avhandlingsarbeten om 1970-talets kvinnorörelse. 

      Till den tidigare forskningen hör även antologin Konstfeminism (2005), som publicerats i 

samband med utställningen Konstfeminism.68 Den innehåller några kapitel med fokus på 

1970-talets kvinnorörelse och konst. En bred bild av kvinnorörelsen ges i en annan 

utställningskatalog, Kärlek, makt, systerskap (2002).69 Den innehåller till största delen 

berättelser från kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen under 1970-talet, i 

Grupp 8 eller andra organisationer, i arbetsplatsstrejker eller som konstnärer. Ulla Wikanders 

artikel ”Kvinnokultur, skillnader och sociobiologi” (1999) är också skriven ur ett sådant 

                                                 
65 Kvinnorörelsen och ’68. Aspekter och vittnesbörd, red. Elisabeth Elgán (Huddinge 2001). 
66 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse. Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna (Stockholm 
2002). 
67 Ulrika Thomsson, ”Rätten till våra kroppar. Kvinnorörelsen och våldtäktsdebatten”, i Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 2000: 4; Isaksson, ”Med, mot eller utan män? Diskussioner om kvinnokampens former inom Grupp 8”, 
i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år, red. Yvonne Svanström och Kjell Östberg (Stockholm 
2004). Se även: Thomsson, ”Striden om tiden. Kvinnorörelsen och sex timmars arbetsdag”, i Än män då? Kön 
och feminism i Sverige under 150 år, red. Yvonne Svanström och Kjell Östberg (Stockholm 2004); Isaksson, 
”Bakom slagorden. Om grupp 8”, i Över tid och rum. En antologi tillägnad Bo Lindberg, red. Anders Burman 
och Benny Jacobsson (Stockholm 2003); Isaksson, 2003. 
68 Konstfeminism.Strategier och effekter från 1970-talet till idag, red. Anna Nyström, Louise Andersson, 
Magnus Jesner, Anna Livion Ingvarsson, Barbro Werkmäster och Niclas Östlind (Stockholm 2005).   
69 Kärlek, makt, systerskap. 30 år av kvinnokamp, red. Lena Olsson (Göteborg 2002). 
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perspektiv och ger en syn på kvinnorörelsens utveckling.70 En annan personlig skildring är 

Gunilla Thorgrens bok Grupp 8 och jag (2003) om hennes engagemang i Grupp 8.71 Någon 

svensk motsvarighet till Drude Dahlerups omfattande studie av den danska kvinnorörelsen 

Rødstrømperne (1998) i vilken hon söker förklaringar till rörelsens uppkomst, men främst till 

dess utveckling och upplösning, finns ännu inte.72

      Det finns även pågående avhandlingsarbeten inom det litteraturvetenskapliga området, 

med publicerade artiklar. Carina Köres artikel ”Systrar, när vi skapar världen…” (2004), 

handlar om utopier i kvinnorörelsen med exempel hämtade från Ingrid Sjöstrands diktning.73 

I ”Visionen om en fri kvinna” (2004), diskuterar Birgitta Johansson vilken betydelse 

skapandet av en ny kvinnoidentitet hade för kvinnorörelsen.74 Gemensamt för artiklarna är att 

de sätter litteraturen i relation till den sociala rörelsen och lyfter fram litteraturens politiska 

roll.75  

      Christines Sarrimos avhandling När det personliga blev politiskt (2000) kartlägger 1970-

talets feministiska och litterära offentlighet, samt studerar vilken betydelse denna offentlighet 

har för tolkningen och bedömningen av kvinnliga självbiografier.76 Sarrimos avhandling är 

viktig för min uppsats på grund av dess övergripande diskussion av 1970-talets litterära 

debatter.77

      Till historieskrivningen om 1970-talets litteratur har givetvis också Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria bidragit.78 Lena Malmbergs artikel ”Att skriva sig fri” (1997) 

behandlar 1970-talets bekännelse och utvecklingsroman under beteckningen 

”erfarenhetslitteratur”. De romaner som ingår i mitt material diskuterar Malmberg som 

                                                 
70 Ulla Wikander, ”Kvinnokultur, skillnader och sociobiologi. Kvinnorörelsen från 1960- till 90-tal ur ett 
personligt perspektiv”, i Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter, red. Lena Sommestad, Christina 
Florin och Ulla Wikander (Stockholm 1999). 
71 Gunilla Thorgren, Grupp 8 och jag (Stockholm 2003). 
72 Drude Dahlerup Rødstrømperne. Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning och genomslag 
1970-1985 (Köpenhamn 1998). 
73 Carina Köre, Systrar, när vi skapar världen…Poesi och utopi inom kvinnorörelsen”, i Vision och verklighet. 
Föreläsningar hållna under humanistdagarna den 9-10 oktober 2004 (Göteborg 2004). 
74 Birgitta Johansson, ”Visionen om en fri kvinna. Kvinnoidentitet i Margareta Garpes och Susanne Ostens 
’Jösses flickor! Befrielsen är nära’”, i  Vision och verklighet. Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under 
humanistdagarna den 9-10 oktober 2004 (Göteborg 2004). 
75 Hanna Hallgren skriver en avhandling med arbetstiteln ”Förståelser av den lesbiska kroppen under svenskt 
1970-tal”, utifrån ett blandat material bestående av  skönlitteratur, kvinnobulletins-, pjäs-, film- och 
musiktextmaterial. Ytterligare en studie som är på gång är Ulla Manns Upp systrar väpnen er om 
genusforskningens historia. 
76 Christine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi (diss. 
Stockholm 2000). 
77 Lyrikvännen 2005:5, med S.K.A.M som gästredaktörer aktualiseras denna debatt. 
78 Se även Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Kvinnokamp och kvinnolitteratur”, I Från modernism till massmedial 
kultur. Den svenska litteraturen, III, red, Lars Lönnroth, Sven Delblanc, Sverker Göransson (Stockholm 1999).  
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exempel på kvinnliga utvecklingsromaner.79 Någon ytterligare forskning om mitt 

primärmaterial finns i dagsläget inte.  

 

Utblickar  

Forskning om kvinnorörelsen i USA och Storbritannien är betydligt mer omfattande.80 Flera 

teoretiska verk från 1970-talet innehåller både dokumentation och diskussion kring den då 

växande kvinnorörelsen, till exempel Mitchells The woman’s estate (1971)och Shulamith 

Firestones The dialectic of sex (1971).81

      Bland senare omfattande studier kan Flora Davis Moving the mountain (1991), om 

kvinnorörelsens påverkan på USA:s lagstiftning, nämnas.82 April Carter i The politics of 

womens rights (1988) är en liknande studie, men med utgångspunkt i brittiska förhållanden.83  

      Barbara Ryan studerar i Feminism and the women´s movement (1992) den amerikanska 

kvinnorörelsens organisering i relation till tidigare feministiska rörelser.84 En vanlig 

utgångspunkt är annars att undersöka kvinnorörelsen i förhållande till bland annat 

vänsterrörelsen och medborgarrättsrörelsen, vilket antologin Social movements of the sixties 

and seventies av Jo Freeman (1983) är ett exempel på.85

      Det är främst de studier som behandlar 1970-talets litteratur i förhållande till 

kvinnorörelsen och feministisk teori som är relevanta för min analys. Jag har redan nämnt 

Hogelands Feminism and its fictions (1998), som är betydelsefull för uppsatsens 

utgångspunkt. Hennes definition av den medvetandehöjande romanen bygger i sin tur på 

Ellen Morgans beskrivning av den feministiska bildningsromanen i artikeln 

”Humanbecoming. Form and focus in the neo-feminist novel” (1972). Morgan menar att 

bildningsromanens intrig är användbar för att skildra kvinnors kamp för subjektskap och 

därför fick ett uppsving i kvinnors litteratur på 1970-talet.86

                                                 
79 Lena Malmberg, ”Att skriva sig fri. Bekännelseromanen som 1970-talets nya genre”, i På jorden. Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria 1960-1990, IV, huvudred. Elisabeth Moller Jensen (Höganäs 1997). 
80 Om den nya kvinnorörelsen i övriga Europa, se t ex Solveig Bergman, The politics of  feminism. Autonomous 
feminist movements in Finland and West Germany from the 1960s to the 1980s (diss. Åbo 2002); Runa Haukaa, 
Bak slagordene. Den nye kvinnebevegelsen i Norge (Oslo 1982). 
81 Shulamith Firestone, The dialectic of sex (London 1971). 
82 Flora Davis, Moving the mountain. The women’s movement in America since 1960 (New York 1991). 
83 April Carter, The politics of women’s rights (London 1988). 
84 För en diskussion om den amerikanska kvinnorörelsens organisering och ideologi, se Anne-Marie Berggren, 
Likhet eller särart – harmoni eller konflikt. En analys av kvinnorörelsens idéer (diss. Göteborg 1987). 
85 Jo Freeman, Social movements of the sixties and seventies (New York 1983). Se även Evans; Håkan Thörn, 
Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989 (Stockholm 1997). 
86 Ellen Morgan, ”Humanbecoming. Form and focus in the neo-feminist novel”, i Images of women in fiction. 
Feminist perspectives, red. Susan Koppelman Cornillon (Ohio 1972). 
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      Morgan nämner dock inte uttryckligen sambandet mellan medvetandehöjning och 

litteratur. Det gör däremot Rosalind Coward i ”Are all women´s novels feminist novels?” 

(1980), som dock förhåller sig kritisk till vad hon kallar ”novels that change lives”, det vill 

säga romaner som utger sig för att höja läsarens feministiska medvetande. Hon menar att de i 

många fall kommer i populärlitterär, och enligt henne därmed dålig, form.87  

      Cheri Register kan omnämnas som 1970-talets främsta förespråkare för 

medvetandehöjande romaner. I Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige (1977), en 

omarbetad och översatt version av hennes avhandling, redogör hon för en preskriptiv 

litteraturkritik med krav på bland annat att kvinnors litteratur bör fungera 

medvetandehöjande.88 Till skillnad från Hogelands studie som handlar om vad en 

medvetandehöjande roman är, diskuterar Register hur den bör vara. 

      Det är inte bara Hogeland som på senare tid har uppmärksammat den medvetandehöjande 

praktikens inflytande på kvinnors litteratur under 1970-talet. Maria Laurets Liberating 

literature (1994), som behandlar förhållandet mellan kvinnors litteratur och sociala rörelser 

på 1930- och 1970-talen, hävdar att den medvetandehöjande romanen utgjorde den första 

utvecklingsfasen i 1970-talet feministiska litteratur. Dessa romaner handlar enligt Lauret om 

förändring och berättar om ”hur (och varför) jag blev feminist”. 89 Förändring och feministisk 

utveckling är i fokus i Felskis diskussion om feministisk 1970-talslitteratur i Beyond feminist 

aestehtics (1989). Hon diskuterar medvetandehöjning i anknytning till den feministiska 

bekännelsen.90

      Gayle Greene diskuterar 1970-talets kvinnorörelse och litteratur i Changing the story 

(1991). Greene diskuterar medvetandehöjning som ett viktigt inslag i 1970-talets litteratur, 

men samlar inte sådana romaner under en beteckning. Hon menar att skildringen av en 

medvetandehöjande process blev ett dominerande inslag i feministisk litteratur på grund av 

att feministiska författare visste vilken inverkan en bok kan ha på läsarens medvetande.91 Ett 

liknande påstående görs av Kim A. Loudermilk i Fictional feminism (2004), som studerar 

litterära representationer av feminism och feminister.92  

                                                 
87 Rosalind Coward, ”Are all women’s novels feminist novels?”, i The new feminist criticism, red. Elaine 
Showalter (New York och London 1985). 
88 Cheri Register, Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige (Stockholm 1977). 
89 Lauret, s. 86 ff. Böcker från andra fasen utmärks av att de skildrar ett färdigt feministisk subjekt som kan 
agera för förändring. Böcker från den tredje fasen reflekterar över 1960- och 1970-talets sociala rörelser. 
90 Felski, s. 87. 
91 Greene, s. 57. 
92 Loudermilk, s. 17 f.  
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      Paulina Palmer använder sig inte uteslutande av litteratur från 1970-talet i sin studie av 

feministisk teoris inflytande på kvinnors litteratur Contemporary women´s fiction (1989), 

men en övervägande del är hämtad därifrån.93 Liksom jag undersöker hon berättarstrukturer 

och strategier, till exempel hur författare går till väga för att förmedla feministisk kunskap, 

dock inte med ett särskilt fokus på medvetandehöjande berättarstrategier. Kvinnors litteratur 

från 1970-talet utgör också primärmaterialet i Helena Erikssons Husbands, lovers and 

dreamlovers (1997), om representationen av heterosexuell maskulinitet i kvinnors romaner 

från 1970-talet.94

                                                 
93 Paulina Palmer, Contemporary women´s fiction. Narrative practice and feminist theory (New York och 
London 1989) 
94 Helena Eriksson, Husbands, lovers and dreamlovers. Masculinity and female desire in women´s novels of the 
seventies (diss. Uppsala 1997). 
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Analys 

”Men så tänkte inte Fia”. Den dominerande berättaren 

 

Inledning 

Kvinnokamp är klasskamp, klasskamp är kvinnokamp, löd en av Grupp 8:s paroller. 1970-

talets kvinnorörelse hade en socialistisk bas och störtandet av det kapitalistiska systemet 

ansågs vara ett delmål nära målet på vägen mot kvinnors frigörelse. Arbetarklasskvinnor 

pekades ut som den mest förtryckta gruppen, men också den potentiellt mest revolutionära 

gruppen eftersom de hade mest att vinna på en socialistisk samhällsomvandling. I ”Var står 

kvinnorörelsen?” argumenterar Iréne Matthis för att kvinnorörelsen måste nå ut till 

arbetarklassens kvinnor. 

 
Är kampen enbart inriktad mot det speciella kvinnoförtrycket relaterar denna naturligtvis till alla kvinnor. 
Men är målsättningen dessutom det socialistiska samhället måste de frågor som förs fram representera de 
kollektiva krav som kan ställas från de mest utsatta och exploaterade kvinnornas sida. Det är 
arbetarklassens kvinnor, såväl yrkesarbetande som hemarbetande. Det är glesbygdens kvinnor som lever 
inför hotet att tvingas lämna sina hembygder för tristessen i storstädernas sovghetton. Det är bland dessa 
kvinnor som en socialistisk kvinnorörelse måste finna sin förankring, sin sociala bas.95

       

Frågan om hur klasskampen och kvinnokampen skulle förenas, och vilken kamp som skulle 

prioriteras, var känslig. Den ledde bland annat till att en grupp bröt sig ut ur Grupp 8 och 

bildade Arbetets kvinnor, som sade sig ville föra arbetarkvinnors talan. 

      I Bäckmans två romaner Fia i folkhemmet och Fia med manifestet innehar denna konflikt 

en framträdande plats. Huvudpersonen Fia skall bli medveten om både det klass- och 

könsförtryck som beskrivs vila tungt på hennes axlar. Hur en kvinna som bestäms till en 

sådan förtryckt position blir feministisk och socialistiskt medveten är en genomgående fråga i 

följande analys. Jag inleder med att diskutera de medvetandehöjande berättarstrategier som 

främst riktar sig till Fia och övergår sedan till att analysera desamma som riktar sig till 

läsaren. 

 

Vad kan Fia göra? 

Flytta hemifrån, skaffa barn och gifta sig. De första sidorna i Fia i folkhemmet skildrar Fias 

snabba steg in i vuxenlivet. De presenteras som ett nästintill oundvikligt händelseförlopp, 

som redan upptrampade spår som det bara är att snällt följa. Fias livslinje går utmed det som 

Judith Halberstam menar är en heteronormativ tidskonstruktion, ett sätt att organisera livet 

                                                 
95 Matthis, s. 194. 
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utifrån det heterosexuella äktenskapet och reproduktionen. 96 För Fia handlar valet om att 

gifta sig eller att inte gifta sig. Valet är så självklart att hon inte funderar över det andra 

alternativet; att inte gifta sig. Men att händelseförloppet kunde ha varit annorlunda, i alla fall 

lite, om bara Fia hade tänkt till lite först, klargörs också: ”Några dagar senare omvandlas Fia 

(Anna-Sofia) Karlsson till Fia Larsson. Det var Björne som ville det, tänker hon efteråt.”97 I 

Fia i folkhemmet och Fia med manifestet skildras sedan Fias utveckling, från att vara en 

person som är oklar och osäker i tankar och handling till att bli handlingskraftig och 

beslutsam. 

      Så vad kan Fia göra? Hon gifter sig som den traditionella romanhjältinnan men i stället 

för att giftermålet avslutar berättelsen och därmed inte kan problematiseras, inleds första 

boken med giftermålet, i likhet med många andra medvetandehöjande romaner med 

heterosexuella protagonister.98 Genom giftermålet blir Fia kvinna, vilket hon inser när maken 

Björne kallar henne det. Hon är till en början inte bekväm med beteckningen: ”Jag – är – en – 

kvinna, försöker Fia i tankarna. Men hon vågar inte säga det högt” (Fif 24). Att bli kvinna är 

för Fia detsamma som att bli vuxen. Fia blir gradvis medveten om de plikter som läggs på 

henne som en gift kvinna, till exempel att ta hand om hushållet, och hon är inte bekväm med 

det. Hon uppger resignerat att det är oundvikligt att utvecklas till kvinna: ”Det var en chock 

för mej när jag begrep att jag inte skulle kunna slippa undan. Det här med att vara… Kvinna” 

(Fmm 137). Men hon uttrycker strax efteråt en önskan att bli något utöver det.99  

      Den kvinna som Fia inte vill bli är kvinnan så som Simone de Beauvoir beskriver henne i 

Det andra könet. de Beauvoir menar att kvinnans situation utmärks av en motsägelse. Å ena 

sidan definieras hon som kvinna och objekt, å andra sidan som människa och subjekt. 

Kvinnans situation kännetecknas framförallt av immanens, upprepning och passivitet.100 Fias 

önskan att bli något mer än kvinna kan beskrivas som en strävan att undkomma immanens 

och uppnå transcendens, att sträva efter ett särskilt mål istället för att vaggas fram och 

tillbaka i hemmet. Väninnan och hemmafrun Agneta framställs som en sådan kvinna och står 

för allt det Fia inte vill bli. ”Jag vill inte bli som du” (Fif 83), utbrister Fia vid ett tillfälle. 

                                                 
96 Judith Halberstam, In a queer time and place. Transgender bodies, subcultural lives (New York 2005), s. 10.  
97 Bäckman, 1974, s. 17. Hädanefter hänvisar jag till primärmaterialet med sidhänvisning inom parentes i den 
löpande texten.. 
98 Alice Walkers The color purple (1982) både befäster regeln och utgör ett undantag. Den inleds med att 
protagonisten blir bortgift med en man, men avslutas men att hon inleder ett lesbiskt förhållande (1982). I Rita 
Mae Browns Rubyfruit jungle (1973), med en lesbisk huvudperson, gifter sig inte huvudpersonen alls. 
99 Se också Fia i folkhemmet, s. 84. 
100 Simone de Beauvoir, Det andra könet (Stockholm 2000, original 1949), s. 369 ff. 
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      Utvecklingen till kvinna, i betydelsen gifta sig och skaffa barn, framställs alltså som både 

något oundvikligt och icke önskvärt. Att uppnå subjektskap och politisk medvetenhet innebär 

att inte bli kvinna så som hemmafrun Agneta, utan att bli fast i konturerna och att ha ett annat 

mål i livet än enbart familjebildning. Men samtidigt framställs kvinnoblivandet och den 

medvetandehöjande processen som två parallella och sammanfogade utvecklingar. För att bli 

medveten om de begränsningar som en traditionell kvinnoroll innebär måste Fia först leva 

som hemmafru. Äktenskapet, som en viktig del i Fias kvinnoblivande, blir genom denna 

konstruktion en förutsättning för ett höjt medvetande.101

      I flera studier om kvinnors litteratur från 1970-talet uppmärksammas äktenskapet och 

dess förändrade roll för den kvinnliga huvudpersonen, i förhållande till en äldre 

romantradition där äktenskapet utmålades som den fullkomliga lyckan. Carolyn Heilburn 

menar att kvinnors romaner från 1970-talet ofta avslutas med skilsmässa, i stället för 

giftermål.102 Eriksson noterar att det är lika vanligt att de inleds med en skilsmässa.103 Båda 

uppmärksammar att de på ett eller annat sätt innehåller en skilsmässa och romaner med en 

medvetandehöjande intrig utgör inga undantag. I en av de mest utpräglade och kända 

medvetandehöjande romanerna, The women´s room av Marilyn French, är skilsmässan en 

förutsättning för att protagonisten Mira skall bli självständig och feminist. Så är också fallet i 

de flesta feministiska bildningsromaner från 1970-talet, som böckerna om Fia kan läsas som. 

Enligt Felski innehåller feministiska bildningsromaner i de flesta fall en tillfällig eller 

definitiv skilsmässa, eftersom äktenskapet i dessa utgör ett hinder i huvudpersonens 

självständighetssträvanden.104 Till skillnad från de romaner som diskuteras av Heilburn, 

Eriksson och Felski, innehåller Fia-böckerna ingen skilsmässa. Dock innehåller de, liksom 

till exempel The women´s room, en kritik av äktenskapet som institution. Men den kritik som 

framförs formuleras inte av Fia utan av berättaren. Det kan utgöra en förklaring till varför 

intrigen inte tar vägen om skilsmässa, till skillnad från många andra liknade romaner från 

samma tid, som liksom Fia-böckerna mer eller mindre knyter an till den nya kvinnorörelsen 

och dess idéer. 

      Att skilsmässa inte förekommer i böckerna om Fia kan alltså förklaras utifrån den 

omständighet att Fia inte har någon kunskap om kritiken som berättarrösten riktar mot 

äktenskapet. De feministiska analyserna förändrar inte intrigen, i stället riktas de till läsaren 

                                                 
101 Så är även fallet i de två böckerna av Margaret Sarri som ingår i mitt primärmaterial. Se s. 60 i denna 
uppsats. 
102 Carolyn G Heilburn, ”Marriage and contemporary fiction”, i Critical Inquiry 1978: 5, s. 309. 
103 Eriksson, s. 61. 
104 Felski, s. 138. 
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för att förändra dennas liv. Den medvetandehöjande berättarstrategi som riktar sig till läsaren 

överordnas med andra ord den som syftar till att skildra Fias feministiska utveckling. Detta 

kan belysas med hjälp av en episod i Fia i folkhemmet, en kritisk analys av kärlekens roll i 

patriarkatet, som berättaren avslutar med orden: ”Kärleken styrde dem in i den samhälleliga 

kvinnotjänsten” (Fif  75). Berättaren konstaterar sedan att orden inte är Fias. En liknande 

analys förmedlas av huvudpersonen Lisa i Sarris Mor ror åran är trasig och leder till att Lisa 

konfronterar sin make, eftersom hon sätter de teoretiska insikterna i relation till det egna 

äktenskapet.105 I Fia i folkhemmet uteblir konsekvenserna, vilket kan ses som en följd av att 

det är berättaren som analyserar Fias situation istället för att Fia analyserar den själv. 

Berättarens analyser följs av påpekandet att ”dessa tankar tänkte inte Fia direkt” (Fif 75), 

eller liknande. Genom denna berättarstrategi analyseras Fias situation ur ett politiskt 

perspektiv utan att hon blir medveten om den, vilket får till följd att intrigen inte går i samma 

riktning som den feministiska kunskapen. I förhållande till det narrativ som dominerade 

1970-talets feministiska litteratur, skulle ändhållplatsen för denna kunskap vara en 

skilsmässa. 

      Även om förändring inte sker genom skilsmässa, går Fias utveckling ändå åt ett 

feministiskt håll. Epigrafen i Fia med manifestet, det vill säga texten på försättsbladet, uppger 

att författaren vill visa att Fia kan förändras: ”Fia är inte utvecklingsbar. Utlåtande av 

psykolog efter läsningen av första boken om Fia, ”Fia i folkhemmet”. Enligt Genette 

fungerar epigrafen som en tolkningsanvisning till den efterföljande texten.106 Läsaren 

ombeds lägg märke till Fias utveckling och förstå den som just en sådan. Psykologen kan 

uppfattas som en auktoritet som skall motbevisas. Fia förändras också mycket riktigt och blir, 

till viss del, feministiskt medveten. Till exempel konstaterar hon: ” - Aldrig ska jag kalla mej 

dam. Det är nåt lurt när dom kallar en dam. Det är ett sätt att vara artig bara för att dölja nån 

större sorts oartighet mot damen ifråga.” (Fmm 100 f). Hon bestämmer sig för att ta 

kontrollen över sitt eget liv och för att ta steget ut i samhället och göra det till en bättre plats 

att leva i. Men om beslutets betydelse är Fia inte medveten. Berättaren påpekar angående 

Fias planer på att förändra sig själv och samhället: ”Men utan att veta om det har Fia slagit in 

en röd kil av barnslighet i den grå vuxenheten. Hon har påbörjat ett pionjärjobb” (Fmm 138, 

min kursiv). Även när Fia blivit politiskt medveten vet alltså berättaren fortfarande mer än 

Fia. 

                                                 
105 Se s. 66 i denna uppsats. 
106 Genette, s. 157. 
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      Detta kunskapsmässiga förhållande mellan protagonisten och berättaren kan kopplas till 

berättarsituationen. Frye hävdar i Living stories, telling lives att jagromaner av kvinnliga 

författare, där den kvinnliga berättaren också är protagonisten, är en idealisk feministisk 

romanform eftersom den låter den kvinnliga karaktären själv forma sin berättelse.107 Även 

om uttalandet kan problematiseras på grund av antagandet om enhet mellan den kvinnliga 

författaren och den kvinnliga karaktären, belyser Fryes påstående en intressant aspekt i Fia-

böckerna, nämligen vad en romankaraktär kan göra om hon inte berättar sin egen historia. Fia 

förblir på sin plats, både i relationen till sin man och till berättaren. Det kan förklaras utifrån 

den omständighet att hon själv inte analyserar sina erfarenheter och som en följd därav inte 

kan förändra sitt livs riktning i enlighet med denna analys, vilket också visar på betydelsen av 

den medvetandehöjande metoden. 

      Men en tänkbar fortsatt förändring är inte helt utesluten. Den sista boken pekar framåt på 

möjliga framtida förändringar, något som är typiskt för den medvetandehöjande romanen. Fia 

påpekar angående sin förändring att: ”Det är bara början det här, alltsammans” (Fmm 126). 

Slutet är med andra ord ett öppet slut. Hogeland finner att det öppna slutet är en vanlig 

berättarstrategi i den medvetandehöjande romanen, eftersom det kan peka på tänkbara 

feministiska framtidsvisioner, något som den realistiska ramen inte rymmer.108 Även Felski 

uppmärksammar det öppna slutet. Hon menar att det feministiska narrativets upplösning 

också fungerar som dess början, att det är bara grunden för feministisk förändring som läggs i 

romanen.109 Enligt DuPlessis kan detta att skriva ”beyond the ending” fungera som ett 

feministiskt sätt att skriva, eftersom det bryter mot de dominerande patriarkala narrativ som i 

regel utmärks av tillslutning.110 Men slutet för Fia innebär, trots framtidsplaner, mer att knyta 

an till historien än att kanske förändras och förändra: 
 
När Fia lägger ner luren betraktar hon sin hand. Hon påminner sig morsans hand kring den andra luren 
därborta. Deras händer är lika i detalj, som upprepningar. Kanske morsans hand i sin tur liknar hennes 
mors, mormors, hand. Så fogar sig händerna samman i en oändlig räcka bakåt. Händerna – ett sorts arv. 
(Fmm 144) 

 

Hogeland konstaterar att döttrar används i medvetandehöjande romaner för att representera 

framtiden.111 I Fia-böckerna används istället sonen som en symbol för framtida förändring, 

                                                 
107 Frye, s. 75 f. 
108 Hogeland, s. 106. 
109 Felski, s. 133. 
110 DuPlesiss, s. 5. 
111 Hogeland, s. 119. 
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vilket kan tolkas som ett uttryck för klassperspektivets företräde framför könsperspektivet.112 

Men en formulering av en tänkbar feministisk förändring uteblir till förmån för ett slags 

historisk determinism. Stycket kan också tolkas på ett mer välvilligt sätt, som en feministisk 

återknytning till en kvinnohistoria, en tolkning som Malmberg gör.113

      Till skillnad från andra huvudpersoner i medvetandehöjande romaner, går inte Fia så 

många steg åt något håll. Förutom att det kan kopplas till att berättarsituationen, som 

positionerar Fia som ett passivt objekt, inte tillåter henne något större handlingsutrymme, kan 

det förstås som en konsekvens av den klasstillhörighet Fia tillskrivs. Fia framställs om en 

förtryckt arbetarklasskvinna, både innehållsmässigt och berättartekniskt, vilket förhindrar en 

större rörlighet. Den medvetandehöjande processen och handlingskraften som den resulterar i 

kringskärs av det tunga falska medvetande som berättaren konstaterar omger Fia, att hon ”är 

styrd” (Fif 74). Hon är, med en marxistisk terminologi, på stadiet klass i sig men inte klass 

för sig. Det förra begreppet beskriver en grupp arbetare med potential att gå samman, medan 

den senare består av arbetare som har tagit det politiska steget och gått samman på grund av 

det upptäckta gemensamma klassintresset. De har sålunda utvecklat ett klassmedvetande.114 

Enligt marxistiskt teori beror det tillstånd klass i sig beskriver på att den borgerliga 

ideologins makt förhindrar arbetare att inse sina verkliga klassintressen.115 Betraktad med 

utgångspunkt i Skeggs syn på klass, blir positioneringen av Fia som arbetarklasskvinna 

problematiskt, eftersom den resulterar i att hon fråntas agens på grund av det falska 

medvetande hon antas besitta. Eftersom Fia enligt berättaren har ett falskt medvetande och 

inte inser att hon tillhör arbetarklassen, förklarar berättaren Fias klasstillhörighet för läsaren. 

Det ger också berättaren tolkningsföreträde på Fias klass- och könsbundna erfarenheter, 

eftersom hon inte kan tolka dem på rätt sätt.  

      Berättarsituationen liknar den som Felski menar är typisk för den feministiska 

bildningsromanen. I den framställs protagonisten inledningsvis som passiv och okunnig, 

vilket förstärks av att berättaren är det motsatta. Protagonisten är det dåliga och avskräckande 

exemplet. I slutet sammanfaller perspektiven när protagonisten nått upp till berättarens 

kunskaps- och erfarenhetsnivå.116 Om Fia-böckerna läses som bildningsromaner kan Fia 

                                                 
112 Se Fia i fokhemmet, s. 127 f. 
113 Malmberg, , s. 179. 
114 Magnusson, s. 28 f. 
115 Denise Meyerson, False consciousness (Oxford 1991), s. 73. 
116 Felski, s. 136. Författaren uppger i epigrafen i Fia i folkhemmet att: ”Hennes [Fias] öden och äventyr är ett 
svar på de s k pikareskromaner som befolkas av manliga hjältar, alltsomoftast i en mera storslagen omgivning.” 
Pikaresk är alltså den genreanvisning som författaren ger. Pikaresk är en roman som är ”satirisk och 
samhällskritisk och skildrar (ofta i jagform) huvudpersonens vandring från plats till plats, en vandring som är 
fylld av skurkstreck och äventyr”. Se Germund Michanek, Litterär uppslagsbok (Stockholm 1996), s. 178. 
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uppfattas som ett exempel på den dåliga förebilden. Men i böckerna om Fia handlar det inte 

bara om att berättaren vet mer än Fia, utan också om att hon positionsbestäms utifrån klass 

och kön, något som placerar henne i en underordnad och fast position. Deras perspektiv 

sammanfaller till slut, men det sker på berättarens villkor.  

 

Analysera Fias förtryck 

Vid ett tillfälle bestämmer sig Fia för att lämna hemmet tillfälligt men hindras av sin 

graviditet. Hon måste åka till BB och föda, där hon återigen förenas med sin man. 

Återföreningen beskrivs dock inte, utan får antas av läsaren. Fia lyckas, på grund av sin 

biologi, inte undkomma äktenskapet. Denna vändning i intrigen kan tolkas dels som en kritik 

av äktenskapet som tvingande institution, dels som en kritik av moderskapets konstruktion. 

Det finns ingen annan utväg för Fia än vägen tillbaka till äktenskapet. 

      Ännu en anledning till att Fia inte lämnar sin man, trots ett försiktigt missnöje med 

hemmafrutillvaron, är den betydelse klassolidariteten ges framför könssolidariteten. 

Äktenskapet framställs inte som den fullkomliga och slutgiltiga lyckan, men inte heller som 

en förtryckande institution, till skillnad från många andra feministiska romaner från 1970-

talet. Palmer menar att representationer av patriarkala förhållanden, främst inom familjen, 

bildar ett viktigt tema i 1970-talets kvinnolitteratur, vilket är ett exempel på hur det 

personliga blir politiskt.117 Som ”a pathriarchal unit within a pathriarchal whole” beskriver 

Kate Millet familjen i Sexual politics (1969), ett av 1970-talets feministiska portalverk. 118 I 

Fia-böckerna är patriarkala familjeförhållanden inte så framträdande. Fia är inte helt nöjd 

med livet som hemmafru. Men maken framställs, på grund av deras gemensamma 

klasstillhörighet, mer som en jämställd partner än som en förtyckare. Fias gemenskap med 

släktens övriga män lyfts också fram.119

      Berättaren konstaterar dock att Fia är en produkt av både ”klass och kön” (Fmm 143). 

Fias erfarenheter av att vara kvinna ges därför en viss betydelse i skildringen av hennes 

medvetandehöjande process. I den kontext som Fia-böckerna skrevs ställde feministisk 

litteraturkritik kravet att kvinnors litteratur skulle återge äkta kvinnoerfarenheter. Litteraturen 

skulle fungera som kvinnolivets spegel.120 Registers normativa litteraturkritik kan nämnas 

                                                 
117 Palmer, s. 71. 
118 Kate Millet, Sexual politics (London 1969), s. 33. 
119 Se t ex  Fia med manifestet, s. 27, stycket om de ”nedärvda kunskaper i en släkt där generationer karlar gått 
på byggen.”, då klassgemenskapen lyfts fram. 
120 Se t ex Norén, s. 44; Susan Koppelman Cornillion, ”The fiction of fiction”, Images of women in fiction. 
Feminist perspectives, red. Susan Koppelman Cornillion (Bowling Green 1972); Carole Zoniz Yee, ”Why 
aren’t we writing about ourselves?”, i Images of women in fiction. Feminist perspectives.Toril Moi går till hårt 
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som ett exempel på denna inriktning. Hon hävdar att en kvinnlig författares verk ”bör bottna i 

hennes livserfarenheter eller fantasi och vara äkta”.121 Som jag kommer att visa längre fram 

framställs äktheten i skildringen av Fia som något viktigt.122 I Fia-böckerna lyfts upplevelsen 

av kvinnokroppen, graviditet och moderskap fram som kvinnliga erfarenheter, frågor som 

också var viktiga i 1970-talets svenska kvinnorörelse. Lauret påpekar angående begreppet 

kvinnors erfarenheter och dess förhållande till litteratur att begreppet förutsätter en teori som 

formulerar vilka dessa är, eller snarare vilka som ges en politisk innebörd.123 I Fia i 

folkhemmet och Fia med manifestet är sambandet mellan den feministiska teorin och 

formuleringen av kvinnors erfarenheter tydligt. 

      Barbro Werkmäster berättar i ”Mitt i livet” (2005) om några viktiga konstutställningar på 

1970-talet, och det gemensamma tema som framträder är kvinnokroppen. På utställningen 

”Livegen – eget liv” hängde en stor binda i taket utsmyckad med ord för menstruation skrivet 

i rött.124 I Fia-böckerna märks en liknande feministisk strategi att lyfta fram kvinnors 

kroppsliga erfarenheter och att visa på klyftan mellan myt och verklighet, en annan viktig 

aspekt i den konst som Werkmäster beskriver. På förlossningsavdelningen ligger Fia än och 

fiser, än och onanerar. Berättaren förklarar med all önskvärd tydlighet att syftet är att visa att 

kvinnor har kroppsliga funktioner. 

 
Fia känner sig som sagt frisk nu och blir med tiden kåt. Det är faktiskt vad hon blir där under täcket. Det 
kanske inte är så många som tror att 18-åriga flickor blir kåta så där alldeles av sig själva, åtminstone inte 
på ett medvetet vis, men det är just vad hon blir. (Fif 43) 

 

Skildringen av kvinnokroppen fungerar som en medvetandehöjande berättarstrategi för 

läsaren som förväntas förstå att ingen kvinna är Kvinnan. 

      Graviditet, kärlek, äktenskap, mens och sexualitet beskrivs i politiska termer. Men av Fia 

uppfattas de inte i någon större utsträckning som politiska frågor. Ibland anar hon, men 

förstår inte riktigt, sambandet mellan det personliga och det politiska. Erfarenheterna är 

viktiga på så sätt att de utgör viktiga delar i intrigen och bildar viktiga steg i Fias 

kvinnoblivande, som är viktigt för det feministiska uppvaknandet. Men erfarenheterna kan 

                                                                                                                                                       
angrepp mot denna typ av litteraturkritik som hon menar utgår från en förenklande syn på sambandet mellan liv 
och litteratur. Se Toril Moi, Sexual/textual politics. Feminist literary theory (London och New York 1985), s. 
45. 
121 Register, s. 74. 
122 Se s. 41 i denna uppsats. 
123 Lauret, s. 58. 
124 Barbro Werkmäster, ”Mitt i livet”, i Konstfeminism. Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag, 
red. Anna Nyström, Louise Andersson, Magnus Jensner, Anna Livion Ingvarsson, Barbro Werkmäster, Niclas 
Östlind (Stockholm 2005), s. 56. 
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egentligen inte sägas föra Fia närmare ett höjt medvetande, det vill säga att hon uppfattar 

deras politiska aspekt, eftersom hon bara upplever dem och inte analyserar dem ur ett 

feministiskt perspektiv.  

      Fias vistelse på förlossningsavdelningen, då hon får ingå i en kvinnlig gemenskap, spelar 

dock en viss roll i hennes medvetandehöjning. Det är då hon får uppleva en ”verklighet” (Fif  

42) som hon inte kommit i kontakt med tidigare. Hon förstår att kvinnors verklighet skiljer 

sig från det hon fick lära sig om den i skolan: ”Förlossningen börjar med blod förstår hon nu. 

Men inte ens i den sexualundervisning hon fick i skolan har det sagts. Där var allt rent och 

dissekerat – planscher, inlagt i sprit”. (Fif 32). Det är ett uppvaknande till en tidigare dold 

verklighet, den som boken förmedlar till läsaren. Här förbinds till viss del de 

medvetandehöjande berättarstrategier som riktar sig till både läsaren och protagonisten. Men 

Fias iakttagelser upphör vid uppvaknandet. Erfarenheterna ges en politisk tolkning av 

berättaren, som förmedlas till läsaren, men tolkningen passerar inte Fia på något sätt. 

Däremot kommer hennes politiskt engagerade vän Karin på besök och analyserar hennes 

situation på sjukhuset. 

  
- Det är samma hierarki här som ute i samhället. Underst är kvinnorna förstås. I Grupp 8 kallas kvinnornas 
situation för ’det dubbla förtrycket’. Alltså: Kvinnorna producerar utan lön i hemmen, de har ännu inte 
inträtt i teknikens eller penninghushållningens tidevarv. 
      De hålls i träldom av sina män, som själva är trälar. 
      Maskinträlar. 
      Hon sneglar runt i rummet och återsknyter [sic] till talet om Vietnam. Säger högt och abrupt: 
 - I Vietnam kör de amerikanska soldaterna upp trasiga flaskhalsar i de vietnamesiska kvinnornas vagina. 
      Fia ryser till. Karins ord låter så högtidliga. Som ett hittills okänt budskap. (Fif 46, min kursiv) 

 

Denna analys integreras dock bara en kort stund i Fias tankar. Karins analys kan uppfattas 

som kritik av att kvinnorörelsens analyser inte har en tillräcklig verklighetsförankring, 

eftersom hennes röst skär sig i rummet med kvinnorna. Men Karins röst liknar den 

berättarröst som innehar den överordnade positionen i böckerna. Därför ligger det närmare 

till hands att tolka situationen som att Fia till skillnad från Karin och berättaren inte har 

förmågan att förstå fullt ut. 

      Karin försöker sedan få med Fia i en medvetandehöjandegrupp, men hon deltar aldrig i 

den, och intar därför inte rollen som samtalspartner, varken i förhållande till berättaren eller 

Karin. Böckerna beskriver visserligen Fias feministiska utveckling, men hur den går till står 

inte helt klart, på grund av att de medvetandehöjande analyser som berättaren förmedlar till 

läsaren tar plats på bekostnad av en beskrivning av hur Fias medvetande höjs. Det handlar 

med andra ord inte så mycket om dubbelverkande berättarstrategier, som riktar sig till 
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romankaraktären och läsaren samtidigt, utan mer om att den icke feministiska läsaren skall 

förmås att bli medveten. När det gäller den feministiska medvetenheten används Fia för att 

gestalta kvinnors erfarenheter, men inte i lika hög grad som en uttolkare av dessa. Fia 

utvecklar dock inte först och främst ett feministiskt medvetande, utan ett klassmedvetande, 

vilket jag snart återknyter till. 

  

Ge förtrycket ett namn 

Den medvetandehöjande praktiken handlar om att benämna erfarenheter och problem utan 

namn. Juliet Mitchell skriver att medvetandehöjning innebär att förtrycket namnges, 

”speaking the unspoken”.125 Språket framställs också som en viktig del i Fias uppvaknande. 

Fia namnger till en början världen med språk från Femina: ”Hos män finns ingen vila. Bara 

hos kvinnor. Krigarens vila. Feminaord igen” (Fif 27). Och orden kommer tillbaka igen 

eftersom Fia fortsätter att lusläsa Femina. Men sedan fattar hon beslutet att inte bli en 

damtidningskvinna. 
 
 – Agneta, viskar hon sakta. Du är som en…veckotidning…som Mitt livs novell…Novelljournalen…Det 
är hela du…Du är alla dom där kvinnorna…Jag känner inte som du. Jag vill inte bli som du?  Hör du det? 
(Fif 83) 

 

Det som leder fram till beslutet är Fias känsla av att inte riktigt passa in i rollen som 

hemmafru. Men det framställs också som en generationsfråga, för Agneta är det för sent, för 

Fia finns det hopp. 

      Språk, medvetenhet och handling går hand i hand. Efter att Agneta berättat om sina 

erfarenheter av att arbeta som piga står följande att läsa. 
 
Fia tar sats, så stapplar orden fram: 
 – Jag brukar känna mig så där… som du säger… som Noll. 
      Nu är det sagt. Så många ord finns i huvudet, men de lever inte förrän de är sagda. Det sagda är 
oåterkalleligt. Man har gett sig till känna. 
      Då har man blivit en förnimbar gestalt. Då är det blod i ådrorna och inte dimma. Diagnosen är ställd. 
(Fmm 66) 

 

Vid benämnandet av känslan blir Fia ett subjekt, vilket framställs som en förutsättning för 

handling. Lauret menar att romaner med en medvetandehöjande intrig handlar om skapandet 

av ett feministiskt subjekt.126 Det är vad som påbörjas här, när Fia ser sin egen underordning. 

Episoden kan också uppfattas som ett idealt medvetandehöjande samtal. Agneta berättar om 

en erfarenhet, Fia upptäcker att hon delar den och ger den ett namn. Sedan bestämmer sig Fia 
                                                 
125 Mitchell, s. 62. 
126 Lauret, s. 86. 
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för att handla, i detta fall att inte förmedla ”nollkänslan” till barnen. Handling föregås av en 

formulering av en känsla, som i den medvetandehöjande praktiken. Men det är berättaren 

som förklarar vilken betydelse Fias ord har, vilket påvisar berättarens överordnade position i 

förhållande till Fia.  

      Fias subjektsskapande är en förutsättning för hennes handlingskraft. Hon blir ett jag till 

slut. Eftersom berättaren inte är Fia, tillåts hon inte formulera ett jag i texten. Fia är Fia eller 

hon. Men i de situationer där Fias höjda medvetande omsätts i handling, formuleras hennes 

tankar i jagform. Det uppvisar en stark koppling mellan självdefinition och agens, vilket är 

intressant eftersom berättarsituationen för det mesta förhindrar att Fia definierar sig själv. I 

den mest konfrontativa situationen i Fia med manifestet, då Fia positionerar sig själv som en 

arbetarklasskvinna och som ett subjekt, delges Fias tankar i första person och ordet jag dyker 

då upp på varje rad. 
 
Och jag, Fia läser katekesen på mitt eget sätt. 
Ingen överhet sätter pekfingret på raderna åt mej.  
Jag skiter i själva raderna, förresten. 
Jag är inte petig, jag. (Fmm 115, min kursiv) 

 

Detta är en av de få episoder då Fia, även berättartekniskt, blir ett subjekt. Som citatet ovan 

visar uteblir då de teoretiska analyserna och in träder Fias upproriska och mindre teoretiska 

sätt att uttrycka sig. Till största delen befinner hon sig dock i berättarens hårda grepp, som ett 

passivt objekt.127  

       

Klasskamp är klasskamp 

Som redan framkommit av min analys, bildar klass ett viktigt tema i Fia i folkhemmet och 

Fia med manifestet. Tidigt i den första romanen positionerar berättaren Fia som arbetarklass: 

”Fia har sommarlov och ett år kvar i det nya gymnasiet, naturvetenskapliga linjen. Gymnasiet 

suger numera även upp vanligt folks barn. Fia, ur arbetarklassen, hör till de klart begåvade i 

matematik.” (Fif 13, min kursiv). Då ger Fia inte sig själv benämningen arbetarklass. Att Fia 

blir positionerad som arbetarklass av berättaren är anmärkningsvärt eftersom båda böckerna 

om Fia innehåller en kritik mot att positionera andra som arbetarklass. Kommentaren om Fias 

klasstillhörighet finns där för att läsaren skall tolka Fias tankar och handlingar på rätt sätt, 

som uttryck för just hennes klasstillhörighet. Denna aspekt kan inte tillföras av Fia, eftersom 

hon till en början beskrivs ha ett falskt medvetande och därmed inte uppnått stadiet klass för 

sig. Här uppenbarar sig återigen problemet med begreppet falskt medvetande och med synen 
                                                 
127 Jag utvecklar förhållandet mellan Fia och berättaren på s. 46-53.  
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på de oorganiserade arbetarna som förda bakom ljuset av ett sådant, eftersom det medför att 

berättaren ges tolkningsföreträde framför Fia. 

      Kommentaren om Fias klasstillhörighet följs av en berättelse om hur Fia utvecklar ett 

klassmedvetande och uppnår stadiet klass för sig. Det är en medvetandehöjande process som 

ges större betydelse än den feministiska. På så sätt skiljer sig böckerna om Fia från de 

romaner Hogeland studerar, som främst handlar om att bli medveten om en könsbaserat 

förtryck.            

      Uppmärksamheten som fästs vid Fias klasstillhörighet gör den svår att förbise. En av de 

litterära konventioner som kan fungera som ett kontrakt mellan författaren och läsaren ger 

Rabinowitz beteckningen rules of notice. Han menar att alla delar av en text inte får lika 

mycket uppmärksamhet eftersom de inte är lika betydelsefulla. Författaren kan rikta 

uppmärksamhet mot vissa delar genom att till exempel ge dem priviligerade positioner, 

genom att upprepa dem eller ge dem en särskild emfas.128 I Fia-böckerna är en sådan del Fias 

klasstillhörighet. 

      Läsaren får alltså veta av berättaren att Fia kommer från arbetarklassen, en tillhörighet 

som fortsättningsvis lyfts fram genom att berättaren understryker skillnaderna mellan Fia och 

den intellektuella medelkassen. Klasskonflikten betonas särskilt i samband med Fias kontakt 

med representanter för medelklassen. Berättelsen är uppbyggd kring upptrappningen av 

denna konflikt, med Fias ständiga konfrontativa möten med medelklassen som hon med hjälp 

av berättarens styrande röst lär sig att definiera sig i motsats till. 

      Medelklassen görs till en homogen grupp där alla liknar varandra. För att läsaren skall 

förstå vilka som är representanter för medelklassen påpekar Fia eller berättaren att de ser 

likadana ut, vilket upprepas gång på gång. Förutom att upprepningarna kan kategoriseras som 

rules of notice är de exempel på rules of signification, en berättarstrategi som förser läsaren 

med tolkningsansvisningar.129 Det lämnas inte åt läsaren att dra paralleller och göra 

kopplingar. Om inte likheterna mellan medelklassrepresentanterna påpekas, finns det en risk 

för att läsaren inte förstår att de är representanter för en annan klass och då inte heller lägger 

märke till den klasskonflikt som byggs upp steg för steg. Nedan följer några exempel. 
 
Då ser Fia på den andras rygg att hon påminner om Karin (Fif 57) 
 
Fia sitter och undrar vem han är lik. Så minns hon den skäggige debattören i samhällsprogrammet i TV för 
några dar sen. Han såg ut så här. (Fmm 44) 
 
Ni är lika, allihop. Är ni släkt? (Fmm 114) 

                                                 
128 Rabinowitz, s. 53 f. 
129 Ibid, s. 76. 
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Med hjälp av dessa påpekanden markeras klasskonflikten, tillsammans med en betoning på 

skillnaden mellan till exempel Karin, som är från övre medelklassen, och Fia. 

      Fias klasspositionering är dock motsägelsefull. Som jag påpekade positioneras Fia som 

arbetarklass av berättaren trots den samtidiga kritiken mot att definiera någon annan. När en 

man på TV uttalar sig om vanligt folk uttrycker Fia sin ilska över att inte kunna göra sin egen 

röst hörd, utan att ideligen definieras av andra: ”- Va fan vet du om mej? Säger Fia högt till 

killen i rutan. Jag ser dej, men du ser inte mej.” (Fmm 39). Men denna kritik motsägs av 

berättarens röst som definierar Fia utan att Fia får möjlighet att definiera sig själv. Vid ett 

tillfälle positionsbestäms hon även av Karin. 
 
 - […] Vi behöver en ung arbetarkvinna som är med i diskussionen. Så jag undrar om du kunde komma. 
 - Arbetarkvinna? Men jag arbetar inte. 
 - Det är ju så…Karin biter sig i läppen, letar efter ord. Du är ju från arbetarklassen och… Björne är 
arbetare och…du är proletär, Fia. Om kvinnorna räknades i egna socialgrupper i stället för sin mans – så 
skulle kvinnorna med sin brist på utbildning utgöra det absoluta bottenskiktet… (Fmm 14) 

 

Fia definierar alltså inte sig själv till en början som arbetarklass. Men berättaren har, utifrån 

sin överordnade position och sitt tolkningsföreträde redan klargjort att Fia är en 

arbetarklasskvinna, förtryckt och oförmögen att analysera sin egen situation. Läsaren 

förväntas därför tolka Fias brist på förståelse som ett uttryck för falskt medvetande. Före 

denna händelse, då Karin klargör Fias klasstillhörighet, förklarar berättaren att Fia inte kan se 

sin plats i arbetarklassens historia, fastän hon har en tydlig plats i den, vilket tydliggör 

diskrepansen mellan Fias perspektiv å ena sidan och berättarens och Karins å den andra 

sidan. 
 
Men den minnesförlust Fia lider av är av allvarligare slag. 
Hon minns inte topparna i sitt livs historia, annat än nyckfullt fläckvis. Därför verkar hon stum. Vem kan 
tro att det kan ge någon utdelning att allvarsamt tilltala henne. 
Hon har ingen aning om arbetarklassens historia, allraminst dess döttrars.[…] 
Utan anor traskar hon där på stadsgatan fast hela hon är produkten av en handfast historia. (Fif 89) 

 

Men så i ett öde hus hittar Fia ett litet rött häfte, Det kommunistiska manifestet av Karl Marx 

och Friedrich Engels. Efter en liten stund utbrister Fia att: ”Vi är proletärer, eller vad säger 

du Björne?” (Fmm 98). Därmed har Fia anpassat sig till berättarens och Karins definitioner. 

Berättaren kommenterar händelsen: ”Någon har lämnat efter sig manifestet, några gulnade 

spröda hophäftade papperslappar. Någon har glömt efter sig ett brev, som en dag blir 

upptäckt och avslöjar de rätta familjeförhållandena” (Fmm 99, min kursiv). Så som texterna 

är uppbyggda, med Fia i berättarens hårda grepp, framstår det som en nödvändig konsekvens 
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att Fia till slut skulle inser det som berättaren redan konstaterat. Berättaren uttrycker en 

lättnad över att Fia äntligen utvecklat ett klassmedvetande: ”Det blir blodrött framför blicken. 

Röda fanor, äntligen” (Fmm 116). Citatet tydliggör det oundvikliga i händelseförloppet, 

samtidigt som det försöker ge sken av att Fias utveckling har skett oberoende av berättaren. 

På ett sätt har det skett utan berättarens hjälpande hand, eftersom berättaren och Fia aldrig 

samtalar med varandra. Men på grund av att Fias perspektiv steg för steg anpassas till 

berättarens syn på henne, framstår inte det klassmedvetande hon utvecklar som en 

självständigt formulerad insikt, utan snarare som ett bekräftande av berättarens sätt att 

positionera henne. 

      Men ett moment i Fias medvetandehöjande process återstår, att göra revolt mot 

förtryckaren. Nu vänder hon sig mot Karin. Denna konflikt byggs upp successivt, med ett 

ökat avstånd mellan Fia och Karin och en starkare solidaritet mellan Fia och Agneta, som 

berättaren också förklarar har sin klasstillhörighet i arbetarklassen. Fia uttrycker vid några 

tillfällen sin gemenskap med Agneta och använder den som kraftkälla när hon vänder sig mot 

Karin. Vid ett tidigare tillfälle utbrister hon att ”Den som skiter på Agneta skiter på mej!” 

(Fmm 61), efter det att Karin försökt kritisera Agneta. Det handlar mer om en magkänsla än 

om en formulering utifrån ett teoretiskt resonemang. Fias ställningstagande kan 

sammanfattas med orden klasskamp framför kvinnokamp. I detta avseende förespråkar 

böckerna om Fia kvinnorörelsens idéer samtidigt som de kritiserar dess behandling av 

klassfrågan och går därmed i dialog med en samtida politisk debatt, om förhållandet mellan 

klasskampen och kvinnokampen130

     Klassfrågan förs upp på dagordningen, då Fia och Björne efter ett plötsligt infall hamnar 

mitt i en middag i Karins kollektiv. Där återfinns alla tidigare nämnda drag av medelkassen 

representerade, så att läsaren inte skall missta sig. Fia kommer då till insikt om de rätta 

klassförhållandena och fattar mod. Hon kritiserar Karin för hennes tro på att Fia kan ge henne 

nödvändig kunskap om arbetarklassen och för hennes överlägsna attityd gentemot Fia. Hon 

definierar sig nu som proletär men avsäger sig rollen som arbetarklassens representant. 

Berättaren förklarar situationen med sin pedagogiska röst: ”Det är inte samma sak att vara 

proletär för Karin som att vara det själv, av egen definition. Om Fia kallar sig proletär har 

hon gjort en upptäckt. Det är bekräftelse på en aning.” (fmm s. 115) 

      Men då har berättaren redan gjort upptäckten åt Fia och det är berättaren som förklarar 

vad upptäckten betyder politiskt. Beskrivningen av Fias medvetandehöjande process 
                                                 
130 Grupp 8 utvecklades i en feministisk riktning under 1970-talet, vilket även Arbetets kvinnor gjorde så 
småningom. 
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åskådliggör ett intressant problem med den medvetandehöjande romanen, att samtidigt 

skildra agens och förtryck. I Fia i folkhemmet och i Fia med manifestet klargörs förtrycket 

dels genom berättarröstens analyser av Fias position, dels genom den berättartekniska 

konstruktionen, som konstruerar Fia som ett passivt objekt i förhållande till berättaren.        

Berättarsituationen medför att den medvetandehöjande processen inte framstår som ett 

självständigt ställningstagande. Under deras sista konfrontativa möte säger Karin till Fia att: 

”För att analysera krävs en viss insikt” (Fmm 116), vilket läsaren skall förstå är ett uttryck 

för Karins överlägsna attityd. Det är nämligen Karin som till slut framstår i dålig dager. Men 

kritiken av Karin faller ganska platt eftersom berättaren genom båda böckerna analyserat Fias 

situation på grund av det som framställs som hennes bristande insikt. På ett sätt kan Fia sägas 

göra revolt mot berättaren i och med revolten mot Karin eftersom berättaren och Karin 

uttrycker samma auktoritära och dominerande röst. Berättarens analyser är Karins analyser 

och tvärtom. Men Fias medvetandehöjande process avslutas med en anpassning till 

berättarens och på så sätt består maktbalansen mellan Fia och berättaren. 

 

Höja läsarens medvetande 

Register skriver angående litteraturens medvetandehöjande funktion att litteratur kan 

stimulera medvetandehöjning genom att förmedla insikter om hur kvinnoförtryck upplevs, 

och på så sätt synliggöra kopplingarna mellan det personliga och det politiska. Enligt 

Register bör författaren dock sträcka sig till att skildra förtryckets psykologiska följder och 

möjligen föreslå lösningar på problemen, förutsatt att det görs tillräckligt subtilt. Hon 

fortsätter med att påpeka att: ”De uppgifter som återstår för medvetandehöjning måste 

överlämnas åt läsaren: att jämföra de litterära personernas problem med de egna, förklara 

likheter med hänvisning till gemensamma orsaker och besluta sig för lämpliga politiska 

åtgärder”.131 Registers litteraturkritik brukar omskrivas som ett exempel på en utpräglat 

preskriptiv form av feministisk litteraturkritik.132 Hon är dock inte ensam om att stå för en 

sådan och andra går dessutom längre med sina krav. Det Register önskar lämna åt läsaren att 

analysera, efterlyser andra en tydlig formulering av. Till exempel menar Tove Ellefsen i en 

artikel från 1977 att problemet med en stor del av bekännelselitteraturen ligger i att den inte 

integrerar tillräckliga analyser och ett teoretiskt medvetande.133

                                                 
131 Register, s. 80 f. 
132 Se t ex Sarrimo s 37 ff. 
133 Ellefsen, s. 48. 
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      Enligt Registers kriterium skulle dock Fia i folkhemmet och Fia med manifestet uppfattas 

som en aning övertydliga. Tonen i böckerna är didaktisk och berättarens analyser 

överskuggar ibland romankaraktärernas problem. Men de möter kriteriet om att belysa de 

politiska aspekterna av det personliga. I det följande diskuterar jag hur detta görs. Det är 

främst frågeställningen om hur böckerna är konstruerade för att medvetandehöja läsaren som 

behandlas nedan. Jag har funnit fem medvetandehöjande berättarstrategier som är riktade till 

läsaren, vilka jag diskuterar i det följande. Inledningsvis diskuterar jag vem läsaren kan 

tänkas vara, det vill säga vem den hypotetiska läsaren är. 

 

Den feministiska läsaren 
 
Känner du Fia? 
Hon är 18 år och väntar barn. 
Hon förköper sig på allting på Stormarknaden men orkar samtidigt inte möblera sitt hem. 
Hon hamnar på BB i förtid – för att hon riskerar missfall – och då får hon uppleva Kvinnolivet. 
Fia älskar Björne. 
De håller på att bli vräkta från sin bostad. Sånt hände inte bara på 30-talet. 
Det är nödvändigt att lära känna Fia ty inför henne visar folkhemmet upp sina allra mest vardagliga och 
äventyrliga sidor. 
Fia själv är ännu bara i början av alla sina prövningar.134

 

Denna text står att läsa på omslaget till Fia i folkhemmet. Texten inleds med frågan om 

läsaren känner Fia och avslutas med en indirekt uppmaning att lära känna henne, vilket tyder 

på att svaret förväntas bli nekande. Den medvetandehöjande romanen bygger delvis på att 

läsaren identifierar sig med bokens kvinnliga protagonist och upptäcker deras gemensamma 

erfarenheter, vilket leder till att läsaren likt protagonisten blir politiskt medveten och 

förändras. Därför är det intressant att Fia-böckerna, som är tydliga exempel på en 

medvetandehöjande roman, riktar sig till en läsare som inte antas dela Fias erfarenheter. 

Baksidestexten för tankarna till 1960- och 1970-talets rapportbok som sade sig presentera en 

för läsaren tidigare okänd verklighet.135

      Den kritik som böckerna riktar mot den socialistiska kvinnorörelsens sätt att behandla 

klassfrågan och arbetarkvinnors politiska roll, antyder att den hypotetiska läsaren är en 

medlem av den samtida socialistiska kvinnorörelsen, som antas ta sig till kritiken. Denna 

läsare finns också representerad i böckerna i form av Fias kompis Karin, som dock både 

parodieras och kritiseras. Karin porträtteras som Fias motsats, politiskt engagerad, 

intellektuell, välutbildad och med båda fötterna stadigt placerade i den övre medelkassen. 

                                                 
134 Från baksidestexten på Fia i folkhemmet (min kursiv). 
135 Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960-1980 (diss. Uppsala 2002), s. 77 f. 
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Karin försöker engagera Fia i kvinnorörelsen med motiveringen att hennes 

medvetandehöjandegrupp ”behöver en ung arbetarkvinna som är med i diskussionen” (Fmm 

14). Fia förstår inte alls varför hon skulle kunna bidra med något, eftersom hon inte arbetar. I 

slutet av Fia med manifestet inser Fia vilken roll Karin vill att hon skall inta i kvinnorörelsen, 

nämligen som kunskapsförmedlare av arbetarklassens erfarenheter, och bryter med Karin, 

med kraft hämtad från sina nya politiska instinkter.  

      Kvinnorörelsen är en hypotetisk läsare som genom den kunskap som böckerna sägs 

förmedla om verkligheten skall lära känna Fia, den unga arbetarklasskvinnan. Fia är ett slags 

native informer, någon som enligt Gayatri Chakavorty Spivak, förser ”the knowing subject” 

med information som denna analyserar, men som själv inte kan tolka sin kulturella 

identitet.136 Subjektet är i detta fall berättaren och Fia är som sagt kunskapsförmedlaren. 

Denna tolkning förstärks av det som jag har visat tidigare, att Fia inte kan analysera sig själv 

på rätt sätt, varför det tas om hand av berättaren. Berättarsituationen uttrycker dock en 

motsägelse eftersom den syn på arbetarklassen berättarsituationen förmedlar kritiseras, dels 

genom porträttet av Karin, dels av berättaren, samtidigt som denna syn går att läsa in i 

böckerna.  

 

Den icke feministiska läsaren 

Den andra hypotetiska läsaren är Fia, kvinnan som liksom Fia fortfarande inte är politiskt 

medveten. Om den första läsaren förväntas lära känna någon annan förväntas den här läsaren 

lära känna sig själv genom Fia. Den icke medvetna läsaren framträder i de 

medvetandehöjande berättarstrategierna, som förmedlar den kunskap denna läsare inte antas 

besitta.  

      Den feministiska kunskapen och de klassrelaterade analyserna framförs med 

övertydlighet, vilket kan tolkas som att läsaren inte förväntas kunna tillföra den rätta 

feministiska tolkningen. Felski skriver angående tolkningen av feministiska 

bekännelseböcker att ”the existence of a feminist readership provides the context for a 

politicized interpretation”. Det innebär att en negativ kvinnoskildring, utifrån den 

feministiska läsaren, kan läsas som en feministisk skildring av kvinnoförtryck.137 Men en 

feministisk kontroll över läsarens tolkning är självfallet omöjlig, vilket vissa feministiska 

litteraturvetare finner bekymmersamt. Till exempel har Margaret Atwoods böcker utsatts för 

                                                 
136 Gayatri Chakavorty Spivak, A critique of postcolonial reason. Toward a history of the vanishing present 
(Cambridge 199), s. 49. 
137 Felski, s. 116. 
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kritik på grund av att de öppnar upp för olika tolkningar.138 Loudermilk skriver om Atwoods 

The handmaid’s tale att den är problematisk på grund av dess komplexa skildring av 

feministisk politik. En feministisk läsare kan förstå dess kritik av olika feministiska 

inriktningar, men kan den icke-feministiska läsaren det, frågar hon sig. Hon finner en fara i 

att utsätta tvetydigt feministiska böcker för fel läsningar.  

 
Margaret Atwood clearly knows that there are feminists who do not subscribe to French feminist or 
cultural feminist values; she understands that feminist politics can take a number of roads. But, I wonder, 
do the more than one million people who bought her book have the same understanding? […] I believe her 
ambivalence sends her millions of readers a very different message.139

      

Enligt Loudermilk är det viktigt att sådana böcker inte hamnar i fel händer.140

     I vissa medvetandehöjande romaner, som riktar sig till både den feministiska och den 

(ännu) icke feministiska läsaren, begränsas tolkningsmöjligheterna, så att den icke 

feministiska läsaren inte missuppfattar det feministiska budskapet. I detta avseende liknar 

den medvetandehöjande romanen den ideologiska romanen, roman á these, som positionerar 

sin läsare som en aktiv medskapare av berättelsens budskap utanför läsningsakten, men inte 

som en aktiv tolkningsutövare av texten. Susan Rubin Suleiman, som i Authoritarian fictions 

bland annat diskuterar på vilket sätt roman á these är konstruerad för att styra läsarens 

tolkning, menar att läsaren inte erbjuds en medskapande roll under själva läsningen. I stället 

uppmanas läsaren att bli en medskapare till romanens budskap i sitt eget liv.141 Alltså först 

medvetandehöjas med hjälp av ett klart och tydligt budskap och sedan handla i enlighet med 

detta.  

     Även Lauret menar att feministiska texter, ”as political texts which seek to raise women´s 

consciousness”, genom olika berättarstrategier försöker begränsa dess 

tolkningsmöjligheter.142 Hon exemplifierar detta med ett utdrag ur The women’s room, en 

bok som har kritiserats för att den skriver sina läsare på näsan.143 Sin tydlighet har The 

women’s room gemensamt med Fia-böckerna, vilket har sin förklaring i att en av de läsare de 

riktar sig till är samma typ, det vill säga den icke feministiska. French har själv påpekat att 

                                                 
138 Se t ex Greene, s. 213; Lauret, s. 176 f. Palmer uppskattar Atwoods tvetydighet och intar en motsatt 
ståndpunkt: Palmer, s. 99. 
139 Loudermilk, s. 147.  
140 Diskussionen om konsten att läsa rätt är ingalunda ny och i skottlinjen befinner sig de kvinnliga läsarna och 
vad som antas vara deras olika felaktiga läsarter. Se Nina Björk, Sirenernas sång. Tankar kring modernitet och 
kön (Stockholm 2000).  
141 Susan Rubin Suleiman, Authoritarian fictions. The ideological novel as a literary genre (Princeton 1993), s. 
144. 
142 Lauret, s. 103. 
143 Loudermilk s. 48.  
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hon skrev för hemmafruar med syftet att förändra dem: ”’I wanted to start a revolution, and 

you can’t move housewives by theory. They want to know realistically what’s going to 

happen when they take a tiny move here or there in their own lives’”.144 The women’s room 

är dock fullmatad med teoretiska analyser, liksom Fia-böckerna. I French uttalande finns det 

också en nedlåtande syn på läsaren, som jag även finner i Fia-böckerna. Fia framställs, 

åtminstone inledningsvis, som enfaldig i förhållande till berättaren och det är tveksamt om 

den icke feministiska läsaren vill känna igen sig i henne. Om inte, så uteblir möjligen den 

medvetandehöjande effekten. 

      Hur författare skulle förmedla feministisk politik i skönlitterär form till den oinformerade 

läsaren utgjorde enligt Palmer ett angeläget problem under 1970-talet. Hon diskuterar 

författare som French och Marge Piercy som hon menar främst riktade sig till icke 

feministiska läsare.145 För den medvetandehöjande romanen är detta ett centralt problem. 

Register menar dock att den medvetandehöjande romanen inte enbart är en berättarstrategi 

utan också en läsarstrategi. Det är ett sätt att läsa som kräver övning och feministiska 

kunskaper, vilka antas leda läsaren till rätt slutsatser.146 Men för att påverka den icke 

feministiska läsaren att läsa medvetandehöjande används tydliga berättarstrategier. Som jag 

har påpekat tidigare är dessa på grund av berättarsituationen till stor del skilda från Fias 

medvetandehöjning, vilket jag återkommer till och tydliggör.  

 

Verklighetsanspråk 

Autenticitet utgjorde en av måttstockarna som kvinnors litteratur mättes med på 1970-talet. 

Kvinnors erfarenheter skulle återges på ett oförvanskat och uppriktigt sätt. Register påpekar 

att ärlighet var ett av ledorden i recensioner av kvinnors verk på 1970-talet.147 Den enskilda 

kvinnans subjektivt skildrade erfarenheter av kvinnoförtrycket fick en allmängiltig status 

eftersom de antogs delas av andra kvinnor. Att skildringen av kvinnors erfarenheter ansågs 

fylla en politisk funktion hänger ihop med den medvetandehöjande praktiken och med den 

feministiska teorins hävdande av att det personliga är politiskt. Grundtanken var att bygga en 

politisk rörelse och politisk teori utifrån kvinnors gemensamma erfarenheter.148

      Sarrimo menar att erfarenhetsåtergivandets centrala roll även kan förklaras utifrån 1960-

talets dokumentarism och rapportbok, som ville visa verkligheten så som den verkligen 

                                                 
144 Citerad i Loudermilk, s. 46. 
145 Palmer, s. 45 f. 
146 Register, s. 78. 
147 Register, s. 153. 
148 Ryan påpekar att de mest betydande radikalfeministiska idéerna utvecklades i basgrupper. Se Ryan, s. 47. 
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var.149 Den dokumentaristiska författarollen var journalistisk och förmodat objektiv. Som 

Annika Olsson redogör för i Att ge den andra sidan röst, var idealet för en av de 

dominerande litterära inriktningarna att ”berätta om vardag och verklighet på ett ’realistiskt ’ 

sätt”.150 Detsamma kan även sägas gälla för 1970-talets kvinnolitteratur men utan något 

objektivitetskrav, eftersom den subjektiva blicken ansågs vara tillräcklig för att hävda ett 

sanningsvärde. 

      ”Det man hetast önskar tycks vara inblickar i arbetarkvinnors liv”, skriver Register om 

1970-talets svenska feministiska litteraturkritik. Böcker som skildrade ”kvinnors verklighet”, 

ett begrepp som enligt Register dök upp först på 1970-talet, efterlystes.151 Kvinnobulletinen 

fylldes under 1970-talet med porträtt av i första hand kvinnor i låglöneyrken: städerskor, 

fabriksarbetare och vårdpersonal.152 Enligt Werkmäster utmärkte sig den svenska konsten på 

1970-talet av sina arbetslivsskildringar. Strejkande städerskor och textilarbetare 

porträtterades.153 Mot bakgrund av detta kan böckerna om Fia läsas som en av många 

skildringar av arbetarkvinnors liv.  

      Bokomslagen kan sägas fungera som en koppling mellan romanens värld och 

(arbetar)kvinnors verklighet. Både Fia i folkhemmet och Fia med manifestet pryds av 

framsidor som domineras av ett stort porträtt av författaren, vilket anger en möjlig 

läsanvisning, inte nödvändigtvis godkänd av författaren. Porträtten antyder att böckerna är 

skriven av en kvinna om en kvinna och främst riktar sig till kvinnor. I ljuset av 1970-talets 

litterära kontext ger det anledning att placera in dem kategorin den nya kvinnolitteraturen. 

Titlarna, som uppger att handlingen kretsar kring en kvinna, samt författarnamnet Anna-Lisa 

Bäckman stärker denna möjliga tolkning. Böcker i denna kategori marknadsfördes gärna med 

ett stort porträtt av författaren, vilket enligt Felksi är ett sätt garantera textens autenticitet.154 

Agneta Klingspor Inte skära bara rispa marknadsfördes med ett stort porträtt av författaren, 

något som förlaget insisterade på.155 Fia-böckerna skiljer sig på flera sätt från Klingspors 

roman, som är en dagboksroman, men likheterna mellan omslagen säger något om likheterna 

i tolkningsanvisningar.  
                                                 
149 Sarrimo, s. 27. Se även: Malmberg, s. 173; Ellefsen, s. 46. 
150 Olsson, s. 45. 
151 Register, s. 152. 
152 Se t ex Kvinnobulletinen 1971: 1, s. 6-7; ”Vi är några städerskor som gått i strejk”, i Kvinnobulletinen 1975: 
1, s. 4-6; Lillian Andersson, Ann-Marie Nilsson och Maj Lundmark, ””Oss går det inte att vara utan…”, i 
Kvinnobulletinen 1975: 1, s. 6-9 och s. 30;  Ann-Marie Nilsson, Maj Lundmark och Birgitta Wiklund ”Brason 
gör vinst på statsbidrag, herrbyxor, kvinnoförtryck”, i Kvinnobulletinen 1975: 2, s. 3-6 och s. 30.  
153 Werkmäster, s. 69 f.  
154 Felski, s. 93. 
155 Agneta Klingspor, ”En kvinnlig recensent räknade minutiöst älskarna i boken och tyckte jag var en manlig 
pornograf”, i Kärlek makt systerskap. 30 år av kvinnokamp, red. Lena Olsson, (Göteborg 2002), s. 56. 
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      Både omslaget till Fia i folkhemmet och Fia med manifestet pryds av ett fotografi på 

baksidan, placerad under den text som beskriver innehållet. På omslaget till Fia i folkhemmet 

föreställer fotografiet några kvinnor som gymnastiserar, förmodligen gymnastik för gravida, 

att döma av storleken på vissa magar. Fotografiet på omslaget till Fia med manifestet 

föreställer en kvinna som står vänd mot en man, som i sin tur fäster blicken mot några papper 

på ett bord i förgrunden. Båda situationer kan mer eller mindre relateras till episoder i 

böckerna. Kvinnan ser ut att vara Anna-Lisa Bäckman, förmodligen i rollen som Fia. Dessa 

fotografier antyder att böckerna är självbiografiska, att Fia är författaren själv. Men böckerna 

presenteras inte som självbiografier på något annat sätt och inbjuder inte till en 

självbiografisk tolkning. Det finns inga indikationer på att författaren är densamma som 

protagonisten och berättarsituationen ger heller inga skäl att uppfatta berättaren som Fia. På 

grund av den allmängiltighet böckerna försöker slå fast är det förvånande att en 

självbiografisk antydan ens görs, med tanke på att kvinnors självbiografier riskerade ett 

mottagande som stämplade dem som alltför privata.156 Å andra sidan var det möjligt att med 

stöd i mottot att det personliga är politiskt hävda att de egna erfarenheterna även gällde 

andra. 

      Fotografierna kan också tolkas just som ett påpekande att kvinnors erfarenheter är 

gemensamma, att författarens och romankaraktärernas och läsarens erfarenheter nästintill är 

utbytbara. Läsaren förväntas antingen identifiera sig med Fia eller lära känna henne, och 

tillsammans med henne bli medveten om de gemensamma erfarenheternas politiska karaktär. 

Bilderna kan tolkas som en första uppmaning till läsaren att läsa böckernas skildringar som 

allmängiltiga och därmed politiskt angelägna. Tolkningen är rimlig eftersom den har stöd i 

texterna. Att påvisa deras allmängiltiga värde är en av de medvetandehöjande 

berättarstrategierna, vilket jag diskuterar längre fram.157

      En tredje tolkningsmöjlighet pekar på att böckernas ansats är dokumentaristisk. Som jag 

påpekat kan föregångaren till 1970-talets kvinnolitteratur sökas i 1960-talets dokumentarism. 

Immi Lundin skriver i en tillbakablickande artikel i Kvinnobulletinen angående detta: 

”Förbisedda avsnitt av verkligheten skildrades och förhållanden där debatterades. 

Arbetsplatserna upptäcktes. U-länderna. Och kvinnornas vardagsverklighet.”158 

Bokomslagens fotografier uppvisar en tydlig koppling till dokumentarismen, då de försöker 

övertyga läsaren om att här ges en inblick i en verklighet. Även denna tolkning har stöd i 

                                                 
156 Sarrimo, s. 87. 
157 Se s. 43 i denna uppsats. 
158 Lundin, s. 30.  
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texterna, eftersom verklighetsanspråket är en annan av böckernas medvetandehöjande 

berättarstrategier.  

      Denna berättarstrategi kan diskuteras med utgångspunkt i Rabinowitz realismbegrepp.159 

Enligt Rabinowitz är realism en av de mest grundläggande läsarkonventionerna. Rabinowitz 

definition av realism utgår från förhållandet mellan två typer av implicita läsare: the 

narrative audience och den hypotetiska läsaren. Den förstnämnda läsaren är en ren fiktion, 

en roll som läsaren kan inta, som förväntas acceptera att till exempel sagans Askungen 

existerar.160 Realistiska romaner är enligt denna definition sådana vars fiktiva läsare, det vill 

säga the narrative audience, inte förväntas acceptera något som den hypotetiska läsaren inte 

skulle göra.161 Hanteringen av dessa två läsare fungerar som ett sätt att ge ett verk eller delar 

av det en särskild betydelse. Det är följaktligen ett exempel på rules of signification. I Fia-

böckerna antas de två läsarna stå nära varandra eller sammanfalla med varandra. 

Fotografierna kan sägas fungera som ett närmande mellan the narrative audience och den 

hypotetiska läsaren, eftersom båda förväntas känna igen det som bilderna föreställer, från den 

fiktiva eller den icke-fiktiva världen. Det realistiska anspråket syftar till att ge verket ett 

sanningsvärde utanför sig självt och på så sätt ge en uppvärderad status till kvinnors 

erfarenheter. 

      Det realistiska anspråket märks på flera sätt. När Fia hamnar på BB påpekar berättaren att 

Fia bland alla kvinnor har funnit en verklighet: ”Ingenstans i böckerna eller i 

tidningsrubrikerna har Fia funnit den här verkligheten. Den som är just här.” (Fif 42). 

Berättaren nämner inte om Fia har upplevt ”den här verkligheten” tidigare, utan konstaterar 

endast att Fia inte sett den representerad tidigare. Det kan uppfattas som en kommentar till 

själva berättelsen, att det här är en berättelse bland flera, en representation av verkligheten.  

Kommentaren pekar ut Fia både som en karaktär i boken och som dess läsare. I kvinnomiljön 

på BB kommer Fia några steg närmare sin politiska medvetenhet genom att hon får uppleva 

en ny sida av kvinnolivet, den verkliga sidan, samtidigt som denna kvinnobild förmedlas till 

läsaren. Men utöver att hävda att boken är en relevant representation av verkligheten, hävdar 

                                                 
159 Realismbegreppet öppnar dörren till en diskussion som är för omfattande för att rymmas inom ramen för 
denna uppsats. Se t ex Erich Auerbach, Mimesis. The representation of reality in Western literature (Princeton 
1974, original 1946). För en diskussion om feministisk realism, se Lauret, s. 102 ff; Felski, s. 78 ff. 
160 Rabinowitz, s. 98 f. 
161 Hogeland studerar i ett kapitel mottagandet, både i feministisk och annan media, av Frenchs The women´s 
room och Walkers The color purple. Hon uppmärksammar att The women´s room och andra feministiska 
realistiska romaner kritiseras för att vara mer ideologisk än objektiv. Recensenterna kunde inte acceptera vad de 
uppfattade som orättvisa skildringarna av vita män. Däremot hade de inga problem med hur svarta män 
porträtterades i The color purple, vilket Hogeland menar kan betraktas som ett uttryck för rasism hos 
recensenterna. Huruvida ett verk är realistiskt beror följaktligen på vem som läser det. 

 40



berättaren att boken är verkligheten. Berättaren strävar genom sanningsanspråket efter att ge 

auktoritet till just denna berättelse. Verkligheten finns i boken, ”just här”.  

      Att Fia lever i verkligheten påpekas på ett flertal ställen i böckerna, till exempel direkt 

efter en av berättarens feministiska analyser: ”Dessa tankar tänkte inte Fia direkt. Men hon 

fanns där, i just den verkligheten som jag som skriver den här boken nyss försökt förklara.” ( 

Fif 75).162 Berättaren förklarar här för läsaren att boken bör tolkas som en 

verklighetsbeskrivning. Men citatet uppvisar också en viss försiktighet hos författaren, som 

träder fram i stycket, som gör anspråk på endast försöka förklara.  

      En liknande aspekt av Fias förhållande till verkligheten framkommer i ett avsnitt i Fia 

med manifestet. 
 
Fia funderar skarpt. Agneta är rädd att bli övergiven. Ute i samhället finns en oskriven lag som säger att 
visst är det rätt att svika begynnande fetma och ålder, ovilja och oförmåga till förnyelse, allt det som 
Agneta representerar. En så nött produkt som Agneta, av äldre årsmodell, behöver inte vårdas längre. Det 
finns snyggare grejer. Det finns karlar som tycker att kvinnohålet, t.ex. är så stort och uttänjt efter två 
barnsbörder att det inte är aptitligt och retande längre.  
       Den verkligheten snuddar vid Fias tankeverksamhet när hon fäller sin dom: 
      – Jag tycker… jag tycker att Pelle är bra taskig mot dej. (Fmm 33, min kursiv) 

 

Återigen är det berättarens röst som ges auktoritet att beskriva och tolka verkligheten. 163 

Men i det senare citatet framkommer att Fia inte riktigt lever i kontakt med verkligheten, på 

grund av att hon inte har kunskap att analysera den på rätt sätt, det vill säga som berättaren. 

Hon lever mitt i verkligheten samtidigt som hon är avskild från den. Att Fias kontakt med 

verkligheten understryks i så hög grad kan för det första läsas som en strategi för att hävda 

sanningsvärdet av kvinnors erfarenheter. Denna aspekt riktar sig till den icke feministiska 

läsaren. För det andra kan verklighetsanspråket tolkas som ett uttryck för en syn på Fia, 

representanten för arbetarklassen, som mer i kontakt med verkligheten, mer autentisk, än 

medel- och överklassen. Författaren säger sig ge läsaren en inblick i denna verklighet och 

försöker berättiga skildringen genom att understryka att det handlar om en autentisk skildring 

av arbetarklassen, trots att Fia varken framstår som berättaren eller författaren. Tolkad på 

detta sätt är det en berättarstrategi som främst riktar sig till den feministiska läsaren. 

Äktheten i arbetarskildringar ansågs vara viktig i 1970-talets politiska och litterära debatt, 

vilket framgår av mottagandet av Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink (1970), som bland 

                                                 
162 Citatet diskuteras även på s. 49. 
163 Jag återkommer till denna diskussion på s. 47. 
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annat lyftes fram som genuin och sann, eftersom Ekelöf skrev utifrån egen erfarenhet som 

arbetarkvinna.164

      Att Fia ändå framställs som delvis avskild från verkligheten beror på att hon, som ännu 

inte är politisk medveten, inte läser den på rätt sätt. Fia är informanten från arbetarklassen 

som Karin i boken säger sig behöva. Verklighetens Karin, det vill säga kvinnorörelsen, förses 

med hjälp av Bäckmans böcker med denna informant från verkligheten. Det realistiska 

anspråket är utan tvekan viktigt, vilket belyser relationen mellan feministisk teori och 

kvinnors verklighet på ett intressant sätt. Berättaren vacklar mellan Fias perspektiv och det 

egna. Berättaren delar delvis Fias perspektiv men berättarens perspektiv är överordnat Fias. 

Å ena sidan framställs Fia som äkta och autentisk, å andra sidan påpekar berättaren att hon 

inte har tillräcklig kontakt med verkligheten eftersom hon inte kan betrakta den ur ett 

feministiskt och socialistiskt perspektiv. Detta kan tolkas som att det falska medvetande som 

berättaren förklarar att Fia har, medför att Fia antas leva delvis avskild från verkligheten, 

vilket i sin tur hindrar henne från att inse hur den egentligen är beskaffad. 

 

Placera Fia i en kontext 

För att övertyga läsaren om att Fia befinner sig i en verklig och samtida kontext, förekommer 

upprepade tids- och platsreferenser och andra kommentarer som binder ihop den fiktiva 

berättelsen med en miljö som de båda hypotetiska läsarna kan känna igen. Det är en strategi 

som syftar till att lyfta fram det relevanta i berättelsen, ett sätt att visa att den handlar om 

saker som är viktiga här och nu. Kommentarerna fyller liksom böckernas verklighetsanspråk 

funktionen att minska avståndet mellan the narrative audience och den hypotetiska läsaren. 

Även denna berättarstrategi ger en anvisning om att tolka verken som realistiska berättelser 

och därmed politiskt relevanta för läsaren. 

      Den sammanfattande prologen i Fia med manifestet uppger att: ”Handlingen utspelas ett 

par år före vår tid” (Fmm 6), det vill säga under den första hälften av 1970-talet. Tidsandan 

vilar tungt över romankaraktärerna. Särskilt folkhemmet och dess sönderfall utgör fokus i 

berättelsen. Fia traskar för det mesta omkring lugnt ovetandes om de analyser berättaren gör 

av samtiden. Följande citat beskriver Fia som, till skillnad från berättaren, inte har formulerat 

någon åsikt om tidsandan: ”Jaga bort den som envisas med att vara otrygg! Sådan är andan 

som svävar över Fia och Lill-Björne när han traskar hemåt på eftermiddagen.” (Fmm 36, min 

                                                 
164 Olsson, s. 235 f.  
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kursiv). Så placeras Fia i en kontext och i en tid, som ger läsaren en ram att tolka hennes 

handlingar utifrån. 

      I slutet av Fias medvetandehöjande process står hon på gränsen till handling. Då träder 

berättaren, i vanlig ordning, in för att förklara, i detta fall hur vänstern ”vid denna tid” (Fmm 

85) arbetar för att värva nya medlemmar. Arbetsmetoden kritiseras på grund av att de 

politiska organisationerna kräver att människor genom politiskt engagemang i en 

handvändning förvandlas från svaga till starka och handlingskraftiga. Berättaren antyder att 

människors förändring går långsammare än så, i alla fall för ”de svaga och fallna” (Fmm 85), 

och att de existerande vänsterorganisationerna inte är rätt plattform för Fia. Förutom att vara 

en kritik av vänsterns interna klasspolitik och en förklaring till varför vänstern inte lyckas 

värva fler medlemmar, är berättarens kommentarer ett sätt att förankra Fia i en samtida 

kontext, som fungerar som en tolkningsram. Kommentaren riktas framförallt till den 

feministiska läsaren som delges en förklaring om varför kvinnor som Fia inte i större 

utsträckning engagerar sig politiskt. 

      En liknande kommentar som förklarar romankaraktärernas beteende utifrån den 

samhälleliga kontexten, gäller Agnetas skilsmässa. 
 

Sådana frågor som underhåll, vem som ska ha hemmet och barnen är ännu praktiskt olösta. Agnetas 
omgivning har inte ägnat de punkterna något större intresse. Det vanliga är att kvinnan stannar i hemmet. 
Hade situationen varit den att Agneta varit den part som träffat någon annan, hade positionerna ändrats 
radikalt. Då skulle hon ha förlupit hemmet. I den nya fria tiden, då det anses att man får gå och komma 
fritt, lever de starka laddade orden kvar i folks sinnen och bestämmer synen. (Fmm 40, min kurs.) 

 

Agnetas situation används för att förklara samhällets syn på kvinnors otrohet, eller 

konstrueras för att skildra denna problematik. Det som är intressant i sammanhanget är med 

vilket tydlighet Agnetas situation kopplas till samtiden, och förklaras med utgångspunkt i en 

särskild tid och plats, som läsaren antas kunna relatera till. Genom denna berättarstrategi 

förväntas den icke feministiska läsaren lättare bli medveten om kvinnoförtrycket i det 

samtida samhället.  

 

Allmängiltighet 

För att göra läsaren medveten om den allmängiltiga aspekten av Fias liv understryks det 

typiska hos henne. Det är en tydlig strategi varmed det personliga görs politiskt, eftersom det 

sätter Fia i relation till andra kvinnor och lyfter fram deras gemensamma erfarenheter. Redan 

de inledande meningarna i Fia i folkhemmet pekar ut Fias familj som en typisk svensk familj: 

”Det ringer i telefonen i det lilla platta gula trähuset på Väddövägen, byggt på barnrikelån 

 43



slutet av 1940-talet, likt 10 000-tals andra hem med markkontakt i Sverige. Fia ligger och 

slappar på sängen i sitt eget rum.” (Fif 7, min kursiv). Här öppnas också en möjlighet för 

läsaren att identifiera sig med Fia.  

      Att påvisa det allmängiltiga och gemensamma i kvinnors erfarenheter var grundläggande 

i 1970-talets medvetandehöjande praktik och är det följaktligen även i den 

medvetandehöjande romanen. Enligt Palmer är berättarstrategier som syftar till att visa på 

kopplingar mellan det personliga och det politiska ett exempel på hur feministisk teori har 

påverkat kvinnliga författares sätt att skriva. Som exempel diskuterar hon bland annat 

dialogformen i French roman The bleeding heart och en sorts fråga-svar form som används i 

Nancy Toders Choices. Dessa och flera andra kritiserar hon för att vara alldeles för 

uppenbara. Hon föredrar till exempel Marge Piercys Braided Lives som endast ger vaga 

tecken, i tron på att läsaren kan tillföra den feministiska tolkningen.165 I Fia-böckerna lämnas, 

som i Det blödande hjärtat, inget större tolkningsutrymme åt läsaren, eftersom en av de 

hypotetiska läsarna, den icke feministiska, inte antas kunna tillföra någon feministisk 

tolkning. 

      Romankaraktärerna görs, mer eller mindre subtilt, till symboler för en gemensam 

kvinnoerfarenhet. I följande stycke benämns Fias mamma både ”morsan” och ”Kvinnan”, 

vilket vidgas till pluralformen ”kvinnor”: ”Fia öppnar dörren och kikar ner på sin morsa. 

Kvinnan sitter med slutna ögon och hårt ihopknipen mun. Hon nynnar och kvider till 

dragspelets melodi. Så har hon också alltid gjort. Det är som hon knep till om sina visor, höll 

igen, som andra kvinnor kniper ihop benen.” (Fif 15). Fias mamma får representera något 

som anges vara typiskt för kvinnor. Det ges dock ingen tydlig politisk förklaring till 

företeelsen, som det görs på många andra ställen i böckerna. 

      En annan episod där politiska kopplingar görs på ett betydligt mer explicit sätt handlar 

om de så kallade mensdagarna som Fias granne Agneta tar sig, då hon tillåter sig vila från 

alla vardagsbestyr. Episoden följs åt av en av berättarens långa analyser. Analysen inleds 

med ett konstaterande att tillståndet förekommer i hela Fias värld, att de flesta kvinnor gör 

som Agneta. Den enskilda kvinnans erfarenheter delas alltså av flertalet kvinnor. Efter att 

detta konstaterats av berättaren, följer en analys och kritik av ”mensmyten”. 

Faktum var att mensmyten existerade i hela samhället, utanför hemmen. Den styrde – kunde man ibland 
misstänka – hela samhällets kvinnosyn. Den kringskar kvinnornas möjligheter att hävda sig på 
arbetsmarknaden och i det offentliga livet. Det fanns industrichefer som öppet deklarerade i pressen att 
kvinnor egentligen bara fungerade fjorton dar i månaden. Det var inte kvinnornas dubbla arbete, 

                                                 
165 Palmer, s. 46 ff. 
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barnpassningsproblem och städning som höll dem tillbaka, nej, det var alltid dom gamla oresonliga 
hormonerna som låg bakom allt.  (Fif 61) 

 

Agnetas handlingar används alltså som grunden till en politisk analys av kvinnoförtrycket. 

Kopplingar görs mellan både hennes handlingar och andra kvinnors handlingar och mellan 

situationen i hemmet och i övriga samhället. Genom att Agneta görs till en representant för 

alla kvinnor pekas det personliga ut som något politiskt, dock inte i någon positiv betydelse. 

För att den icke feministiska läsaren inte skall kunna misstolka Agnetas beteende är analysen 

tydlig.  

      Hogeland påpekar att medvetandehöjande romaner skulle fungera som vittnesmål från en 

frånvarande medlem i en medvetandehöjandegrupp.166 Ovanstående stycke är inte ett 

vittnesmål från en enskild person utan är konstruerat som en hel frånvarande 

medvetandehöjandegrupp, eftersom ett vittnesmål får stå för allas. Dessutom analyseras 

företeelsen och får stå som en förklaring till ett större samhällsproblem. Berättarstrategin kan 

ses som ett svar på de feministiska önskemål som uttrycktes av Ellefsen, som efterfrågade 

litteratur som sträckte ut de personliga förklaringarna till de allmängiltiga, istället för den 

enligt henne borgerliga och privata bekännelsen. 

      Flera andra situationer framställs som typiska och allmängiltiga; särskilt hur saker och 

ting sköts i hemmet. Berättaren förklarar klart och tydligt att Fias och Björnes hushåll är allt 

annat än unikt, till exempel angående Björnes dagliga tupplur: ”Ja, nästan alla karlar som 

kroppsjobbar tar sig en tupplur mellan maten och TV-nytt, det borde ju Fia veta. Och vanan 

är införd även i detta äktenskap utan diskussion.” (Fif 70, min kursiv).167 Fia vet inte att så är 

fallet, men läsaren får det förklarat för sig. Den här, liksom många andra generaliserande 

kommentarer, är riktade till den icke feministiska läsaren för att höja dennas medvetande. 

      Ett tydligt exempel på en kommentar som påpekar det typiska i Fias situation handlar om 

hennes kvinnoblivande. 
 
Ändå känner Fia det som om de två [hon och Agneta] nu mötts efter en lång resa. En av de vanligaste och 
banalaste av resor: kvinnoresan. Det är en masstransport av unga flickor in i kvinnoland. De står där under 
transporten och tror att de är mol allena fast de under skakningarna nuddar de andras levande kroppar. Fia, 
du är inget undantag. Ditt mönster hittills har varit en massupprepad regel. (Fmm 140 f) 

 

Fias liv hittills är alltså bara en ”massupprepad regel”. Berättelsen om Fia är berättelsen om 

alla kvinnor. Ovanstående är enda tillfället då berättaren indirekt tilltalar Fia. Men eftersom 
                                                 
166 Hogeland, s. 24. Hon menar också att romaner utförde medvetandehöjning mellan författaren, karaktären och 
läsaren. Påståendet stämmer inte helt med Fia-böckerna eftersom karaktären Fia inte är fullt delaktig. 
167 Det är ett av få tillfällen då deras intressen är motstridiga, eftersom könsproblematiken oftast överskuggas av 
klassolidariteten. 
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Fia inte hör berättaren och följaktligen inte svarar, kan tilltalet tolkas som om det är riktat till 

läsaren, som en direkt uppmaning till läsaren att göra revolt mot det tvingande 

kvinnomönstret.168 Det är också en av många explicita tolkningsanvisningar som uppmanar 

de båda hypotetiska läsarna att inte tolka Fia som unik, utan som tillhörande ett kollektiv 

kvinnor med gemensamma erfarenheter. Denna berättarstrategi, att relatera kvinnor till 

varandra och lyfta fram gemensamma erfarenheter, är central i den medvetandehöjande 

romanen och har sin förklaring i att den medvetandehöjande praktiken och 1970-talets 

feminism till stor del handlade om att finna en gemensam kvinnoidentitet och genom den 

skapa ett klassmedvetande hos kvinnor. Det är däremot inte självklart att könsaspekten lyfts 

fram så tydligt i Fia-böckerna, eftersom den förklarande tyngdpunkten i dem läggs på klass. 

 

Den dominerande berättaren 

I Fictions of authority  hävdar Lanser att ”every writer who publishes a novel wants it to be 

authoritative for her readers, even if authoritatively antiauthoritarian, within the sphere and 

for the receiving community that it carves out”.169 Skrivande är enligt Lanser en strävan att 

göra sin röst hörd och trodd. Det gäller särskilt författandet av romaner som historiskt både 

har hävdat och fått ett sanningsvärde utanför det fiktiva. 

      Jag har tagit fasta på detta sätt att betrakta romanen, eftersom Fia i folkhemmet och Fia 

med manifestet uttrycker en sådan auktoritetssträvan. Lästa i ljuset av kvinnorörelsen, som de 

uttryckligen allierar sig med, förefaller det inte så konstigt. 1970-talets kvinnorörelse 

arbetade med utåtriktad verksamhet, i form av till exempel debatter, aktioner, offentliga 

möten och bokutgivningar, dels med syftet att medvetandegöra, dels med intentionen att ge 

kvinnors berättelser auktoritet.170 Kvinnors erfarenheter, berättade med egna röster, ansågs 

betydelsefulla, vilket bland annat böcker som Kvinnobilder och Nio kvinnor nio liv vittnar 

om.171 Baksidestexten på Kvinnobilder uppger att den innehåller sextio bidrag som ”ger röst 

åt ett litet antal människor. Men ändå kan man genom dessa bidrag ana de mängder av viktig 

kunskap som finns dold hos de många kvinnor som ännu inte kunnat göra sig hörda.”  Nio 

kvinnor nio liv är en kollektivroman av en av Grupp 8:s lokalgrupper som berättar om deras 

                                                 
168 Som jag kommer att visa i nästa del av analysen, är denna berättarstrategi däremot viktig i Sarris Ta dej en 
slav och Mor ror åran är trasig. Se s. 69-74 i denna uppsats. 
169 Lanser, 1992, s. 7. 
170 Se t ex Schmitz, s. 25. 
171 Kvinnobilder, utgiven av Grupp 8, Svenska kvinnors vänsterförbund, Ordfront (Stockholm 1975). Den 
innehåller insända bidrag om bland annat tunnbrödsbak, arbetsmarknadspolitik och berättelser om aborter. 
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engagemang i kvinnorörelsen: ”Vi vill berätta vad det betytt och betyder för oss.”172 

Gemensamt för dem är den betydelse som fästs vid kvinnors egna berättelser och röster. 

      I detta sammanhang, och med en tydlig anknytning till det, skrevs och publicerades 

böckerna om Fia. Den medvetandehöjande romanen, i synnerhet dessa två böcker, kan ses 

som ett exempel på romaner som eftersträvar auktoritet och legitimitet utanför fiktionen, 

eftersom de är konstruerade för att övertyga läsaren om giltigheten i en feministisk och 

socialistisk samhällsanalys. I Fia i folkhemmet och Fia med manifestet används vad Lanser 

ger beteckningen authorial voice, för att uppnå auktoritet.173 Karakteristiskt för denna typ av 

berättarröst är för det första att berättaren är heterodiegetisk, det vill säga att berättaren 

befinner sig på en punkt utanför berättelsen (diegesen) och följaktligen inte deltar i den. För 

det andra äger berättandet rum på en nivå som är överordnad den berättelse som berättas, och 

kallas därför extradiegetisk. För det tredje är berättarsituationen offentlig, vilket innebär att 

den riktar sig till en läsare utanför berättelsen, till skillnad från en privat berättarsituation där 

adressaten finns markerad i texten, som i exempelvis brevromaner. Slutligen är 

berättarsituationen konstruerad så att berättaren har möjlighet att referera till sig själv och till 

själva berättandet.174       

      På grund av att berättaren riktar sig till en läsare utanför texten och själv inte är markerad 

i texten förväntas läsaren uppfatta berättaren som författaren och läsaren som sig själv. 

Lanser menar att denna konvention ”gives authorial voice a privileged status among narrative 

forms”. 175 Dels på grund av att berättaren inte deltar i berättelsen som en karaktär och 

därmed undslipper risken att misstänkliggöras. Dels för att endast berättaren ges makten att 

ifrågasätta, analysera och kommentera karaktärernas handlingar, från den överordnade 

diegetiska nivån. 176

      I Fia-böckerna är det alltså en utomstående berättare som har ordet. Varför inte 

berättandet utförs av en homodiegetisk berättare, av Fia själv, kan utläsas av nedanstående 

citat. 
 

De [Fia och Karin] börjar diskutera förhållandena i Fias tillvaro. Fia berättar om sjukvårdsbiträdena, 
undersköterskorna, översköterskan, ronden, läkarna, överläkaren, amningsexercisen. Hon berättar på 
samma vis som när man bara betraktar något. En bild i en tidning kanske, en fest man varit med på, en ny 
klänning.” (Fif 45 f) 

 
                                                 
172 Auroragruppen, Nio kvinnor nio liv (Stockholm 1977).  
173 Jag översätter inte Lansers begrepp eftersom en svensk översättning förlorar den dubbla betydelse det har på 
engelska (författare/auktoritet). 
174 Lanser, 1992, s. 16 f.  
175 Ibid, s. 17. 
176 Ibid. 
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Fia kan med andra ord endast berätta och betrakta, inte analysera, och därför gör den 

heterodiegetiska berättaren eller Karin det åt henne. Enligt Lanser har feministiska 

litteraturvetare kritiserat romaner med authorial voices på de flesta punkter eftersom de anses 

återskapa traditionellt manliga berättandeformer som endast representerar en enda röst, den 

auktoritära berättarens. Lanser menar att det principiella fördömandet är ohistoriskt eftersom 

det inte tar i beaktande hur politiskt utmanande en sådan berättarform kan vara i en viss 

kontext. 177 I en analys av Fia-böckerna finns det anledning att peka på problem med 

authorial voices, utan att göra avkall på en analys som tar hänsyn till kontexten, om 

förhållandet mellan berättarens authorial voices och den kvinnliga protagonisten analyseras, 

vilket jag gör nedan. I denna del av analysen diskuterar jag relationen mellan 

berättarsituationen och de dubbla medvetandehöjande berättarstrategierna, samt vilken 

betydelse klass och kön har för hur berättarsituationen är konstruerad. Uppsatsens samtliga 

frågeställningar vävs alltså samman. 

      I sin definition av den medvetandehöjande romanen skiljer Hogeland mellan tre typer, 

som kan sammanfalla i en och samma bok: romaner som skildrar en karaktärs 

medvetandehöjande process, romaner som är strukturerade enligt principen om att göra det 

personliga politiskt och romaner som vill höja läsarens medvetande.178 Fia-böckerna är 

exempel på samtliga typer. För att lösa det dubbla syftet att skildra Fias utveckling från 

förtryck och okunskap till medvetenhet och agens, samtidigt som läsaren skall förstå 

innebörden av att det personliga är politiskt, används en authorial voice. Som en lösning på 

dilemmat tillför alltså främst berättaren den politiska analysen. 

      Episoden då Agnetas så kallade mensflykt förklaras, tydliggör på vilket sätt berättarrösten 

används för att bokens två medvetandehöjande plan, Fias och den icke feministiska läsarens, 

skall fungera samtidigt. Den inleds på följande sätt: ”Fia stirrar på den halvliggande kvinnan 

i soffan. Det är hennes mensdag, men ändå lyser det omkring henne. Agneta hade egentligen 

en stor dag, fylld av befrielse och fritt tal. Detta är vad mensdagen betydde:” (Fif 60). Sedan 

följer en förklaring som tar sin början i Agnetas hem, och därefter sträcker sig till att gälla 

andra kvinnor och slutar i en analys av arbetsmarknadspolitik. Den två sidor långa analysen 

avslutas med att berättaren klargör att Fia inte har förmågan att formulera en sådan analys: 

”Så tänkte inte Fia. Nu kände hon bara att hon verkligen ville berätta något för Agneta.” (Fif 

62, min kursiv). Episoden följer, som jag påpekat tidigare, tydligt principen om att göra det 

personliga politiskt, på så sätt att Agnetas beteende får exemplifiera ett kollektivt problem. 
                                                 
177 Ibid, s. 18.  
178 Hogeland, s. ix. 
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Men vad som främst är intressant i anknytning till diskussionen om berättarröst, är den 

authorial voice som utmärker berättarsituationen. Authorial voice används genom hela 

boken, men den blir särskilt framträdande när berättaren ges auktoritet att förklara framför 

Fia. Där Fias perspektiv inte kan förmedla en medvetandehöjande analys till läsaren, tar 

berättarens analys vid. 

      Samma berättarstrategi används då Fia börjar inse, och då läsaren ska förstå, att klass och 

kön är två förtryckande maktstrukturer. 
 
Tanken på att hon själv skulle kunna styra sitt liv har aldrig förr fallit henne in. Det är en djärv tanke. Ty 
ingen kvinna i hennes omgivning har någonsin tagit sitt liv i egna händer  /…/ 
       Hennes egna systrar var styrda. Morsan var styrd. Farsan var styrd /…/ Ingen motvikt fanns i henne 
själv, inga ord om framtiden hade uttalats av far eller mor eller lärare. Farsans bildningshunger – vad 
betydde den? Kan den som själv är hungrig mätta andra? Därför blev hon styrd av första bästa betvingande 
känsla, av det som många kallar kärleken och som tycktes skapa ett särskilt mönster för alla kvinnor, 
oberoende av vilken skola de satts i eller vilken specialbegåvning de besatt. Kärleken styrde dem in i den 
samhälleliga kvinnotjänsten. Laga mat, lägga barn och lägga opp sig. 
      Dessa tankar tänkte inte Fia direkt. (Fif 74 f, min kursiv) 

 

”Dessa tankar” som till en börjar framstår som Fias, eftersom ingen linje märks ut där 

berättarens röst tar över, visar sig tillhöra berättaren. För det Fia tänker är inte tillräckligt för 

att höja den icke feministiska läsarens medvetande. 
 
Vad hon tänker är detta: 
 – Om jag skulle… försöka lägga min arm om nån karl. Nån jag tyckte verkar bra. Nån som jag gillar utan 
att först veta om han godkänt mig? Vad händer då? Om man skulle ta och spinna på nån karl? Direkt? (Fif  
75) 

 

Berättarens analys fungerar som en förklaring till varför Fias tankar inte är mer utvecklade än 

så, nämligen att hon är styrd och fortfarande inte tillräckligt medveten om detta för att börja 

tänka och handla självständigt. Men för att analysen skall framstå som berättigad och inte 

som en obekväm mall som trycks på Fia, presenteras den som om den hade kunnat vara Fias. 

Dels genom användning av ”morsan” och ”farsan” istället för ”Fias morsa” och ”Fias farsa”. 

Dels genom den oklara markeringen mellan Fias röst och berättarens.179

      Vid andra tillfällen ges ordet och blicken till berättaren för att förklara det som Fias 

begränsade syn inte kan registrera. För att höja läsarens medvetande flyttas blicken därför 

utanför Fia till berättaren som kan delge rätt iakttagelser till läsaren. Som när Fia åkt för att 

handla och upplever bristen på respekt för gravida kvinnor. 
 
Jag åker inte mera in till stan förrän barnet är fött, snyftar hon tyst för sig själv och ser inte att hon har det 
lättare än de mammor som redan klämt ut barnen ur sig. Alla dom mammorna runt omkring henne som just 

                                                 
179 Det är även möjligt att göra en självbiografisk tolkning av detta. 
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kommer med sina barn från daghemmen och lyfter och kånkar barnvagnarna uppför T-banetrapporna – upp 
till bussens högra dörr, otillgänglig som ett lastbilsflak. (Fif 26 f, min kursiv) 

 

Samma berättarstrategi används även i samband med andra karaktärer. Till exempel en  

episod med Agneta, då den klasskonflikt som böckerna är konstruerade kring, trappas 

upp. Agneta får hembesök av en man från socialtjänsten, vilket skapar osäkerhet  

och oro, eftersom hon till skillnad från berättaren inte förstår att hon inte gjort något  

fel. Berättaren förklarar att hembesöket är ett uttryck för medelklassens kontroll  

över arbetarklassen. Och, påpekar berättaren: ”Om Agneta var riktigt skarpsynt skulle hon se  

[…]” (Fmm 44) och förstå det.180 Men positionen som skarpsynt analytiker innehas av  

berättaren, inte av Agneta. 

      Berättarens authorial voice och den möjlighet den innebär att förmedla kunskap som inte 

karaktärerna ges används även för att avslöja myter om förlossning och graviditet. När Fia 

hamnar på BB skildras nyförlösta kvinnor, värkande kroppar och skrikande bebisar. I 

samband med detta inflikar berättaren, med stöd av sin authorial voice, att kvinnorna på BB 

inte förstår att läkarna kan ge felaktig information. 
 
Från en del kvinnors sköten kommer nämligen en unken lukt om till exempel hinnor från moderkakan 
stannat kvar i livmodern efter förlossningen. Det är en osund lukt som visar att allt inte står rätt till och 
som fördrivs med små blå eller röda piller innan man får åka hem. Åtminstone var det så kvinnorna trodde. 
(Fif 37 f) 

 

Påpekandet liknar övriga berättarkommentarer, vilka överordnar berättaren till den enda 

analyserande positionen. Men det kan också tolkas som en uppmaning till läsaren att 

ifrågasätta läkarnas, det vill säga auktoriteternas, kunskap. Det är en medvetandehöjande 

berättarstrategi som inte är fullt så didaktisk som de utförliga analyserna.  

      De didaktiska analyserna erbjuder varken Fia eller den icke feministiska läsaren ett eget 

tolkningsutrymme. 181 Användningen av authorial voice som en medvetandehöjande 

berättarstrategi medför att de båda konstrueras som passiva mottagare av ett budskap som 

redan är packat och klart. Men på grund av just detta kanske den faktiska läsaren vänder sig 

emot berättarrösten, istället för att som Fia, som inte har något val, ta emot budskapet. Det 

kan inte denna typ av analys svara på. Jag kan endast konstatera att texten är uppbyggd för att 

styra läsaren mot en otvetydig tolkning. 

 
                                                 
180 Meningen fortsätter: ”att den objudne gästen hör till det samhällslager som bär hem kassar med vinflaskor 
varje lördag, för att liva upp till diskussion” (Fmm 44). Utifrån den kontext som det förekommer är det rimligt 
att tolka fortsättningen som jag gör. 
181 Det förhindrar dock inte läsaren från att själv skapa sitt eget tolkningsutrymme. 
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Klass, kön och auktoritet 

Viktig för definitionen av en authorial voice är graden av berättarens engagemang i den icke 

fiktiva världen. Lanser gör därför en distinktion mellan berättare som enbart redogör för de 

fiktiva karaktärernas tal och handlingar och berättare som utför ”extrarepresentational acts”, 

vilket är ”reflections, judgements, generalizations about the world ’beyond’ the fiction, direct 

addresses to the narratee, comments on the narrative process, allusions to other writers and 

texts”.182 Berättare som gör extrarepresentationella utvikningar eftersträvar enligt Lanser en 

högre grad av auktoritet än berättare som bara redogör för en fiktiv värld, eftersom deras 

kommentarer sträcker sig utanför den fiktiva världen och mer explicit deltar i litterära och 

politiska debatter. Denna typ av berättarstrategi, eller berättarsituation, som Lanser ger 

benämningen authoritality, är genomgående i Fia-böckerna.183 Som jag har visat refererar 

berättaren till platser och debatter utanför fiktionen och är mån om att understryka Fias 

koppling till dessa.184

      Lanser menar att authoritality har en så stark koppling till manlig auktoritet att ett 

kvinnligt författarskap inte nödvändigtvis uppfattas skapa kvinnliga berättare, om inte 

berättaren uttryckligen presenterar sig själv som en kvinna. Som exempel nämner hon Jane 

Austeens Pride and Prejudice, vars berättare vanligtvis omtalas i maskulinum av forskare.185 

I den feministiska kontext Fia-böckerna producerades i är det tvärtom mer självklart att 

uppfatta en kvinnlig berättare. Berättaren kan sägas fungera som en av den 

medvetandehöjande gruppens kvinnliga deltagare som delger och analyserar kvinnors 

erfarenheter. En kvinnlig berättare ger mer auktoritet till berättelsen än vad en manlig sådan 

skulle ge, eftersom det var det faktum att kvinnor själva talade om sina erfarenheter som gav 

dem tyngd. 186 Men samtidens feministiska litterära motto att tala utifrån egen erfarenhet är 

inte tillämpligt i Fia i folkhemmet och Fia med manifestet eftersom Fias röst inte tillskrivs en 

tillräcklig auktoritet, på grund av att hon inte är politiskt medveten.187 Betydelsen som i 

1970-talets litterära offentlighet tillmättes den rätta politiska medvetenheten framkommer i 

mottagandet av Ekelöfs Rapport från en skurhink, som Olsson diskuterar i Att ge den andra 

                                                 
182 Lanser, 1992, s. 16 f. 
183 Ibid, s. 17. 
184 Se s. 42 i denna uppsats. 
185 Lanser, 1992, s. 18. 
186 Bland de romaner som diskuteras i studier om feministisk litteratur från 1970-talet, dominerar romaner med 
en homodiegetisk berättare, det vill säga en berättare som deltar i den historia de berättar. Lauret hävdar att den 
litteratur som först uppstod ur kvinnorörelsen var jagskildringar och definierar till och med typen utifrån 
jagberättaren: ”the story of how (and why) I became a feminist” (Lauret, s. 86).  
187 Att Fias röst saknar auktoritet konstateras även i några kritiska kommentarer som framförs av berättaren. Se 
Fia med manifestet, s. 55 och s. 111. 
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sidan röst. Hon uppmärksammar att den, bland annat tillsammans med Ekelöfs 

arbetarbakgrund, lovordades på grund av att Ekelöfs kritik gick i linje med det samtida 

politiska klimatet.188 En liknande betydelse ges den rätta politiska medvetenheten i böckerna 

om Fia och det är Fias avsaknad av en sådan som ger ordet till berättaren i stället för till Fia. 

Fia kan till skillnad från berättaren inte förmedla sina erfarenheter på ett politiska medvetet 

sätt, vilket i sin tur kan knytas till den förtryckta köns- och klassbestämda position hon 

placeras i av den dominerande berättaren. 

       Jonathan Culler förhåller sig kritisk till att alls definiera berättare som inte förkroppsligas 

i texten utifrån kön, eftersom de är fiktiva konstruktioner och som sådana inte bör uppfattas 

som människor.189 Berättaren i Fia-böckerna är, som en heterodiegetisk berättare inte 

markerad i texten, och förkroppsligas därmed inte. Cullers resonemang ger anledning att 

formulera det på ett annat sätt, att berättaren talar utifrån en kvinnlig berättarposition, snarare 

än att berättaren är en kvinna.190

      Med Lansers terminologi utmärks berättarrösten av en authorial voice och av  

authoritality, något som skulle kunna betraktas som en feministisk strategi i 1970-talets 

politiska kontext, eftersom den kan fungera på ett sätt som förser kvinnors erfarenheter med 

ett värde. Men berättarens röst etableras på bekostnad av karaktärernas röster. Läsaren 

förväntas tolka Fias beteende utifrån berättarens analys. Till exempel drar berättaren 

paralleller, tolkar, analyserar och kommenterar, för att läsaren skall förstå det som inte Fia 

förstår, vilket utgör tydliga exempel på hur författaren försöker kontrollera läsarens tolkning. 

När Fia möter Söljevall, en självutnämnd väktare, påpekar berättaren för läsaren att han kan 

ses som ytterligare en representant för samhället: ”Han påminner lite om syster på 

barnavårdscentralen och hemkonsulenterna. De är alla väktare. De fogar tingen i ordning” 

(Fmm 56). Berättaren fogar liksom väktarna tingen i ordning.  

      Berättarsituationen i Fia i folkhemmet och Fia med manifestet synliggör att 

berättarpositionen både är klass- och könsmarkerad. Fia positioneras tidigt i den första boken 

som arbetarklasskvinna av berättaren som talar utifrån en kvinnlig medelklassposition. I ett 

av den andra bokens sista kapitel slår dock Fia tillbaka mot den vänsterintellektuella 

medelklassen som pratat över hennes huvud och positionerat henne som revolutionär kraft 

och utsuget offer. Men det intressanta är att Fia genom de medvetandehöjande 

                                                 
188 Olsson, s. 238 f. 
189 Jonathan Culler, Framing the sign (Oxford 1988), s. 216. 
190 Jag förmodar, med Lanser, att läsaren av vana ändå tillskriver berättaren en könstillhörighet. Lanser, 
”Queering narratology”, i  Ambiguos discourse. Feminist narratology & British women writers, red. Kathy 
Mezei (Chapel Hill 1996), s. 252. 
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berättarstrategierna, till exempel genom the authorial voice, konstrueras som det berättaren 

kritiserar; en förtryckt arbetarklasskvinna med falskt medvetande. Berättarens röst är 

konstruerad som en utmaning mot vad som traditionellt är tillåtet för den kvinnliga 

berättaren, samtidigt som denna konstruktion placerar den kvinnliga protagonisten i en 

traditionellt kvinnlig position. Som jag påpekat pekade 1970-talets feministiska diskurs ut 

arbetarkvinnor som den mest förtyckta gruppen. Denna syn framträder tydligt i Fia i 

folkhemmet och Fia med manifestet som bestämmer arbetarkvinnan och huvudpersonen Fia 

till en underordnad position. 

      Skeggs beskriver föreställningar om klass som tautologiska, att klasspositioneringen 

påverkar tillgången till materiellt och kulturellt kapital och vice versa.191 I Fia-böckerna kan 

klasspositioneringen på ett liknande sätt sägas fungera ömsesidigt förstärkande, eftersom Fias 

position som arbetarklasskvinna medför att hon berättartekniskt konstrueras som ett förtryckt 

offer, vilket samtidigt förhindrar att hon framställs som någon med förmåga att analysera sin 

egen situation och medvetandehöja sig själv av egen kraft.192 Istället ges berättaren genom 

sin överordnade position makten över protagonisten, vilket visar att den kvinnliga 

berättarpositionen och dess förhållande till den kvinnliga protagonisten konstrueras genom 

klass såväl som kön och inte nödvändigtvis är ett jämlikt förhållande. 

                                                 
191 Skeggs, s. 16. 
192 Inger Alfvéns Städpatrullen (1976), en annan medvetandehöjande roman från 1970-talet, handlar liksom Fia-
böckerna om en arbetarkvinna som skall göras politisk medveten och självständig. I den sker 
medvetandehöjning mellan karaktärerna. Medelklassfeministen Kalas skall hjälpa Anne-Charlotte, den 
förtyckta arbetarkvinnan. Medan Kalas klarar det på egen hand behöver Anne-Charlotte ledning på grund av 
hon ”är för svag” (59) och börjar gråta när hon ”tänker på frihet” (52). Hon längtar efter att befrias av Kalas: 
”Hon ville att Kalas skulle säga henne vad hon skulle göra, befria henne ur det svåra som hon inte orkade bära, 
och inte kunde bryta sej ur.” (54). Kalas lovar att ”ta itu” (59) med henne.  Synen på arbetarkvinnor som liknar  
med andra ord en den som framkommer i böckerna om Fia. 
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”Är du det tjejen? Självständig?”. Den ifrågasättande berättaren 

 

Inledning 

”Är du det tjejen? Självständig” är den överhängande frågan i Sarris Ta dej en slav och 

uppföljaren Mor ror åran är trasig. Frågan ställs av berättaren som är det feministiska 

samvetet som ifrågasätter och kritiserar både Lisa och patriarkatet och som vill styra Lisas 

handlingar några steg i rätt riktning mot den feministiska utopin.193 Lisa är böckernas 

huvudperson som utvecklas från att vara en hemmafru, 1970-talets främsta symbol för det 

patriarkala förtrycket, till att bli självständig, feminist och konstnär.194 Till sin hjälp har hon 

en förtryckande man, några systrar och en berättare. Hur det går till handlar följande analys 

om. 

      Inledningsvis redogör jag för hur texterna presenteras genom omslag och baksidestext. 

Sedan analyserar jag hur framställningen av den medvetandehöjande processen är uppbyggd. 

Slutligen analyserar jag berättarsituationen, mer specifikt förhållandet mellan berättaren, 

protagonisten och läsaren. Parallellt med dessa analyser löper en analys av böckernas 

medvetandehöjande berättarstrategier. 

 

På tröskeln 

Den första boken i serien om Lisa heter Ta dej en slav, vilket tillsammans med omslaget ger 

en vink om att det här är en bok om kvinnor ur ett feministiskt perspektiv. Titeln kan tolkas 

som en referens till Sonja Åkessons dikt Vara vit mans slav från 1963, en samhällskritisk dikt 

om kvinnors roll i äktenskapet och samhället. Omslagsbilden visar tecknade, nakna, gravida 

kvinnokroppar som liknar de bilder av kvinnor som var vanliga i till exempel 

Kvinnobulletinen på 1970-talet.195 Kropparna är oformliga, flyter ut och har dålig hållning. 

Det är bilder som visar kvinnokroppen utan förskönande omskrivningar. Kvinnokroppen ur 

ett kvinnligt och mer sant perspektiv, skulle en tolkning utifrån den samtida litterära och 

politiska kontexten kunna lyda. En viktig motståndsstrategi i 1970-talets feministiska konst 

och litteratur var, som Werkmäster påpekar i en tillbakablickande artikel, att skapa nya icke 

patriarkala kvinnobilder.196 Baksidestexten ger ytterligare en anledning att påstå att romanens 

intrig och tema är påverkade av kvinnorörelsen, närmare bestämt att det är en roman om en 

feministisk medvetandehöjande process. 
                                                 
193 Hon heter egentligen Elsie men kallar sig själv Lisa. 
194 Städerskan är en annan kandidat. 
195 Se t ex Kvinnobulletinen 1974: 3, s. 20; 1975: 2, s. 9 och 1975: 3-4, s. 28-29. 
196 Werkmäster, s. 56. 
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Elsie är en ’klängväxt’. Hon är banal beskedlig borgerlig. Förstadsfru och affärsbiträde uppinorr. När hon 
kommer till insikt sker det med kraften av ett otämjt vattenfall. Skilsmässa. […] Det är ilska och kärlek, 
kritik och parodi, patetik och humor i Margareta Sarris berättelse om hur Elsie börjar tänka, handla och 
känna självständigt – och blir lite mer harmonisk.197

 

Tolkningsanvisningar ges redan innan bokens pärmar öppnats, eftersom omslaget och 

baksidestexten fungerar som en feministisk ingång till texten. Det gör även epigrafen, ett 

citat hämtad från Maud Häggs och Barbro Werkmästers feministiska bruksanvisning Kvinnor 

och sex.198 Baksidestexten, epigrafen och bokens titel är alla delar av det Genette ger 

beteckningen paratext, vilken fungerar som en tröskel till tolkningen av den kommande 

texten.199  

      Rabinowitz använder inte begreppet paratext men påpekar i enlighet med Genettes 

resonemang att tolkningsprocessen sätter igång redan innan läsningen av själva berättelsen 

börjar. Han menar att vi alltid läser böcker som något och vad det är påverkas av bland annat 

baksidestexten.200 Paratexten som omger Ta dej en slav ger anvisningar om att läsa den som 

en berättelse om en medvetandehöjande process. Läsaren förväntas därmed förstå att 

karaktärens beteende inledningsvis är fel, inte föredömligt.201 Intressant är att berättelsen om 

det feministiska uppvaknandet vid bokens utgivning är så etablerad, att döma av 

baksidestexten, att dess författare endast skriver att ”hon kommer till insikt”. Om vad 

förväntas läsaren förstå. Berättelser om uppvaknanden, skilsmässor och självständighet fanns 

inte bara i romanform. Kvinnobulletinen publicerade brev som liknar berättelserna i 

medvetandehöjande romaner.202

      Baksidestexten till Mor ror åran är trasig anger att boken handlar om ”Lisa Lindqvists 

kamp för sin kvinnofrihet”. Boktiteln är en omskrivning av den könsstereotypa 

läseboksramsan och ger en tydlig feministisk vink. Omslaget föreställer en kvinna som ror 

högt uppe i det blå, med blicken riktad mot en röd liten stuga ännu högre upp i det blå. 

Baksidestexten förtydligar att den röda stugan är drömhuset som Lisa eftersträvar, trots att 

hon får dra hela familjelasset själv. Men det avslöjas också att hennes värderingar kommer 

                                                 
197 Från baksidestexten på Ta dej en slav. 
198 Citatet lyder: ”DU DIN JÄVLA FITTA! Det är det värsta man kan säja till en annan man. Att likna honom 
vid en kvinna”.  
199 Genette, s. 2. 
200 Rabinowitz., s. 176 f. 
201 Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig liknar i detta avseende den feministiska bildningsromanen, som 
skildrar en kvinnas utveckling från passiv och osjälvständig till handlingskraftig och oberoende (Felski s 136). 
202 Se t ex ”Till min syster”, i Kvinnobulletinen 1975: 2, s. 21; ”Det där med att bli gift”, i Kvinnobulletinen 
1976: 3, s. 22-23. Hogeland kallar denna typ av brev, som även publicerades i tidskriften Ms, ”’click!’ letters”. 
Hon menar att de hade samma funktion som medvetandehöjande romaner; att fungera som ett vittnesmål från en 
frånvarande basgruppsmedlem. Se Hogeland, s. 24. 
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att förändras. Sammanfattningsvis placerar paratexten även denna bok i en feministisk 

kontext. Paratexten fungerar som inledande tolkningsanvisningar, som ett slags rules of 

signification. Det här är en feministisk bok, läs den som en sådan, uppmanar den.  

      I det följande diskuterar jag hur Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig är uppbyggda 

för att medvetandehöja protagonisten och läsaren. Eftersom berättarstrategierna som kan 

sägas syfta till att göra detta är mer sammanbundna, det vill säga att de riktar sig samtidigt till 

huvudpersonen och till läsaren, än vad som är fallet i Fia-böckerna, diskuterar jag dem 

parallellt. 

 

Syster, upp till kamp! 

”Njut av livet! Ta dej en slav! Skulle du lessna på henne är det bara att kasta ut henne, om 

hon så är arbetslös åt dej i tjugo år. Hon är rättslös så oroa dej inte.” (Ta 37). Den ironiska 

uppmaningen står att läsa i en artikel med titeln ”Ta dej en slav” som Lisa läser i ”en så 

kallad damtidning” (Ta 38). Hela artikeln återges i boken som ett separat kapitel, som 

avslutas med att Lisa utbrister ”Det var fan vad hon tog i” (Ta 38). I och med denna läsning 

inleds hennes feministiska uppvaknande. Samtidigt är artikeln en medvetandehöjande 

berättarstrategi som riktar sig till läsaren, främst den icke feministiska, förmedlad med en 

typisk rule of notice. Rabinowitz menar att titlar och kapitelrubriker ger en anvisning, dels 

om hur boken skall läsas i enlighet med den hypotetiska läsaren, dels vad en sådan läsning 

bör fokusera på.203 Tidningsartikeln, tillika kapitelrubriken, och boken har samma namn, 

vilket ger artikeln en särskild tyngd.  Det förstärks av att artikeln bryter av mot berättelsen, 

vilket är ytterligare ett exempel på rule of notice.204 Liksom berättarens analyser i böckerna 

om Fia fungerar som medvetandehöjande berättarstrategier för läsaren, återges artikeln i Ta 

dej en slav för att förmedla en feministisk analys till läsaren. Men till skillnad från analyserna 

i Fia-böckerna fungerar analysen i detta fall också som en berättarstrategi för att höja 

protagonistens medvetande. Den har följaktligen även en funktion för intrigen, på så sätt att 

Lisa lär sig något och förändrar sig själv utifrån den feministiska kunskapen. I slutet av den 

sista boken är den ständigt närvarande: ”Han kommer hem och säger att han vill skiljas och 

jag för en iskall diskussion om könsroller.” (Mor 139). 

      Lisa läser flera andra liknande artiklar, undertecknade med samma signatur, som 

förmedlas till läsaren. Det visar sig, symboliskt nog, vara Lisas två äldre systrar som står 

bakom författandet av dessa. Lisas två systrar som är välartade och ordentliga hemmafruar 
                                                 
203 Rabinowitz, s. 60. 
204 Ibid, s. 65. 
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som aldrig uttryckt en önskan om att bli något annat än just välartade och ordentliga 

hemmafruar. 

      Det gör däremot Lisas yngre syster Julia, medlem i Grupp 8, som är en annan drivande 

kraft bakom Lisas feministiska tillblivelse. Det handlar således om systerskap i symbolisk 

såväl som i bokstavlig bemärkelse. Systerskap är enligt Palmer är ett av de motiv som visar 

på den feministiska teorins inflytande över kvinnors litteratur. Hon kopplar 

systerskapsmotivet till den medvetandehöjande praktiken, eftersom båda understryker 

kvinnors gemensamma erfarenheter snarare än vad som skiljer dem åt.205 Felski påpekar att 

systerskapsmotivet ingalunda är nytt i kvinnors litteratur, men att det ändå kan ses i relation 

till 1970-talets kvinnorörelses skapande av en kollektiv identitet.206 Baksidestexten till boken 

Nio kvinnor nio liv, en kollektivt författad roman av en av Grupp 8:as lokalgrupper, belyser 

systerskapets betydelse i kvinnorörelsen. 
 
Vi har olika bakgrund, olika yrken, olika många eller inga barn, är gifta, skilda, samman- eller 
ensamboende. Vi är födda under 30-40- och 50-talen. Vi skulle kunna var varandras mödrar och döttrar. 
Men vi är varandras systrar, för det är det som räknas i kvinnorörelsen.207

       

Systerskapet har sedan 1970-talet ifrågasatts åtskilligt från olika håll, men i böckerna om 

Lisa används parollen på ett bokstavligt sätt, som i förlängningen fungerar som en öppning 

till ett bredare systerskap. Systerskapsmotivet fungerar även som en dubbel 

medvetandehöjande berättarstrategi som dels driver på Lisas medvetandehöjande process, 

och dels förmedlar en idé om kvinnors gemensamma erfarenheter till läsaren. 

      Flickrummet, som Lisa och Julia delar under en tid trots att de båda egentligen har flyttat 

hemifrån, fungerar som en plats för medvetandehöjande samtal mellan systrarna. 
 
De pratade ganska mycket, systrarna Larsson, när de delade rum hemma hos mamma på Österbygatan 12. 
Det var Julia som pratade mest. 
      Man ska vara som en levande madonna. En ren och obefläckad kvinnovarelse, som ligger med andar 
och begår jungfrufödslar. Annars är man äcklig. Annars är man en skamfläck för mänskligheten. Annars är 
man syndfull och folk av annat kön har rätt att spotta på en. På ens heder, på ens människovärde, på ens 
underliv. (Ta 61) 

 

Ämnet som sätter igång samtalet är abort. Julias analyser och tankar, som till viss del 

förmedlas till läsaren, sätter igång tankar hos Lisa. Hon håller snart med Julia istället för att 

argumentera mot henne. ”Jo, du har väl rätt, Julia” (Ta 59)och ”Säj det, säj det Julia Larsson. 

Jag börjar faktiskt också undra” (Ta 59), konstaterar hon snart. Deras medvetandehöjande 

                                                 
205 Palmer, 126. 
206 Felski, s. 139. 
207 Från baksidestexten på Nio kvinnor nio liv. 
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diskussioner fortsätter genom båda böckerna och avslutas med att de åker på ett kvinnoläger, 

vilket ytterligare poängterar systerskapets betydelse.208

      Hogeland menar att inget annat tema som anspelar på sexuell frihet är så vanligt som 

aborttemat. Anledningen till detta är enligt Hogeland att abort antogs vara en fråga som 

förenade alla kvinnor. En abortepisod skulle därför fungera solidaritetsskapande mellan både 

läsare och karaktär och mellan bokens karaktärer.209 Frågan om fri abort var också den fråga 

som den svenska kvinnorörelsens var mest drivande i och som den lyckades påverka, vilket 

kan stå som en förklaring varför den även förekommer i en svensk medvetandehöjande 

roman.210

             

Damklubben 

Lisa går även med i en större medvetandehöjande grupp, om än en aning motvilligt. Att det 

rör sig om en medvetandehöjande grupp uttrycks dock inte explicit. Lisa kallar den 

damklubben. En av gruppens medlemmar beskriver den en aning vagt.  
 
 – Jag umgås lite smått i en grupp, som träffas en gång var fjortonde dag. Vi är 7 tjejer, och vi träffas 
regelbundet: varannan torsdag. Vi snackar och käkar ärtsoppa, i princip, men det är väldigt stimulerande. 
(Mor  78) 

 

Läsaren förväntas förstå att det handlar om en basgrupp, vilket tyder på att den hypotetiska 

läsaren inte är en läsare som författaren anser sig behöva undervisa och förklara för, till 

skillnad från läsaren i böckerna om Fia.211 I dessa framställs både huvudpersonen och den 

icke feministiska läsaren som nedtyngda av ett falskt medvetande. Böckerna om Lisa ställer 

inte huvudpersonens förtryckta position i förgrunden i lika hög grad, vilket får betydelse för 

tilltalet av läsaren. 

      Lisa tvekar att gå med i damklubben eftersom hon är rädd för att känna sig obekväm med 

en grupp akademiker, som hon antar att de är: ”Sådana där akademiker som berättar hur 

arbetarna har det” (Mor 79). En liknande kritik framförs av Fias man Björne i Fia med 

manifestet efter Fias konfrontation med Karin: ”Dom kommer till jobbarna och pryar, och 

sen åker dom hem till varann och säger förvånat om oss: Dom kan ta-la” (Fmm 118). Men i 

                                                 
208 Det ger anledning att läsa Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig som feministiska bildningsromaner, som 
Felski menar följer en utveckling som avslutas med ett steg in i en kvinnlig gemenskap. Se Felski, s. 183. 
209 Hogeland, s. 64. 
210 Schmitz, s. 30 f. 
211 I Fia i folkhemmet är förklaringen utförlig: ”Vi har börjat med en grupp där vi sysslar med 
medvetandehöjning, dom rena marxisterna gillar det inte. Ja, vi är bara tjejer och vi snackar om våra 
erfarenheter som kvinnor och om hur vi ska få VÄRDIGHET. 
 – … självkänsla och värdighet, tillägger hon [Karin] dröjande.” (Fif 47). 
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Fia-böckerna undergrävs kritiken av att det finns starka skäl att tolka dem som böcker som 

visar att arbetare kan ta-la. Lisa har även större utrymme än Fia att komma till tals mot 

berättaren på sina egna villkor, vilket kan ses som en följd av att hon inte positioneras som en 

förtryckt arbetarklasskvinna, som är fallet med Fia. Klass spelar här inte en så framträdande 

roll som i Fia-böckerna, vilket jag snart återkommer till.  

      Det visar sig också att gruppen inte består av enbart akademiker. Lisa upplever ett annat 

problem, som i och för sig är kopplat till gruppens akademiska stil. 
 
När man börjar bryta upp från ett gammalt nerkört äktenskap hör det till gången att man blir radikal och 
hamnar i kvinnogrupper. Det är vanligt. Och det är angenämt. Men man blir inte frigjord av det. 
      Om det inte vore så ytligt! Där sitter man och diskuterar kvinnoöden i litteraturen eller vältrar sig i 
smaskiga historier om kvinnliga underliv, men det är så vansinnigt intellektuellt eller vansinnigt komiskt 
eller vansinnigt tragiskt.  
      Det är aldrig vardagligt och pinsamt. Vem talar om sina glappa blygdläppar? 
      Ingen 
      Skulle jag…? 
      Aldrig. (Mor 149) 

 

Sedan följer ytterligare uppräkning om vad Lisa inte vågar prata om. Boken fungerar här som 

den frånvarande medvetandehöjande gruppen på så sätt att den benämner Lisas kroppsliga 

erfarenheter, sådana som det inte är tillåtet att tala om enligt Lisa, men möjliga politiska 

kopplingar överlämnas till läsaren att dra. Den hypotetiska läsaren framstår inte som ett 

oskrivet blad utan förmåga att dra egna slutsatser, men sammanhanget, den 

medvetandehöjande gruppen, uppmanar indirekt läsaren att dra politiska slutsatser om varför 

dessa erfarenheter osynliggörs.  

      Intressant i citatet ovan är också den kommentar som åsyftar den medvetandehöjande 

processen, att det hör till att gå med i en kvinnogrupp efter en skilsmässa. Den 

medvetandehöjande berättelsen bildar en ny kvinnlig utvecklingsberättelse. Citatet visar dels 

på vilket genomslag den medvetandehöjande berättelsen fått vid tiden för bokens utgivning, 

dels hur denna berättelse ser ut, att äktenskapet markerar dess början. 

      Hogeland menar att den medvetandehöjande romanens konventioner efter hand förlorade 

sin feministiska prägel. Hon skiljer därför mellan mjuka och hårda medvetandehöjande 

romaner, som skiljer sig åt i sin politiska tydlighet. De förra lyfter fram kvinnors erfarenheter 

medan den senare gör det på ett explicit feministiskt sätt. Böckerna i denna studie kan 

placeras i den senare kategorin.212  

      Men det intressanta i detta sammanhang är främst det genomslag det medvetandehöjande 

narrativet fick med kvinnorörelsen och att det uppmärksammas i boken. Lisas påpekande kan 
                                                 
212 Hogeland, s. 36 ff. 
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tolkas som en metakommentar, som en kommentar till de berättelser om medvetandehöjning 

som även denna bok förmedlar. Författaren tycks mena att det är så romaner om kvinnor 

enligt rådande litterära normer bör vara uppbyggda. Det är ett narrativ som dessa två böcker 

följer till punkt och pricka, till skillnad från Fia-böckerna, vilket till stor del beror på att Lisas 

frigörelse handlar om en frigörelse från en könsrelaterat förtryck, inte klassförtryck som i 

Fia-böckerna. Lisa solidariserar sig inte med sin man på klassmässiga grunder, utan tar 

alltmer avstånd från honom ju mer feministiskt medveten hon blir. Det är alltså tydligt att 

kön utgör den grundläggande förklaringen till det förtryckt Lisas upplever, något som formar 

handlingens riktning. Till skillnad från Lisa går Fia aldrig med i någon basgrupp, vilket 

berättaren förklarar som en konsekvens av Fias klasstillhörighet.213 Även om Lisa känner sig 

en aning obekväm i gruppen deltar hon ändå i den. Systerskapet och kvinnokampen går före 

klasskampen i Lisas fall, viket får till följd att könskonflikten i äktenskapet leder till 

skilsmässa. 

      I sin diskussion om feministiska emancipatoriska narrativ påpekar Felski att en 

skilsmässa eller en temporär separation från mannen är en förutsättning för protagonistens 

självständighet.214 Detta antagande formuleras i Lisas kommentar om sambandet mellan 

skilsmässa och politisk medvetenhet, även om den även innehåller en kritik mot den antagna 

kopplingen mellan politiskt engagemang och självständighet.215 Kommentaren visar också, 

liksom böckernas övergripande narrativ, att den medvetandehöjande berättelsen är en 

heteronormativ sådan. Den medvetandehöjande processen sker i de flesta romaner i 

förhållande till män, oavsett om den slutar med skilsmässa eller inte.  

      Ulrika Dahl diskuterar berättelser om feministiskt medvetandehöjande i artikeln 

”Förlorad oskuld. När unga kvinnor bli feminister”. Hon menar att det är ”en individuell och 

kollektiv utvecklingssaga och central del i en senmodern heteronormativ berättelse om att bli 

kvinna”, som handlar om att se sig främst i relation till män.216 Dahls studie rör 1990-talets 

feministiska utvecklingsberättelse, med utgångspunkt i ett jämställdhetsprojekt i Norrlands 

inland, men den feministiska utvecklingsberättelsens heteronormativa konstruktion är även 

framträdande i 1970-talets medvetandehöjande roman. I många romaner från 1970-talet av 

kvinnliga författare markerar, som jag nämnde i samband med Fia-böckerna, äktenskapet 

antingen intrigens början eller slut.217

                                                 
213 Se s. 27 i denna uppsats. 
214 Felski, s. 131. 
215 Se Heilburn, s. 309; Eriksson, s. 61. 
216 Ulrika Dahl, ”Förlorad oskuld. När unga kvinnor blir feminister”, i Bang 2004: 1, s. 29. 
217 Se s. 21 i denna uppsats. 
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      Ta dej en slav inleds på ett sätt som synliggör hur gifta kvinnor definieras utifrån sina 

makar. Martin kallas vid sitt namn medan Lisa går under beteckningen ”hans hustru”( t ex 

Mor s. 12). Det upprepas gång på gång så att läsaren inte skall undgå att lägga märke till det. 

Bokens feministiska yttre presentation, det vill säga paratexten, ger läsaren en anvisning om 

att detta bör tolkas som en kritik av äktenskapet. Genom rules of notice ges det 

uppmärksamhet och genom rules of signification, i det här fallet det feministiska 

sammanhanget, ges det en viss betydelse. Inledningen märker ut mannen och det 

heterosexuella äktenskapet som den medvetandehöjande berättelsens början. Intrigen följer 

den feministiska bildningsromanens utveckling, från förtryck inom det heterosexuella 

förhållandet till en högre grad av oberoende.218 Lisa är från början beroende av en man men 

utvecklas, enligt bokens ideologiska ram, till det bättre. 

      Äktenskapet framställs som omöjligt att förena med självständighet, samtidigt som det är 

den hårda skola som protagonisten måste gå igenom för att bli medvetandehöjd. På så sätt 

ges äktenskapet en negativ innebörd, samtidigt som det lägger grunden för ett höjt 

medvetande. Efter skilsmässan från sin man Martin fastslår berättaren följande. 
 
Hon måste börja leva ett liv. 
Avlasta sej det gamla, frigöra sig från Martin, från vanorna av äktenskapet. Ställa sej på sina fötter och stå 
kvar. Det måste hon. (Ta 85) 

 

Efter att detta beslut är fattat blir hon gravid med sin före detta make och familjebildningen 

påbörjas då på nytt. Då genomgår Lisa den hårda äktenskapsskolan med besked. Istället för 

att som i Fia-böckerna förmedla utförliga feministiska analyser av en mer abstrakt och 

teoretisk karaktär, framställs patriarkala familjeförhållanden utifrån Lisas situation, vilka 

kritiseras både genom Lisas ilska inför situationen och genom feministiska analyser. Genom 

att framställa mannen som en förtryckare eldar författaren under läsarens vrede, för att 

parafrasera Ingrid Sjöstrands dikt.219 I det avseendet liknar böckerna om Lisa The women´s 

room, som staplar skildringar av mäns förtryck av kvinnor på varandra.220

      Skildringen av patriarkatet i hemmets lugna vrå, ett tydligt exempel på hur det personliga 

ges en politisk innebörd, fungerar som en dubbelt medvetandehöjande strategi. Dels driver 

den på Lisas medvetandehöjning, dels förmedlar den en feministisk analys till läsaren. 
                                                 
218 Felski, s. 138. 
219 Dikten heter ”Elda under din vrede” och finns i Ingrid Sjöstrands Det blåser en sol (Stockholm 1979). 
220 I The women´s room som skildrar flera kvinnors liv utmärks allas situation av det könsrelaterade förtyck de 
utsätts för. Historia efter historia berättas om brutala öden, om misshandel och social misär: ”By this time, all of 
us had a word. It was THEM, and we all meant the same thing by it: men. Each of us felt done in by one of 
them, but it wasn’t it. Because each of us had friends, and our friends, and our friends were also being done in 
by them. And each of our friends had friends…” (s. 218). 
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Följande händelse föregås, till Lisas förtret, av ytterligare en dag då Martin inte lyfter ett 

finger för att hjälpa till med hushållet. 
 
 – Det finns inget vatten inne, sa Lisa med visst besvär att stadga rösten. 
 – Jag behöver inget vatten. Så drog han upp täcket över axlarna. 
 – Men Sara behöver vatten till sin nattvälling, och Sara är ditt barn lika mycket som mitt! Du får gå ut och 
hämta vatten nu. 
 – Jag! Varför ska jag, varför inte lika bra du. I det här huset har det predikats jämlikhet tamejfan sen den 
dag du flyttade in. Och det är du som predikar, inte jag. Dåså. Se då till att det råder jämlikhet. Du kan 
hämta dit vatten. (Mor 72) 

 

Ovanstående stycke följer efter en kritik av tvåsamheten, äktenskapet och förälskelsen i stil 

med de diskussioner Germaine Greer för i The female eunuch (1970).221 Läsaren förväntas 

liksom Lisa inse att det inte är hos henne felet ligger, utan i det patriarkala samhället, vilket 

är grundläggande i den medvetandehöjande praktiken.222 Genom att Lisas erfarenheter 

analyseras behöver, eller tillåts, läsaren inte knyta ihop tolkningssäcken själv. I Fia-böckerna 

är det berättaren som utför analyserna, i det här fallet är det mer oklart, eftersom gränsen 

mellan berättaren och protagonisten är otydlig, vilket jag utvecklar längre fram. Klart är att 

Lisas insikter om att det personliga är politiskt leder till skilsmässa. 

 

Det personliga är politiskt, är politiskt, är politiskt 
 
– Herregudihimmelen ska du aldrig vakna, människa! Ska du aldrig fatta Elise, att politiken har ett 
vardagligt sammanhang. (Ta 108) 

 

En framträdande medvetandehöjande berättarstrategi, som riktar sig till både protagonisten 

och till läsaren, är att göra det personliga politiskt, främst genom att visa på patriarkala 

familjeförhållanden. Den irriterade påstötningen ovan är systern Julias och kan sägas förklara 

bokens övergripande uppmaning. 

      I Fia-böckerna placeras exempelvis olika aspekter av kvinnokroppen i ett politiskt 

sammanhang. I Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig gäller samma sak men med 

tillägget att äktenskapet politiseras i högre grad. Att graviditet, förlossning och BB-vistelse 

har stor betydelse är uppenbart eftersom förlossningen beskrivs två gånger, både i slutet av 

första boken och i början av den andra.223 Den medvetandehöjande processen följer liksom i 

                                                 
221 Germaine Greer, The female eunuch (London 1970). 
222 I Barbro Werkmästers och Maud Häggs Frihet, jämlikhet, systerskap. En handbok för kvinnor” beskrivs det 
som kvinnorörelsens förutsättning: ”Vi måste delge varann våra erfarenheter. Vi måste upptäcka att det vi 
trodde var personliga misslyckanden berodde på sociala missförhållanden”( s. 14). 
223 Även i medvetandehöjandegruppen intar dessa ämnen en framstående plats, vilket kritiseras av vissa 
medlemmar. 
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Fia-böckerna en heteronormativ utvecklingslinje med äktenskap och graviditet som två 

milstolpar.224 En viktig skillnad från den traditionella berättelsen som avslutas med äktenskap 

och som antyder att alla lever lyckliga i all framtid, är kritiken som riktas mot den. 

      Graviditet är liksom abort ett tema som antas förena kvinnor och skapa identifikation. 

Moderskap var ett framträdande ämne i samtidens konst, och utgjorde bland annat tema för 

en konstutställning i Göteborg.225 I böckerna om Lisa är just moderskap, graviditet och 

förlossning centrala motiv, i likhet med böckerna om Fia. I Ta dej en slav och Mor ror åran 

är trasig är deras roll dock ännu mer central. BB-miljön är en tacksam miljö för att sträcka ut 

en tolkning från det personliga till det politiska eftersom Lisas erfarenheter där kan utvidgas 

till att omfatta fler kvinnor och därmed görs kollektiva. Den kollektiva aspekten förstärks av 

att Lisas och berättarens röster bli oskiljaktiga på BB, deras erfarenheter blir varandras 

erfarenheter. Men berättarens röst skiljer sig också från Lisas i och med att den är den erfarna 

och kloka rösten: ”Förstföderskor längtar hem hela veckan. De inser inte vad som väntar” 

(Mor 32). Här synliggörs en viss distans mellan berättaren och Lisa, men samtidigt antyds att 

de snart kommer att vara på samma erfarenhetsplan.  

      Som jag påpekat tidigare är kvinnors erfarenheter ett begrepp som fylls med innehåll av 

den feministiska teorin, på så sätt att teorin lyfter fram vissa erfarenheter som politiska.226 

Lisas erfarenheter fylls med innehåll av samtidens feministiska diskurs, som bland annat 

rörde sig kring barnafödsel och kroppsliga upplevelser av det. Boken Våra kroppar våra jag 

(1975), som är skriven med hjälp av en medvetandehöjande metod, är ett exempel på 

kvinnorörelsens utforskande av kvinnokroppen. Författarna vill slå hål på förlossningsmyter 

som de menar leder till att de ”förnekas våra egna, helt personliga upplevelser i samband med 

barnafödande.”227 När boken recenserades i Kvinnobulletinen påpekade recensenten att den 

”är ypperlig att bilda medvetandehöjandegrupper kring”.228 I ljuset av politiseringen av 

kvinnokroppen kan förlossningsskildringen ses som en medvetandehöjande berättarstrategi, 

med syftet att delge läsaren ett kvinnligt vittnesmål av förlossningen. Denna tolkning 

förstärks av skildringen av förlossningen som med tydlighet slår hål på förskönande myter. 
 
Det lukade dass i förlossningssalen, Ulla måste öppna fönstret. Men Lisa var inte generad, inte det minsta. 
Det var hon som fortfarande ägde världen, fortfarande var världens härskare. Hon hade rätt att skita 

                                                 
224 Se Halberstam, s. 10; s. 19 i denna uppsats. 
225 Werkmäster, s. 60. 
226 Se Lauret, s. 58; s. 19 i denna uppsats. 
227 The Boston Women’s health book collective, Våra kroppar våra jag. En bok om kvinnor av kvinnor 
(Stockholm 1980, original 1971), s. 151. 
228 Kvinnobulletinen, 1976: 1, s. 32. 
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varsomhelst hur mycket som helst närsomhelst. Händelsevis gjorde hon det på förlossningssängen, nästan i 
ansiktet på barnmorskan. 
      Av lustgasen spydde hon, rakt ut som en räv. Det generade henne inte heller. Ingenting generade 
henne. För första gången i sitt liv bar hon sej åt som situationen krävde utan att skämmas för det. Utan att 
känna skam eller skuld. (Ta 162 f och Mor s. 20) 
 

Erfarenheten fungerar även som ett led i Lisas medvetandehöjande process, i det avseende att 

hon lär sig att förlossningsmyten är just en myt. Att det är en sådan påpekar också berättaren: 

”Förlossningsmyten är ohygglig” (Mor 17). 

      I likhet med Fia-böckerna fungerar BB-vistelsen som en möjlighet att framställa nya 

kvinnobilder, som kontrasterar mot damtidningarnas nyponrosaktiga och respektabelt fräscha 

ideal. 
 
De var svaga och blodfattiga och svettiga. Alla luktade svett. Alla rörde sej söligt. Alltid stod någon och 
grät någonstans i en gömd vrå. 
      Ingen liknade de nyfriserade smärta kändismammorna i veckopressen. Ingen hade ljusblå ögonlock och 
vita spetsnegligéer. 
      Var man ljusblå var det av trötthet, och negligéerna var av urtvättad blekrutig bomull, märkta 
’landstinget’ och med svettfläckar i armhålorna. (Mor 28) 
 

En parallell som kan dras till Fia-böckerna är damtidningarnas roll som förmedlare av en 

falsk kvinnobild, vilket också är ett framträdande tema i flera feministiska teoretiska verk 

från 1960- och 70-talen.229 Media med damtidningarna i spetsen utpekas som en av 

patriarkatets främsta byggstenar. Till exempel jämför Barbro Backberger i Det förkrympta 

kvinnoidealet damtidningsläsning med alkoholmissbruk. Hon skriver att de bedriver ”en 

alldeles vidöppen propaganda för den konventionella kvinnorollen” och att de innehåller 

direkt farlig läsning.230. Veckotidningarna ansågs, som förmedlare av en konservativ 

kvinnoroll, sprida och upprätthålla den ideologiska delen av kvinnoförtrycket.231

      Johansson diskuterar i en artikel Susanne Ostens och Margareta Garpes pjäs Jösses 

flickor! Befrielsen är nära och dess roll i kvinnorörelsens identitetsförändrande projekt. 

Pjäsen innehåller förebildliga, i betydelsen starka och aktiva, kvinnoporträtt med syftet att ge 

den kvinnliga publiken en ny identifikationsmodell.232 I Ta dej en slav och Mor ror åran är 

trasig framställs Lisa i slutet av boken som en förebild; både på det starka föredömliga sättet 

och i avseende att hon beskrivs som orkeslös och illaluktande som en kritik mot 

                                                 
229 T ex Betty Friedan, The feminine mystique (New York 1963) och Germaine Greer, The female eunuch 
(London 1970). I Alfvéns Städpatrullen, som kan läsas som en medvetandehöjande roman, läser den förtryckta 
hemmafrun Husmodern: ”hon fick en fönsterplats mitt emot en utslagen Dagens Nyheter. Hon tog fram sin 
Husmodern och bläddrade långsamt igenom den tills hon kom till följetongen som var det första hon brukade 
läsa:” (s. 19). Att hon läser Husmodern ger en indirekt vink om att hon ännu inte är feministiskt medveten. 
230 Backberger, Barbro, Det förkrympta kvinnoidealet (Stockholm 2003, original 1966), s. 72. 
231 Se t ex Hägg och Werkmäster, s. 41 ff. 
232 Johansson, s. 133. 
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veckotidningarnas ideal. Det är klyftan mellan myt och verklighet som gestaltas, ett tema 

som liksom moderskapstemat var framträdande i den samtida konsten.233 I artikeln ”’Vi 

måste höja våra röster’” (2003), lyfter Isaksson fram samma funktion i 1970-talets 

kvinnomusik; att skapa kvinnliga förebilder mot de patriarkala borgerliga.234

      Böckerna om Lisa fungerar som ett vittnesmål från den frånvarande medvetandehöjande 

gruppen, på så sätt att den ger röst till kvinnors egna erfarenheter och tar dem som grund för 

den politiska analysen och handlingen. Särskilt BB-vistelsen fungerar som ett vittnesmål om 

intima hemligheter. I en osignerad artikel, publicerad i tidskriften Hertha i mitten av 1970-

talet, påpekas att medvetandehöjning innebär att ”intima hemligheter kommer fram” och att 

”detta kan bli till hjälp eftersom det kan visa sig att flera systrar burit på liknande 

hemligheter”.235 Vittnesmålet i Mor ror åran är trasig omges av en feministisk analytisk 

ram. När Lisa lämnar BB konstaterar berättaren angående moderskapet: ”Hon dög inte åt sig 

själv. Åt det krav en kvinna har på sej själv. Det kravet ställs inte av andra kvinnor eller ens 

av män. Det är det patriarkaliska samhällets makthavare som ställer det kravet på en kvinna.” 

(s. 33). 

      Lisas medvetandehöjning, hur hon går från en upplevelse till att benämna denna som ett 

uttryck för ett maktförhållande, beskrivs explicit. Det kan, som jag diskuterade i samband 

med Fia-böckerna, relateras till medvetandehöjande praktiken som handlar om att ge namn åt 

erfarenheter som kan kopplas till ett patriarkalt förtryck. Greene diskuterar benämnandet av 

kvinnors erfarenheter som en viktig del av 1960- och 1970-talets litteratur och refererar i 

sammanhanget till Friedmans The feminine mystique (1963), som när den publicerades gav 

namn åt hemmafruarnas problem och sjukdomar. Greene menar att dessa romaner 

åstadkommer samma sak som medvetandehöjning eftersom de beskriver och formulerar 

personliga erfarenheter.236 I följande citat ger Lisa namn åt problemet. 
 
Martin hade hon ofta känt som ett hot. Hotet att han dominerade henne, därför att han är man, hon är 
kvinna, och han har all rätt i ett manssamhälle att dominera henne.( Mor 57) 
 
Hela livet har jag känt mig förtryckt, men inte av samhället. Av enskilda män. Av Gösta min pappa, av 
rektorn i skolan, av cheferna på arbetsplatsen. Av Martin. 
      Men jag kallade det inte förtryck, jag kallade det ingenting. Jag kände bara vanmakten. Ofriheten, 
orättvisan, den absoluta desperationen.” (Mor 60) 
 

 

                                                 
233 Werkmäster, 56. 
234 Isaksson, s. 216. 
235 Hertha, ”Medveten kvinna. Hur blir man det?”, 1975: 1, s. 18 f. 
236 Greene, s. 58. Hon påpekar dock att de flesta romaner från 1962-1975, som hon ger benämningen ”mad 
housewife novels”, inte gör politiska kopplingar. 

 65



De dubbla medvetandehöjande berättarstrategierna vävs här samman. Det är berättaren som 

förklarar Lisas och Martins förhållande som ett politiskt sådant, men det är en förklaring som 

Lisa instämmer i. Samtidigt förmedlas insikten till läsaren. Lisas politiska insikter och 

formuleringen av dem leder i slutet av sista boken till handling och därmed ges berättaren 

rätt.  
 
Hon står kvar, krampaktigt rak och stel. Känner sej antastad medan han är kelen och smeksam. Han är 
ömsint men aktivt ömsint. […] 
Systemet, som det var utformat, innebar ändå hela tiden att den initiativtagande mannen i en eller annan 
form tafsade på den tacksamma kvinnan. (Blir man uppvaktad ska man vara tacksam; tänk på dem som 
ingen jävel vill tafsa på!) […] 
– Sluta! Vrålar hon. Ge fan i att tafsa på mej. Vi är skilda, du har ingen rätt! Låt mej va. (Mor 161 f) 

 

I stycket ovan förenas erfarenheterna med den politiska analysen, vilken i sin tur leder till 

handling. Återigen är det berättarrösten som analyserar situationen, men då de är 

sammanlänkade, vilket jag återkommer till, kan den också uppfattas som Lisas.  

       

Bortom slutet 

Den medvetandehöjande praktikens relation till politisk handling var en av kvinnorörelsens 

knäckfrågor. Avsikten med praktiken var att den skulle leda till politisk aktivitet. Kathie 

Sarachild beskriver i “A program for consciousness-raising”, förhållandet mellan samtal, 

teori och handling som en ständigt runtgående cirkel: ” Our feelings will lead us to theory, 

our theory to our action, our feelings about that action to new theory and then to new 

action.”237 Denna konsekvenskedja ifrågasattes dock av många, bland annat av Payne som 

menade att det inte fanns en tillräcklig brygga mellan grupperna och den organiserade 

kvinnorörelsen.238 Lillemor Fasterius gör en liknande iakttagelse i en artikel i Hertha, 

”Consciousness-raising. Den amerikanska kvinnorörelsens hemliga vapen”, men utan att för 

den skull ifrågasätta värdet av praktiken.239

      I medvetandehöjande romaner är politisk aktivism utanför hemmet ovanligt. Hogeland 

påpekar att de flesta romaner avslutas när protagonisten står på gränsen till förändring. 

Dorothy Bryants Ella Price´s journal slutar till och med mitt i en mening, med orden ”I feel”, 

vilket enligt Hogeland är ett sätt att antyda att förändringen inte är avslutad utan bara har 

påbörjats. Meningen lämnas oavslutad så att läsaren kan fylla i med sina egna förändringar 

och på sätt avsluta berättelsen själv. Hogeland menar att det är en viktig medvetandehöjande 
                                                 
237 Sarachild, s. 274. 
238 Payne, s. 284. 
239 Lillemor Fasterius, ”Consciousness-Raising. Den amerikanska kvinnorörelsens hemliga vapen”, i Hertha 
1973: 2, s. 5. 
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berättarstrategi, eftersom den uppmuntrar läsaren att delta i den medvetandehöjande 

processen.240 Med DuPlessis ord handlar det att skriva bortom slutet, i stället för att stänga 

till det.241  

      Slutet i Mor ror åran är trasig är inte lika öppet som i Ella Price´s journal. På ett sätt kan 

boken sägas sluta med tillstängning. I båda böckerna om Lisa har den äktenskapliga kampen 

och den medvetandehöjande processen löpt sida vid sida. När Lisa har kunskap och 

handlingskraft har uppnåtts blir det skilsmässa: ”Nu har jag ett liv. Ett arbete, ett barn och ett 

kluvet drömslott. En fantasi om en passion. Trevligare kan det inte bli” (Mor 165). Det blev 

inte riktigt som Lisa tänkt sig, men skilsmässan markerar ändå ett slags slut. Det är en aning 

överraskande Martin som fattar skilsmässobeslutet, med motiveringen att han ”vill bli fri” 

(Mor 137), viket kan tolkas som ett påpekande om att män också lider under tvåsamheten.242 

Enligt Malmberg är mäns vantrivsel i tvåsamheten ett genomgående motiv i 1970-talets 

utvecklingsroman, vilken är den beteckning hon ger Ta dej en slav och Mor ror åran är 

trasig.243

      De avslutande orden pekar dock mot framtiden och fortsatt förändring: ”Till den 

kommande sommaren tänker Lisa fara på semester med Sara och Julia till ett kvinnoläger. Ty 

drömslottet är sålt” (Mor 165). Resan till kvinnolägret antyder dels att Lisas 

medvetandehöjande process inte är över, dels att den möjligen kommer att omsättas i 

utåtriktad politisk handling, vilket är två komponenter som utgör typiska slut i 

medvetandehöjande romaner. Hogeland finner i sin undersökning att romanerna resonerar 

kring förändring som en långsam utveckling. Den individuella förändringen är ett steg på 

vägen, men verklig förändring kräver generationer.244 För att ändå rymma en framtidsbild 

inom den realistiska medvetandehöjande romanens ramar, används döttrar som symboler för 

framtiden, vilket Hogeland tolkar som en strategi för att skriva bortom slutet.245 Mot 

bakgrund av detta kan moderns och dotterns gemensamma resa till kvinnolägret tolkas som 

en berättarstrategi som pekar på att den feministiska kampen kommer att föras vidare av 

dottern och kommande generationer. Det förstärks av bokens avslutande citat från Greers The 

                                                 
240 Hogeland, s. 44. 
241 DuPlessis, s. 5. 
242 I jämförelse med Eriksson studie av bland annat representationen av äkta män i kvinnors romaner från 1970-
talet är Lisas man en ovanlig äkta man. I Erikssons studie är männen hängivna sina yrken och har en tydlig 
offentligt identitet. Se Eriksson s. 44. Lisas man är ofta arbetslös och spenderar den mesta av tiden framför 
TV:n.  
243 Malmberg, s. 178. 
244 Hogeland, s. 108. 
245 Hogeland, s. 118 f.  
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female eunuch. Citatet vänder sig till läsaren, främst till den hypotetiska läsaren jag definierat 

som den feministiska läsaren. 
 
Betraktar du dej själv som frigjord –  
Fundera då på hur det skulle kännas 
Att smaka på ditt eget mensblod –  
Mår du illa vid blotta tanken har du 
fortfarande långt kvar, syster! (Mor 166)246

     

Bokens avslutande uppmaning från Geer antyder att den feministiska rörelsen ännu befinner 

sig i sin linda, samtidigt som den försöker drar in läsaren i denna rörelse. På så sätt fungerar 

citatet som en medvetandehöjande berättarstrategi riktad till läsaren. Båda aspekter är 

utmärkande för den medvetandehöjande romanens slut.  

      Inte bara framtiden har sin plats i romanerna. Att knyta an till förmödrar och lyfta fram 

samhörigheten med dem är även det viktigt. Enligt Hogeland representerar historiska mödrar, 

tillsammans med döttrar, förändring över tid.247 I böckerna om Lisa görs anknytningen till 

kvinnohistorien genom Lisas handarbete. 

 
Kvinnors handarbete har alltid haft dålig status. Mäns handarbeten kallas konsthantverk och är kolossalt 
märkvärdigt. Om en kvinna, som sysslar med handaslöjder, vill bli tagen på allvar, får hon välja en 
traditionellt manlig slöjdart. Bli krukmakare, eller träsnidare, eller hornkretare, eller. Men kvinnoslöjder 
kallas ’handarbete’ och är någonting löjligt. 
      Sticka mössor och vantar med stjärnmönster och sy skjortor och applikationstavlor, ha! Det kan väl 
vem som helst. Det är inget arbete. 
      Lisa kände trycket från omgivningen. Ingen tyckte att hennes handarbete var ett arbete. ’Vad trevligt att 
du har en hobby!’ sa man ’så du får tiden att gå.’ (Mor 74) 

   

Lisas utveckling som konstnär går hand i hand med hennes utveckling mot självständighet 

och politiska medvetenhet. Nedvärderingen av kvinnors arbete kommenteras upprepade 

gånger, vilket kan uppfattas som exempel på rule of notice, något som författaren inte vill ska 

gå läsaren förbi.248 Tematiseringen av kvinnors handarbete kan kopplas till begreppet 

kvinnokultur som introducerades i Sverige av Louise Waldén, redaktör för tidskriften Vi 

mänskor, i början av 1970-talet. Waldén menar att begreppet bland annat syftade till att lyfta 

fram den traditionella kvinnokulturen.249 I Lisa-böckerna representerar handarbetet dels 

sambandet med kvinnokulturen och kvinnorörelsens uppvärdering av den, dels frihet. 

                                                 
246 Citatet lyder på originalspråk:”If you think you are emancipated, you might consider the idea of tasting your 
menstrual blood – if it makes you sick, you’ve got a long way to go, baby”. Se Greer, s. 51. 
247 Hogeland, s. 119. 
248 Se även Ta dej en slav, s. 152 och Mor ror åran är trasig, s. 100, 112 och 153. 
249 Louise Waldén, ”Kvinnokultur. Inte kvinnonatur”, i Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp, red. 
Lena Olsson (Göteborg 2002), s. 67 f. 
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      Lisas handarbete fyller funktionen av en dubbel medvetandehöjande berättarstrategi. För 

det första förmedlas en feministisk analys av handarbetets historia och användning till 

läsaren. För det andra bidrar den till hennes förståelse av den kvinnliga konstnärens omöjliga 

situation. Lisa upplever att äktenskap och moderskap inte är förenligt med ett konstnärskap: 

”Konstnärskapet kvävdes under tyngden av moderskapet.” (Ta 112). Greene menar att 

konstnärsromanen fick en renässans på 1970-talet, på grund av kvinnliga författares insikter 

om förhållandet mellan litteratur och förändring.250 Böckerna om Lisa, som handlar om en 

annan typ av konstnärskap än författarens, framställer konstnärskapet som en eftertraktad 

frihet oförenlig med äktenskap. Denna konflikt är ett välanvänt motiv i feministisk litteratur, 

eftersom den kvinnliga konstnären utmanar gränserna för vad som traditionellt är tillåtet för 

kvinnor och därmed kan användas för att ifrågasätta dessa gränser.251 Det är överhuvudtaget 

ett utbrett tema i romaner av kvinnliga författare, vilket exempelvis Eva Heggestad påvisar i 

sin avhandling Fången och fri, om 1880-talets svenska kvinnliga författares förhållande till 

konstnärskapet.252 Sarri knyter med andra ord an till ett välanvänt tema för att gestalta den 

kvinnliga huvudpersonens dilemma. 

 

Berättaren, protagonisten och läsaren  

Den hypotetiska läsaren i den feministiska bekännelsen är enligt Felski en välvilligt inställd 

kvinnlig förtrogen, som synliggörs i texten genom uppmaningar, frågor och direkt tilltal. 

Bekännelse är enligt Felskis definition självbiografiskt skrivande med syftet att skildra de 

mest intima delarna av författarens liv. Liksom den medvetandehöjande praktiken lyfter den 

fram och ger ett subjektivt sanningsvärde åt personliga erfarenheter. Författaren upprättar ett 

intimt förhållande med läsaren i hopp om att läsaren skall identifiera sig med henne.253

      Felskis definition av bekännelsen ger inte någon anledning att läsa Ta dej en slav och 

Mor ror åran är trasig som bekännelser, då de inte utger sig för att självbiografiska och inget 

namnmässigt samband finns mellan författaren och protagonisten. Berättaren är liksom i Fia-

böckerna hetero- och extradiegetisk, vilket innebär att berättaren varken deltar i berättelsen 

eller befinner sig på samma diegetiska nivå som den. Berättarsituationen lägger i och med 

                                                 
250 Greene, s. 57. 
251 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära 
gestalter i mellankrigstidens Sverige (diss. Stockholm 2002), s. 73 f. 
252 Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och 
konstnärskapet (diss. Uppsala 1991). 
253 Felski, s. 99 f. Felksi använder egentligen Wolfgang Isers begrepp implicit läsare, som kan liknas vid 
authorial audience. Se Wolfgang Iser, The implied reader. Patterns of communication in prose fiction from 
Bunyan to Beckett (Baltimore 1990, original 1972). 
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denna konstruktion grunden för det som Lanser ger beteckningen authorial voice, som 

utmärker Fia-böckerna. Men som jag diskuterar i det följande är berättaren inte helt 

authorial, eftersom berättarpositionen inte är helt överordnad protagonisten. 

      På ett sätt skiljer sig berättarsituationen med andra ord från bekännelsens, men på ett 

annat är berättarsituationen och förhållandet mellan berättaren, huvudpersonen och läsaren 

konstruerad så att den kan liknas vid det intima förhållande Felski menar utmärker 

bekännelsen. Ett liknande förhållande som det Felski formulerar, beskrivs även av Hogeland. 

Hon menar att de romaner som skulle fungera medvetandehöjande gjorde det genom ett slags 

kontrakt mellan karaktären, författaren och läsaren. Framställningen av karaktärens 

erfarenheter skulle fungera som ett vittnesmål, vilket läsaren förväntades kunna relatera 

till.254

      I Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig fungerar förhållandet mellan protagonisten, 

berättaren och läsaren som en dubbel medvetandehöjande strategi eftersom den, som jag 

diskuterar i det följande, drar in läsaren i protagonistens medvetandehöjande process. För att 

förklara hur detta är tänkt att gå till är det nödvändigt att skilja mellan olika typer av läsare. 

Hittills har jag diskuterat läsaren utifrån begreppet den hypotetiska läsaren, som i detta fall, i 

likhet med Fia-böckerna, är den (ännu) icke feministiska läsaren. Denna läsare framträder i 

berättarens och Lisas analyser som förklarar Lisas handlingar. Den andra den hypotetiska 

läsaren är den feministiska läsaren. Denna läsare synliggörs av de frågor som berättaren 

riktar till den redan medvetna kvinnan, om hon verkligen är en fri kvinna. Citatet av Greer, 

som ifrågasätter om läsaren verkligen är frigjord, är ett exempel på en uppmaning och fråga 

som riktar sig till denna läsare. 

      Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig ger anledning att introducera ytterligare en 

narratologisk term, narratee, narraten på svenska. Det är den fiktiva läsare som berättaren 

vänder sig till genom att till exempel direkt tilltala en läsare. ”Kära läsare” är ett vanligt sätt 

att göra detta. Begreppet narrat kan liknas vid Rabinowitz begrepp narrative audience.255 

Rabinowitz gör dock en distinktion mellan dem, eftersom han menar att läsaren uppfattar den 

förra som en annan person, medan den senare är en roll som tvingas på läsaren.256 Jag menar 

dock, i likhet med James Phelan och Robyn Warhol, vilkas teorier jag använder mig av  

nedan, att båda kan vara roller som läsaren förmås inta. 

                                                 
254 Hogeland, s. 24. 
255 Se s. 40 i denna uppsats. 
256 Rabinowitz, s. 95. 

 70



      I vissa fall sammanfaller the narrative audience med den hypotetiska läsaren, i andra fall 

gör den inte det.257 I Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig kan de sägas sammanfalla, så 

som ofta är fallet med realistiska romaner, enligt Rabinowitz resonemang258 Det är dock inte 

helt självklart att uppfatta en synlig narrat i dem. Utifrån följande exempel förklarar jag 

varför det kan vara intressant. 
 
Det är 14 dagar kvar nu Lisa. Har du rett upp ditt liv än? Ska du återgå till äktenskapet? Ska du klara dej att 
bo kvar i din lilla drömstuga på landet, med sjön bredvid och båten på mage på bryggan? Klarar du av 
idyllen? Klarar du av äktenskapet den här gången? Vill du? 
      Känner du dej fri och egenmäktig nu? Självständig? Stark? Är du säker på att du gick tillbaka till 
Martin av fri vilja och inte av minsta motståndets lag? 
      Är du självständig och stark nog att kunna låta ditt barn bli en självständig och stark människa? 
      Är du det tjejen? Självständig? (Ta 154) 

 

I ovanstående stycke, liksom i flera andra, riktar sig berättaren till Lisa, men också till en 

narrat, i sitt du-tilltal. Tekniskt sätt är narraten inte densamma som varken den hypotetiska 

eller den faktiska läsaren. Men med stöd från Phelans resonemang om att det inte alltid är 

fruktbart att skilja mellan dessa i frågor om tilltal, eftersom den faktiska läsaren mycket väl 

kan uppfatta sig som narraten, är det möjligt att hävda att tilltalet är avsett för att påverka den 

hypotetiska läsaren, som möjligen motsvarar den faktiska läsaren. Det jag vill komma fram 

till är att oavsett hur den faktiska läsaren uppfattar tilltalet, kan berättarens tilltal uppfattas 

som ett försök att påverka den hypotetiska läsaren genom ett direkt tilltal till en narrat, 

adressater som i det här fallet förväntas sammanfalla. Köre gör i en artikel om Ingrid 

Sjöstrands dikter en liknande analys, men använder endast begreppet mottagare och gör inga 

vidare distinktioner. Hon analyserar Sjöstrands dikt Syster, det är vi som står för det nya, i 

vilken diktjaget vänder sig till mottagaren och uppmanar denna att göra sin röst hörd. Köre 

menar att dikten är konstruerad så att läsaren ska identifiera sig med vad som kan ges 

beteckningen narrat. I Köres analys är med andra ord narraten och den hypotetiska läsaren 

desamma, i likhet med läsartillatlet i Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig.259

      Berättaren tilltalar inledningsvis Lisa vid namn, men övergår till ”du” och ”tjejen”. På så 

sätt dras den hypotetiska, och möjligen också den faktiska, läsaren in i berättelsen. Berättaren 

ifrågasätter Lisas handlingar för att höja hennes medvetande samtidigt som läsaren ifrågasätts 

och uppmanas rannsaka sitt liv och förhoppningsvis bli feministiskt medveten. Warhol, som 

diskuterar direkt tilltal och förhållandet mellan narraten och den faktiska läsaren i artikeln 

”Towards a theory of the engaging narrator” (1986), menar att en författare bäst påverkar 
                                                 
257 Phelan, s. 218. 
258 Rabinowitz, s. 99. 
259 Köre, s. 170. 
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läsaren genom att inte låta berättaren tilltala narraten med ett specifikt namn, eftersom det 

riskerar att exkludera läsare som inte kan identifiera sig med det specifika tilltalet.260 Utifrån 

Warhols resonemang bygger berättarstrategin i Sarris romaner på, eller underlättas av, att 

läsaren identifierar sig med Lisa, eftersom de tilltalas samtidigt och på samma sätt, vilket 

riskerar att utesluta läsare som inte identifierar sig med Lisa.  

      På andra ställen i boken är tilltalet ännu tydligare riktat till Lisa och utvecklas till en 

dialog mellan Lisa och berättaren.  
 
Människor är inte lyckliga, Lisa Lindkvist, förstå det någon gång. Människor är nöjda eller missnöjda med 
sina liv. Men inte lyckliga! 
      Jo, ibland. Svindlande ögonblick. Det är gott nog, att i sitt liv få några svindlande ögonblick. Mer kan 
man inte begära. 
      Ja, jag förstår det. Jag begär inte att få vara lycklig. Men jag vill vara tillfreds. Och det är jag inte, jag 
är missnöjd. 
      Du är otacksam, Lisa Lindqvist. Och en romantisk fjolla. […] 
      Du har missat poängen, Lisa Lindqvist. Drömmen var mannen, men du lever inte i drömmen. Du lever 
i verkligheten! (Mor 53f och 56) 

 

Berättaren ifrågasätter Lisa och för på så sätt hennes medvetandehöjning och 

självständighetssträvan framåt. Till skillnad från berättarsituationen i Fia-böckerna, som inte 

fastställer Fia och berättaren som två jämbördiga samtalspartner, ingår här berättaren och 

Lisa en dialog som tillåter Lisa att replikera. Dock förväntas hon till slut anpassa sig till 

berättarens världsbild, så som Fia förväntas göra. Formen liknar det som Felski menar 

utmärker den feministiska bildningsromanen, vilket bland annat är en distans mellan den 

erfarna och kloka berättaren och den oerfarna och inte så kloka huvudpersonen, en distans 

som dock försvinner i slutet i och med att berättaren ges rätt. Felski exemplifierar med Fay 

Weldons Praxis, där berättaren är den åldrade protagonisten.261 I Ta dej en slav och Mor ror 

åran är trasig är det möjligt att tolka berättaren som en äldre och klokare Lisa, dels för att 

berättaren till en början ironiserar över Lisas naivitet, dels på grund av att berättaren ibland 

har en tillbakablickande syn på händelserna.262 Dialogformen medverkar till att Lisa inte 

framställs som ett passivt objekt, som är fallet med Fia. Istället framställs hon som ett 

intelligent och tänkande subjekt, även vid de tillfällen då hon inte tänker och handlar i 

enlighet med berättarens värderingar.  

                                                 
260 Warhol, Robyn, “Toward a theory of the engaging narrator. Earnest interventions in Gaskell, Stowe, and 
Eliot”, i PMLA 1986: 5, s. 813. Warhol menar att hon inte studerar den implicita läsaren utan förhållandet 
mellan narraten och den faktiska läsaren, Jag ställer mig frågande till det, eftersom hon diskuterar hur böckerna 
är tänkta att påverka den faktiska läsaren, inte hur de verkligen gör det. 
261 Felski, s. 136. Se s. 24 i denna uppsats. 
262 Se Te dej en slav, s. 15, för ett exempel på det förstnämnda och Mor ror åran är trasig, s. 101, för ett 
exempel på det sistnämnda. 
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      Läsartilltalet i Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig är inte direkt tilltal i den 

traditionella bemärkelsen eftersom det också kan uppfattas som endast riktat till 

protagonisten. Men utifrån det resonemang som både Hogeland och Felski för om det 

medvetandehöjande respektive intima tilltalet mellan berättare, karaktär och läsare, kan det 

uppfattas som ett tilltal som även riktar sig till läsaren. Berättaren liknar den engagerade 

berättare som Warhol skriver om i den ovannämnda artikeln. Warhol redogör för vad hon 

kallar en engagerande berättare, som genom direkt tilltal till en ”du” i texten försöker skapa 

intresse och inlevelse hos den faktiska läsaren.263 Hon grundar sitt resonemang på bland 

annat Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga, vars berättare försöker övertyga läsaren om 

slaverites grymhet. Jane Tompkins diskuterar i Sensational designs Stowes roman som en 

roman som vill uträtta ”cultural work”, det vill säga att den vill åstadkomma en förändring 

hos läsaren och i förlängningen en samhällelig sådan, i detta fall avskaffandet av slaveriet.264 

Hogeland menar att medvetandehöjande romaner har ett liknande syfte som de romaner 

Tompkins diskuterar.265

      Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig är konstruerade för att uträtta ”cultural work”, 

att genom berättarens engagerande och ifrågasättande tilltal höja läsarens medvetande. Som 

jag nämnde ovan är det en medvetandehöjande berättarstrategi som bygger på identifikation. 

Warhol menar att en engagerad berättare adresserar läsaren som ”du” eller ”läsare”, eftersom 

dessa tilltal kan inkludera vilken läsare som helst. Eftersom Lisa och läsaren tilltalas 

samtidigt, kan tilltalet fungera exkluderande istället för engagerande, om inte läsaren 

identifierar sig med Lisa. En annan skillnad är att Warhols berättare endast vänder sig till 

läsaren, medan berättaren i Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig vänder sig till både 

huvudpersonen och läsaren. Konsekvensen av detta blir dels att berättaren explicit försöker 

gripa in i bokens handling, dels att huvudpersonen konstrueras som ett och samma subjekt 

som både narraten och den hypotetiska läsaren. Berättarsituationen kan därför sägas bygga på 

en idé om en kollektiv kvinnlig identitet.  

      Berättarsituationen har även betydelse för intrigen. Förhållandet mellan Lisa och 

berättaren ger Lisa ett större handlingsutrymme än vad som är fallet med Fia. Intrigens 

slutstation, det feministiska medvetandet, är fastställd från början men inte på samma 

deterministiska sätt som Fias klassmedvetande. Skillnaden mellan berättarens feministiska 

                                                 
263 Duet är narraten, som Warhol menar inte nödvändigtvis skiljer sig från den faktiska läsaren, eller i alla fall 
syftar till att skapa identifikation hos läsaren. 
264 Tompkins, Sensational designs. The cultural works of American fiction, 1790-1860  (New York 1986), s. 
124. 
265 Hogeland, s. x. 
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kunskap och Lisas avsaknad av denna skapar ett visst maktförhållande, men som i högre grad 

är förhandlingsbart eftersom utbytet av denna sker genom en dialog. Lisa läser, lär, resonerar 

med sig själv och andra, övertygas av argumenten, förändrar sig själv, fattar beslut om att bli 

mer självständig och eftertänksam och strukturerar slutligen om sitt liv. Hennes 

medvetandehöjning sker till stor del av egen kraft, med viss hjälp av berättaren, systrarna och 

maken, vilket beror på att berättarsituationen positionerar henne som ett subjekt, om än till 

början ett förtryckt sådant. Men eftersom de medvetandehöjande berättarstrategierna riktar 

sig till henne och läsaren samtidigt lär hon sig att själv ta sig ur denna position. 

 74



Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats studerat feministiska medvetandehöjande romaner från 1970-talet. 

Med min första frågeställning riktade jag uppmärksamhet mot de medvetandehöjande 

berättarstrategier som vänder sig till romanernas huvudpersoner, Fia och Lisa. Det 

övergripande narrativet visade sig vara detsamma i båda fallen. Berättelserna följer en 

heteronormativ utvecklingslinje med äktenskap, graviditet och moderskap som centrala delar 

i den feministiska tillblivelsen. Den heteronormativa utvecklingslinjen både kritiseras och 

ligger till grund för den medvetandehöjande process som skildras i romanerna. Det visar på 

att heteronormativiten är i blickfånget men att den inte utgör det främsta målet för den 

feministiska kritiken, vilket även var fallet i den feministiska kontext som romanerna 

producerades i.  

      Betydelsen som erfarenheter av äktenskap och moderskap ges, beror på vilken 

maktasymmetri som får förklara det förtryck huvudpersonerna skall bli medvetna om; klass 

eller kön. I böckerna om Lisa, Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig, beskrivs Lisas 

förlossning två gånger, vilket kan tolkas som en konsekvens av att det könsrelaterade 

förtrycket ställs i förgrunden. Det blir Lisa medveten om genom främst tre berättarstrategier. 

För det första genom sin feministiska syster och feministiska tidningsartiklar skrivna av sina 

två andra systrar. För det andra spelar äktenskapet en betydande roll, eftersom hon i det blir 

medveten om de politiska aspekterna av förhållandet till maken. Slutligen blir hon medveten 

tack vare berättaren, som ifrågasätter hennes handlingar och sätt att tänka och på så sätt 

driver hennes feministiska utveckling framåt. 

      I Fia i folkhemmet och Fia med manifestet handlar den politiska medvetenheten i första 

hand om en socialistisk medvetenhet och i andra hand om en feministisk sådan. Hur den 

senare utvecklas hos Fia är oklart, eftersom de feministiska analyserna formuleras av 

berättaren och inte av Fia i någon större utsträckning. Äktenskap och moderskap framställs 

dock som viktiga erfarenheter för att bli feministiskt medveten. Men klasskonflikten är desto 

viktigare och driver fram en klassmedvetenhet hos Fia. Det är de ständigt återkommande 

konflikterna med representanter från medelklassen som skapar hennes klassmedvetande och 

slutligen den omständighet att hon hittar Det kommunistiska manifestet. Klass utgör den 

viktigaste förklaringen till Fias förtryckta position, vilket har betydelse för skidringen av 

äktenskapet som inte framställs som lika förtyckande som i böckerna om Lisa. 

      De medvetandehöjande berättarstrategier som vänder sig till läsaren, som den andra 

frågeställningen gällde, är i olika grad sammanbundna med de berättarstrategier som riktar 
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sig till protagonisterna. I böckerna om Lisa förbinds de genom samtalet mellan Lisa och 

berättaren, som även adresserar läsaren, både den feministiska och den icke feministiska, 

som var de två hypotetiska läsarna jag urskiljde i texterna. Eftersom Lisa tillåts tolka sina 

egna erfarenheter förmedlas de feministiska analyserna av både Lisa och berättaren. Även 

läsaren uppmanas av berättaren att delta i den feministiska tolkningsprocessen genom de 

pådrivande frågor som riktar sig till Lisa och till läsaren. 

      I böckerna om Fia visade sig förhållandet mellan de olika läsarna och de dubbla 

medvetandehöjande berättarstrategierna vara komplext. Fia är till en början inte medveten 

om den förtryckta position som berättaren förklarar att hon befinner sig i. Eftersom Fia tyngs 

av ett falskt medvetande analyserar berättaren hennes erfarenheter, vilket medför att de 

medvetandehöjande berättarstrategierna som tilltalar läsaren gör det direkt till denna. De 

många förklarande analyserna som riktar sig till den icke feministiska läsaren konstruerar 

denna läsare på samma sätt som Fia konstrueras; som ett passivt objekt, utan förmåga att dra 

egna slutsatser. För den andra hypotetiska läsaren, den feministiska, fyller Fia funktionen av 

en native informer, det vill säga någon som inte ges tolkningsföreträde till sina egna 

erfarenheter. Fia framställs som den vanliga, verklighetsanknutna arbetarkvinnan, som den 

feministiska läsaren får information om genom berättarens analyser. 

      Berättarsituationerna är kopplade till föreställningar om klass och kön och medför olika 

sätt att förmedla politisk medvetenhet, både till huvudpersonen och till läsaren. Detta ville 

jag undersöka med min tredje frågeställning. Berättarsituationen i Fia i folkhemmet och Fia 

med manifestet kan förklaras mot bakgrund av föreställningar om arbetarkvinnor som en 

särskilt förtryckt grupp. Fia positionsbestäms som en arbetarklasskvinna, vilket medför att 

hon inte utrustas med agens och analytisk förmåga. Den dominerande berättaren, med sin 

authorial voice, blir nödvändig för att läsaren tillsammans med Fia skall bli politiskt 

medveten. 

      I Ta dej en slav och Mor ror åran är trasig, där ingen klasskillnad framträder mellan 

berättaren och protagonisten, är förhållandet mellan dem mer jämlikt. Lisa framställs, till 

skillnad från Fia, inte som en representant för en förtryckt grupp arbetarkvinnor, utan förses 

med tillräcklig agens för att ha möjlighet att komma till tals mot berättaren. Berättaren har 

inte ensamt tolkningsföreträde, vilket är en följd av den mer jämlika berättarsituationen, som 

låter både Lisa och läsaren inta rollen som en aktiv samtalspartner, snarare än en roll som 

passiv mottagare av ett budskap. 

      Min analys visar även att berättarsituationen har betydelse för intrigen. I Ta dej en slav 

och Mor ror åran är trasig där mer tolkningsutrymme ges till protagonisten i förhållande till 
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berättaren ges också ett större handlingsutrymme. I Fia i folkhemmet och Fia med manifestet 

lämnas det mesta av tolkningsutrymmet till berättaren, vilket leder till att Fia inte kan 

förändras i enlighet med den feministiska kunskap som berättaren förmedlar till läsaren. 

      Analysen visar även att det inte finns en självklar enhet mellan den kvinnliga 

berättarpositionen och den kvinnliga protagonisten eftersom berättarsituationen är 

konstruerad i förhållande till både kön och klass. Detta påvisar i sin tur att den kvinnliga 

subjektspositionen är allt annat än enhetlig, att den konstrueras tillsammans med bland annat 

klass, vilket är den maktasymmetri som framförallt skapar förhållandet mellan berättaren och 

protagonisten i Fia i folkhemmet och Fia med manifestet. I Ta dej en slav och Mor ror åran 

är trasig finns inte detta maktförhållande, men däremot framträder ett slags kunskapsbaserat 

maktförhållande mellan den feministiska berättaren och den icke feministiska 

huvudpersonen, i likhet med böckerna om Fia. Det handlar på ett sätt om ett anpassande till 

en redan fastlagd kunskap.  

      Carol Hanisch, engagerad i 1970-talets kvinnorörelse i USA, diskuterar i artikeln ”The 

personal is political” (1970) medvetandehöjning och kvinnorörelsens förhållande till kvinnor 

som inte var engagerade i den. Hon skriver följande: 

 
What is happening now is that when non-movement women disagree with us, we assume it’s because they 
are ‘apolitical,’ not because there might be something wrong with our thinking. […] What I am trying to 
say is that there are things in the consciousness of ‘apolitical’ women (I find them very political) that are as 
valid as any political consciousness we think we have.266

  

Med detta citat vill jag givetvis inte ifrågasätta den feministiska kunskapen i sig, men jag 

anser att Hanisch sätter fingret på något som aktualiseras av min analys: vem som har det 

feministiska tolkningsföreträdet. Berättarsituationerna, med protagonisten i den feministiska 

berättarens hårda grepp, kan fungera som en påminnelse om att den feministiska kunskapen i 

stället för att analysera och anpassa andras erfarenheter till en färdig mall, ständigt bör 

omförhandlas. 

                                                 
266 Carol Hanisch, ”The personal is political”, i Radical feminism. A documentary reader, red. Barbara A. Crow 
(New York 2000, original 1970), s. 115 f. 
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