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Abstract
In 2011 the Swedish translation of Jonathan Franzen's novel Freedom was published in Sweden. The novel
tells the story of a middle class family, their relatives and friends, set within a context of political events. As
well as in the US, the novel was soon praised by Swedish critics as a generation novel, that illustrates "the
way we live now". Around that time a debate about family ideals rose in Sweden. The debate pointed
towards discourses about family norms, related to motherhood and divorce. Because of the reception of
Freedom as depicting a 'typical' family in contemporary culture, Freedom is used as material in this thesis,
to study the construction of family ideals. In this study the family ideal is defined as white, middle class and
heterosexual, and an intersectional approach as well as Critical Discourse Analysis is used. The aim of this
thesis is to study the family ideal as it is reproduced in Freedom, and compare the results to Social Sciences
of Gender, Class and Critical Whiteness Studies. The thesis also studies both the American and the Swedish
reception of Freedom, in relation to its content. The study found that a traditional family ideal is
constructed, through different discourses. The study also found that subject positions in different social
categories are constructed in opposition to each other according to gender, class and whiteness norms.
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Inledning
Normer och uppfattningar gällande familjeliv har under de senaste åren varit källa till en ganska het debatt
i Sverige.1 2011 gav Maria Sveland och Katarina Wennstam ut boken Happy Happy. En bok om skilsmässa,
en antologi som syftade till att tvätta bort skammen och skulden kring skilsmässor och menade att
skilsmässor till och med kan vara bra, speciellt för kvinnor.2 Året efter kom Nina Björks Lyckliga i alla sina
dagar. Om pengars och människors värde, en bok som delvis tar upp medelklassfamiljers konsumtion men
även kritiserar de frigörande skilsmässorna i Happy happy.3 2013 publicerades antologin Ingens mamma,
där kvinnor skrev om sina beslut att inte skaffa barn.4 Sammantaget lyfte debatten på ett lock och
synliggjorde en diskurs som handlade om familjeideal.
Ideal och normer kan vara tvingande, trots att de oftast är något som bara finns där, outtalat och
omedvetet, som osynliga kontrakt. Ett sätt att medvetet försöka komma åt normerna, menar jag, är att
vända sig till kulturen. Genom att undersöka gestaltningar av mänskligt liv i kulturprodukter med ett
normkritiskt perspektiv kan det för givet tagna tydliggöras. Skaparen av ett verk tar upp frågor som finns i
miljön som skaparen befinner sig i. Hen bidrar med sin version, men resultatet blir ändå en reflektion av
frågor som människor förhåller sig till. Som statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus skriver om
texter: "Texterna speglar både medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas
tillkomstmiljöer hyser."5 Den här uppsatsen handlar därför om hur man kan bygga på och förstärka
representationen av den normativa familjen genom kulturella gestaltningar, i det här fallet en skönlitterär.
Jag undersöker också hur gestaltningen fortsätter som vågor på vattnet genom mediala förmedlingar, mer
specifikt receptionen av verket. Med den normativa familjen menar jag familjen som är medelklass, vit och
heterosexuell, familjen med en mamma, en pappa och barn. Det handlar om hur den här typen av familj
blir ett ideal, som andra typer skiljer sig från. Det handlar om hur ett idealiskt sätt att leva skapas, samtidigt
som andra sätt att leva skiljer sig från idealet/blir icke idealiska. Tidsperioden jag undersöker rör sig
omkring 2010-2014.
Samma år som Happy happy kom ut, 2011, kom den svenska översättningen av Jonathan Franzens roman
Frihet (utgiven 2010 i USA).6 I både svenska och amerikanska medier benämns den bland annat som "the
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Se t.ex. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/lena-andersson-barnalstring-ar-frivillig/ (hämtad 2014-02-08),
http://www.aftonbladet.se/wendela/article12451207.ab (hämtad 2014-02-08), http://www.dn.se/insidan/enligtnormen-ar-det-barnen-som-gor-familjen/ (hämtad 2014-02-08), http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/m%C3%B6tkvinnorna-och-reaktionerna-bakom-antologin-kvinnor-som-inte-skaffar-barn-2485762 (hämtad 2014-02-08).
2
Maria Sveland och Katarina Wennstam. Happy Happy. En bok om skilsmässa. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2011.
3
Nina Björk. Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och människors värde. Stockholm: Wahlström och Widstrand,
2012.
4
Josefine Adolfsson (red.). Ingens mamma. Tolv kvinnor om barnfrihet. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2013.
5
Göran Bergström och Kristina Boréus (red.). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och
diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012 [2000], 20.
6
Jonathan Franzen. Frihet. Stockholm: Brombergs, 2011.
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Great American Novel" och det är också den jag använder som ingångsmaterial för att studera diskurserna
kring den normativa familjen. Även dess mottagande analyseras som nämnts till en mindre del. Romanen
handlar om en vit amerikansk medelklassfamilj, som står i centrum mot bakgrund av politiska händelser.
Patty och Walter är det gifta paret som handlingen kretsar kring och i analysen fokuserar jag på deras
relationer till familj, vänner och grannar. Även om romanen är skriven av en amerikan och handlar om en
amerikansk familj menar jag att den även kan diskuteras i relation till Sverige, trots att kontexten skiljer sig
på vissa plan. Det finns naturligtvis skillnader mellan länderna, som i välfärdssystem och sociala försäkringar
som till exempel medför att mannen som familjeförsörjare inte är lika distinkt i Sverige. Samtidigt har
undersökningar visat att många mödrar i Sverige tar ut störst del av föräldraledighet, vård av barn och har
huvudansvar för hushåll och barn, även om de är heltidsanställda. Det är också vanligt att kvinnor går ner i
arbetstid av dessa anledningar.7 Trots att de politiska incitamenten gått framåt för att skapa mer
jämställdhet, är det inte alltid som värderingarna hängt med.
Även om det finns skillnader mellan länderna, menar jag att det finns många likheter på ett generellt plan
och jag menar att man kan dra paralleller mellan idealet om en svensk medelklassfamilj och "den
amerikanska drömmen" - att leva i en familj som består av mamma, pappa, barn, att vara "framgångsrik"
med god ekonomi. USA är också ett land som Sverige (och andra länder i väst) får mycket influenser ifrån
genom tv-serier, film, musik och litteratur. Tom O'Dell skriver i Culture Unbound. Americanization and
Everyday Life in Sweden: "if words travel easily, then English words seem to travel even more lightly
throughout the global ecumene than do words of other languages. However, this is not anything inherent
to English, but is rather, at least in part, a question of the access various languages have to networks of
distribution, such as the mass media."8 Engelska är ett språk som talas världen över, vilket gör det lättare
för produktionerna att "flytta utomlands", samtidigt som en bidragande faktor kan vara den ansenliga filmoch tv-industri som USA upprätthåller. Det är ju inte heller bara språket som flyttas över; gestaltningar av
livsstilar, åsikter och värderingar följer ju även med.

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att studera idealbilden av den vita heterosexuella medelklassfamiljen, som
den återges i Frihet, och att jämföra detta med aktuell samhällsvetenskaplig teori. Dessutom består en
mindre del av syftet att undersöka hur Frihet har mottagits av både amerikanska och svenska recensenter.
Detta leder till följande, för uppsatsen relevanta, frågor:
Hur konstrueras familjeidealet i relation till genus-, klass- och vithetsnormer i Frihet?

7

Se t.ex. SOU 2014:6. Betänkande av utredningen om män och jämställdhet. Män och jämställdhet., SOU 2014:28.
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser.
8
Tom O'Dell. Culture Unbound. Americanization and Everyday Life in Sweden. Diss., Lunds universitet, 1997, 25.
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Vilka diskurser kring familjeideal uttrycker Frihet, när det gäller tvåsamhet, vit medelklass och
familjebildning? Hur beskriver Franzen detta och hur beskriver han alternativen?
Hur har Frihet mottagits, i relation till sitt innehåll?

Avgränsning
Frihet tar upp många för vår samtid aktuella ämnen, som globalisering, krig, miljöfrågor och överbefolkning.
Men för att kunna undersöka det jag vill undersöka kommer jag att fokusera på frågorna om den normativa
familjen och jag analyserar därför hur privatlivet gestaltas.
Jag väljer att bara analysera denna bok, i stället för att göra en komparativ analys med flera böcker, detta
av två anledningar. Dels för att boken är alltför omfattande för att jag ska få plats att göra en djupgående
analys med flera böcker inblandade inom en masteruppsats. Risken finns då att det skulle bli ett brett, men
ytligt perspektiv. Den främsta anledningen beror dock på det sätt boken har mottagits i medierna och
beskrivningarna av den som en samtidsroman. Att recensenterna skrivit fram den på detta sätt gör att jag
vill undersöka vad den innehåller och säger, vilka diskurser kring familjeideal som formuleras.

Disposition
I kapitlets inledning ovan har jag introducerat bakgrunden till uppsatsen, som förankrad i både en samtida
debatt och ett teoretiskt intresse av att studera familjeideal som de gestaltas i Frihet. I nästa kapitel följer
en historisk återblick om konstruktion av familjeideal. Efter detta introducerar jag det forskningsfält jag vill
skriva in uppsatsen inom. Det kapitlet följs av tidigare forskning kring Frihet och efter detta redogör jag för
mina teoretiska utgångspunkter. Därefter problematiserar jag forskarrollen och redogör för metoden. Efter
detta följer min analys, först av romanen, följt av analys av den diskursiva praktiken (mottagandet).
Uppsatsen avslutas med en diskussion.
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Konstruktionen av familjeideal - en historisk återblick
I det här kapitlet återges en kort historisk redogörelse av konstruktionen av familjeideal. De familjeideal
som undersöks i uppsatsen menar jag baseras på kärnfamiljen, som har sin grund i den industriella
revolutionen när arbetsplats och hem åtskildes. Etnologerna Frykman och Löfgren argumenterar för att
fenomenet familism; där den lilla familjegruppen framstår som samlivets självklara centrum, i hög grad
präglade 1800-talets kulturomvandling. I 1800-talets borgerliga miljöer blev familjen en konsumtionsenhet,
menar de, där mannen stod för försörjningen och kvinnan blev den skyddade hemmafrun. Den gamla
familjesammanhållningen, baserad på gemensamt arbete, ersattes i den borgerliga kulturen av en ideologi
som betonar de emotionella banden. Kärlek blev därför det kitt som band samman det gifta paret och även
relationerna mellan generationerna. Kärlekskulten blev huvudtemat i den borgerliga familjeideologin.
Kärleken existerade förstås i bondesamhället, men knappast denna kärlekskult, påpekar Frykman och
Löfgren. Där var det förnuftet som skulle styra äktenskapliga val. Kärlek är ett allmänmänskligt behov, men
det är kulturen som formar eller deformerar den, menar Frykman och Löfgren. Kärlekskulten
manipulerades såtillvida att man i den borgerliga kulturen ändå fostrades till att förälska sig i en person
med passande bakgrund, förklarar Frykman och Löfgren. Under sent 1800-tal och i början av 1900-talet
började det nya äktenskapliga mönstret även rota sig i bondesamhället och bland arbetarklassen, som
bland annat medförde en betoning på tvåsamheten.9
I den här uppsatsen kommer jag bland annat att diskutera respektabilitet och kvinnans roll i relation till
familjeidealet. Även detta har en historisk anknytning. Frykman och Löfgren menar att romantisk kärlek var
kvinnans projekt i de borgerliga miljöerna. Mannen hade försörjningsansvaret. Ideologin bäddar därmed för
en arbetsdelning. Eftersom mannen behövde vara förmögen att försörja en familj innan han gifte sig, var
han äldre än sin hustru, som i regel hämtades från en skyddad miljö. Allt detta medförde en förälder- och
barndynamik i äktenskapet eftersom kvinnan genom giftermålet bytte från en far till en ny, påpekar
Frykman och Löfgren.10 Det fanns även en dubbelhet i kvinnosyn, som jag, i likhet med Frykman och
Löfgren, menar överlevt in i våra dagar, fast på ett mer mångfacetterat sätt. Överklassflickan förväntades
vara anständig och kysk, men för mannen ansågs det fördelaktigt med sexuella erfarenheter innan
äktenskapet. Det resulterade i motstridiga kvinnobilder, där kvinnan å ena sidan representerar den rena
modersbilden, vilket ställs emot den "syndiga" kvinnan, som kunde utgöras av prostituerade,
arbetarklasskvinnor eller tjänsteflickor. Det medförde en dubbelhet i den borgerliga mannens kvinnosyn,
som kombineras av både kvinnoförakt och kvinnodyrkan, menar Frykman och Löfgren. Den gifta kvinnan
definierades som ren och bräcklig och i behov av skydd, vilket bäddade för uppfattningar om kvinnan som
svagare till naturen.11 Föräldraskapet var den andra byggstenen i den nya familjeideologin: "Det är i 1800-

9

Jonas Frykman och Orvar Löfgren. Den kultiverade människan. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 1979.
ibid.
11
ibid.
10
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talets borgerliga kultur som triangeldramat mamma-pappa-barn tar form: det är här som relationerna inom
den lilla kärnfamiljen får nytt innehåll och en starkare markering i det sociala nätverket."12 Hemmet var den
tredje byggstenen. Man investerade och satsade mycket på att utforma hemmet, som blev en scen där
familjen kunde visa upp sitt välstånd och sin sociala position.13
Jag menar att familjeideologin som Frykman och Löfgren diskuterar fortfarande existerar, men i en mer
komplex form där den också får bemötas med kritik. Trots att utvecklingen gått framåt kvarstår diskursiva
ramar som begränsar och leder till förväntningar om tvåsamhet, barnalstring och en traditionell
arbetsdelning. Carin Holmberg menar i sin avhandling att unga par utan barn tolkar varandra utifrån
föreställningar om manligt och kvinnligt som redan finns i samhället. Förutom parets personliga
uppfattningar om familjeliv, finns andra faktorer som medverkar till ett fortlevande av en traditionell
arbetsdelning, menar Holmberg. I Sverige är föräldraförsäkringen bunden till inkomsten och eftersom
kvinnor i regel tjänar mindre blir inkomstbortfallet lägst om kvinnor tar huvudansvaret för barnen.
Holmberg menar samtidigt att det fortfarande existerar en modersmyt som kan verka tvingande på kvinnor
att leva upp till.14 Anthony Giddens har diskuterat denna modersmyt, han menar att under 1800-talet
cementerades bilden av modersinstinkten och moderskänslor som kvinnliga egenskaper. Bilden av modern
idealiserades och förstärkte en dualistisk könsmodell. Att moderskap och kvinnlighet kopplades till
personliga egenskaper genomsyrade även föreställningar om kvinnlig sexualitet, menar Giddens.15 Ett
resonemang som ju även liknar Frykman och Löfgrens ovan.
Redan Simone de Beauvoir kritiserade denna modersideologi.16 Hon avfärdade idén om modersinstinkten
genom att beskriva kvinnor som inte vill skaffa barn, kvinnor som inte trivs med att vara mödrar,
problematiska aspekter av moderskapet och konfliktfyllda relationer mellan mödrar och deras barn. Hon
argumenterade i stället för att moderskapet inte nödvändigtvis tillfredsställer kvinnor och framhävde i
stället att många mödrar tvärtom är olyckliga i sin modersroll. de Beauvoir menade att moderskapet är
integrerat i ett sexistisk och mansdominerat samhälle, vilket medför begränsningar för kvinnor som blir
mödrar. Anledningen till att så många kvinnor ändå vill bli mödrar menade de Beauvoir berodde på
modersideologin. Hon menade även att det var ideologin om den romantiska kärleken som får många
kvinnor att gifta sig, trots den ofrihet hon ansåg att äktenskapet innebar för kvinnor.17
I den här uppsatsen argumenterar jag för att det finns en idealbild av familjen. Som socialpsykologen
Thomas Johansson uttrycker det: "Många av de resonemang som förs rör sig kring den heterosexuella
12

ibid., 87.
Frykman och Löfgren. Den kultiverade människan.
14
Carin Holmberg. Det kallas kärlek. En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning
bland unga jämställda par. Stockholm: Alfabeta, 1993.
15
Anthony Giddens. Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. 2. uppl. Lund: Nya
Doxa., 2001 [1995].
16
Simone de Beauvoir. Det andra könet. Stockholm: Norstedts, 2002 [1949].
17
ibid., Christine Roman. Familjen i det moderna - sociologiska sanningar och feministisk kritik. Malmö: Liber, 2004.
13
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medelklassfamiljen, som också ofta blir en norm för hur den goda familjen kan eller bör se ut."18
Medelklassen har med sin stabila position större möjligheter än andra att förmedla dominerande bilder av
sitt vardagsliv, vilket gör denna typ av familj till ett ideal.19 Johansson tar även upp hur kärnfamiljen inte
bara är ett verkligt och vardagligt fenomen, utan en symbolisk gestalt som får prioriterat utrymme på tv, i
film och i litteratur. Om andra typer av familjer gestaltas handlar det ofta om en fokusering på problem
inom dessa familjer, menar Johansson.20 Ett annat exempel på kärnfamiljens strukturerande egenskaper är
att representationer av alternativa familjer ofta förhåller sig och anpassar sig till de ideal som kan härledas
till kärnfamiljen, jag menar då utifrån medelklass-, vithets- och genusideal, inklusive barnalstring. Jag ser
familjebegreppet som diskursivt, det rör på sig och kan utmanas och förändras långsamt i liten skala.
Fortfarande finns dock normerande uppfattningar och jag kommer att argumentera för att familjeidealet
sammanfogas av intersektionen av klass-, genus- och vithetsnormer.21 Att kärnfamiljen kan bli en symbolisk
gestalt i film, litteratur och tv, som Johansson menar, länkar jag till vad jag beskrev i inledningen;
relevansen för att undersöka normer som representerade i kulturprodukter. I följande kapitel ges en
beskrivning av forskningskontexten för studier med sådana ingångar.

18

Thomas Johansson. Familjeliv. Malmö: Liber, 2009, 37.
Johansson. Familjeliv., Skeggs Beverley. Class, Self, Culture. London och New York: Routledge, 2004.
20
Johansson. Familjeliv.
21
För en diskussion om kärnfamiljsidealet i USA och sambandet mellan familjehierarki och samhällets hierarki, utifrån
ett intersektionellt perspektiv, se även: Patricia Hill Collins. It's All in the Family: Intersections of Gender, Race, and
Nation. Hypatia 13, no. 3 (1998): 62-82. http://www.jstor.org/stable/3810699.
19
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Forskningsfält
I detta kapitel beskrivs det fält jag placerar min undersökning inom. Jag redogör även för fyra produktioner
som har inspirerat min metod, detta för att belysa hur jag ser på och arbetar inom detta fält.

Tvärvetenskap
Det huvudsakliga materialet för min analys är Jonathan Franzens Frihet, det vill säga en skönlitterär roman,
men mitt sätt att använda den skiljer sig från mer klassiska litteraturvetenskapliga studier. Som metod
inspireras jag av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som ofta använts för att analysera medietexter.
I undersökningen ingår även medialt material, i form av recensionstexter. Jag intresserar mig således både
för innehållet och mottagandet av Frihet. Det är det specifika mottagandet och framskrivandet av Frihet
som en samtidsroman som väckt min nyfikenhet för en djupare analys, vilket har lett till att jag valt Frihet
som studieobjekt i den här uppsatsen. Hur kan innehållet tolkas med hjälp av moderna samhällsteorier om
klass, genus och vithet och hur kan analysen av romanen i sin tur härledas till det samhällsklimat den
skapades i? Med andra ord så baserar sig mitt intresse på en samhällsvetenskaplig grund och jag är
intresserad av litteraturen som en kulturell förmedling av sociala fenomen. Fältet jag rör mig på blir därför
en sammanfogning av fält, där jag ser mitt sätt att arbeta med uppsatsen som tvärvetenskapligt. På detta
interdisciplinära fält, inspireras jag av kritiska studier som använder kulturprodukter som källa till
samhällsanalys.
Kajsa Widegren, Rita Paqvalén, Magdalena Raivio och Lars M Andersson har alla skrivit doktorsavhandlingar
där de använder sig av diskursanalys, arbetar interdisciplinärt med kulturprodukter (konstverk, romansvit,
religiösa texter samt karikatyrer av judar i 1930-talets svenska skämtpress) och relaterar dem till en
samhällskontext. Tre av dem använde sig av genusvetenskap, en kombinerat med konst(vetenskap) (Kajsa
Widegren), en i litteraturvetenskap (Rita Paqvalén) och en tillsammans med religionsvetenskap (Magdalena
Raivio). Den fjärde handlar om bilden av judar på 30-talet och är en avhandling i historia av Lars M
Andersson. Ett annat flickrum är Kajsa Widegrens doktorsavhandling i genusvetenskap. Widegren
behandlar Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens "flickbilder". Widegren syftar till att
analysera verken, som tematiserar flickors femininitet och sexualitet, i relation till synliggörandet av
sexuella övergrepp mot barn och dess definition som ett samhälleligt problem.22 Rita Paqvaléns avhandling
handlar om romanerna i Pahlensviten av Agnes Krusenstjerna. Paqvalén undersöker på vilket sätt
Pahlensviten problematiserar och bryter mot diskurser kring kön, kärlek och sexualitet som var i rörelse på
30-talet, samt vilka andra föreställningar om kärlek och kön Krusenstjernas läsare erbjuds.23 Magdalena
Raivios Gudinnefeminister. Monica Sjöös och Starhawks berättande - subjektskonstruktion, idéinnehåll och
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feministiska affiniteter är en avhandling i religionsvetenskap,24 men Raivio ser sig själv som en
"ämnesöverskridande religionsvetenskaplig forskare på genusvetenskaplig mark"25 och avhandlingen
befinner sig i gränslandet mellan de båda disciplinerna. I avhandlingen genomför hon en textbaserad analys
av de religiösa och feministiska författarna Monica Sjöös och Starhawks litterära verk, som hon menar ingår
i en gudinneidentifierad feministisk diskurs.26 Lars M Andersson argumenterar i sin avhandling i historia, En
jude är en jude är en jude för att antisemitismen var hegemonisk under 1900-talets tre första decennier i
Sverige och att antisemitiska föreställningar och stereotyper var ett inslag i konstruktionen av
"svenskheten". För att synliggöra denna diskurs använder han sig av skämtpressen.27
Ett sätt att undersöka den samhälleliga kontexten i relation till ett kulturellt verk är att använda sig av
intertextualitet. Widegren ser till recensionsmaterialet, då hon vill utforska idén om att det där skulle pågå
en hegemonisering, att det skulle ske en reglering av vilka betydelser som var möjliga att tillskriva bilderna.
Hon undersöker hur denna relation ser ut och hur recensionstexterna begripliggör bildernas flicktematik.28 I
den här uppsatsen undersöker jag intertextualitet i den diskursiva praktiken, alltså i recensionsmaterialet.
Det gör jag inte lika omfattande som Widegren, men i likhet med Andersson vill jag ändå betona
intertextens betydelse. Andersson menar att skämtpressen hade en opinionsbildande kraft. De individuella
skribenterna hade en betydelsefull inverkan på den antisemitiska diskursen och skämtpressen blev ett
intertextuellt system eftersom skribenterna byggde vidare på varandras texter. Andersson menar även att
skämttidningarnas producenter och dess läsare delade samma värderingar och uppfattningar. Eftersom
konkurrensen på tidningsmarknaden var hård förutsätter Andersson att tidningsproducenterna gav läsarna
vad de ville ha och att man därmed kan säga något inte bara om det budskap bilderna i skämtpressen
förmedlar, utan också om den funktion bilderna har och den föreställningsvärld som tidningsmedarbetarna
och deras läsare hade gemensam.29 I denna studie tolkar jag både texten och undersöker dess mottagande,
genom att titta på recensioner; hur den blir beskriven, värderad och kontextualiserad. Det som jag menar
förenar texten och dess textmottagare, i det här fallet recensionerna, är att Frihet är en roman som
beskriver det vita västerländska medelklassidealet - vilket jag menar är en del i att recensenterna kan hävda
att den beskriver hur "vi" lever nu.
För Paqvalén är Krusenstjernas romansvit ett svar på samtida och historiska skeenden som var aktuella på
30-talet. Hon relaterar Pahlensviten till det tidiga 1900-talets feministiska tänkare, framför allt till Ellen Key,
24
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och undersöker hur Pahlensvitens tematisering av kvinnlighet, sexualitet och moderskap kan förstås i
jämförelse med den litterära representationen av den Nya kvinnan. Paqvalén relaterar till denna
samhällskontext bland annat genom att titta på receptionen av tre bilder av författaren. Författaren blir en
"fixeringspunkt" som "lokaliserar [...] intertexter och kontexter" för Paqvalén.30 Den första bilden föreställer
henne som död, och Paqvalén diskuterar hur den togs emot som en bild av en martyr; det plågade och
förföljda geniet. Bilden relateras även till tolkningar av hennes psykiska ohälsa. Paqvalén menar att
kvinnliga författare ofta identifierats med sina böcker; att romanerna har dömts utifrån författarens
personlighet eller rådande kvinnosyn. I den andra bilden av Krusenstjerna diskuterar Paqvalén hur hon
representerar den domesticerade kvinnan. Receptionen letar efter en oskuldsfullhet och Krusenstjerna blir
en representant för det kvinnliga; okontrollerad, okultiverad och oreflekterande, menar Paqvalén. Mot de
bilderna ställer Paqvalén en tredje bild; som hon menar föreställer författaren i en urban kontext där hon
verkar omedveten om fotografen och utstrålar målmedvetenhet. Paqvalén menar att den bilden kunde
vara en illustration till den Nya kvinnan (kvinnan i moderniteten). Paqvalén avser att skriva fram en ny och
mer mångfacetterad bild av Pahlensviten och dess författare.31 På ett liknande sätt arbetar även Widegren
och Raivio. Widegren använder sig av diskurser som hon definierat utefter det samhällsklimat som rådde
vid tidpunkten då konstverken skapades. Dessa dekonstruerar hon sedan genom att arbeta fram metaforen
ett annat flickrum, som hon menar rymmer mer ambivalens än de diskurser hon tidigare definierat.32 Ett
liknande angreppssätt har Raivio då hon syftar till att resituera den feministiska gudinnediskursen, att visa
upp mer av dess komplexitet.33 Alla tre utgår från ett genusvetenskapligt eller feministisk perspektiv, vilket
kan vara anledningen till att de vill "skriva om" bilden av sina undersökningssubjekt. Att visa upp
komplexitet, som på ovan nämnda sätt, är en viktig del i kritisk forskning och i denna studie syftar jag till att
problematisera gestaltningen av underordnade. Jag har också redogjort för hur dessa avhandlingar
fungerar som inspirationskällor för mitt arbete, då de befinner sig på tvärvetenskapliga fält och relaterar
sina material till samhällskontexten utanför kulturprodukten. Det sistnämnda är även något som går
igenom i tidigare forskning om Frihet, vilket jag belyser i nästa kapitel.
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Tidigare forskning om Frihet
Frihet har som jag tidigare nämnt fått ett stort genomslag i media och det finns otaliga recensioner av den.
Några vetenskapliga artiklar har, under tiden för denna studie, även publicerats där romanen används för
att diskutera en samhällelig kontext, från så olika fält som Amerikastudier, familjeterapi, (grön) kriminologi,
kristna etiska studier, samt genus- och könspolitiska studier. Catherine Morleys artikel diskuterar på vilket
sätt och hur väl den amerikanska litteraturen diskuterar politiska händelser och om detta har förändrats
efter 11 september-attackerna.34 Camilla Nelson analyserar hur Frihet beskriver förhållandet mellan lycka
och det amerikanska liberala projektet.35 Jagoda Dolinska diskuterar hur Franzens litterära stil skiljer sig
från postmodernt berättande och undersöker den som ett exempel på nya tendenser i amerikansk
skönlitteratur.36 Michael Bamberg använder romanen för att belysa frågor om identitet och personlig
utveckling.37 Avi Brisman, Bill McClanahan och Nigel South fokuserar på samspelet mellan miljö-, kultur- och
landsbygdskriminologi och använder Franzens Frihet som en fallstudie.38 Christopher Craig Brittain
undersöker i sin artikel länken mellan sexualitet och idealet om fria val i modern kultur genom att använda
sig av Frihet.39 Ingrid Arnet Connidis diskuterar Frihet utifrån perspektivet av "intergenerational ties"40 och
Dana Berkowitz analyserar Frihet från ett genusvetenskapligt perspektiv och läser Frihet som "a feminist
family sociologist acutely sensitive to narratives of gender and sexuality."41 Till sina olika fält använder de
romanen för att belysa resonemang och förstärka sina argument. Dessa författares användning av Frihet
visar därmed att mottagandet av Frihet som en samtidsroman är relevant för akademiska resonemang där
diskussioner om nutida samhällsfrågor förs.
Nelson, Dolinska, Bamberg och Morley berör alla romanens tematisering av individualisering i varierande
grad. Nelson påpekar att Franzen hänvisar till Tolstoj i romanen, men för Nelson innehåller Frihet mindre av
Tolstoj och mer av Charles Dickens, på grund av hur den hanterar ämnet lycka. Hon menar att
problematiseringen av lycka som ett resultat av att leva för sig själv eller att leva för andra, som enligt
34
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Nelson är en fundamental fråga i allt Tolstoj skrivit, återberättas i en mer traditionellt liberal form i Frihet.
En form där idén om individualism tar överhand från uppfattningen om det allmännas bästa (the concept of
the common good). Nelson menar att i den engelskspråkiga världen kvarstår till stor del en förståelse av
lycka som utilitaristisk samt att denna definition av lycka varit särskilt influerande på litteraturen. I 1800talslitteraturen och särskilt hos författare som Dickens blir narrativet att individuella egenintressen hamnar
i konflikt med varandra, vilket leder till en kris följt av en upplösning där lycka distribueras till de rättfärdiga,
menar hon. Karaktärerna styr intrigen genom sin egen prestation och egenintresse, vilket i Frihet
visualiseras av att all lycka och frihet existerar på bekostnad av någon annans lycka och frihet, enligt
Nelson.42 I den här uppsatsen problematiserar jag till viss del detta tema, men jag hänvisar då inte till
politiska ideologier. Jag menar att Nelson har rätt i att den här uppfattningen av lycka som resultatet, eller
belöningen, av en individuell prestation av att ha överkommit hinder är vanlig, inte bara i skönlitteratur
utan även i film, speciellt amerikansk, (vilken når alla i västvärlden). Detta narrativ av individuella
prestationer och romantisering av individen som ansvarig för sin egen lycka, kommer i uppsatsen att
belysas genom att hänvisa till klass, klassresor och vithetsnormer, där individuella egenskaper framhävs på
bekostnad av strukturella problem.
Dolinska och Bamberg diskuterar tematiken av egenintresse och individualisering på ett liknande sätt som
Nelson. Både Dolinska och Bamberg analyserar den del av romanen som består av Pattys självbiografi.
Dolinska liknar den med autobiografier där en grundläggande premiss är att tidigare livserfarenheter bara
kan ses som hållbart material för en autobiografisk berättelse om autobiografiskrivaren återuppfunnit sig
själv som en mer erfaren, om inte till och med mer fulländad person, vilket hon även menar sker med Patty.
Dolinska fortsätter: "the book presents itself as a multifaceted approach to what people do with their
freedom when they are relatively well-off and living in an environment of neoliberal democracy, and how
they make and then assess their choices in a world individualized to the extreme."43 Jag kommer att
undersöka Pattys förändring, men min tagning handlar då om att Patty uppfyller ett genus- och vithetsideal.
Bamberg menar i likhet med Dolinska att Patty transformeras och relaterar det till trossystem baserade på
alliansen mellan självhjälpsindustrin och modern psykologi. Med den ideologin skapas ett narrativ av
individuell lycka och godhet som ett resultat av att personen har en förmåga att vara självständig under sitt
lidande, reflektera över vad som gått fel, för att därefter belönas med lycka, förklarar Bamberg. Som
Bamberg själv uttrycker det: "it appears that happiness and life fulfilment without this self-reflective claim
to a new and higher form of agency are unthinkable and unattainable."44 Bamberg ser således en likhet
med Nelson och Dolinska, eftersom lyckan beskrivs som beroende av individens prestation och
egenintresse. Bamberg och Dolinska visar även hur denna diskurs existerar inom autobiografier samt inom
självhjälpsindustrin och modern psykologi. Med andra ord så har de använt romanen som en länk till en
42
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samtida och samhällelig kontext, något som ju även jag ämnar att göra genom att hänvisa till diskurser
både i och utanför romanen.
Där Nelson, Dolinska och Bamberg ser en problematik med individualiseringen som uttryckt i romanen, ser
Morley att romanen har en högre politisk relevans då: "the Dickensian plotting of the novel is a complex
eco-system of its own kind, exploring the personal, national and global networks in which people, places
and policies are interconnected."45 Morleys artikel är ett svar på den kritik som menar att amerikanska
författare har backat från att beskriva politiska händelser till att enbart beskriva privatlivet. Morley tar upp
Frihet som ett exempel på att detta inte stämmer, men menar samtidigt att fiktion inte kan göra rättvisa åt
politisk, ideologisk och historisk komplexitet och inte ska behöva göra det, det är inte fiktionens roll och
många författare vill inte driva dessa frågor.46 Morley har rätt i att romanen tar upp politiska frågor på
agendan, dels nationella men också globala och hur de hänger ihop. Jag menar dock att även en gestaltning
av privatlivet kan vara politisk, oavsett om man blandar in politiska händelser eller ej. I den här uppsatsen
är det just privatlivet som jag undersöker utifrån vithets-, klass- och genusaspekter, vilket har en politiskt
innebörd. Jag menar också att då Frihet fått den reception den fått, blivit beskriven som en samtidsroman
och "the Great American Novel" så är det betydelsefullt att diskutera den i relation till dess samtid.
Ett exempel på hur detta kan bedrivas är Avi Brismans, Bill McClanahans och Nigel Souths artikel. I deras
artikel fokuserar de på samspelet mellan miljö-, kultur- och landsbygdskriminologi (Green, cultural and rural
criminologies). De använder sig av Franzens Frihet som en fallstudie genom att analysera hur Franzen
beskriver människor i landsbygd, miljöaktivister och landsbygdsmiljön i relation till problematiken med
bergstoppsbrytning av kol. I analysen av Frihet så finner de att en beskrivning av de hemska sidoeffekterna
av bergstoppsbrytningen saknas, vad som i stället finns, menar de, är stereotyper och en diskurs som
förstärker föreställningar om landsbygdsinvånare som gammalmodiga och fientligt inställda. De menar att
Franzen skapar två personer, som vardera får representera hela miljöaktiviströrelsen respektive
landsbygden, som han svartmålar.47 I min uppsats tar jag upp beskrivningen av landsbygdsinvånarna i
korthet och jag ser detta som en klassaspekt då männen från landsbygden refereras till som "farliga fattiga
vita" och huvudpersonen Walter, som gjort en klassresa, markerar avstånd från dem.
En annan diskussion av romanen i relation till dess samtid gör Christopher Craig Brittain. Han menar bland
annat att romanen påvisar att kapitalismen, som han karaktäriserar som gränslös och sammanbunden med
en kulturell förståelse av sex, formar individuell frihet och sexualitet, genom att otålighet, egocentrering
och tillfälliga förhållanden uppmuntras. Craig Brittain skriver också att Patty och Walter, protagonisterna i
romanen, återförenas efter en tids separation, enligt honom beror detta på att de har lärt sig förstå sig
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själva och varandra.48 Det Craig Brittain dock inte problematiserar är att Patty under separationen repeterat
att vara den goda modern genom olika former av omsorgsarbete. Jag kommer att argumentera för att det
har en relation till att hon sedan "belönas" med en återupplivning av sitt äktenskap.
Moderskap debatteras även av Ingrid Arnet Connidis i form av den komplexa relationen mellan familjeliv
och arbete. Connidis påpekar att Patty väljer att bli hemmafru på grund av att hennes egen mamma enligt
Patty inte klarade att vara en bra mamma samtidigt som hon hade en karriär. De motsägelsefulla kraven
som ställs på kvinnor leder till att kvinnor misslyckas som mödrar när de försöker balansera både
lönearbete och ett genusstrukturerat familjeliv, det knyter fäder till arbetslivet och män som är aktiva
föräldrar blir sedda som märkliga, menar Connidis. Connidis menar också att i romanen presenteras inte
skilsmässa som centralt. Alla huvudpersoner förblir gifta, frånsett tillfälliga separationer och dödsfall.49 Jag
ser detta som att både äktenskaps- och moderskapsideal är närvarande i romanen och kommer att
undersöka detta närmare i min analys.
Även Berkowitz, vars forskning är närmast i tematisk likhet med mitt arbete, analyserar vikten av
moderskap i romanen. Hon menar att Pattys identitet enbart definieras i relation till vem hon är för andra först som en dotter och senare som en maka och mor. Berkowitz menar att kvinnor i Pattys generation får
höra att de kan ha både en karriär och en familj. Men om en kvinna prioriterar familjelivet eller arbetet,
vilket det än är, så klandras hon för sitt val, menar Berkowitz, i likhet med Connidis. I och med separationen
mellan Patty och hennes man Walter så porträtteras Patty som skurken och Walter som ett offer, eftersom
Walter lämnar äktenskapet när han får reda på Pattys otrohet. Walters begär efter den betydligt yngre
Lalitha ifrågasätts inte i sammanhanget och läsarens sympati för Walter höjs ännu mer, menar Berkowitz,
när Lalitha dör i en tragisk bilolycka.50 Jag menar att detta har en förklaring i hur genusideal presenteras i
romanen. Walter beskrivs som den gode kämpande maken, medan Patty å andra sidan misslyckas med att
vara den goda makan och modern.
Som Berkowitz påpekar så har kvinnorna i romanen få vänskaper, medan männens relationer till varandra
har ett betydligt större fokus i historien.51 Berkowitz ser i första hand på relationen mellan Walter och
Richard och jag lyfter detta i min analys. Jag kommer i min uppsats att bygga vidare på beskrivningarna av
männens vänskap, inte bara mellan Richard och Walter, utan även på ett mer utförligt sätt om Joey och
Jonathan, som nämns i korthet av Berkowitz. Mitt fokus i uppsatsen är att analysera detta i relation till
homosocialitet, jag menar att kvinnor skrivs fram som objekt mellan männen och att relationen männen
emellan är djupare, vilket har en relation till patriarkala uppfattningar och kvinnors underordning. I
uppsatsen kommer jag även att undersöka och jämföra olika former av maskulinitet, hur de interagerar
48
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med varandra och vad det leder till. Jag kommer att visa att Richard och Joey anpassar sig till Walters
maskulinitet, som är den mest hegemoniska. Berkowitz menar även att en queerteoretisk läsning av
Richards attraktion till Walter och Pattys reflektion över sina känslor för sin vän Eliza belyser sexualitetens
fluiditet och heteronormens instabilitet.52 I uppsatsen analyserar jag hur heteronormativitet skrivs fram, till
största del undersöker jag då hur femininet och maskulinitet konstrueras men att det finns homofobiska
inslag är också av vikt.
Den tidigare forskningen visar relevansen av att diskutera Frihet i relation till dess samtida kontext. Några
återkommande teman som forskningen lyft och som är relevanta för denna studie är individualisering,
moderskapsideal, äktenskapsideal och relationer mellan män. Dessa teman relaterar jag till samtida teorier
om klass, genus och vithet. I nästa kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter.
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp
I detta kapitel redogör jag för de perspektiv och teorier som används i uppsatsen. Uppsatsen anknyter, som
jag nämnde i genomgången av forskningsfält, till den kritiska traditionen som fokuserar på frågor om
maktförhållanden och social jämlikhet. Mina teoretiska utgångspunkter består av ett teoripaket som
inkluderar klass- och genusteori, kritisk vithetsteori, kritisk maskulinitetsteori samt kritisk diskursanalys. I
uppsatsen används således ett intersektionellt perspektiv.

Kritisk diskursanalys
I uppsatsen används lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som är en kombinerad teori och
metod. I det här kapitlet går jag igenom de ontologiska premisserna och de teoretiska delarna av kritisk
diskursanalys. I metodkapitlet förklarar jag sedan hur jag använder metoden.
Diskursanalys har en grund i socialkonstruktionismen, vilken bland annat härstammar från fransk
poststrukturalistisk teori, som utmanat totaliserande teoriers universella värden och deras anspråk på
objektiv sanning, såsom marxismen och psykoanalysen. Men till skillnad från mer renodlad
poststrukturalistisk diskursanalys (som till exempel Laclau och Mouffes) som ser alla praktiker som
diskursiva, menar Fairclough att diskurs bara är en del av den sociala världen; han skiljer med andra ord på
diskursiv social praktik och icke-diskursiv social praktik.53 Fairclough beskriver diskurs som en social praktik,
där människor interagerar med världen och med varandra, samtidigt som diskurs representerar strukturer.
Det finns enligt Fairclough ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och sociala strukturer. Diskurs är både
konstituerad och konstituerande; diskursen formas av sociala strukturer, genom exempelvis normer,
institutioner eller sociala indelningar som klass, men diskursen bidrar även till att forma den sociala
strukturen.54 Fairclough har därmed inte brutit helt med den marxistiska traditionen.55
Fairclough menar också att diskurser är historiskt specifika och därmed kan förändras, olika diskurser
kombineras under specifika sociala omständigheter och producerar en ny komplex diskurs. Diskurs har tre
funktioner, menar Fairclough. En identitetsfunktion då diskurs bidrar till att forma sociala identiteter och
subjektspositioner. Diskurs bidrar också till att forma sociala relationer, den har alltså en relationell funktion
och för det tredje finns en ideationell funktion som syftar på att diskurs bidrar till konstruktionen av
kunskaps- och betydelsesystem. Den ideationella funktionen förhåller sig till hur texter betecknar världen.
Dessa tre språkliga funktioner samverkar och interagerar i alla diskurser.56 Diskurser kan för Fairclough
antingen bestå av språkbruk, exempelvis genom hur man förhåller sig till klass, genus eller vithet, men han
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använder sig även av specifika diskurser, som "nyliberal diskurs."57 I den här uppsatsen så fördefinierar jag
inte diskurser, jag är intresserad av att undersöka det diskursiva med familjeideal, klass, genus och vithet
och förhåller mig därmed till det förra sättet som Fairclough använder begreppet diskurs.
I uppsatsen är det fruktbart att använda Fairclough då jag vill belysa att alla inte har samma förutsättningar;
vi föds inte in i en jämlik värld där samma möjligheter står öppna för alla. Fairclough är intresserad av att
studera förändring, men ser att alla individer och grupper inte har samma möjligheter att göra sig hörda
och skapa förändring. Fairclough menar att det skapas mönster där vissa sociala grupper underordnas
andra. Exempelvis så är klass, etnicitet och kön strukturella förhållanden som kan fungera begränsande.58
Strukturerna påverkas som sagt av diskurser, men de är svårföränderliga för socialt underordnande
grupper: "Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser som sin uppgift att klarlägga den
diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som
innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika
maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet."59
Faircloughs metod, som beskrivs närmare i nedanstående metodkapitel, består av tre nivåer: text, diskursiv
praktik och social praktik. För Fairclough så är det centrala med den sociala praktiken ideologibegreppet
och då särskilt hegemoni, som han beskriver som en form av dominans baserad på allianser, där
underordnade grupper införlivas och samtycke genereras. Hegemonier (inom organisationer eller
institutioner och på en samhällelig nivå) produceras, reproduceras, ifrågasätts och transformeras
diskursivt.60 För att analysera den sociala praktiken kommer jag använda mig av teorier om sociala
strukturer och relationer, vilka presenteras nedan.

Intersektionalitet
Det intersektionella perspektivet, utformat av ekonomihistorikern Paulina de los Reyes och sociologen
Diana Mulinari, som är det perspektiv jag utgår från i uppsatsen, har sina rötter i postkolonialism, den
kritiska traditionen och black feminism. de los Reyes och Mulinari vill placera intersektionalitet inom den
kritiska traditionen eftersom de menar att det är ett perspektiv som ifrågasätter sanningar och öppnar för
självkritisk reflektion. De inspireras av den marxistiska traditionen, såväl som den poststrukturalistiska:
"Den feministiska förståelsen av könsarbetsdelning och reproduktivt arbetet är än i dag djupt relaterad till
den marxistiska traditionen. Men det är inom poststrukturalismen som den patriarkala
könsmaktsordningens relativa autonomi från det kapitalistiska produktionssättet problematiseras."61 de los
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Reyes och Mulinari har en liknande syn på maktutformning som Fairclough. De menar att makten inte är
låst i sociala strukturer, men samtidigt inte enbart kan förklaras genom social interaktion människor
emellan. De ser i stället makt som skapad genom en intersektion av individuella handlingar, institutionella
praktiker, normer, rutiner och strukturella relationer.62
Det primära med intersektionalitetsbegreppet är att det inbegriper en mer komplex och rörlig syn på makt
än analyser som enbart undersöker en avgränsad maktordning. I stället så menar man att sociala positioner
som kön, sexualitet, klass och ras samverkar med varandra i konstruktionen av maktrelationer och
förtryck.63 I min studie använder jag klass, genus och vithet för att undersöka hur familjeideal i Frihet
gestaltas, då jag menar att dessa kategorier samverkar i patriarkalt maktskapande. Inom den kritiska
forskning jag förhåller mig till menar man också att det är otillräckligt att enbart studera de underordnade
positionerna; i denna uppsats undersöks i huvudsak de överordnade positionerna, med anledning av att jag
är intresserad av att analysera hur dominansen skapas och upprätthålls.64 Genom att undersöka de
privilegierade positionerna avser jag att belysa hur familjeidealet konstrueras, vilket jag menar sker genom
ett särskiljande från underordnade positioner. Jag menar att familjeidealet blir till i relation till det som
tillskrivs som icke-idealiskt.
De teoretiker som används som utgångspunkt i uppsatsen lägger sin tyngdpunkt på olika sociala
kategoriseringar men tar alla hänsyn till andra maktrelationer. Sociologen Beverley Skeggs har introducerat
begreppet respektabilitet, genom vilket samverkan av klass och genus, men även till viss del vithet och
sexualitet, kan analyseras.65 Sociologen Raewyn (R.W.) Connell utgår i Maskuliniteter från maktrelationer
mellan män i genusordningen, men menar även att den korsas med ras-, klass-, nationalitets- och
globaliseringsdiskurser.66 I uppsatsen kompletteras Connell även med Eve Kosofsky Sedgwicks begrepp
homosociala begär. Richard Dyer, professor i filmvetenskap, utvecklar i White sin kritiska vithetsteori, som
till viss del integreras med genus och klass.67 Genom att kombinera ovanstående teorier avser jag att skapa
ett mer omfattande perspektiv till hjälp för att analysera familjeidealet, då jag menar att kategoriseringarna
klass, genus och vithet samverkar i skapandet av familjeideal.

Makt och gränsdragningar
I uppsatsen så ses inte sociala positioner som kön, klass och vithet som essentiella; de är historiskt specifika
och föränderliga. I likhet med de los Reyes och Mulinari, vill jag lyfta fram hur dessa sociala positioner fylls
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med mening genom mänskligt handlande och dominansrelationer.68 Exempelvis så beskriver Skeggs klass
som en historiskt diskursiv konstruktion, som tillgängliggör ramar och gränser som kan legitimera
ojämlikhet. Den diskursiva konstruktionen fungerar som en positionsbestämning, men klassificeringen
grundas inte på något verkligt eller ett original, snarare beror den på representationer och upprepningar,
som kan möta motstånd och omformas.69
Tidigare nämndes identitetsfunktionen i Faircloughs diskursanalys, han syftar där på hur sociala identiteter
och subjektspositioner arrangeras inom diskursen.70 De sociala positionerna, i det här fallet klass, kön och
vithet, organiseras som nämnts ovan genom mänskligt handlande, normskapande processer och
tillskrivande och det medför därmed hinder och möjligheter till subjektspositioner.71 Jag är i uppsatsen
intresserad av diskurserna som leder till hur sociala positioner formas och fylls med innehåll och hur
enskilda subjekt inom positionerna tolkas. Jag är framför allt intresserad av hur underordnade och
överordnade subjektspositioner tillskrivs i relation till genus, klass och vithet.

Motstånd och mobilitet
För Fairclough är det viktigt att belysa sociala missförhållanden och analysera deras uppkomst, såväl som
motståndet till dem och möjligheterna att övervinna dem.72 de los Reyes och Mulinari har ett liknande
perspektiv, de vill lyfta fram alternativa röster och synliggöra möjligheterna att formulera motberättelser i
syfte att omvandla den etablerade ordningen.73 De använder begreppet alteritetstänkande - synliggörandet
av en spegelvänd bild, polyfona berättelser, subalterna röster och motdiskurser - ett sätt att framhäva att
makten är instabil i sin konstruktion. De vill ge röst åt de motståndshandlingar som finns och synliggöra att
dominans alltid skapar motstånd.74 Synliggörandet av motståndshandlingar är viktigt, då det återför viss
autonomi till den underordnade positionen, jag ser dock i likhet med Skeggs att motståndshandlingar, eller
att man utmanar sin maktlöshet, inte automatiskt innebär att man förflyttas till en maktposition.75 Mitt
material är ju en roman, men jag syftar till att problematisera den underordnande positionen för att
illustrera hur ojämlikheten görs. Jag vill samtidigt framhäva hur svårt det är att förändra de maktpositioner
som finns. Det belyses exempelvis genom klassresan som analyseras i uppsatsen; att individer kan klassresa
är inte ett tecken på jämlikhet, då det förutsätts att individen ska lämna sin position och bakgrund,
samtidigt som strukturen av överordnade och underordnade positioner består.76 Detta illustreras även av
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Skeggs som hänvisar till argument kring filmnarrativ som Pretty Woman och Working Girl med flera, där
arbetarklasskvinnor så att säga "tvättas rena" och omvandlas till medelklasskvinnor, ofta med hjälp av en
resursstark man. Meningen är då att man ska komma ifrån arbetarklassen, fattigdom och nå högre
respektabilitet.77

Respektabilitet
Respektabilitet är för Skeggs en klassmarkör som skiljer grupper från varandra, genom människors olika
möjligheter att framstå som respektabla. Begreppet har alltid använts för att skilja medelklassindivider från
arbetarklassen, det inbegriper moralisk auktoritet och medför att arbetarklassen blir massifierad och märkt
som "de andra". Respektabilitet konstrueras diskursivt och har därför överlevt in i våra dagar, även om
klassförhållanden har förändrats över tid, menar Skeggs. Genom att använda begreppet som ett
analysredskap vill Skeggs återinföra klass, som hon menar ofta förbises, i feminist- och kulturteorin. Hon
menar att klassbegreppet har gått från att vara nödvändigt för medelklassen för att upprätthålla
maktskillnader till att i stället bli ett osynligt begrepp, vilket tyder på att skillnaderna har
institutionaliserats, legitimerats och etablerats.78
I uppsatsen, precis som i Skeggs studie, där hon följer kvinnor med arbetarbakgrund på en vårdutbildning,
relateras begreppet till femininitet. Historiskt sett konstruerades arbetarklassen diskursivt mot
medelklassfamiljen, här bedömdes kvinnor ha störst moraliskt ansvar och därför var det främst
arbetarklasskvinnor som studerades. Kvinnorna värderades utefter hur ansvarstagande och skötsamma de
var i relation till sin familj, hur de betedde sig som mödrar och fruar och bedömningar om deras sexualitet
gjordes utifrån deras utseende. Skeggs menar att detta arv lever kvar och beskriver kroppar som "fysiska
platser där klass-, köns-, ras-, sexualitets- och åldersrelationer möts, förkroppsligas och utövas".79 Hon
sammanfattar den respektabla kroppen som "vit, avsexualiserad, hetero-feminin och oftast medelklass".80
Begreppet är därmed intersektionellt, även om tyngdpunkten för Skeggs ligger på klass. Skeggs fann att
kvinnorna i hennes undersökning investerade i femininitet för att slippa positioneras som vulgär, smaklös
och sexuell och i stället bevisa sig vara respektabla.81 I uppsatsen så fortsätter jag på denna tråd, men jag
fokuserar då på hur kvinnorna blir sedda utifrån. Jag vill undersöka hur kvinnor positioneras utifrån
respektabilitet; hur beskrivningar av omhändertagande och moderlighet kontrasteras mot egocentrism,
promiskuitet och ansvarslöshet och hur det skapar subjektspositioner som ses som förkroppsligade i
kvinnornas utseenden.
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Kapital
Skeggs klassanalys inspireras av Pierre Bourdieu och hans teori om fyra olika former av kapital; ekonomiskt,
kulturellt, socialt och symboliskt. Ekonomiskt kapital består precis som det låter av inkomster,
förmögenheter och ekonomiska arv. Kulturellt kapital delas in i förkroppsligat, objektifierat och
institutionaliserat. Förkroppsligat är långvariga mentala och kroppsliga tillstånd, objektifierat består av
kulturella tillhörigheter och institutionaliserat kan bestå av utbildningsmeriter. Socialt kapital berör våra
relationer till andra, nätverk och grupptillhörigheter. När ett kapital legitimerats omvandlas det till
symboliskt kapital. Legitimeringen, det symboliska godkännandet, är det som gör att ett kapital kan
omsättas till makt. Människor rör sig sedan med dessa kapital, varierande i volym och sammansättning.
Skeggs betonar att vi föds in i och rör oss i ett redan existerande socialt rum där nedärvda kapitalformer
sätter gränser för vad som är tillgängligt för oss. Kapitalen innebär med andra ord att man inte stiger in på
en jämn och rättvist fördelad spelplan.82
I min studie är jag intresserad av och vill belysa hur kapital påverkar de sociala positionernas rörelsefrihet
och inskränkning. Tack vare det (kulturella) kapital som medelklassen besitter ges de mer svängrum;
medelklassen kan exempelvis appropriera vad arbetarklassen representeras med, utan att riskera att
värderas negativt socialt.83 Medan arbetarklassen ses som essentialiserad med vissa negativa vanor eller
egenskaper, kodas det om till något nytt och spännande när medelklassen använder sig av det. Och medan
arbetarklassen är, vulgär exempelvis, så leker medelklassen vulgär, det definierar dem inte på samma
sätt.84 I min studie så tydliggör jag detta genom att jämföra hur arbetarklassen och medelklassen
representeras. Till detta ämne är också smak en viktig faktor, då smak differentierar klasser. Smak
definieras alltid av de som har symbolisk makt och medför att produkter och egenskaper som associeras
med arbetarklassen kan rekontextualiseras och värderas och betecknas annorlunda.85 Kapitalen och
essentialiseringen gör det svårt för arbetarklassen att förflytta sig i det sociala rummet, vilket jag i min
studie belyser genom Walters klassresa.
Skeggs använder sig av Toril Mois feministiska breddning av Bourdieus teorier och menar att diskurser om
femininitet och maskulinitet kan användas som förkroppsligade kulturella resurser, ett slags kulturellt
kapital, där värdet beror på sammanhanget. Femininitet har dock begränsade resurser,86 vilket jag vill
belysa i Frihet genom att diskutera gestaltningen av ett våldtäktsscenario. Högt värderade kulturella
kapitalformer är däremot maskulinitet och vithet,87 vilket jag belyser med hjälp av Dyer, Connell och
Sedgwick som gås igenom nedan.
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Den vita kroppen
I uppsatsen använder jag mig av kritiska vithetsstudier utformade av Dyer i White, där han undersöker
visuell representation av vithet i västerländska medier. Dyer använder foton och film som sina
undersökningsobjekt, men jag kommer huvudsakligen att utgå ifrån de delar av boken där han analyserar
vithet i relation till kristendomens myter.
Dyer menar att vita måste studeras; ras ska appliceras på vita, för att undvika ett förhållande där icke-vita
blir rasifierade, medan vita framstår som mänsklighetens norm.88 I uppsatsen undersöker jag hur vithet
figurerar omärkt och därmed kan framstå som talande för hela mänskligheten, samtidigt som icke-vita blir
märkta som annorlunda och förväntas representera enbart "sin kultur". I analysen framkommer också hur
idéer om civilisation, modernitet och jämställdhet knyts till vit västerländsk kultur, genom att andra utpekas
som omoderna och ociviliserade. Postkoloniala studier av bland andra Toni Morrison och Edward W. Said
har visat hur svartas närvaro i litteraturen finns med för att konstruera vitas identitet och Dyer menar att
vita är beroende av representationen av icke-vita för att förstå sig själva.89 I min studie lyfts detta genom
exempel på hur icke-vit närvaro fyller en funktion av att framhäva de vita karaktärerna och deras relationer,
snarare än att existera för sin egen skull. Vithet reproduceras dock alltid i alla texter, inte bara när den
markeras av icke-vita, menar Dyer.90 Därför kommer jag till största del att kritiskt belysa vithet. Att jag till
en mindre del undersöker representationen av icke-vita beror på hur det förstärker den kritiska
vithetsteorin om hur vit hegemoni konstrueras.
Dyers teori baseras på hans tankar om att kristendomen fortfarande konstituerar Europa och dess tidigare
kolonier, genom att vara grunden till hur människor i väst förstår sig själva, även om kristen tro har
minskat. Kristendomen ger oss narrativa troper, typiska för västerländsk kultur. Det som Dyer ser som
utmärkande för kristendomen är att det är en religion som fokuserar på kroppen och förkroppsligande.
Bibelns texter består av födelse och död, men också arbete, Kristus kropp utgiven i mat och vin samt andra
kroppsliga lidanden, transformationer och mirakel. Men trots denna kroppslighet så finns det inom kroppen
något okroppsligt - anden. Anden som även kallas för själ, sinne eller Gud. Det är den här dualismen, mellan
kropp och själ, som kristendomen influerar västerländsk dualistisk filosofi med, menar Dyer. Trots
brytningen med religionen genom upplysningen, så kvarstår dualismen kropp och själ, där den förra ofta
framstår som ond. (Själen är renare.) Detta symboliseras delvis genom jungfru Maria, som är ren och fylld
av Gud, men främst genom Jesus, eftersom Jesus är både gudomlig och mänsklig. Hans mänsklighet
definieras av aptit, frestelse och lidande, enligt Dyer. Jesus blir därmed en förebild för en intern kamp
mellan kropp (människa) och själ (Gud), där lidandet är det mest värdiga tecknet för både andligt och
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kroppsligt strävande. Kristendomen representerar på så sätt förebilden för mänskligt strävande; bestående
av lidande, självförnekelse och självkontroll, vilket Dyer menar konstituerar något av ett vithetsideal.91
I uppsatsen visar jag hur protagonisterna lever upp till dessa förkroppsligade vita genusideal och hur vit
maskulinitet skiljs från dess mörkare motsvarighet genom sitt lidande och andliga strävan. I relation till det
visar jag också hur vit maskulin hegemoni och en vit manlig hjälte konstrueras i berättelsen. Samtidigt som
detta vithetsideal består av kristendomens kroppsliga metaforer har den vita färgen i sig själv ett
symbolladdat värde och betecknar ofta godhet/renhet, betonar Dyer. Vitt och svart representerar
symboliken gott - ont, menar Dyer, vilket även uttrycks språkligt i uttryck som "mörk sida", "vit lögn".92 Att
vithet som färg sammanlänkas med människor är därför förstås betydelsefullt i sammanhanget. Dyer
påpekar att genom historien har män avbildats mörkare än kvinnor och arbetarklassen som mörkare än
överklassen. Färgåtskillnader bland vita har sammanlänkats med arbete, men det beror inte bara på att
arbete utomhus gör vit hud mörkare - arbetet sågs som låg status, med andra ord att vara mörkare, trots
sin "vita ras" innebar att vara underlägsen, framhäver Dyer.93 Relationen mellan vithetsideal och klass är
fortfarande relevant. I uppsatsen visas därför hur arbetarklassen inte lyckas leva upp till vithetsidealet.
Dyer menar att en vit person som är ond "misslyckas" med att vara vit och liknas därför med mörkare raser,
hudtoner, färger, medan en svart person som är god är en överraskning, ett gott exempel. En ljus karaktär
kan dock vara självisk, men så länge hon är ambitiös och strävande uppfyller hon ändå vithetens krav,
menar Dyer.94 Dyer påpekar att den här moraliska symboliken ofta använts inom filmen för att skilja på
karaktärer som finns i samma sociala raskategori. Mörhåriga och svartmuskiga vita gestaltas därför ofta
som onda och/eller mer sexuella än ljushåriga med ljus hy, hävdar Dyer.95 I likhet med hur Skeggs beskriver
hur arbetarklassen förkroppsligar det vulgära, vilket jag ger exempel på i uppsatsen, så visar jag även hur
förkroppsligat ljus och mörker konstruerar ett motsatspar i romanen på detta sätt. Detta par får vardera
representera någon som uppfyller det maskulina vithetsidealet och någon som misslyckas med det.
Dyer påpekar att vitheten som kategori ständigt varierar - ibland har irländare, mexikaner, latinamerikaner,
judar och blandade etniciteter inkluderats i vitheten, men ofta har de exkluderats. Enligt Dyer är vitheten
således en instabil kategori; vita är de som tillskrivs som vita av andra vita och vita blir socialt konstruerade
som vita på grund av vad vitheten innebär (att inte vara fattig eller slav t.ex.), snarare än att det är den bäst
beskrivande hudfärgen.96 Det jag vill visa i uppsatsen är hur vithet konstrueras som godhet, hur det kan
representera civilisation och hur det har en relation till genusideal.
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Dyer menar även att eftersom ras handlar om kroppar, så handlar ras även om att reproducera sig genom
heterosexualitet. Man har försökt kanalisera sexualitet till äktenskap och reproduktion, menar Dyer och tar
också upp den ängslighet som har funnits kring "interracial" sexualitet. Enligt Dyer så är heterosexuella
relationer av blandad "ras" ett hot mot vithetens makt eftersom det bryter vithetens auktoritet i relation till
vad den vita kroppen står för.97 I uppsatsen representeras detta av de vita protagonisterna, det vita
heterosexuella paret, som återförenas när de uppfyller de vita genusidealen och därmed legitimerar
äktenskapet.

Maskuliniteter
Jag är intresserad av hur olika former av maskuliniteter samverkar och rangordnas och deras relation till
femininiteter, familjebildning och heteronormativitet. I uppsatsen utgår jag från Connells analys av
maskuliniteter, där maskuliniteten ses som föränderlig, samtidigt som det finns normer för accepterat
maskulint (och feminint) beteende. Connell menar att man bör studera de inre relationerna mellan män för
att analysera maskuliniteter, maskuliniteterna är inte fasta typer utan karaktäriserade av praktiken.98 I
denna studie studerar jag därför relationerna mellan männen i romanen och hur de relaterar till varandra.
Connell använder sig av Gramscis begrepp hegemoni för att utforma begreppet hegemonisk maskulinitet,
som befinner sig i toppen av genusordningen. Hegemoni är en historiskt föränderlig relation, nya grupper
kan dekonstruera gamla hegemonier och utforma nya, samtidigt som de hegemoniska positionerna är
accepterade av underordnade och utgörs av kompromisser, snarare än våld. Hegemonisk maskulinitet är
därför inte en avgränsad karaktärstyp som alltid ser likadan ut, den kan förändras och vara motsägelsefull.
Hegemonisk maskulinitet legitimerar dock (tillfälligt) genusordningen.99 I denna studie analyseras den
hegemoniske maskuliniteten och dess relation till familjeliv och inverkan på övriga maskuliniteter. Detta för
att maskuliniteter inte bara har en relation till kvinnors underordning, utan även består av maktrelationer
mellan män.100
Connell delar upp processerna kring hegemonisk maskulinitet i underordning, delaktighet och
marginalisering. Få män lyckas leva upp till den hegemoniske maskuliniteten men drar ändå fördel av
hegemonin och är på så vis delaktiga. Connell menar att förtrycket av homosexuella män är ett tecken på
att de underordnas av heterosexuella män och det placerar dem i botten av mäns genushierarki, där hon
även menar att feminina män hamnar.101 I uppsatsen diskuteras detta i korthet utifrån kontexten av att den
homosexuelle konstrueras i opposition mot den heterosexuelle, vilket bland annat leder till att
homosexuella begär förnekas. Den manliga genushierarkin korsas även av klass och ras, maskuliniteter som
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utgörs av underordnade sociala kategoriseringar marginaliseras i relationen till de dominanta grupperna.102
I denna studie visas exempelvis hur män från arbetarklassen och icke-vita män konstrueras i opposition mot
en mer idealiserad maskulinitet.
Connell framhäver betydelsen av att förstå mäns kroppar i relation till maskulinitet. Hon menar varken att
kroppen i sig producerar genusskillnader, men inte heller att kroppen är en tom yta för inskription. Connell
beskriver kroppar både som objekt och handlande organ. Handlandet kallar hon för 'Kroppsreflekterande
praktik'. Kroppsreflexiva praktiker både formar och formas av strukturer. Praktiken är alltid inbäddad i en
situation som strukturerar vilka val som är möjliga. Genom våra handlingar omvandlar vi sedan situationer
till nya situationer, menar Connell.103 Den kroppsreflekterande praktiken belyses i uppsatsen genom hur
maskulinitet kan förändras.

Homosocialitet och homosociala begär
I analysen kompletterar jag Connells maskulinitetsteori med litteratur- och genusteoretikern Eve Kosofsky
Sedgwicks resonemang om homosocialitet och homosociala begär. Homosocialitet syftar till att beskriva
band mellan personer av samma kön. Detta karaktäriseras oftast av en struktur av män som främjar andra
mäns intressen i sociala sammanhang, till exempel genom att män ofta anställer män i redan
mansdominerade yrken. En vanlig konsekvens av detta är att kvinnor utesluts från maktpositioner.
Homosocialt begär menar Sedgwick befinner sig i ett spektrum mellan homosocialitet och homosexualitet,
trots att homosociala band ofta är homofobiska.104 Hon bygger vidare på historikern och litteraturvetaren
René Girards teori om mimetiska begär och begärstriangeln. Begärstriangeln består av ett rivalförhållande
och bandet mellan rivalerna är lika starkt eller starkare än bandet till den begärda kvinnan. Homosociala
begär definieras således av en relation mellan män som präglas av rivalitet, samtidigt som kvinnor beskrivs
som utbytbara objekt och männens band cementeras.105 I Frihet så finns många exempel på hur kvinnor
definierar männens relationer, samtidigt som de själva blir osynliggjorda, därför diskuteras maskulin
grupptillhörighet i uppsatsen med denna utgångspunkt. De homosociala begären är dock placerade i en
kontext där institutionaliserade sociala relationer fullbordas genom kvinnors kroppar, exempelvis i form av
äktenskap och familjebildning. För Sedgwick är homofobin en konsekvens av patriarkala institutioner som
heterosexuella äktenskap.106 I uppsatsen är det därför fruktbart att använda Sedgwicks begrepp för att
analysera kvinnlig underordning och heteronormativitet.
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Metodologi
Detta kapitel inleds med en problematisering av forskarrollen, jag fortsätter sedan med att redogöra för hur
jag använder kritisk diskursanalys som metod, innan analysen tar vid.

Forskarrollen
En analys av en text (eller annan kulturprodukt) kan inte säga allt om verket och analysen är knuten till
forskaren; jag som forskare väljer texten och frågeställningarna jag vill fokusera på och läser verket från
mitt perspektiv. Alla har förförståelse, det är oundvikligt att, samtidigt som man läser en text, sätta in den i
ett sammanhang. Som Fairclough uttrycker det: "What we are able to see of the actuality of a text depends
upon the perspective from which we approach it, including the particular social issues in focus, and the
social theory and discourse theory we draw upon."107 Därför är det viktigt att redogöra för hur man står i
förhållande till vad man undersöker och eftersom all kunskap är diskursiv bör man reflektera över vilka
konsekvenser som ens text kan få.108
Den feministiska vetenskapsteoretikern Donna Haraway använder sig av begreppet situerade kunskaper.109
Med det menas att jag som forskare alltid är en del av det jag studerar, men genom att medvetet reflektera
över hur jag är situerad i kontexten (siting) och över de forskningsteknologier jag använder (sighting) kan
jag ändå nå en partiell insikt. Jag kan få insikt i en del av verkligheten som jag kan se utifrån min
lokalisering.110 Att reflektera över detta gör också att forskaren tar ansvar för sin delaktighet, involvering
och det som skapas av forskningen.111 Min situering av att ha växt upp med en ensamstående mor som var
låginkomsttagare utan högre utbildning kan göra mig mer mottaglig för och kritisk till framställningar av
arbetarklassen, samt att jag därmed lägger tyngd vid dessa framställningar. Den situeringen gör mig också
uppmärksam över framställningar av familjeideal, som jag menar är normerande - vilket också bör relateras
till att jag nu är en 36-årig kvinna som inte skaffat barn. Jag menar att jag lever bland dessa normer, där
mitt sätt att leva ofta uppfattas som annorlunda. Allt detta påverkar min läsning, mitt val och användande
av teori och metod och min tolkning. De teorier och den metod jag utgår ifrån är alla kritiska och påverkar
även de mitt seende (sighting); genom dem syftar jag till att kritiskt belysa familjeideal.
Den här studien innefattar en kritisk läsning av Frihet, andra tolkningar är förstås möjliga, vilket är en
socialkonstruktionistisk utgångspunkt.112 Samtidigt, eftersom kunskap är diskursiv, medverkar all forskning
till ideologiska följder, vilket i förlängningen påverkar sociala relationer och identiteter, då diskurs bidrar till
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att forma dessa.113 Som redogjorts för i föregående kapitel utgår jag från Faircloughs uppfattning om
diskurs som både konstituerad och konstituerande av sociala strukturer, därför är det viktigt att överväga
vad för kunskap som produceras. I den här studien utgår jag till exempel från antaganden om ojämlika
maktfördelningar i samhället som orsakade av sociala strukturer och diskurser, samt familjeideal som
socialt konstruerade. Jag menar också, i likhet med Fairclough, att den diskursiva praktiken förstärker den
socialt konstruerande ojämlikheten.114 Alla studier förhåller sig till perspektiv och det är av ovanstående
skäl viktigt att redogöra för dessa.
Trots att forskning består av en av flera möjliga tolkningar och samtidigt bidrar till ideologiska och
diskursiva konsekvenser menar Winther Jorgensen och Phillips att man ändå kan "bedöma sin egen och
andras forskning utifrån den roll som forskningen spelar för bevarandet - eller ifrågasättandet - av
maktrelationerna i samhället."115 Perspektivet jag använder och ser genom är bland annat kritiskt mot vit
maskulin hegemoni, jag ser därmed att den här uppsatsen har ett syfte i att belysa och ifrågasätta denna
maktordning. Jag syftar även till att problematisera framställningen av socialt underordnade grupper i
Frihet. Även om ett estetiskt verk, som Frihet, motsäger sig en total förståelse och varken kan eller bör
tolkas som en komplett spegling av verkligheten, kan läsningen ändå landa i en kritisk förståelse, som
genom tydlighet och transparens i perspektiv, teoretiska utgångspunkter och metod, kan bekräftas som en
valid tolkning.116

Metod
I uppsatsen används Norman Faircloughs tre nivåer för att analysera: text, diskursiv praktik och social
praktik. I vanliga fall ska det i textanalysen finnas ett fokus på textens formella drag som konstruerar
diskurser och genrer lingvistiskt. Detta inkluderar bland annat vokabulär, grammatik och sammanhang
mellan satser.117 I mitt fall handlar inte textnivån om den lingvistiska uppbyggnaden (även om vissa ord och
uttryck har betydelse för min analys), i stället beskriver jag där utvalda delar av romanen, följt av analys
utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Därmed så är textnivån hopslagen med den sociala praktikens nivå,
där jag använder mina utvalda teorier om sociala strukturer och relationer. Meningen med den sociala
praktiken är nämligen att tillföra social analys, något som Fairclough menar att enbart textanalysen inte
förmår, eftersom social praktik även består av icke-diskursiva element.118 Den sociala praktikens nivå
belyser därmed sociala strukturer och här kan socialt underordnade grupper och hegemonier lyftas fram.
Fairclough menar att: "The objective stage of explanation is to portray a discourse as part of a social
process, as a social practice, showing how it is determined by social structures, and what reproductive
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effects discourses can cumulatively have on those structures, sustaining them or changing them."119 Som
tidigare framlagts är diskurs både konstituerad och konstituerande av sociala strukturer och ett sätt att
studera vilken effekt diskurs har på sociala strukturer är genom att analysera diskursiv praktik.
Analys av diskursiv praktik utgörs av att studera textproduktion, distribution och konsumtion. Dessa är
sociala processer, som kräver att forskaren refererar till institutionella sammanhang där diskurs
genereras.120 I analysen av den diskursiva praktiken fokuserar jag på romanens mottagande genom att
studera recensioner; hur den blir beskriven, värderad och kontextualiserad, som tidigare nämnts. De
diskursiva och strukturella sammanhang jag fokuserar på handlar om mina teman familj, klass, genus och
vithet. I genomgången av forskningsfält lyfte jag också fram betydelsen av intertextualitet som ett sätt att
relatera den kulturella produkten till en samhällskontext. Detta är av vikt för att framhäva hur romanen
förstås och vad som förenar texten med dess mottagare. Tydligast blir detta sett till recensenternas
värdering av romanen, där den ofta benämns som en samtidsroman. Jag menar dock, som tidigare
framlagts, att detta kan relateras till att Frihet beskriver ett vitt medelklassideal. I analysen av diskursiv
praktik fokuserar jag specifikt på begreppet manifest intertextualitet, som innebär att texter tydligt bygger
på andra texter, till exempel genom att hänvisa till dem.121 Syftet med det är att visa vilken genre Frihet
skrivs in i och vilka verk den associeras med, vilket visar på dess litterära status. Fairclough använder även
begreppet coherence. Det syftar till att undersöka hur texter tolkas, hur heterogen och ambivalent texten
är för uttolkare och om det finns resistenta läsningar (resistant readings).122 Detta återges i min analys.
Eftersom jag förhåller mig till en amerikansk roman lyfter jag också de svenska recensenternas
kontextualisering, hur den förstås och tolkas i relation till Sverige. Recensionerna och mottagandet av
romanen kommer dock att bli en mindre del, då det mest intressanta för min uppsats är romantextens
innehåll.
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Analys av Frihet
I detta kapitel introduceras romanens handling och karaktärer i korthet, samt en kort beskrivning av hur jag
har tolkat och lagt upp materialet. Efter detta följer min analys av romanen.

Introduktion
Frihet handlar om den amerikanska medelklassfamiljen Walter, Patty och deras två barn Joey och Jessica.
Signifikant för handlingen (och mitt intresse) är de personliga relationerna; delvis relationerna till barnen,
men inte minst relationerna till parets vänner, bekanta och nära släktingar. Dessa målas upp mot bakgrund
av större skeenden med samhälleliga och politiska konsekvenser. I romanens nutid är paret medelålders
och deras barn tonåringar, men romanen bygger även på huvudpersonernas uppväxt från tonåren och
framåt. Avgörande för romanens innehåll är huvudpersonernas möte på college, där Patty, Walter och
Richard Katz lär känna varandra. Det lägger grunden för ett triangeldrama som återuppväcks i nutid, alltså i
deras medelålder.
Frihet har betydande samhällsskildringar, men eftersom jag gör en analys av gestaltningen av familjeideal
är det de interpersonella relationerna som intresserar mig mest i den här uppsatsen. Jag menar samtidigt,
som många andra feminister, att det privata är politiskt; hur vi beter oss i personliga relationer har en
relation till samhälleliga strukturer. Romanen utspelar sig under tidigt 2000-tal, men har som många av
recensenterna påpekat likheter med 1800-talslitteraturens realism. Skrivstilen är realistisk, detaljrik och
med en blandning av allvetande berättare och tredjepersonperspektiv.
Walter, Patty, deras son Joey samt deras vän Richard Katz, har egna kapitel i boken, där man får följa dem
närmare. Patty har även en självbiografi. Boken inleds med en beskrivning av bostadsområdet, där vi först
får möta några av grannarna.

Persongalleri
Walter och Patty: det gifta paret.
Richard, även kallad Katz: vän till Walter och Patty, har en affär med Patty.
Joey: son till Walter och Patty.
Jessica: dotter till Walter och Patty.
Connie: flickvän till Joey.
Carol: Walter och Pattys granne och mor till Connie.
Blake: Carols pojkvän och sedermera sambo.
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Abigail: Pattys syster.
Lalitha: Walters assistent och sedermera flickvän.
Jonathan: vän till Joey.
Jenna: syster till Jonathan.
Ray och Joyce: Pattys föräldrar.
Gene och Dorothy: Walters föräldrar.
Mitch: Walters bror.

Tolkning och struktur
De tre övergripande sociala kategoriseringar som jag använder i uppsatsen är klass, vithet och genus. Klass
aktiveras genom de individer vi möter, Walters klassresa, Pattys familjebakgrund, möten med grannar och
de involverade i Walters arbetsprojekt. Vithet är oftast osynliggjort. De personer vi följer och i stort sett alla
vi möter är vita, med undantag från några hänvisningar. Icke-vithet blir dock i vissa fall framhävt som
annorlunda eller exotiskt. Genus aktiveras genom beskrivningar av beteenden, tankar och nära relationer,
men även genom yttre beskrivningar. Dessa kategoriseringar samverkar ofta och är svåra att skilja från
varandra, det är med andra ord fråga om intersektionalitet. När det handlar om klass handlar det också ofta
om genus (här räknar jag in maskulinitets- och femininitetsnormer, heteronorm, homosocialitet och
beskrivningen av en patriarkal ordning). På samma sätt kan det, när det handlar om genus till exempel,
också ofta handla om vithetsnormer och så vidare. Eftersom kategoriseringarna flyter ihop på det här
intersektionella viset, har jag till stor del indelat analysen efter personer, det lämpar sig också väl då
Franzen låter olika karaktärer få liv i olika delar av romanen.
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Walter och Pattys bakgrund
En grundläggande del av romanen består av skildringen av Walter och Patty i unga år och jag inleder
analysen av romanen med att återge hur Franzen beskriver Walters uppväxt, följt av Pattys, för att avsluta
kapitlet med en jämförelse mellan hur deras familjebakgrunder skildras. I detta kapitel är det därför främst
klassaspekter som belyses; Walter kommer från fattiga förhållanden samtidigt som hans bakgrund
innefattar en klassresa, medan Patty har en mer privilegierad bakgrund. Även genus ingår dock till viss del i
detta kapitel, genom en kortare analys av hur Patty positioneras i en patriarkal ordning. Walter, som jag
inleder med, är som nämnts den ena parten av det gifta paret som romanen till största del utspelar sig
kring, han är även den romangestalt som jag menar har störst inflytande på de övriga, hur han framställs är
därför betydande för handlingen och för min analys.

Walter - klassresenären
Walter växte upp med sin mor, sin svenskättade far och sina två bröder på ett slitet motell. Franzen
berättar att Walter hade en dålig relation både till sin far som var "alkoholiserad",123 sin "äldre bror som
regelbundet gav honom stryk och gjorde sig löjlig över honom"124 och sin "yngre bror som omsorgsfullt
upprepade sin äldste storebrors taskigheter".125 På grund av att hans mor hade en psykisk svaghet och hans
far alltför ofta "söp med sina veteranpolare",126 fick Walter sköta mycket av båda sina föräldrars jobb på
motellet. Franzen beskriver också att Walter hade ett annat sinnelag och andra intressen i jämförelse med
sin far och sina bröder; han var känslig och intellektuell och inte intresserad av jakt, pickuper och öl, som de
var. Han ägnade sig i stället åt teater, naturen, lagade mat, lärde sig att sy och var examenstalare för sin
avgångsklass på high school. Han beskrivs som mer lik sin mor, som var collegeutbildad och hennes
släktingar; däribland läkare, universitetslärare, bibliotekarier, målare och vaudevilleartister och "åtskilliga
ungkarlar som förmodligen var bögar",127 med intresse för teater, museer, musik, kortspel och charader.
Franzen återger också att Walter är mer lik och känner mer gemenskap med sin fars mer välbeställda
bröder och deras barn, än sin närmaste familj. Med andra ord så blir Walter beskriven med en annan
klasstillhörighet och en mjukare maskulinitet än sin far och sina bröder.
Franzen skildrar sedan hur familjesituationen förvärras när Walters farbröder med familj slutar besöka
motellet. Walters far, Gene, uppfattar det då som att de ansåg sig vara "för fina för hans motell"128 och
"hörde till den privilegierade klass av amerikaner som det hade blivit hans stora nöje att smäda och stöta
ifrån sig".129 Eftersom Walter saknade och var lik dessa släktingar och i syfte att göra honom mer olik dem,
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valde Gene ut honom till "hackkyckling",130 genom att välja ut de värsta och smutsigaste sysslorna åt
honom på motellet. Franzen berättar att Gene samtidigt låter Walters äldre bror Mitch slippa lindrigare
undan, för att han påminner Gene om sig själv. Att Walters mor Dorothy också var undfallen mot Mitch,
beror enligt Walter på att hon inte orkade ta strid, eller för att unna honom bekvämligheten på grund av
den "misslyckade framtid"131 som väntar honom (han hamnar senare i fängelse och slutar som hemlös
alkoholist, med barn från flera förhållanden lämnade bakom sig).
När det börjar bli dags för Walter att lämna boet, berättar Franzen att Walter väljer bort ett erbjudande om
stipendium på ett elituniversitet, för att kunna studera nära hemmet och på så vis ha möjlighet att hjälpa
sin familj med motellet på helgerna. På college läser han juridik, i stället för teater som var hans dröm,
eftersom "någon i familjen måste ha en stadig inkomst"132 och för att ytterligare finansiera sina studier
jobbar han som snickare och går upp klockan fyra varje morgon för att hinna plugga. Kort sagt, Walter
skrivs fram som en hårt arbetande och självuppoffrande individ, som är på väg att lämna sin fattiga
bakgrund bakom sig, en bakgrund som han dessutom är relativt opåverkad av. Walters far, Gene, å andra
sidan, "hatade svarta, indianer, de välutbildade, de struntförnäma, och sist men inte minst, staten, och han
älskade sina friheter (att supa [mina kursiveringar], att röka, att sitta och mysa med sina kompisar i ett
pilkningstält)".133
Vi ser alltså hur Walter får representera en ädel individ, som brås på sin mors släktingars
medelklasstillhörighet och kulturella kapital, samt sin fars mer välbeställda bröder. Han skiljer sig från sin
fars och sina bröders grövre maskulinitet och intressen och faderns förakt mot alla som skiljer sig mot dem.
Walter är en skötsam och ordentlig klassresenär, hans bror och far som hånar och plågar honom, är kvar i
arbetarklassen och associeras i stället med alkoholism, rasism (hatar svarta och indianer), bitterhet och
vårdslöst beteende (slagsmål, fängelsevistelse).
Jag fortsätter nu denna del av analysen med att beskriva Walters blivande fru Patty och hennes uppväxt,
innan jag gör en jämförelse mellan hennes och Walters klassbakgrund.

Patty och patriarkatet
Med tanke på Walters bakgrund och hans relationer till sin familj är det kanske inte så förvånande att han
faller för medelklasstjejen Patty, som är sportig, ordentlig och respektabel. Franzen skildrar hur Patty, som
kommer från en politiskt engagerad familj, trots sin präktighet var det svarta fåret. Hon var "större" och
"dummare" än sina tre syskon som "var mer den typen som hennes föräldrar hade hoppats på"134 och en
sportfåne till skillnad mot resten av familjen som var mer konstnärligt lagda. Detta lägger grunden för att
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Patty känner animositet mot sin familj och Franzen beskriver flertalet gånger Pattys besvikelse över
föräldrarnas brist på engagemang och intresse för hennes basketframgångar. Osämjan förvärras av att
föräldrarna inte står upp för henne efter att hon som 17-åring blivit våldtagen på en fest. Franzen skildrar
här Pattys föräldrars brist på agerande; eftersom de är vänner med våldtäktsmannens föräldrar, som är
välbärgade och inflytelserika i samma politiska kretsar, i synnerhet förövarens far, vill de inte anmäla eller
väcka åtal eftersom det skulle innebära negativ publicitet.135 Pattys far pratar i stället med förövarens far i
hopp om att han ska be Patty om ursäkt, men när han inte erkänner råder Pattys far henne att glömma det
hela och att vara "försiktigare i fortsättningen",136 som om det delvis var hennes eget fel:
'Patty, de som var på festen är hans vänner allihop. De kommer att säga att de såg att du blev
full och att du stötte på honom [mina kursiveringar]. De kommer att säga att ni var bakom en
bod som inte låg mer än tio meter från poolen och att de inte hörde någonting störande.'
'Det var väldigt skränigt. Hög musik, folk som skrek och tjöt.'
'De kommer också att säga att de såg er gå därifrån tillsammans senare på kvällen och att du
hoppade in i hans bil. Och omvärlden kommer att se en internatskoleelev som ska börja på
Princeton, en pojke som var så pass ansvarsfull att han använde preventivmedel och så pass
väluppfostrad [mina kursiveringar] att han lämnade festen och körde dig hem.'137
Franzen synliggör med den här händelsen en patriarkal ordning i medelklassens förortsliv. När tonårstjejen
Patty blir våldtagen av en pojke från övre medelklassen beskrivs den unga kvinnans chanslöshet mot
diskursen kring "den ansvarsfulle och väluppfostrade internateleven" och "den alkoholpåverkade och
obetänksamma unga kvinnan". Jag menar även att Pattys familj offrar hennes chans till upprättelse för att
kunna fortsätta sitt politiska engagemang, de besitter inte lika högt ekonomiskt och socialt kapital som den
inflytelserika och högt uppsatta politikerfamiljen vars son våldtog Patty. De avstår därför från att anmäla
och uppmanar Patty att glömma händelsen. De patriarkala strukturerna och makstrukturer i det övre
skiktet av medelklassen medför med andra ord att även Pattys medelklassfamilj måste veta vilken plats de
har i hierarkin och förhålla sig till det.
Vid sidan av våldtäkten berättar Franzen att Patty under uppväxten även måste stå ut med att bli uttittad
av sin fars kollega när de spelar dubbel i tennis, samt sin farfar som inte hade "någon större respekt för
Pattys fysiska gränser".138 Beverley Skeggs hävdar att femininitet kan fungera som ett slags kulturellt kapital
om det legitimerats symboliskt, historiskt sett gäller detta oftast en sorts moralisk medelklassfemininitet
(vilket kommer lyftas i nästa kapitel där jag diskuterar respektabilitet och femininiteter) men femininitet
värderas inte lika högt symboliskt som maskulinitet, som alltid är symboliskt dominerande, menar Skeggs.
Femininitet är reglerande snarare än dominerande. Därför måste värdet av femininitet analyseras i relation
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till maskulin dominans.139 I det här fallet har Pattys medelklassfemininitet inget värde i våldtäkten och
antastandet. Medelklassfemininitet har en tydlig rang i relation till andra femininiteter, vilket jag visar i
nästa kapitel, men som vi ser i detta exempel är femininiteten tydligt underordnad maskuliniteterna. Pattys
far, våldtäktsförövaren och hans far är de som är i maktposition och närmast avgör Pattys
handlingsutrymme som brottsoffer. Pattys far pekar också ut diskurserna som ofta omgärdar våldtäkt där
kvinnan ofta betvivlas; Patty var full och stötte på pojken (inte respektabel), pojken däremot var
"ansvarsfull" och "väluppfostrad" och blivande elev på Princeton.
Varken Walters eller Pattys familj blir således beskrivna på vidare fördelaktiga sätt. Jag menar dock att som
Franzen beskriver det så har Pattys medelklassfamilj mer svängrum för individualitet; de blir inte
förminskade till att representera enskilda, statiska intressen; såsom på det sätt Walters far och bröder
ensidigt associeras med stigmatiserande etiketter som alkoholism, rasism, bitterhet och elakheter. I
jämförelse med Pattys familj är Walters familj ansvarslös, Walter får göra det mesta av arbetet på motellet,
inklusive de mest förödmjukande sysslorna, medan hans far och bröder förnedrar och slår honom. Pattys
familj å andra sidan är välutbildade, framgångsrika (Pattys mor är professionell demokrat, hennes far
advokat), kulturintresserade och politiskt engagerade. Som Franzen skriver så har såväl Pattys far som
hennes farfar "köpt sig rätten att vara excentrisk [min kursivering] som privatperson genom att göra goda
gärningar som offentlig försvarare".140 Med andra ord, trots vissa begränsningar och en inbördes hierarki
att förhålla sig till, har Pattys medelklassfamilj ändå förmåner och kapital som kan investeras i, vilket kan
användas för att ursäkta mindre smickrande beteenden.
Dessa privilegier blir också tydliga när Patty besöker Walters betydligt fattigare familjehem för första
gången, ett hem som Walter själv skäms över ("det är pinsamt att du [Patty] får se hur jag har det
hemma")141: "Den [Walters bostad] satte strålkastaren på något som tidigare varit osynligt, ett helt
universum av privilegier, hennes egna villastadsprivilegier; hon kände ett oväntat hugg av hemlängtan."142
Walters familj är fattig arbetarklass och han skäms över sitt hem. Walters familj lever inte upp till de yttre
kännetecknen för den ideala familjen, där hemmet är en av byggstenarna och en scen där den sociala
positionen förmedlas, vilket är en del av Frykman och Löfgrens resonemang, som nämndes i inledningen.
Det jag ser som det intressanta i jämförelsen mellan Pattys och Walters uppväxt och familjehem är vilka
kännetecken som tillskrivs deras familjer. I Walters fall är det väldigt tydligt, hans far, och senare hans bror,
skrivs tydligt ut som alkoholister. De beskrivs som grymma och associeras med rasism och "låga" intressen
(rökning, alkohol, bilar). När det gäller Pattys familj berättas det att även hennes far, Ray, har en viss vana
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av att dricka mycket vin143 (vilket Joyce skäms över).144 Pattys farfar odlar eget vin och "var lite som en ivrig
pojke med en hobby och lite som en torterare som gick in för att plåga varje offer lika mycket".145 Även
Patty utvecklar en stor och regelbunden konsumtion av alkohol. Men drickandet är inte ett beteende som
definierar dem på samma sätt som Walters familj. De kallas inte för alkoholister varken av sig själva eller av
andra. Walter menar dock att Patty har "tendenser [min kursivering] till alkoholism",146 men det är långt
ifrån hur han beskriver sin far och bror: ett argt och bittert, respektive ett ansvarslöst, "fyllo".147
Jag menar att klass är avgörande här. Beteenden betecknas olika på grund av klasstillhörighet, eftersom det
har en relation till kapital och inflytande. Skeggs diskuterar hur det som anses vara omoraliskt eller icke
respektabelt omkodas när det befästs med en annan social grupp (medelklassen). Arbetarklassen
associeras ofta med överflöd. Men begränsat överflöd är acceptabelt när det praktiseras av människor från
medelklassen. Det ses då som att de kan kontrollera det, till skillnad mot arbetarklassen som ses som
bortom disciplin och självkontroll,148 en uppfattning som jag menar att exemplen ovan begripliggör. Det
som projiceras på en grupp som omoraliskt omkodas när det befästs med en annan, när överflödet är mer
kontrollerat. Det producerar avsmak när det gäller arbetarklasskroppen, men ett förhöjt värde när det
befästs med medelklasskroppar; "where excess is done with constraint", menar Skeggs.149 Pattys far och
farfar har köpt sig rätten att vara excentriska som privatpersoner, som Franzen skriver, med andra ord,
trots hög alkoholkonsumtion upprätthåller de fortfarande respektabiliteten, genom att de har
framgångsrika jobb, tjänar mycket pengar och bor i stora fina hem. Deras anseende skyddas av kulturellt
kapital, smak och ekonomi. Walters familj å andra sidan bor på ett slitet och nedgånget motell, röker och
dricker. De beskrivs som grymma och vårdslösa på ett helt annat sätt och medan Patty, hennes far och
farfar dricker, är Walters familj alkoholister. Arbetarklassen blir därför i det här fallet essentialiserade med
alkoholism.
Skeggs menar att "sociala positioner blir lästa och igenkända genom symbolisk inskription och dess dagliga
praktik".150 Smak är enligt Skeggs en åtskiljande mekanism som gör att sociala positioner blir kulturaliserade
och förkroppsligade, smaken blir ett sorts instrument, eftersom sociala positioner blir identifierade genom
praktiker eller symboler av dem som innehar dessa positioner.151 Sett till beskrivningen av Walter och
Pattys familjer är det tydligt att klass görs och skillnader markeras, bland annat genom smak. Alkoholbruket
hos Pattys familj omgärdas av en annan symbolik och andra tecken än hos Walters familj. Pattys far dricker
dyr amarone och hennes farfar odlar eget vin på sin gård, medan Walters far dricker öl i pilkningstält. Det är
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trots allt en ganska betydande skillnad att bli beskriven som excentrisk och att benämnas som alkoholist, på
samma sätt som att dricka i ett tält och att odla sitt eget vin ger olika konnotationer. Smak klassificerar den
klassificerande, menar Skeggs.152 Men smak kräver också kapital och som tidigare nämnts kan Pattys familj
köpa sig "excentricitet" genom sina arbeten som advokater.
Jag har ovan diskuterat hur medelklassen blir beskriven som mer idealisk, bland annat genom ett
gränsdragande från arbetarklassen. Framför allt har analysen visat hur klasskillnaden görs, genom vad de
sociala positionerna får representeras med, samt hur ett bruk eller praktiserande kan förfinas när det
associeras med medelklassen.153 Jag har också påpekat att femininitet enbart blir värdefullt när det
uppvisar tecknen för respektabilitet och samtidigt inte är ett hot mot en patriarkal ordning. Pattys far,
advokaten, visar hur lätt Patty kan svartmålas och pojken skönmålas, en diskursiv konstruktion som gör att
kvinnan får bära skuld för vad hon utsatts för. Kvinnan måste visa tecknen för respektabilitet, vilket
kommer diskuteras närmare nedan.

Respektabilitet och femininiteter
I förra avsnittet visade jag hur Patty hamnade i underläge i en patriarkal ordning, i det här kapitlet
analyseras i stället hur Patty skrivs fram som idealisk i jämförelse med andra kvinnor. Jag fokuserar därför
på hur några av de kvinnor som tar mest plats i romanen framställs i relation till varandra. De fenomen jag
här undersöker är hur genus och klass samverkar i skapandet av medelklassfemininitet, samt respektabilitet
rörande önskvärt feminint beteende gällande relationer, familjeliv och sexualitet.
När Patty som var basketspelare på elitnivå drabbas av en skada som sätter punkt för hennes idrottskarriär
väljer hon, trots sina goda studieresultat, att gifta sig med Walter och bli hemmafru, ett beslut som kan
härledas till hennes familjerelationer under uppväxtåren. Connidis menar i sin artikel, som presenterades i
den tidigare forskningen om Frihet, att Patty väljer att bli hemmafru på grund av att hennes egen mor,
Joyce, inte klarade av att vara en bra mamma samtidigt som hon hade en karriär. För Connidis och även i
Berkowitz artikel om Frihet, blir detta läst som ett svar på de motsägelsefulla och svåruppfyllda krav som
ställs på kvinnor, där de förväntas balansera både arbetsliv och familjeliv.154 Samtidigt finns det fler
motiveringar till Pattys handlande, än enbart konflikten mellan arbetsliv och familjeliv som Connidis och
Berkowitz diskuterar. Patty vill hämnas sin familj och medlen hon använder för att nå sitt mål har
materialistiska förtecken, integrerat med socialt anseende: "den givet bästa finten hon kunde göra för att
besegra både sina systrar och sin mamma - var att gifta sig med den trevligaste killen i hela Minnesota, bo i
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ett större och bättre och märkvärdigare hus än någon annan i hela släkten, föda barnen och göra allt som
förälder [mina kursiveringar] som Joyce inte hade gjort."155
Patty, som drivs av en tävlingsinstinkt och ett hämndbegär mot sin familj, investerar i respektabilitet (gifter
sig med den trevligaste killen i Minnesota) och ekonomiskt kapital (ett stort, märkvärdigt hus) för att nå
sina eftersträvansvärda ideal; en sorts yttre bekräftelse på att hon har lyckats. Franzen beskriver genom
citatet också tvåsamhets- och familjenormen som något att betrakta som eftersträvansvärt för kvinnor - det
är sin mor och sina systrar som Patty tävlar mot, vilket kan relateras tillbaka till modersideologin, men även
till en slags medelklassfemininitet. Det är målet att vara en duktig mamma som bor i ett stort fint hus, och
dess medföljande respektabilitet, som Patty strävar efter. Detta blir tydligare när Patty mer direkt ställs mot
andra kvinnor, med annorlunda femininiteter.
De kvinnor jag nu kommer att fortsätta studera i analysen är Pattys granne Carol och Pattys syster Abigail.
Patty, som ju är en av huvudpersonerna i romanen, är den enda kvinnan som har en egen del i boken där vi
får läsa genom hennes perspektiv. Gestaltningen av övriga kvinnor, i det här fallet Carol och Abigail, handlar
däremot alltid om hur de blir sedda utifrån. Jag menar att det är värt att nämna att utifrånperspektivet
finns närvarande, dels för att det medför att kvinnorna i berättelsen inte har någon agens att motsäga
perspektivet med sin egen utsaga, men också då det visar hur de passar in (eller inte) i tillgängliga normer, i
det här fallet relaterat till klass, genus och familjeideal.
I romanens första kapitel, Goda grannar; som ger en bild av grannskapet som Walter och Patty bor i, blir
Carol beskriven som en karaktär som sticker ut. Franzen beskriver att hon inte passar in i vad som på senare
tid har blivit ett medelklassområde och det antyds att hon fått huset hon bor i genom en uppgörelse med
sin tidigare chef som gjort henne med barn, hon är med andra ord ensamstående. När vi möter
romangestalterna är gentrifieringen av bostadsområdet ett faktum och trots att Carol bott längst i området
särskiljer hon sig nu i jämförelse med de andra familjerna på gatan och beskrivs som slarvig, oansvarig och
promiskuös: "I slutet av åttiotalet var Carol den enda kvar på gatan som inte bidrog till statushöjningen.
Hon rökte Parliament, blekte håret, förvandlade naglarna till grälla klor, serverade sin dotter enbart
helfabrikat, och kom hem mycket sent på torsdagskvällarna."156 Karaktäriseringen blir än mer effektiv när
Franzen fortsätter med att jämföra Carol med Patty:
Patty hade varit obevekligt generös med att erbjuda sig att se efter Connie [Carols dotter] när
Carol måste jobba eller handla eller sköta sina torsdagskvällsbestyr, och så småningom
förlitade sig Carol på henne för gratis barnvakt i stor omfattning. Det kunde inte ha undgått
Patty att Carol återgäldade hennes generositet med att behandla Pattys egen dotter Jessica
som luft, samtidigt som hon på ett ganska opassande sätt daltade med hennes son Joey ('Får
man en stor puss av vår egen kvinnotjusare?') och när det var party hos någon granne ställde
hon sig mycket tätt intill Walter, i sina tunna blusar och stilettklackar, för att berömma Walters
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framsteg i renoveringen av huset och tjuta av skratt åt allt han sa; men under årens lopp hade
Patty inte kunnat säga något värre om Carol än att ensamstående mammor hade det kämpigt
och om Carol ibland var lite avig mot henne var det nog för att behålla en smula stolthet.157
I den här beskrivningen sammanfogas den yttre bilden av Carol (hon bleker håret, har grälla klor, tunna
blusar och stilettklackar, är rökare) med hennes beteende; hon lagar inte mat åt sin dotter, går ut varje
torsdag och är flörtig och närgången. Perspektivet ovan blir att Carol på ett själviskt sätt går ut och roar sig
på torsdagskvällarna, hon blir också beskriven som lösaktig och falsk när hon flörtar med både Pattys man
och son. Effekten förstärks av att hon blir ställd mot Patty, som får representera motsatsen; den ordentliga
hemmafrun som ställer upp som barnvakt åt den slarviga singelmamman. Dessutom utan protester, trots
avsaknaden av Carols uppskattning. Den enhetliga bilden av Carol blir därmed en slarvig, vulgär och
egocentrisk singelkvinna som inte tar hand om sin dotter på ett föredömligt sätt och därför sänker statusen
på gatan där hon bor. Carol blir även beskylld för att hålla ett patriarkat levande: "Det fina med Carol var att
hon aldrig tycktes förändras - år ut och år in fortsatte hon att piffa till sig på torsdagskvällarna för vem det
än månde vara och hålla kommunförvaltningens patriarkala traditioner vid liv."158 Det är inte förrän hon
träffar sin partner Blake som hon beskrivs som "lycklig och hel":
Ut åkte den konstfulla håruppsättningen och eskortoutfiten, in kom bekväma långbrallor,
busigt rufs och mindre makeup. En Carol ingen hade sett förut, en riktigt lycklig Carol, hoppade
spänstigt ner från Blakes F-250 pickup, och lät arenarocken pumpa ut över hela gatan, innan
hon smällde igen dörren på passagerarsidan med väldig kraft. Det dröjde inte länge förrän
Blake började stanna över natten, och lufsa omkring i huset iförd en Vikingströja med osnörda
arbetarkängor och en ölburk i näven, och snart var han igång och motorsågade ner vartenda
träd på hennes tomt om han inte löpte amok med en hyrd minigrävare. På stötfångaren till
hans pickup stod att läsa JAG ÄR VIT OCH JAG RÖSTAR.159
Därmed är Carol inte längre ett hot mot ordningen som en lösaktig kvinna som flörtar, iförd "eskortoutfit". I
stället så har hon blivit betydligt mindre "farlig" efter att ha ingått ett stadigt förhållande, något som även
visar sig i hennes klädsel. Samtidigt är hon fortfarande inte lika "fin" som de andra medelklassfamiljerna på
gatan; hon och Blake beskrivs som bullriga då de låter både ljudet av maskiner och musik pumpa ut på
gatan och "lufsar omkring" i oknutna skor och dricker öl öppet. I kombination med skylten på stötfångaren
får de också representera en rasistisk arbetarklass, vilket ju också var fallet med Walters familj.
I likhet med polariseringen mellan Patty och Carol ovan, skriver Franzen också fram en dualistisk jämförelse
mellan Patty och hennes systrar, genom att Patty själv beskriver dem som oansvariga, ogifta kvinnor:
Hur ont det än gjorde att bli åsidosatt av Joyce och Ray [Pattys föräldrar] när Patty var yngre,
framstår det som allt mer välgörande nu när hon tänker på sina systrar som båda har fyllt
fyrtio och lever ensamma i New York, alldeles för excentriska och/eller anspråksfulla för att
kunna hålla liv i ett långvarigt förhållande, och fortfarande tar emot bidrag från föräldrarna
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medan de slåss för att uppnå den konstnärliga framgång som de har inbillats att tro var deras
särskilda bestämmelse.160
Ur Pattys perspektiv beskrivs således systrarna som bortskämda, de har inbillats att tro att de ska nå
konstnärlig framgång, vilket de inte gjort. De kan dessutom inte sköta sin egen ekonomi och är oförmögna
att hålla liv i ett långvarigt förhållande, Patty reflekterar dock inte över om de vill vara i långa förhållanden
eller inte. Patty, som ju själv är hemmafru och inte yrkesarbetar, tycks därmed inte göra jämförelsen i
relation till en slags yrkesmässig självständighet, utan snarare hur kapabla de är som fruar och mödrar, det
vill säga inte alls; systrarna lever ensamma och kan inte hålla liv i ett förhållande, medan Patty är både mor
och gift med en framstående jurist. Med andra ord; Patty lever i vad hon själv menar är en respektabel
familjebildning (med en man som försörjer henne och inte föräldrar som gör det), hennes systrar gör inte
det. Beskrivningen av Pattys systrar tydliggör därför att respektabilitet inte på ett ensidigt sätt kan knytas
till klasstillhörighet (vilket var en faktor i Carols fall), respektabilitet har också en tydlig relation till
moderskap och äktenskap. I det att vara respektabel kvinna, maka och mor finns tecken, som inte enbart
handlar om pengar, utan också om hur ordentlig, tillmötesgående och städad man är. Detta blir tydligare
när Abigail synliggörs ur Pattys son Joeys perspektiv:
Abigail var visserligen yngre än hans mamma, men såg mycket äldre ut i alla avseenden utom i
klädseln som var närmast tonårstrashig. Hon luktade cigaretter, och hennes sätt att äta sin
chokladmoussetårta var hjärtknipande, hon åt den i små små bitar för att avnjuta den till fullo,
som om det var det bästa hon skulle få uppleva den dagen. De få frågor hon ställde Joey
besvarade hon själv innan han fick en syl i vädret [...] Som hon babblade blev hon som en
sorglig karikatyr av hans egen mamma, en förvarning om vad det skulle kunna bli av henne om
hon inte passade sig.161
Abigail framställs därmed som både egocentrisk (hon framför en monolog och svarar på sina egna frågor)
och omogen (tonårstrashig klädstil). Hon blir en sorglig gestalt, som inte har så mycket att njuta av utöver
att äta chokladtårta. Dessutom menar Joey att om inte Patty håller sig i schack, riskerar hon att bli lika
"tragisk" som sin syster. Jag läser därmed att han ställer deras två femininiteter mot varandra; om Patty
inte sköter sig som den duktiga hemmafrun riskerar hon att bli ensam och olycklig, och möjligtvis också
utan sina materiella tillgångar. Abigail själv vill inte ha barn eller leva kärnfamiljsliv, vilket nämns kort innan
Abigail fortsätter med sitt "självupptagna babbel". Det ges ingen utförlig förklaring till det
ställningstagandet, men hon fortsätter att bli beskriven som egocentrisk, vilket då kan antas presenteras
som en "förklaring" till att hon inte planerar att skaffa barn. Att hon är så självupptagen och "misslyckad"
gör att Joey börjar känna ett nedvärderande medlidande för henne:
Den traditionella man-barn-villagrejen var inget för henne, sa hon, och inte heller den
konventionella teaterns ytliga genomkommersialiserade värld [...] Medan hon pratade och
pratade kom han på sig med att beundra hennes föresatser att överleva utan framgångar av
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det slag som i teorin ännu var tillgängliga för honom. Hon var så prillig och självupptagen att
han undkom den irriterande skuldkänslan och kunde gå direkt på medlidandet.162
Abigail blir också kategoriserad utefter hur hennes lägenhet ser ut:
Abigails lägenhet var inte speciellt liten, men ändå fanns det inte en kvadratcentimeter som
inte var ockuperad av Abigail. Katterna patrullerade den som om de vore hennes emissarier
och fällde hår precis överallt. Garderoben i sovrummet var kompakt stuvad med byxor och
tröjor i oordnade högar som knölade till de upphängda jackorna och klänningarna, och
byrålådorna var så proppfulla att de inte gick att dra ut. Cd-samlingen som enbart bestod av
outhärdliga chanteuser och New Age-sorl var uppställd i dubbla rader med skivor inkilade i
varenda upptänklig springa. Till och med böckerna var invaderade av Abigail, titlarna spände
över ämnen som Flow, Kreativ visualisering, och Hur man övervinner sitt självförakt. Det fanns
också alla sorters mystiska pryttlar, förutom judiska föremål även österländska
rökelsebrännare och elefanthövdade statyetter. Det enda som det inte fanns särskilt mycket av
var mat.163
Abigail håller inte ordning i sin lägenhet, har för mycket saker och lagar inte mat. Hon blir fortsatt beskriven
som slarvig och oansvarig och liknar på det sättet beskrivningen av Carol. Beskrivningen av hennes katter
som patrullerar och fäller hår gör också att hon blir ännu mer lik en stereotyp av en medelålders
singelkvinna. Hon representerar inte heller någon som lyckats ekonomiskt eller socialt i Joeys ögon, hon har
vad han menar inga framgångar och är egocentrisk. Beskrivningen av Carol och Abigail som ansvarslösa och
egoistiska menar jag kan förstås som att de inte upprätthåller respektabilitet. Som Skeggs skriver så är
ansvarsfullhet ett viktigt karaktärsdrag för att uppfattas som respektabel:
I detta att vara en omvårdande person ingår att man måste visa ansvarskänsla genom att lägga
sig till med sådana personlighetsdrag som osjälviskhet. Ansvarskänsla är ett av de främsta
tecknen på respektabilitet och förevisas antingen genom jaggestaltningar, såsom beteende
eller uppförande, eller genom omsorger om och förpliktelser mot andra (t.ex. inom familjen
eller som frivilliga eller yrkesmässiga åtaganden).164
Både Carol och Abigail beskrivs som själviska och omogna kvinnor, som inte lever upp till förväntningar på
hur de ska sköta hus och hem. De är båda stökiga, tar plats och dåliga på att laga mat. Jag menar att Abigail
och Carol blir beskrivna på ett endimensionellt sätt och i kombination med att de inte har en egen röst, det
vill säga de har ingen plats i boken att föra sin egen talan, kan de inte upphäva det som de får representera.
De jämförs i stället med den mer idealiska hemmafrun Patty och gestaltas som oansvariga vuxna.
Skeggs menar att respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecknen på klasstillhörighet och att det ofta
har varit kvinnors beteende som mödrar och fruar som tolkats i relation till medelklassfamiljen. Tolkningen
baserades bland annat på deras ansvarsfullhet, hur de kontrollerade sin sexualitet och hur de tog hand om
sina barn.165 Att Carol inte bidrar med att höja statusen på gatan förklaras med hennes sexualitet (hennes
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"torsdagskvällsbestyr") och beteende som mamma, vilket också binds samman med hennes utseende och
klädsel. Skeggs diskuterar hur moralomdömen om kvinnors utseenden var viktigt i synen på respektabilitet
på 1800-talet och menar att historiska tankekonstruktioner om respektabilitet lätt kan återanvändas, så att
ensamstående mödrar kan bli beskrivna som ett hot mot samhällsordningen,166 vilket ju blir påtagligt
förmedlat genom gestaltningen av Carol.
Skeggs beskriver också medelklassens respektabilitet som kroppslig, att man positionerar sig med hjälp av
utseendet. "Kroppen och de kroppsliga dispositionerna bär samhällsklassens markörer" skriver Skeggs.167 I
romanen beskrivs det hur Carol klär sig i "eskortoutfit" medan Abigail klär sig "tonårstrashigt". Här finns en
skillnad mellan kvinnorna då Abigail inte beskrivs som flörtig och vulgär som Carol - Abigail är "sorglig", men
mindre av ett hot. Jag menar att detta beror på att Abigail trots allt har en klassfördel mot Carol. Historiskt
sett är det arbetarklasskvinnor som granskats mest i relation till medelklassfamiljen och tolkningar av
arbetarklasskvinnors sexuella beteende baserades på deras yttre.168 Abigail kanske misslyckas med att vara
en respektabel medelklasskvinna, men Carol ingår i en helt annan klassificering.
Ovan diskuterades femininitet och respektabilitet samt hur det knyts an till förväntningar kring familjeliv,
äktenskap och moderskapsideal. Jag visade hur Carol och Abigail, som blir beskrivna utifrån, framställs som
oansvariga och egoistiska och hur detta förkroppsligas i deras utseenden, samt hur detta förhåller sig till
medelklassfamiljen. Jag visade även hur hemmafrun Patty med sitt medelklasskapital framstod som mer
idealisk i jämförelse, genom sitt omhändertagande och ansvarsfullhet. I följande avsnitt återkommer
resonemang kring moderskaps-, kvinno- och äktenskapsideal, då utifrån ett kritiskt vithetsperspektiv.

Vithet
I tidigare avsnitt visade jag hur klass och respektabilitet blir viktiga beståndsdelar i familjeideal, samt hur
det leder till en genusordning, där femininiteter rangordnas inbördes, men underordnas maskuliniteter. I
detta avsnitt analyseras familjeideal utefter ett vithetsperspektiv. Jag visar därför hur vithetsnormer
förhåller sig till genusideal, hur vit maskulin hegemoni gestaltas, samt hur vithet representeras som godhet.
Till största del analyseras vithet kritiskt, men närvaron av "de andras" funktion för den vita normen
diskuteras också.

Exotifieringen av Lalitha och återetableringen av äktenskapet
Vithet är överrepresenterat i romanen, med det menar jag att i stort sett alla romangestalter är vita och det
finns bara ett fåtal hänvisningar till icke-vita. Det finns dock ett undantag och det är karaktären Lalitha, som
har indiskt ursprung. Lalitha har inte något eget kapitel i romanen men spelar ändå en ganska stor roll som
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Walters assistent och älskarinna. Jag kommer därför att börja analysen av vithet med att analysera hur
Lalitha gestaltas.
Lalitha är Walters 20 år yngre assistent som han senare inleder ett förhållande med. Trots att Walter menar
att Lalitha är "ovanligt klar i huvudet"169 och "skärpt"170 blir Lalitha genomgående beskriven utifrån sitt
utseende, sitt sexuella beteende och sitt indiska ursprung,171 samt sin valpaktiga hängivenhet till Walter.172
Att hon är smart filtreras hela tiden bort av männen som betraktar henne och hon blir i stället sedd genom
ett ålders-, ras- , sexualitets- och könsfilter; oftast av Walter, men även av Richard. När Walter ber Richard
om ett möte för att få med sig honom i ett arbetsprojekt beskriver han Lalitha, som Richard skulle få jobba
med, som "faktiskt väldigt söt",173 vilket får Richard att ändra sina initiala planer och komma på mötet. När
Richard träffar dem noterar han dock att Lalitha var alldeles för förtjust i Walter för att han skulle ha en
chans hos henne och anledningen till att det gör honom besviken är just Lalithas beundran av Walter,
snarare än Richards eget intresse för henne. Upplevelsen får honom att inse att han vill "ha Walters kvinnor
på grund av [min kursivering] hans vänskap, inte trots den"174 - vilket belyser att Lalitha i den här
situationen fungerar som ett objekt för att framhäva de två männens relation. Därefter förtjusas han av
hennes accent och uttal och bedömer hennes utseende: "Hon var mörk i hyn och både rund och slank på
ett märkligt sätt [...] En given B-plussare som kunde bli en A-minus om hon jobbade extra för att höja
betyget".175 Rivaliteten med Walter får honom dessutom att hoppas att Lalitha "skulle visa sig vara för bred
över baken eller för fläskig om låren".176 Scenen visar oss därigenom Lalitha genom Richards sexuellt
objektifierande blick, vilket också visar hur obetydlig hon är i denna scen, annat än för att säga något om de
två männen. Jag kommer att gå närmare in på Walters och Richards homosociala band i nästa avsnitt, om
maskulinitet.
När Franzen sedan skildrar hur Walter och Lalithas relation övergår från en professionell till en intim
trappas objektifieringen av henne upp. Trots att Walter initialt menar att de har ett far- och
dotterförhållande177 inleds en sexuell relation, genom vilken Lalitha blir synliggjord som omättlig. Lalithas
hängivenhet för Walter blommar nu ut kroppsligen till den grad att hon "nästan rann av åtrå".178 Walter,
som nu är separerad från Patty och egentligen vill återförenas med sin fru, lyckas glömma det av åsynen av
Lalithas nakna kropp: "Som tur var hade Lalitha klätt av sig"179 och "var orimligt magnifik i all sin
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ungdom."180 Han behövde "snabbfixen"181 och hon var "bedårande och ung och omättlig [min
kursivering]".182 Lalithas "vidlyftighet",183 kokosnötsdoftande hår och sexuella omättlighet blir sett genom
Walters distanserade perspektiv: "Det tycktes vara oerhört meningsfullt för henne alltihop [...] ändå var det
inte riktigt personligt".184 Walters tankar går i stället till Richard och Patty och "den vuxna ömsesidigheten i
deras sexuella umgänge, deras glädje över att han [Walter] inte var där".185
Utöver att Lalitha beskrivs som sexuellt omättlig och outtröttlig, så jämför Walter henne också med den
mer återhållsamma Patty. Walter beskriver i en tidigare scen att Lalitha har "mer begär efter honom
[Walter] i hennes mun än i hela Pattys kropp",186 men det var Pattys motsträvighet som hade tillfredsställt
Walter.187 Vad som blir oroväckande i sammanhanget är att Franzen tidigare i handlingen skildrar ett tillfälle
när Patty för Walter "plötsligt hade framstått som hans egendom"188 och han hade "gett sig på Patty
sexuellt".189 Utan hennes samtycke skulle handlingarna "ha varit en våldtäktsmans",190 tänker Walter i
efterhand. I kontrast till Lalithas aktivitet och omättlighet framställs genom Patty och Walter en passiv
femininitet och en aktiv maskulinitet i våldtäktsliknande sex, som om en patriarkal struktur är att föredra,
enligt Walter.
Walter själv drabbas av självinsikt när dottern Jessica berättar om en "slemmig" gift arbetskollega som
stöter på yngre kvinnliga kolleger. Han blir då gråtfärdig och ser sig plötsligt som "en överkonsumerande vit
amerikansk mansperson som ansåg sig ha rätt till mer och mer och mer: såg den romantiska imperialismen
i att han blev betuttad i någon fräsch och asiatisk när det inhemska utbudet tagit slut."191 Jag läser det som
att författaren försöker visa på svårigheten i att uppföra sig konsekvent i linje med sina värderingar, men
det upphäver inte det faktum att beskrivningen vi möter består av ett utdraget medelålders, manligt, vitt
stirrande på en ung, "exotisk" kvinna. Samtidigt skrivs Walter fram som en lite bättre man än exempelvis
Richard: "Att utnyttja den här flickan var Richards taktik, inte hans".192 Och trots att Walter faktiskt har en
utomäktenskaplig affär lyckas han ändå framstå som en sorts äktenskaplig hjälte. Walter menar att:
Lalitha var bättre än Patty. Det var ett enkelt faktum [...] [Men] även om hans liv med Patty
knappt fungerade längre, älskade han Patty på ett helt annat sätt [...] som handlade om ett
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livslångt ansvarstagande; om att vara en bra människa [min kursivering] [...] Det fanns ett tomt
hål inuti Patty och det var hans lott i livet att försöka fylla det […]193
Men det är inte bara Walters tankar om Patty och Lalitha och jämförelsen med Richard som gör att Walter
framstår som moraliskt överlägsen. Lalithas pojkvän är enligt Walter "indier av den riktigt gamla
stammen"194 och Walter tror att Lalitha "uppskattar att arbeta för någon som tror på henne och inte bara
ser henne som någons blivande fru".195 (Walter syftar här på sig själv, som hennes chef) Lalithas pojkvän får
här, som indisk man, representera en gammalmodig patriarkal struktur, samtidigt som Walter förser sig
själv med en mer modern maskulinitet.
Vid ett annat tillfälle beundrar Walter Lalitha som "mörkhyad kvinna utan eskort, liten och smärt med
förföriskt utseende, frivilligt återvände till ett tillhåll för fattiga vita där hon redan blivit hotad med fysiskt
våld [...] Hon hade närmat sig det stolta slöddret [mina kursiveringar] på samma sätt som hon körde bil,
som om det var otänkbart att något skulle kunna hända henne som var så glad och positiv".196 Det som
förutsätts i början av citatet är att arbetarklassen här är ett potentiellt hot mot den förföriska mörkhyade
kvinnan. Walter blir den vita heroiska mannen, som vill skydda henne både från Jairam och "farliga fattiga
vita". (Det ska dock tilläggas att "det stolta slöddret [min kursivering] hade visat henne den respekt som de
hade undanhållit den rasande Walter")197 Med andra ord så synliggör Lalithas närvaro även hur god och
mänsklig Walter (tycker att han) är. Han är en självuppoffrande äkta man mot Patty, en modern man
jämfört med Jairam och en bättre man än Richard och sina antagonister från arbetarklassen.198 Lalithas
närvaro belyser också Walter som en filantrop: "Hennes framgång fick honom att känna sig underlägsen
och inte värd hennes beundran [...] Vilket i sin tur väckte en mer allmän entusiasm hos honom inför unga
människor och deras förmåga att göra gott i vår värld."199
Det börjar blir tydligt att Walter skrivs fram som mänsklig och civiliserad och jag menar att det har med vit
maskulin hegemoni att göra. De icke-vita som figurerar blir märkta som annorlunda. När Lalitha dör och
Walter besöker hennes föräldrar beskriver han dem som: "kyliga, egendomliga människor, ingenjörer, med
kraftig brytning. Fadern var torrögd, men modern bröt gång på gång ut i gälla exotiska klagotjut nästan
som sång; det lät märkligt rituellt och opersonligt [mina kursiveringar], som en sorgelåt över en idé".200 De
icke-vita rasifieras och förväntas bara kunna tala för sin egen "kultur". Lalitha är också en av kvinnorna i
romanen som inte kan laga mat, vilket noteras av både Walter201 och Walters dotter Jessica. När Jessica
lagar mat till Richard kommenterar hon Lalithas matvanor: "Gud vet vad hon äter. Om man ska tro mamma
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så överlever hon på havrepuffar, mjölk och ostmackor. Och bananer."202 Men inte nog med att Lalitha inte
lagar mat, hon kan dessutom inte laga "sin egen" mat, menar Jessica:
[...] när jag kom hit första gången frågade jag henne om hon kunde lära mig lite sådan
matlagning, ja från Bengalen liksom, där hon är född. Jag har stor respekt för folks traditioner
och jag tänkte att vi kunde laga en stor härlig måltid tillsammans, hon och jag, och faktiskt
sätta oss ner vid middagsbordet som en riktig familj. Det hade väl varit häftigt menar jag,
eftersom hon är indiska och jag är intresserad av matlagning [min kursivering].203
I likhet med postkoloniala forskare menar Dyer att i representation är vita beroende av icke-vitas närvaro
för att förstå sig själva.204 Lalitha existerar inte så mycket för sin egen skull, hennes mest synliga egenskap
är hennes trånande efter Walter. Samtidigt som Lalitha blir beskriven så handlar det inte om henne, i stället
leder hon handlingen till Walter, Patty och Richard. Eftersom vitheten är "osynlig" och inte "märkt" tillskrivs
vita människor inga speciella kvaliteter som grupp, de ses som individer, medan rasifierade enbart
representerar sin egen "ras".205 Jag menar att det är förklaringen till att Jessica förväntar sig att Lalitha, som
en sorts representant för den indiska kulturen, ska kunna laga indisk mat. Även Lalithas föräldrar blir
"egendomliga" människor med "exotiskt" gråtande (och opersonligt, precis som Lalitha i sexakten) som
liknas vid en ritual med Walters blick. Jairam blir en representation för en förlegad patriarkal kultur; "indier
av den gamla stammen", medan Walter själv representerar civilisation och modernitet. Dyer menar att idén
om vithet som en neutral kategori antyder att vitheten kan beteckna en social grupp (vita) som en mänsklig
standard ("the human ordinary").206 Vita kan representera människan och framstå som mänsklighetens
norm,207 vilket exemplen ovan tyder på.
Jag menar att Lalitha (och hennes anhöriga) blir andrafierade eftersom hennes ursprung och hudfärg
genomgående poängteras och hon blir markerad som annorlunda. Hon blir sedd från distans och jämförd
med andra, hon synliggör rivaliteten och relationen mellan Walter och Richard, samt relationen mellan
Walter och Patty. Genom Walters blick blir Lalithas (omättliga) begär annorlunda mot både hans och Pattys.
Som person är hon inte viktig för handlingen, snarare blir hon ett objekt Walter tittar på utifrån och hennes
närvaro påminner honom om de "riktiga" relationerna; de han har med Richard och Patty. Samtidigt blir
Lalitha en exotifierad figur eftersom hon blir beskriven som smart, ambitiös, med en dialekt männen
förtjusas av och översexuell i jämförelse med Walter: "Aggressiviteten i hennes kyssar, den glupska
hängivenheten [...]"208
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Edward W. Said har i sin inflytelserika Orientalism beskrivit hur olika författare uppfattat Orienten. En
aspekt i boken är hur västerländska manliga författare förstått Orienten i relation till sex. I Orienten fanns
farligt, oanständigt sex. Den orientaliska kvinnan blir beskriven som en vacker varelse, men promiskuös och
som någon man inte kan förstå. Said beskriver fenomenet orientalism som bestående av en västerländsk
maskulin syn på världen, där orientaliska kvinnor i författares verk uttrycker obegränsad sensualism och
villighet. Said menar att Orienten var en plats där man kunde söka sexuella erfarenheter som inte var
tillgängliga i Europa, vad som söktes efter var en annan typ av sexualitet, som var mer frigjord och mindre
skuldbelagd. Denna bild spreds sedan och blev tillgänglig i litterära verk för en publik som kunde uppleva
det utan att behöva resa dit.209 Frihet ligger många år framåt i tiden i jämförelse med de författares verk
som Said undersöker (t.ex. Flaubert), men jag menar att det är tydligt att samma blick finns kvar, här tydligt
representerat genom beskrivningen av Lalitha.
Dyer menar att sexuella drifter karaktäriseras som mörka. Det som ses som utskiljande för vitas sexualitet
är deras förmåga att genom tanken kontrollera kroppen, sexuella impulser och reproduktion. Man såg
begäret som mörkt och projicerade sexualitet på mörkare raser, vilket blev ett sätt för vita att distansera sig
från sina egna begär.210 I romanen representeras den här polemiken av att Lalitha beskrivs som sexuellt
aggressiv, medan Walter gör mer motstånd och återkommande tänker på Patty. Att sexualiteten skiljs från
vithet kompliceras dock av att sexdriften hör till mannens maskulinitet; mörka begär är ett tecken på
maskulinitet, samtidigt som förmågan att kontrollera dem är ett tecken på vithet, menar Dyer. Det finns
därmed en delad natur inom den vita maskuliniteten. Den vita mannens maskulinitet kan smutsa ner hans
vithet och hans vithet kan avmaskulinisera honom. Mörka begär blev därför en del av vitheten, men en del
som man hjältemässigt kämpade emot. Dyer menar att detta reproducerar känslostrukturen av Jesu
berättelse. Jesus kunde lida av synd, men kunde ändå överkomma den.211 I romanen så lyckas Richard med
att representera maskulinitet med sina mörka begär, men han misslyckas med att kontrollera dem,
eftersom han ger efter för dem. (Jag kommer att diskutera detta närmare och i relation till Walter i senare
avsnitt.) Walter å andra sidan ger efter för sina drifter, men kritiserar samtidigt sina egna handlingar, dels
genom att se sig själv som ett uttryck för imperialism, dels genom att återkoppla till Patty. Walter lyckas
med andra ord med att både hänge sig åt sitt begär, samtidigt som han intellektuellt distanserar sig ifrån
det. Walter blir därmed även på detta sätt den mer idealiske vite mannen. Den vita mannens kroppsliga
lidande eller "the presence of the dark within the white man"212 förmedlar ofta en känsla av värdighet och
överlägsenhet, vilket är en rik grund för produktionen av berättelser och bilder av vit maskulinitet, där den
blir sedd som exemplarisk för mänskliga villkor, menar Dyer.213
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Konstruktionen av vit kvinnlig sexualitet är dock annorlunda mot den vita mannens. Vita kvinnor skulle inte
alls ha dessa begär, det skulle för hennes del innebära ett fall från vithet, inte konstituerande av vithet.
Eftersom kvinnor är det biologiska kön som kan föda barn och ofta ansvarar för deras initiala uppfostran
blir deras sexualitet mer problematisk, menar Dyer. För kvinnor är modellen i stället jungfru Maria; "ett
rent kärl för reproduktion".214 I det här fallet lyckas Patty bäst med att leva upp till myten om Maria - Patty
är motsträvig sexuellt, hon är mamma, hemma med barnen, den goda modern. Lalitha å andra sidan
arbetar med Walter i ett överbefolkningsprojekt med syfte att minska folkmängden och vill inte ha barn.
Det är Patty som bäst lever upp till myten om moderskap. Följaktligen blir Walter och Patty de bästa
representanterna för vithet(ens hegemoni). När Lalitha senare dör i en bilolycka kan Walter återgå till
äktenskapet, som han aldrig begärde skilsmässa från, utan att vara grym nog att göra slut med sin dyrkande
assistent Lalitha. Nu får han i stället behålla sin godhet och lyckas älska båda kvinnorna utan att
misskrediteras, samtidigt som äktenskapets helgd legitimeras.
Ovan har jag beskrivit rasifieringen av icke-vita, framskrivandet av Walter som en vit hjälte och diskuterat
genus- och äktenskapsideal i relation till vithet. I nästa avsnitt utvecklar jag hur vithet representeras som
godhet och fördjupar diskussionen om vita genusideal.

Hur vithet representeras som godhet
Det finns utöver Lalitha och hennes närmaste anhöriga (föräldrar och pojkvän) bara några få hänvisningar
till icke-vita. När Patty och Richard gör en resa under ett lov på college, beskriver Franzen ett område som
Patty och Richard reser igenom på natten som öde, med en "mörk spöklik flod" och "en och annan Läskig
Svart Tonåring [min kursivering] av den typen man läser om i tidningarna".215 Att Franzen väljer att skriva
de första bokstäverna i de tre orden med versaler gör att jag tolkar det som en hänvisning till en medveten
stereotyp - "den svarta ungdomsbrottslingen". Utöver det finns ett omnämnande av en framgångsrik svart
familj som köper Patty och Walter hus efter deras separation. När Patty är på sin fars begravning reflekterar
hon över de hundratals "underprivilegierade människor"216 som fyllde bänkarna, "svarta eller latinos eller
av något annat etniskt ursprung"217 som var pro bono-klienter som Ray hjälpt ideellt. Närvaron av de andra
har jag delvis analyserat i föregående avsnitt, jag fortsätter även med att analysera närvaron av
begravningsgästerna kort nedan, men jag kommer nu att röra mig från beskrivningen av exotifieringen och
andrafieringen av Lalitha och andra karaktärer, till att fokusera på vad jag började med i slutet av förra
avsnittet, att kritiskt granska vithet. Jag kommer att argumentera för hur jag läser att vithet i romanen
normaliseras och skrivs fram som moraliskt överlägset.
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Jag har tidigare nämnt skillnaderna mellan Walter och Richard, jag kommer nu att gå närmare in på detta
och fördjupa dess relation till vithet. När Patty i sin självbiografi beskriver Walter och Richard efter sina
första möten med dem i college, ställer hon dem mot varandra, som kontraster. Hon berättar att Walter är
ljushyllt och liknar en ordningsman, medan Richard är lika mörk i hyn som Walter är ljus, kopparärrig, ser 15
år äldre ut än Walter och inte minst - liknar Libyens tidigare diktator Muammar Khaddaffi. Walter är en
ansvarskännande bondpojke från Minnesota, Richard en självupptagen, missbruksbenägen, ansvarslös
gitarrist från utkanten av New York.218 Walter associeras genomgående med goda handlingar, han är
miljökämpen som vill göra rätt för sig, medan Richard är kvinnokarlen med destruktiva vanor. Med andra
ord så blir det tydligt ganska tidigt i berättelsen att Richard och Walter är ett av flera motsatspar som
Franzen använder sig av, i det här fallet görs jämförelsen mellan värdighet och hur det kan utläsas genom
deras utseenden (och beteenden). Av de tre karaktärer som romanen i största mån cirkulerar kring är
Richard uppenbarligen den mörkare i berättelsen, både utseendemässigt och med hänvisning till drifter och
beteende, medan både Patty, och i synnerhet Walter, å andra sidan, är de ordningsamma personerna som
får representera godhet; inte minst när romanen lider mot sitt slut.
Det är Walter som i huvudsak presenteras som rättfärdig, därför analyserar jag till största del hur jag läser
att han framställs. Walter är självuppoffrande i relation till sin familj, han är den duktiga sonen som hjälper
till med sina föräldrars motellverksamhet och ändå hinner vara juridikstudent på stipendium, för att sedan
bli en osjälvisk make och far och ta den större delen av ansvaret för att uppfostra "problemsonen" Joey.
Han går också emot sina egna önskningar för att glädja andra:
Stackars Walter. Först hade han lagt sina skådespelar- och filmregissörsdrömmar på hyllan för
att han kände en ekonomisk plikt gentemot sina föräldrar, och knappt hade hans pappa löst
honom från den genom att dö förrän han slog ihop sina påsar med Patty och lade sina egna
räddaplanetenambitioner på hyllan och tog anställning på 3M för att Patty skulle kunna få sitt
fantastiska gamla hus och vara hemma med barnen.219
Det vita manliga heterosexuella lidandet är ett vanligt tema i litteraturen, så också i Frihet, men om man
jämför Richard och Walters lidande skiljer det sig åt. Richard är den plågade, misantropiske musikern som
går ner sig i missbruk, utför hårt fysiskt arbete (trots sin musikaliska framgång) och har korta sexuella
förbindelser med kvinnor han ofta föraktar. Richard står för lidandet som tar sig mer fysiska uttryck, medan
Walter symboliserar det andliga strävandet. Richard ger efter för sina (mörka) begär men Walter har mer
självkontroll och lider mer kval. Walter tar som nämnts ett stort ansvar i sin familj; Franzen beskriver att när
Walters föräldrar inte har råd att behålla hans morföräldrars sommarhus så försöker Walter rädda det från
att säljas, för att hans mor är så fäst vid det: "Walter, som för egen del kunde tänka sig att lida [min
kursivering] men inte stod ut med att se henne göra det, ingrep."220 Walter erbjuder sig att rusta upp huset
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för uthyrning och försöker få sin äldre bror att hjälpa till och betala hyra på motellet, vilket får både Walters
far och bror att avfärda honom och hånfullt likna honom med Jesus. Liknelsen är inte helt opassande
eftersom det är tydligt att Walter är villig att göra självuppoffringar och enligt citatet ovan kan tänka sig att
lida för någon annans (sin mors) skull. Hos Walter finns en sorts inre kamp mellan hans värderingar och
hans drifter. Walter begär Lalitha men, som jag nämnde i det tidigare avsnittet, får samtidigt kval över sitt
beteende. Walter, som vill rädda världen, driver en kampanj mot vad han ser som det största hotet mot
planetens överlevnad; befolkningsökningen, samtidigt som han drömmer om att skaffa barn med Lalitha
och få en son som liknar honom själv. Hos Walter finns alltså en dynamik mellan drifter och tankar.
På slutet tar även Patty ett stort ansvar i sin familj. Som jag tidigare redogjort för blir representationen av
Patty som den goda modern effektiv då den ställs emot Abigail och Carol. Bilden av Patty är dock mer
komplex än den av Walter - hon dricker för mycket och är otrogen med makens bästa vän, vilket leder till
deras separation. Men när Patty reser till sitt barndomshem efter sin fars bortgång argumenterar hon för
en rättvis fördelning av sin fars arv familjen emellan (själv vill hon inte ha några pengar) och lyckas komma
fram till en lösning som modern Joyce accepterar. Än en gång ställs hon mot systern Abigail, som försöker
göra anspråk på en större del av arvet och hånfullt kallar henne "fröken Förtjusandetrevliga Florence
Nightingale, goodwillambassadören".221 Att Patty och Walter får representera godhet och rättfärdighet, om
än hånfullt noterat av sina familjer (vilket kanske ytterligare förstärker deras martyrskap), när de försöker
reda ut familjeangelägenheter menar jag är av vikt, därför att de som romanens huvudpersoner skrivs fram
som de mest idealiska, när det gäller att hantera familjerelationer och de komplexa situationer som
uppstår.
Jag har redogjort för att de enda representationer av icke-vita som finns, är (utöver Lalitha), "den svarta
brottslingen", en barnfamilj med "bra jobb" som köper Patty och Walters hus, samt de svarta och "andra
etniska" från Pattys fars begravning. Dessa icke-vita är en väldigt anonym grupp och får ingen personlighet,
med undantag från Lalitha (som också objektifieras). Som jag tidigare har diskuterat så kan svart
representation finnas med som en konstruktion av vit identitet, Dyer hänvisar till bland andra Said och
Morrison och uttrycker det: "[...] white discourse implacably reduces the non-white subject to being a
function of the white subject, not allowing her/him space or autonomy [...]".222 Detta är tydligt fallet i
begravningsscenen när pro bono-klienterna närvarar för att gestalta sin tacksamhet mot Ray: "På
mottagningen efteråt kom de fram i en lång rad till de olika Emersönerna, inklusive Patty, och gav korta
vittnesbörd om den insats som Ray hade gjort för dem. De liv han hade räddat, de orättvisor han hade
undvikit, den välvilja han hade visat [min kursivering]."223 Med andra ord - närvaron av Rays pro bonoklienter i romanen konstruerar inte dessa människors identitet - vad deras närvaro i stället konstruerar är
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Rays godhet. Patty själv blev "rätt tagen"224 och "kunde inte sluta tänka på Walter".225 Ray får lov att vara
en hjälte (även i Pattys ögon, trots att han tidigare i romanen uppmanat Patty att glömma att hon blivit
våldtagen). Patty gör också en direkt association till Walter i mötet med Rays pro bono-klienter, hon
påminns om honom och hur mycket hon beundrar hans goda gärningar. Denna specifika gestaltning av en
vit mans godhet mot människor av andra etniciteter, återknyter med andra ord till romanens huvudperson,
den vite hjälten Walter.
Dyer skiljer sig som nämnts från den postkoloniala forskningen eftersom han även menar att vitheten
reproducerar sig själv, i alla texter, i alla tider, även utan svart närvaro. Han drar ifrån kristendomens
mytologi som jag nämnt, mer bestämt de symbolladdade betydelserna av Jesus och Maria. Även om
kristendomen minskat konstituerar den ändå både europeisk kultur, dess kolonier och ex-kolonier som
USA, menar Dyer. Kristendomen påverkar hur västerländska förstår sig själva på fundamentala sätt enligt
Dyer, däribland föräldraskap (och då speciellt mödraskap), sex, skuld och lidande. Genusidealen dras från
Maria och Jesus. Maria är ren av naturen, Jesus är både människa och gudomlig (eller Guds son). Både
Maria och Jesus representerar beteenden och sätt att vara som människor aspirerar till, menar Dyer. För
kvinnor (eller vad Maria symboliserar) är det passivitet, mottaglighet, moderskap, renhet. Hos Jesus finns
den interna striden mellan kropp och själ, Gud och människa, samt lidandet som det sublima resultatet av
både spirituell och fysisk strävan. Dessa ideal är motsägelsefulla, de är vad man bör sträva efter, men
samtidigt ouppnåeliga eftersom Jesus och Maria är exceptionella 'människor'. Det här medför en dynamik
av strävan att överskrida, menar Dyer, en strävan som manifesteras i lidande, självförnekelse och
självkontroll.226
Just godhet och lidande är signifikant för beskrivningen av Walter. "Jag dyrkar dig för ditt goda hjärtas
skull",227 tänker Patty om Walter när hon är på begravningen. Som jag tidigare har beskrivit så gestaltas
Walter som självuppoffrande, osjälvisk och därtill som i en kamp, både om att göra världen bättre; han är
engagerad i miljöfrågor och ser sig som feminist, men också om att överkomma sina egna drifter. "Det var
så han visste hur man skulle leva: med disciplin och självförnekelse [min kursivering]",228 tänker han om att
stå emot lusten att vara otrogen och påminner sig samtidigt om dotterns gifta manliga kollega som bjuder
ut yngre kvinnor; "den skändade [min kursivering] Simon".229 Han faller för sina drifter, men är något av en
självplågare när han intellektuellt försöker distansera sig från dem: "Han kämpade mot hur fel det kändes
att kyssa någon som var så ung"230 och han "skämdes [...] mer och mer för vad han hade ställt till med".231
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Han vill skaffa barn med Lalitha, men påminner sig om att det är "en skamlig önskan, han var ju
förgrundsfigur för en antitillväxtrörelse".232 Walter är på en och samma gång ambitiös, ett offer och lidande
av skuldkänslor. Jag menar därför att Walter lever väl upp till myten om den vita hjälten, den vita mannens
lidanden och strävan. Hans opassande handlingar gör honom mänsklig, samtidigt som hans ambitiösa
strävanden (att göra världen bättre och att själv vara bättre) utrustar honom med en godhet som alla de
andra romangestalterna saknar, vilket några av dem också beundrar honom för. Av sin bror och sin far, de
elaka, liknas han föraktfullt vid Jesus, en liknelse som, sett till Dyers analys, visar sig vara synnerligen
träffande. Richard, däremot, är en kontrast till Walter. Dyer menar att mörkhåriga och svartmuskiga vita
ofta karaktäriseras som onda och/eller mer sexuella än ljushåriga med ljus hy. En vit person som är ond
misslyckas med att vara vit och liknas därför med mörkare hudtoner och färger. Att markera moral genom
hudton finns i den kristna traditionen, menar Dyer. Jesus och Maria avbildas som vitare än alla andra,
ibland så vita att de avger ljus.233 Därför är det talande hur Richard beskrivs; Richard är lika mörk som
Walter är ljus och liknar den tidigare diktatorn Khaddaffi. Richard får symbolisera de mörkare begären;
droger och sex, medan Walter strävar efter högre värden. Dualismen (som är vanlig inom kristen kultur)234
lyckas därmed förstärka Walter som den gode. Han lever upp till vithetens ideal, vilket jag även ska
argumentera för att Patty gör nedan.
När Patty och Walter är separerade besöker Walter Carol och Blake som nu fått tvillingar. Han "påmindes
om hur mycket lättare Patty hade haft att prata med små barn, hur omedveten om sig själv hon hade varit
med Jessica och Joey när de var i tvillingarnas ålder, så lycksaligt uppslukad".235 Han tänker också på "hur
hårt hon hade jobbat på att vara sitt bättre jag".236 Att Walter i den här scenen mot slutet av handlingen,
när Walter och Patty är separerade, påminns om Pattys moderlighet och hur hon kämpar med sig själv är
dels ett tecken på deras enhet, samt påminner läsaren om hur god Patty är. Som tidigare diskuterat blir
Patty framskriven som den mer respektabla kvinnan, när hon ställs emot Carol och sin syster Abigail. Hon
blir också den mognare och mer respektabla i jämförelsen med Lalitha, som beskrivs som sexuellt gränslös
som Walter har "opersonligt" sex med. Pattys mål är att vara den perfekta mamman i det perfekta huset
med den perfekte maken. Patty lyckas dock inte riktigt leva upp till modersmyten, hon lider av både
depression och alkoholism och är otrogen med makens bästa vän, Richard. Emellertid, efter separationen
från Walter går Patty går igenom vad jag vill kalla för botgöring. Hon reder upp problemen i sin familj,
skaffar sig ett arbete och dricker mindre. Denna botgöring är familje- och moderskapsorienterad.237 När
Patty reder ut arvstvisten inom sin familj, sympatiserar hon med sin brors barnfamilj: "På det hela taget [...]
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hade Patty faktiskt svårt att se den här familjen som bovarna i dramat."238 När hon håller i ett av deras barn
tänker hon: "att hon skulle adoptera honom och lätta lite på Galinas och Edgars börda, och starta ett nytt
liv".239 och "De andra barnen var inte mindre härliga".240 Genom sitt nya jobb på en skola gestaltas hur väl
Patty lever upp till en modersroll: "att som tränare ge lite tillbaka av den fullständiga hängivelse och
krävande kärlek och fostran [min kursivering] i lagarbete som hennes egna tränare gav henne"241 och "med
rent hjärta längta efter att hennes spelare ska lyckas".242 Enligt det vita idealet fungerar moderskapet som
fulländningen av ens natur.243 Jag menar därför att Patty lever upp till det vita kvinnoideal som Dyer menar
är baserat på jungfru Maria. Det förstärks även av att när Patty i slutet av romanen, enligt Jessica, blivit
"den perfekta mamman"244 så återförenas hon med Walter. Med andra ord, när Patty sonat sina synder
belönas hon med återknutna band i det respektabla äktenskapet, ingått av två goda individer som är vita,
medelklass och heterosexuella.
I ovanstående avsnitt har jag diskuterat familjeideal utifrån ett vithetsperspektiv. Jag har visat hur vitheten
normaliseras som moraliskt överlägset i romanen, hur en vit hjälte skrivs fram, samt vithetens genusideal. I
följande avsnitt analyserar jag i stället hur kvinnor figurerar som objekt som belyser relationer mellan män
och hur detta anknyter till kvinnlig underordning och heteronormativitet. Jag diskuterar också
maskuliniteter och dess relation till den heterosexuella äktenskaps- och tvåsamhetsnormen.

Mansrollen
I det här avsnittet analyserar jag mansrollen utifrån maskulinitetsnormer, homosocialitet och homosociala
begär. När maskulinitetsformerna i Frihet studerades blev det tydligt att rivalitet är utmärkande, då
männen tävlar mot varandra i olika former. I analysen av relationen männen emellan framkom också
männens beroende av acceptans och godkännande av en annan man. I analysen fästs också vikt vid hur
maskulinitetsformerna relaterar till femininitet, eftersom samtidigt som det finns en relation mellan män,
så existerar också en relation eller ett maktförhållande mellan män och kvinnor. Slutligen så analyserar jag
relationen mellan maskulinitetsformer och heteronormativa parbildningar.

Homosocialitet och homosociala begär
Jag har tidigare skrivit om hur Lalitha blir beskriven som ett objekt mellan Richard och Walter. Relationen
mellan de två männen är både stark och präglas av rivalitet, vilket det finns flera exempel på. Relationen
mellan Walter, Richard och Patty är ett triangeldrama, men redan innan Walter och Pattys äktenskap
existerar ett starkt förhållande mellan Walter och Richard:
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Det som Eliza [Pattys vän] hade inbillat sig var något bögigt mellan Walter och Richard ser
självbiografiförfattaren [Patty] numera som syskonkänslor. [...] Han [Walter] behövde en extra
bror att älska och hata och tävla med. Och den eviga frågan som ständigt plågade Walter,
enligt självbiografiförfattarens uppfattning, var huruvida Richard var lillebrodern eller
storebrodern, strulputten eller hjälten, den käre vännen med alla sina defekter eller den farlige
rivalen.245
Det existerar med andra ord, utöver vänskapen, ett maktförhållande mellan Walter och Richard, en sorts
spänning i vem som är "herre på täppan".246 Men det finns även en rivalitet om kvinnor närvarande, både i
form av att de tävlar om samma kvinnor247 och att relationen hotas av andra kvinnor:
Richard var särskilt opålitlig så fort en flicka kom in i bilden och Walter fattade agg mot de där
flickorna för att de var mer lockande än han, om så bara i stunden. Richard själv såg det aldrig
så, för han tröttnade på flickor väldigt snabbt och det slutade alltid med att han spolade dem
utan vidare; han kom alltid tillbaka till Walter som han inte tröttnade på [min kursivering].248
Richard är mer dragen till Walter än till andra kvinnor: "Ingen annan man hade fått värmen att sprida sig i
Katz underliv så som åsynen av Walter efter en lång frånvaro [...] det fanns definitivt något djupt kemiskt
där. Något som krävde att bli kallat kärlek."249 Trots denna fysiska och känslomässiga reaktion som Richard
känner för Walter så avskrivs Richard från alla former av homo- eller bisexualitet i romanen. Att det är
Richard och inte Walter som tillskrivs det här begäret efter en man förklarar Berkowitz med att det är
Richard som är kvinnokarl. Hon syftar till mäns rädsla för att uppfattas som homosexuella, vilket leder till
ett överdrivande av traditionell maskulin praktik.250 Därför kan Richard, genom att vara kvinnokarl, ändå
uttrycka sina varma känslor för Walter, utan att förstås som homosexuell. Förnekelsen av begäret som
homosexuellt, vilket jag lyfter senare i analysen, är också ett tecken på en vag men underliggande homofobi
hos Richard.
Jag har tidigare jämfört Franzens beskrivning av Richard och Walter som varandras kontraster, där Walter
figurerar som den gode och Richard som en mörkare karaktär. Walter och Richards olika maskuliniteter
sammanknyts till deras olika åskådningar och olika relation till kvinnor, vilket tydligt tecknas av Franzen när
Walter våndas över att Richard fått Lalitha att upprepa könsord och gjort sexuella antydningar om henne
till Walter. Walter ångrar också att han vid samma tillfälle har sjunkit så lågt att han baktalat Patty: "Att
vara fyrtiosju och fortfarande vilja imponera på sin gamla collegekompis genom att förringa sin fru [min
kursivering] [...] det var ynkligt."251 Jag uttyder att Walter vill förhålla sig till en annan maskulinitet och att
det i möte med Richard uppstår en kamp mellan deras maskulinitetsformer: "Walter kunde inte ruska av sig
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den gamla välbekanta känslan att Richard försökte tvinga på honom sin katzianska syn på världen och
därmed besegra [min kursivering] honom".252
Walter symboliserar vad jag menar är den hegemoniska maskuliniteten i den här berättelsen. Det medför
att andra män jämför sig med honom, mer specifikt Richard men även sonen Joey, vilket jag kommer att
analysera nedan. Franzen berättar att Walter, som försöker ha ett mer nyanserat förhållningssätt och vid
flera tillfällen beskrivs och kallas för feminist,253 skrämmer Richard, som annars inte skräms av någon och
får honom att känna sig förminskad.254 Richard är medveten om att Walter når upp till en högre moralisk
nivå, vilket får honom att vilja bättra sig, så pass att det blir viktigare än något annat: "Genom att avstå från
Patty, offra sin egen glädje och hjärtlöst göra henne besviken i syfte att skydda hennes äktenskap [med
Walter], hade han tillfälligt höjt sig till Walters berömda nivå".255 Som jag tidigare beskrivit skrivs Walter
fram som den gode hjälten, den som berättelsen egentligen handlar om, det gäller även i triangeldramat
mellan Walter, Richard och Patty. Jag har tidigare skrivit att Richard insett att han begär Walters kvinnor på
grund av deras vänskap, inte trots den. Men Richard får se sig besegras av Walter i kampen om Patty: "Den
som hade besegrat [min kursivering] honom var Walter [...] Walter var stjärnan i Pattys drama, Katz enbart
en spännande biroll."256 Det citaten ovan visar på är att det centrala med de här tre personerna är att lyfta
fram relationen mellan Walter och Richard, eller i det här fallet, rivaliteten dem emellan. Dessutom slås det
än en gång fast att det är Walter som är medelpunkten bland romangestalterna. Även om Patty har en
egen del i romanen, så existerar hon bara som ett homosocialt objekt när de två männens relation beskrivs.
Varken Patty eller hennes relation till Richard eller till Walter framhävs, vad som återges är i stället de två
männens rivalitet, där Patty fyller en symbolisk roll. Berkowitz menar att Richards osäkerhet har att göra
med att han saknar de dimensioner av maskulinitet som Walter lever upp till, som kan associeras med den
ansvarsfulle familjeförsörjaren.257 Jag läser det som anledningen till deras rivalitet och att Richard i
förlängningen vill "ta Patty från Walter".258
Homosocialiteten som beskrevs ovan, speglas även av Joeys relationer till andra män, där de förekommer i
en mer extrem och renodlad form. I Joeys fall blir den homosociala formen av relation tydlig när
flickvännen Connie hälsat på honom och hans vän Jonathan på college. Att Jonathan uppskattar Connie gör
att Joey slutar skämmas över henne:
När Connie hade åkt hem till St. Paul igen hade Jonathan sagt att han tyckte att Joeys flickvän
var helt fantastisk, extremt sexig och ändå så lätt att umgås med, och det gjorde Joey för första
gången stolt över henne. Han slutade att tänka på henne som en svaghet han hade, ett
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problem [mina kursiveringar] som måste lösas så fort tillfälle gavs, och mer som en flickvän
vars existens han inte hade något emot att röja för sina övriga vänner.259
Som citatet ovan visar är det relationen mellan Joey och Jonathan som är i fokus och Connie får i
beskrivningen en passiv roll, hon blir beskriven utifrån av Jonathan och Joey i objektifierande termer;
tidigare som en svaghet och ett problem, men inte nu längre eftersom hon i Jonathans ögon är sexig och
lätt att umgås med. Det är också Jonathans godkännande av Connie som är avgörande för att Joey till sist
friar till henne: "Den största och trevligaste överraskningen hade varit att märka hur mycket Jonathan
gillade Connie. Man kunde faktiskt påstå att utan Jonathans godkännande [min kursivering] av deras
förening skulle Joey inte gått så långt som att gifta sig med henne".260 Även efter Joeys giftermål med
Connie är relationen mellan honom och Jonathan fortsatt den primära. När Joey planerar en resa för att
kunna vara otrogen med Jonathans syster Jenna tänker han att resan innebär ett värre svek mot Jonathan
än mot Connie.261 Så när Joeys relation till Connie och Jonathan beskrivs är Connie utbytbar i sin osynlighet
och hon intar enbart en symbolisk roll (som flickvännen), samtidigt som Joeys relation till Jonathan blir
förstärkt. Något liknande händer när Joey och Connie är i färd med att skaffa vigselringar, Joey reflekterar
då över både Jonathan och hans syster Jenna, eftersom han inser att han inte kommer att få en judisk fru (i
form av Jenna):
Hur moraliskt tvivelaktig Jenna än var i de flesta avseenden, var hon trots allt jude, med
släktingar som hade dött i lägren, och det gjorde henne mänsklig, det tog udden av hennes
omänskliga skönhet [...] Lustigt nog kände han bara så gentemot Jenna, inte mot Jonathan,
som redan var fullt mänsklig i Joeys ögon och inte krävde något judiskt drag för att bli det ännu
mer.262
Som citatet tydligt uttrycker så kan Joey identifiera Jonathan som mänsklig, med eller utan religiösa
värderingar, vilket han inte kan med hans syster Jenna. Både Jenna och Connie figurerar som objekt, som
mindre mänskliga, lite som om de är väsen han inte kan relatera till - utan judendomen är Jenna en
omänsklig skönhet och Connie är omöjlig att lära känna: "Ju mer han gick upp i henne, desto mer upplevde
han märkligt nog att han inte visste ett dugg om henne."263 Hos sina manliga likar söker han dock
godkännande och han har inga problem att förstå dem. Jag menar därför att Joey ser en maskulin
grupptillhörighet med dem och det är anledningen till att deras erkännande blir så viktigt. När Joey och
Connie har köpt sina vigselringar stöter de ihop med Joeys collegekompis Casey:
[...] Casey fyrade av en frågande och komiskt förskräckt grimas mot Joey. Av de olika
godtagbara grabb-till-grabb-gensvar som Joey hade att välja på fastnade han för ett generat
hånflin som antydde mucho briljant sex, flickvänners irrationella krav, deras behov av att man
köpte nipper åt dem och så vidare. Casey kastade en snabb kännarblick på Connies nakna axlar
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och nickade gillande. Hela denna pantomin tog fyra sekunder och det var en lättnad för Joey
att det var så enkelt, till och med i ett sådant här sammanhang, att för Casey framstå som en
person som Casey [min kursivering]: att hålla isär saker och ting. Det bådade väl för hans
möjligheter att leva som vanligt på college även i fortsättningen.264
Connie blir återigen beskriven som ett objekt, i mötet med Casey. Det skapas ett samförstånd i situationen
mellan Joey och Casey; Joey skäms över att gifta sig med Connie men genom att diskret hänvisa till Connie
som ett sexuellt objekt, vinner han Caseys gillande. Det visar återigen hur viktig relationen mellan männen
är, vikten av att blir respekterad av sina manliga likar, samtidigt som Connie objektifieras. Att Connie är så
obetydlig i ekvationen gestaltas senare i texten eftersom Franzen skriver: "Nästa gång Joey träffade Casey,
en vecka senare i Charlottesville, sa ingen av dem ett ord om henne".265
Jag menar att relationerna männen emellan legitimerar kvinnlig underordning, eftersom det är de manliga
relationerna som blir viktiga. De homosociala begären och banden skriver fram kvinnorna som objekt eller
som inte lika mänskliga. I Frihet finns det som nämnts flera exempel som tydliggör hur maskuliniteterna
figurerar i ett patriarkat, där kvinnan ses som ett objekt och i vissa fall en manlig egendom. Joeys begär att
äga Connie266 och att han ser Connies pappa som en rival267 tyder på patriarkala normer, att kvinnan måste
ägas av någon, så att säga ha en manlig förmyndare. En av dessa patriarkala bilder i romanen består av
kombinationen av Joeys dominanta karaktär med Connie som symboliserar en traditionell, passiv
femininitet, hon är: "verkligen en tålmodig flicka, hon hade en ämnesomsättning som en fisk på vintern [...]
mest väntade hon bara."268 Hon beskrivs som viljelös, såvida det inte har med Joey att göra:
I Linwood Park där Patty ibland arrangerade idrottstävlingar för barnen, satt Connie för sig
själv på gräset och gjorde ringar av klöverblommor åt ingen särskild, och lät minuterna rinna
förbi tills det blev Joeys tur att greppa bollträt eller springa med bollen över fotbollsplanen. Då
vaknade hennes intresse för ett ögonblick. Hon var som en låtsaskompis som råkade bli synlig
[min kursivering].269
Jag läser att Connies undergivenhet och passivitet har ett samband med Joeys maktutövning över henne.
Hon får inga personliga egenskaper, det som synliggörs är hennes självskadebeteende och besatthet av
Joey. Hon går upp i symbios endera med sin mor som för hennes talan,270 eller med Joey. Joey är i kontroll
av förhållandet och han njuter av hennes plågor: "Han var tacksam för att hon hade skurit sig själv för hans
skull; han kunde inte rå för det."271 När Connie börjar äta antidepressiva berättar Franzen att Joey anar att
Connie, "utan ett hav av känslor" skulle bli en person han inte vill ha.272 I stället för att bekymra sig om att
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hon ska må bättre, vilket förmodligen skulle förändra maktrelationen dem mellan, vill Joey behålla en viss
struktur, där han kan styra och kontrollera henne - en slags heterosexuell matris driven till sin spets.273 Och
där det framför allt handlar om vad Joey vill ha. Jag menar att Joey och Connie gör genus, vilket blir tydligt
genom att de går upp i varandra, de blir en heterosexuell enhet i sin mest fysiska form, i stället för två
individer. Det förstärks även av Joey som tänker: "Ibland hade han fått en diffus förnimmelse av att deras
samhörighet var speciell, förtrollad, som en saga [min kursivering]".274 Att just begreppet saga används är
relevant att uppmärksamma eftersom en traditionell saga, som bygger på en handling om en prins och en
prinsessa, kanske är den mest heteronormativa berättelse som finns. Joey och Connie skapar också sin egen
värld genom heterosexuellt sex, vilket bara kan hotas av en man: "den drömvärld han hade vistats i, det
undre skikt av sexuellt hopflutna identiteter [min kursivering], smälte snabbt bort inför Jonathans manliga
utstrålning".275 Att Joey menar "att sex till fullo hade trängt in i henne som språk - som ord hon kunde säga
högt - gjorde henne mycket verkligare som person"276 läser jag som att Connie blir verklig för Joey för att de
aktiverar det heterosexuella förhållandet genom performativa handlingar,277 de blir en enhet,
representanter för heterosexualitet i sin mest fysiska form, genom att vara varandras motsatser och
hierarkiskt ordnade.
Eve Kosofsky Sedgwick diskuterar i Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire
förekomsten av homosocialitet och homosociala begär i litteraturen.278 Hon har där funnit att rivaliteten
mellan män, om kvinnliga objekt, cementerar förhållandena mellan männen, samtidigt som de förhåller sig
till kvinnor som utbytbara objekt. Hon refererar till detta som "the traffic in women", ett begrepp som hon
lånar från antropologen Gayle Rubin.279 Rivaliteten handlar därmed om männens relation till varandra, inte
om deras relationer till kvinnan, som blir utbytbar och vars begär blir osynligt i kontexten. Jag menar att det
är så vi kan förstå hur männen, som jag redogjort för ovan, relaterar till varandra. När Walter och Richard
vid olika tidpunkter möts och konkurrerar om samma kärleksintresse är Patty och Lalitha (och Nomi) objekt
dem emellan och definierar deras relation. "Richards flickor" under collegetiden består av en anonym
massa, som Walter menar står i vägen för deras relation, men som för Richard är obetydlig, eftersom det är
Walter han verkligen älskar. För Joey är det Jonathans och Caseys godkännande över sitt samröre med
Connie som han försöker vinna, snarare än Connies respekt. Männen drivs av homosocial motivation,280 det
vill säga männen mäter sig mot varandra, vill vinna varandras acceptans och nå upp till samma nivå som
eller, som i Walter och Richards fall, besegra sin rival. Det är förklaringen till att Richard vill ha Walters
kvinnor på grund av deras vänskap, inte trots den, som nämnts tidigare. Han skräms också av Walter och
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känner sig förminskad, vilket han hanterar dels genom att föresätta sig att "ta Patty från Walter", men även
genom att försöka nå upp till Walters moraliska nivå. Hos Joey visar sig den homosociala motivationen när
han anstränger sig för att framstå som Caseys like, genom att förneka och framställa sin och Connies
relation som mindre allvarlig än den är. Homosocialiteten visar sig också genom att Joey kan relatera till
Jonathan som mänsklig, medan hans syster inte är det för honom, samt att otroheten med Jenna framstår
som ett värre svek mot Jonathan än mot Connie som han är gift med. Även Walter förhåller sig till
homosocialitet då han vill "imponera på sin gamla collegekompis genom att förringa sin fru", vilket han
dock efteråt tar avstånd ifrån, i sin rättfärdighet. Homosocialiteten och de homosociala begären framställer
därmed de manliga relationerna i romanen som äkta, primära eller som den riktiga kärleken, samtidigt som
kvinnorna passerar som utbytbara objekt och därigenom legitimeras också kvinnornas underordning.
Connie, Patty och Lalitha intar symboliska roller när banden mellan männen beskrivs. Relationer mellan
män är dock placerade i en kontext av institutionaliserade sociala relationer som fullföljs genom kvinnors
kroppar, såsom äktenskap och familjebildning, menar Sedgwick.281 Institutionaliseringen av heterosexuella
äktenskap struktureras även av heteronormativitet och homofobi.282 Detta syns tydligt i Connies och Joeys
relation, där de är hierarkiskt ordnade och heterosexuella motsatser, vilket cementeras genom deras
sexuella handlingar som jag ovan diskuterat. Homofobin visas bland annat genom Pattys rädsla för
homosexuella begär: "hon insåg plötsligt att hon på något knäppt sätt var lite kär i Eliza [sin väninna] och
att det av den anledningen var av största vikt att sitta blickstilla och behärska sig och inte upptäcka att hon
var bisexuell".283 En rädsla som Patty även menar delas av hennes föräldrar: "[De] var lättade över att Patty
till slut visade sig vara heterosexuell".284 Att Richards begär efter Walter inte förstås som homosexuella
("Dessa upphettningar i skrevet [...] var lika lite homo som ribban han fick av en länge efterlängtad första
lina kola")285 kan också förklaras med hjälp av Sedgwicks resonemang om att det krävs en kulturell kontext
som definierar den homosexuelle gentemot den heterosexuelle, för att en person ska kunna vara
homosexuell.286 Som nämnts ovan menar Sedgwick att vi förhåller oss till institutionaliserade
heterosexuella äktenskap, där homofobi blir en konsekvens, men förnekandet av Richards homosexuella
begär kan även förstås med Berkowitz argument om att det är Richard och inte Walter som tillskrivs dessa
begär, på grund av hans i övrigt maskulina och heterosexuella praktik. Richards många kvinnoaffärer och
användande av kvinnor som sexuella objekt, utesluter hans begär som homosexuella och han positioneras i
stället som heterosexuell, i en kontext där homosexuella begär definieras mot heterosexuella. Analysen av
homosocialitet och homosociala begär har därmed visat hur männen förhåller sig till kvinnor, som blir
utbytbara objekt och fyller symboliska roller i rivalitetsförhållanden, samt hur detta struktureras av
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heteronormativitet. Jag fortsätter analysen med att undersöka hur maskuliniteter förhåller sig till varandra
och till femininiteter, nu med fokus på hur maskuliniteterna förändras och rangordnas i mäns
genushierarki.287

Maskuliniteter
Jag har tidigare skrivit att Richard och Joey jämför sig med Walters hegemoniske maskulinitet. Joeys
maskulinitet och relation till kvinnor skiljer sig från Walter, på ett liknande sätt som med Richard. Patty
skriver i sin självbiografi att Walter inte kan acceptera att hans son inte är som honom och menar att det
beror på att Joeys läggning snarare liknar Richards.288 Precis som Richard är Joey en person som mer styrs
av sina drifter i jämförelse med idealistiske Walter. Joeys sätt att förhålla sig till Walters (hegemoniska)
maskulinitet är oftast genom att protestera och göra uppror mot Walter, medan Walter av en granne
beskrivs som att fungera som något sorts överjag åt Joey.289 Kontrasten mellan far och son blir tydlig när
Joey sätter sig upp mot Walters auktoritet i olika gräl, eller kanske snarare maktspel, där Patty intar en
passiv roll. Patty berättar att Joey bland annat ifrågasätter sina föräldrars rätt att bestämma över honom:
"Han ifrågasätter själva grundvalen för vår rätt att bestämma [...] för tjugonde gången diskuterar de [Walter
och Joey] skillnaden mellan vuxna och barn".290 Walter och Joeys inställning skiljer sig också åt i relation till
arbete, att tjäna pengar och under vilka förhållanden man får göra sig en förtjänst: "Enligt Patty var det
enda Joey lärde sig av sina eviga diskussioner med Walter att barn var tvungna att lyda föräldrar för att
föräldrar hade pengarna [...] Och därför, i sin strävan att frigöra sig från Walter, drogs han ofrånkomligen
till entreprenörskapet [min kursivering]."291 Genom ett kryphål lyckas Joey börja sälja klockor till flickor i
Connies skola, en katolsk flickskola med strikt uniformkod, fram tills nunnorna lägger märke till det och
därför adderar ett tillägg i klädkoden. Walter och Joey har olika syn på den ekonomiska utdelning som Joey
gått miste om, då Walter menar att Joey inte förlorat något, han har bara inte tjänat så mycket som han
räknat med, medan Joey menar att det är pengar han skulle ha haft:
'Joey, att tjäna pengar är ingen rättighet. Du säljer skräp som de där flickorna egentligen inte
behöver och som säkert flera av dem inte har råd med. Det är därför Connies skola har regler
för hur eleverna ska vara klädda - för att vara rättvis mot alla.'
'Precis - mot alla utom mot mig.'292
Beskrivningen av Joey i den här händelsen blir en kontrast mot solidariteten Walter står för, och tydliggör
Joeys egenintresse - att han sätter sig själv och sin ekonomiska vinning främst, dessutom genom att
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använda sig av Connie som "kurir" för att kunna sälja till hennes skolkamrater. Jag ser grälen mellan Walter
och Joey som en beskrivning av två olika maskuliniteter som möts och kolliderar. När Joey involverar sig i
moraliskt tvivelaktiga men ekonomiskt belönande affärer, menar Walter att: "Joey fick honom att må illa
[...] av att ha fått en son som var så självisk och tanklös att han var beredd att spela under täcket med odjur
som vandaliserade ett helt land enbart i syfte att berika sig själva. I stället för att försvara honom [Joey]
lade mamma [Patty] benen på ryggen: upp på övervåningen, till sitt lilla rum".293 Joey fortsätter dock på
yrkesbanan och inför en resa till Sydamerika där han planerar att vara otrogen med Jenna och samtidigt
göra inköp som ska säljas vidare till armén så berättar Franzen att han ser resan som ett svar på frågan om
han är en hård eller mjuk man.294 Han ser Jenna som trubbel och vill ta reda på "om han själv kunde bli
tillräckligt mycket trubbel för att få henne".295 "Maskulinitetsprovet" har också en länk till hans relation till
Walter: "Han ville bli så rik och så hård så snabbt att han aldrig mer skulle behöva ta skit från sin farsa."296
Som Berkowitz definierat är Richard osäker över att han saknar de delar av maskulinitet som Walter
representerar, vilket han hanterar genom att försöka ta "Walters kvinnor" ifrån honom. Joey å andra sidan
försöker frigöra sig från Walter genom att vända sig till entreprenörskapet och mer samvetslösa metoder.
Samtidigt förhåller sig både Richard och Joey till kvinnor som objekt, Richard genom att relatera till dem
som Walters egendomar, Joey genom sitt maktmissbruk över Connie och med sin plan att vara otrogen
med "den omänskliga" Jenna. Båda tävlar de mot Walter på olika sätt, men får slutligen se sig "besegras" av
hans hegemoniske maskulinitet.
Connell menar att den hegemoniske maskuliniteten har en social auktoritet.297 I Walters fall tydliggörs det
genom att han har socialt anseende och framställs som exemplarisk. Som diskuterat i tidigare kapitel så är
han den hårt arbetande klassresenären som lyckas bli en framgångsrik jurist med en respektabel familj.
Walter är respekterad i grannskapet, i arbetslivet och bland sina närmaste. Walter är ansvarsfull och har
alltid en vägledande hand med i människors liv; han tar huvudansvar för och fungerar som ett överjag åt
Joey, intalar Richard att vara en bra människa298 och erbjuder Patty, som har en våldtäkt och en misslyckad
romans med Richard när de var unga i bagaget, en sorts trygghet genom äktenskapet. Samtidigt är Walter
motsägelsefull. Han är en traditionell familjefar med en hemmafru, men har samtidigt en maskulinitet som
följt med tiden. Han är feminist och företrädare för en antibefolkningsrörelse (samtidigt som han vill ha
barn med Lalitha, vilket jag menar kan tolkas som att han lyfter viljan att skaffa barn som en drift), han
bejakar sina feminina sidor på ett motsatt sätt jämfört med sin far och sina bröder. Den hegemoniske
maskuliniteten är inte en specifik karaktärstyp som alltid ser likadan ut, menar Connell. Den är historiskt
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föränderlig och kan utmanas, men då den består av en normativ standard legitimerar den tillfälligt mäns
dominanta och kvinnors underordnade positioner.299 Walters maskulinitet är samarbetande och anpassad
till nutid, samtidigt som han upprätthåller auktoritära positioner i både offentligt och privat liv. Walter är
familjeförsörjare, vilket leder till en traditionell arbetsdelning, även om Patty i det här fallet kan sägas
investera i patriarkatet, då det är hon som vill bli hemmafru. Genom att Walters maskulinitet förhåller sig
till nutiden upprätthåller han genusordningen, som den nu ser ut. I det följande ska jag argumentera för att
Joey anpassar sig till denna ordning.
Jag har ovan beskrivit hur Joey utmanar Walters maskulinitet. Connell menar att om man avvisar den
hegemoniske maskuliniteten måste man hävda sig på annat sätt för att behålla respekt.300 I Joeys fall är det
tydligt att han förhåller sig till patriarkatet, på ett mycket annorlunda sätt än Walter. Till skillnad mot
miljövännen och familjefadern Walter har Joey kapitalistiska intressen och är något av en sadist när han
njuter av flickvännen Connies plågor. I Maskuliniteter så diskuterar Connell politiska rörelser betydelse för
skapandet av maskuliniteten. Miljörörelsen som Connell där studerar manar till ett solidaritetstänkande där
feminismen framhävs,301 vilket kan relateras till Walter som är engagerad i och arbetar för miljöfrågor (nu
bortser jag från att han senare engageras i bergstoppsbrytning). Connell nämner också att i dagens globala
ekonomi så växer makten för företagsledare och entreprenörer, där en form av hegemonisk "transnationell
business-maskulinitet" växer fram.302 Världen de befinner sig i är mansdominerad och konservativ i
genusfrågor. Connell menar att arbetsledarna hanterar sina liv och sina känslor som ett företag,
maskuliniteten är knuten till makt och pengar, samtidigt som den förändrade omvärlden skapar en viss
osäkerhet.303 Det är den här typen av maskulinitet som jag menar att Joey förhåller sig till, samtidigt som
han befinner sig i en sorts identitetskris, ett sorts sökande efter sin maskulinitet:
Han njöt av att ha kylan inom sig, ha makt över sitt liv, och det var lite oroande att upptäcka att
det här andra fanns inuti honom, den uppdämda vreden, detta gytter av familjekänslor som
plötsligt kunde explodera och ta makten över honom [...] Det fick honom att undra vilket som
var hans sanna jag, och det kändes mycket obehagligt.304
Jag har tidigare nämnt Joeys resa till Sydamerika där han vill ta reda på om han är en hård man. Connell
menar att skapandet av maskulinitet är komplext och framhäver kroppen som handlande. Begreppet
kroppsreflekterande praktik syftar på hur kroppar formar och formas av strukturer, som nämnts. Praktiken
befinner sig alltid i en situation och situationer är strukturerande,305 vilket jag vill diskutera med Joey som
exempel. Resan visar sig vara mycket svårare för Joey än vad han räknat med, en del av syftet med resan är
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att förföra Jenna men till sin förvåning blir han impotent. I stället så hamnar han i en desperat scen i
badrummet där han letar efter sin vigselring i sin avföring, eftersom han råkat svälja den. När han senare
under resan upptäcker att han måste köpa rostiga och trasiga reservdelar, som kommer vara obrukbara till
arméns lastbilar, drabbas han till slut av dåligt samvete, vilket får honom att vilja bekänna allt för sin
"stränge principfasta far".306 Joey tänker samtidigt att: "Han hade slagits mot honom [Walter] i hela sitt liv
och nu var det dags att erkänna sig slagen".307 Mänskligt handlande omvandlar situationer till nya
situationer, menar Connell, 308 vilket blir tydligt i Joeys fall. Från att vilja vara macho inför Casey, till att inte
klara av sina självutnämnda villkor med resan till Sydamerika, till att böja sig för Walter. Joeys sätt att
utmana Walters hegemoniske maskulinitet resulterar i att han till slut finner sig och accepterar att vara i sin
fars underläge. Joeys maskulinitet förändras, vilket visar att maskuliniteten inte är statisk, i stället uppstår
den i inbördes relationer.309
Samtidigt som maskuliniteterna uppstår i inbördes relationer så samverkar maskuliniteterna med relationer
till kvinnor.310 Joey, som har försökt upprätta en hårdare maskulinitet och är mer lik den driftstyrde Richard
än familjeorienterade Walter, ändrar nu även sitt uppförande mot Connie. Strax efter försoningen med
Walter erkänner Joey sitt äktenskap med Connie och börjar leva monogamt med henne. Han och Connie
transformeras till ett respektabelt medelklasspar, vilket legitimeras av Walter: Franzen skriver att Connie
och Joey påminner Walter om honom själv och Patty när de var unga och "han blev smått tårögd när han
såg deras vigselringar."311 Med andra ord så går Joey och Connie från en överdriven form av maskulin
dominans och feminin undergivenhet till en socialt accepterad tvåsamhet. Även Richard förändras i slutet
av romanen. Richard, som inte vill acceptera sin kommersiella framgång och arbetar som takläggare,
missbrukar och är promiskuös, tröttnar på "bilden" av sig själv: "Att dö skulle vara det snyggaste sättet att
avbörda sig denna plåga - flickornas bild av Richard Katz - som tyngde honom som en sten."312 Till slut
accepterar Richard sin framgång, börjar skriva filmmusik och hamnar i ett stadigt förhållande. Så när Joey
och Richard finner sig själva och kommer tillrätta i tillvaron intar de både tvåsamhetsnormen och mer
traditionella och socialt accepterade maskulinitetsformer.
I det här kapitlet har jag undersökt Walter, Richard och Joey som är de tre män som har egna kapitel i
romanen. Alla tre intar de också privilegierade positioner i genussystemet. Att deras positioner är
privilegierade måste förstås som resultatet av deras maskuliniteter som konstruerade i relation till inte bara
kvinnor, utan också ras och klass.313 Jag har tidigare skrivit om hur Walters maskulinitet konstrueras i
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opposition mot Jairam, där hans maskulinitet kombineras med vithetsnormer som säger att vita
män(niskor) är mer civiliserade. Walters maskulinitet konstrueras också i relation till hans far och bröder,
där Walter skiljer sig från deras maskuliniteter och klasstillhörigheter. Arbetarklassmaskulinitet är inte en
statisk maskulinitet,314 men arbetarklassmännen i romanen associeras med våld, alkoholism, grymhet och
rasism. De tre männen som jag här analyserat är vita, heterosexuella och collegeutbildad medelklass. De
har ekonomiskt och kulturellt kapital till skillnad från arbetarklassens "lägre" intressen. Dessa förmåner
leder till ekonomiska, politiska och sociala resurser - makt och inflytande. Medelklasstillhörighet,
maskulinitet och vithet är maktfaktorer som legitimerar företräde att sprida och etablera sin världsbild.
Genomgången av maskuliniteter har visat Joeys och Richards delaktighet i en genusordning som företräds
av den hegemoniske maskuliniteten (Walter), där Jairam som icke-vit, samt arbetarklassmännen,
marginaliseras och hur detta sammanbinds med idealet om den vita heterosexuella medelklassfamiljen.
Med detta så avslutas analysen av Frihet och jag fortsätter nu uppsatsen med att analysera dess
mottagande.
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Analys av diskursiv praktik
Syftet med detta kapitel är att analysera mottagandets roll i relation till romantextens innehåll. En
författare befinner sig alltid i ett sammanhang som texten skapas i och i texten kan diskurser återges och
förstärkas, som visat ovan. Recensenternas diskursiva mottagande av texten och deras hegemoniska roll i
media får sedan efterföljande effekter för den läsande publiken; receptionen har en bidragande faktor till
hur verket sprids och läses och är därför relevant att uppmärksammas.315

Recensionsmaterial
Inför detta kapitel har ett antal recensioner studerats noga och jag återger vad jag menar är viktiga likheter
och skillnader dem emellan. Dessa består dels av hur pass högt värderad boken blir; om den blir hyllad eller
kritiserad och av vilka anledningar. Relevant är som tidigare nämnts vad recensenterna uttrycker om
bokens relation till samtiden, samt om det tas upp något beaktansvärt om temana klass, vithet, genus eller
familj. Många recensioner behandlar innebörden av frihetsbegreppet, men då detta inte är relevant för
denna uppsats så återges det inte närmare här.
Recensionerna som analyserats har hittats genom sökningar på internet. Följande amerikanska tidningar
har jag funnit: TIME Magazine, The New York Times, The Los Angeles Times, The Pittsburgh Post-Gazette,
The Washington Post, Observer och The Economist. De svenska recensionerna har funnits i Svenska
Dagbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Aftonbladet, Corren, Borås Tidning, Dagens Nyheter,
Gefle Dagblad och Hallandsposten. Vissa av de svenska recensionerna har recenserat originalupplagan
Freedom medan senare recensioner har recenserat den svensköversatta romanen, därav förekommer både
Freedom och Frihet i nedanstående text.

Romanens tema och värdering
Samtliga recensioner förhåller sig till romanen som en samtidsskildring, Observer skriver bland annat att
Franzen utforskar det senaste decenniet i USA316 och TIME Magazine menar att Franzen är en anhängare av
"vårt sätt att leva nu-romanen".317 Även de svenska recensionerna instämmer i detta; Svenska Dagbladet
skriver att Franzen "belyser det omvälvande decennium vi just har genomlevt",318 Expressen menar att
romanen är en "bred och träffsäker tidsskildring",319 Göteborgs-Posten och Aftonbladet benämner den
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båda som en västerländsk samtidsroman320 och Gefle Dagblad menar att det är en roman som handlar om
"vår tid, vår vånda, vår förtvivlan".321
Förutom de yttre politiska skeendena i romanen som placerar romanen bland samtidskildringar, så
framhävs i recensionerna också att Franzen speglar det stora i det lilla; hur händelserna får konsekvenser
för familjen han sätter i centrum, en familj som många av recensenterna menar är lätt att känna igen sig i.
Exempelvis så skriver The New York Times att paret Berglund kan liknas med vilket välmenande par som
helst322 och Dagens Nyheter menar att Franzens läsare liknar romangestalterna och att "vi" därför känner
igen oss i romanen.323 Svenska Dagbladet påpekar att Frihet utmynnar i en hyllning till tvåsamheten och
samhällsinstitutionen familjen, dock utan att problematisera familjebegreppet.324
Bortsett från de mer resistenta läsningarna som redogörs för nedan, så värderas romanen högt; TIME
Magazines rubrik på artikeln lyder "Jonathan Franzen: Great American Novelist",325 The Economist anser att
Freedom är årets "Great American Novel",326 Svenska Dagbladet kallar Franzen för "en gudabenådad
berättare",327 i Borås tidning beskrivs den som en litterär höjdpunkt,328 Dagens Nyheter kallar den för "en
fantastisk roman",329 Expressen menar att romanen är "helt enastående i samtidslitteraturen"330 och Corren
håller med "den i USA geniförklarande kritiken".331 Med andra ord så finns i recensionsmaterialet vad
Fairclough kallar coherence; majoriteten av recensenterna är eniga om att detta är en roman av hög
kvalitet, trots att det i vissa fall finns mindre kritik mot den också. Jag menar att effekten av de många
hyllningarna av romanen och att skriva fram att romanen handlar om "oss" och "hur vi lever nu", samtidigt
som familjebegreppet inte problematiseras, bidrar till att upprätthålla diskursen om den vita,
heterosexuella medelklassfamiljen som central. Det är på grund av detta som jag ville kritiskt undersöka
innehållet i romanen i relation till familjeideal.

Intertextualitet
I recensionsmaterialet framkommer också synpunkten att romanen har gått tillbaka till ett mer
ålderdomligt format, formen är traditionell med en allvetande berättare, den påminner dem därför mer om
1800-talets moraliska litteratur än den nutida postmoderna. I samband med det liknas Franzen med andra
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kända författare från den tiden, som Charles Dickens, men framför allt med Leo Tolstoj. Bland annat frågar
sig Svenska Dagbladets recensent om det var "en amerikansk Krig och fred för 2000-talet" som Franzen ville
skapa.332 Alla recensioner använder sig av det Fairclough kallar manifest intertextualitet; de hänvisar direkt
till etablerade och kanoniserade romaner och författare. Förutom Tolstoj och Dickens så refereras det till
bland andra Shakespeare, Saul Bellow, Thomas Mann, Martin Amis, Don DeLillo, Philip Roths American
Pastoral och John Miltons Paradise Lost, för att bara nämna ett antal.
Både de amerikanska och de svenska recensenterna hänvisar även till Franzens tidigare roman
Tillrättalägganden (The Corrections), som både en litterär succé och en försäljningssuccé, och gör i vissa fall
jämföranden mellan den och Frihet (Freedom). Det tyder på ett antagande om att Franzen etablerats som
"en god författare" med Tillrättalägganden (för den vann han the National Book Award) och att Frihet
måste leva upp till vissa förväntningar. Det är inte märkligt att recensenterna gör dessa intertextuella
beskrivningar, men genom att de gör det placeras både Franzen som författare och romanen i specifika fack
- romanen är ett mästerverk och Franzen en exceptionell författare.

Resistenta läsningar
Resistenta läsningar är läsningar som skiljer ut sig, i det här fallet recensioner som skiljer sig i värderandet
av romanen och ser mer problematik med den. En av dessa läsningar gör Göteborgs-Posten. Recensenten
har svårt att förstå de många hyllningarna i Sverige och USA och kritiserar Frihet för dess (alltför)
traditionella berättarstil, den är för detaljerad och berättarrösten för dominerande. Recensenten menar att
detta leder till att Franzens romaner blir konsumerade av en trendkänslig medelklass, utan att "behöva
tuggas ordentligt".333 Det är ett intressant påstående då jag i uppsatsen argumenterar för att uteslutningen
och underordningen av vissa grupper inte problematiseras i romanen, vilket får efterverkningar i den
diskursiva praktiken. Jag menar att recensionerna gör en diskursiv förstärkning av att "så här lever vi nu",
utan att problematisera medelklassens hegemoni eller vissa gruppers underordning (med undantag från de
resistenta läsningarna som här gås igenom).
En annan resistent läsning gör Sydsvenskan. Recensenten menar att mottagandet av Frihet består av
"returinformation" och syftar på att romanen hyllas, utan att skildringen av kvinnor, som han menar är
"möglig", kommenteras. Sydsvenskans recensent betonar i stället att kvinnorna i romanen har mycket värre
sidor än männen och att författaren tar livet av den enda goda kvinnan i romanen.334 Jag instämmer inte
helt och hållet i detta påstående, men däremot så anlades i denna uppsats ett intersektionellt
genusperspektiv för att undersöka bland annat kvinnors underordning.
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Jag har i denna genomgång fokuserat på de amerikanska och svenska mottagandet av romanen, men på
grund av problematiken som lyfts så tas i uppsatsen hänsyn till en recension publicerad i den indiska
tidningen Firstpost. Recensenten Neelanjana Banerjee läser romanen genom ett postkolonialt
vithetsperspektiv och menar att karaktärerna lever i en vithetsbubbla då de, trots sina många politiska
diskussioner, inte talar om eller tänker på ras. Hon menar vidare att romangestalten Lalitha blir sedd
genom den vita manliga blicken (white male gaze) och konstant blir sedd genom sin indiskhet, sitt utseende
och sina sexuella behov. Lalitha blir som en illusion och att hon dör bevisar hur oviktig hon är för
handlingen, påpekar Banerjee.335 Denna recension är viktig då den, till skillnad från majoriteten av
recensioner, påpekar ett relevant maktproblem som skildras i romanen. Intersektion av genus och vithet
som diskuteras i recensionen lyftes och breddades i min analys av texten.

Relationen Sverige - USA
De svenska recensionerna liknar varandra i sina omdömen, men de förhåller sig även på ett liknande sätt till
verket som de amerikanska recensenterna, både när det gäller intertextualitet, hyllningar och
uppfattningen av den som en samtidsroman, där det även förutsätts att "vi" på andra sidan av Atlanten kan
känna igen "oss". I detta avsnitt diskuteras rekontextualiseringen i korthet, hur Frihet som den amerikanska
roman den är, förstås och tolkas i relation till Sverige. Vissa av de svenska recensenterna ser likheter med
Sverige, i varierande grad. Att recensenterna ens gör dessa jämföranden eller rekontextualiseringar är värt
att nämna, då det troligtvis inte skulle ske med en roman utanför västvärlden, som nämnts ovan läser vissa
också romanen som västerländsk. Jag menar att det är av stor vikt att romanen sägs beskriva samtiden,
"det västerländska" och "mänskligheten",336 men i detta moment fokuserar jag på de explicita jämförelser
som görs mellan romanen och "det svenska".
Expressens recensent menar att medan formen, sättet att berätta och stämningen är osvensk, så är
karaktärerna inte det, han tycker de har mycket av svenskarnas "livsförnekelse".337 En liknande synpunkt
hittas i Hallandspostens recension, där beskrivs familjen i romanen som helamerikansk, men man menar
samtidigt att romanen gestaltar 2000-talet och att "svenska nationella karaktärsdrag [min kursivering]
kommer in på ett hörn", i form av depression.338 Gefle Dagblad menar att romanen gestaltar en familj i kris,
vilket recensenten menar är ett ständigt återkommande tema både i amerikanska och svenska romaner. I
denna recensionen hänvisas det även till att Franzen har svenskt påbrå, samt till att det finns en svensk
emigrant i romanen.339 Aftonbladets recensent ser i romanen ännu mer likhet med Sverige. Där beskrivs
romanen handla om "vår tid", men i recensionen nämns det också att Franzen har en svensk pappa och
335

http://www.firstpost.com/world/franzen-goes-exotic-the-indian-woman-and-the-great-american-novelist31972.html (hämtad 2015-07-06)
336
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/franzens-amerika-i-full-frihet/ (hämtad 2015-07-06)
337
http://www.expressen.se/kultur/inte-den-sortens-frihet/ (hämtad 2015-07-06)
338
http://hallandsposten.se/nojekultur/recensioner/bokrecensioner/1.1375870-franzen-ser-det-stora-i-det-lilla
(hämtad 2015-07-06)
339
http://www.gd.se/kultur/bocker/an-lever-berattelsen (hämtad 2015-07-06)

66

recensenten frågar sig om Frihet kanske handlar om Sverige, dock utan att gå in på vad likheterna med det
svenska samhället skulle vara. Senare i recensionen beskrivs dock romangestalten Walter och hans
"nedärvt svenska [min kursivering] motvilja mot konflikter."340
Av detta drar jag slutsatsen att livsförnekelsen, depressionen och konflikträdslan som gestaltas i romanen
kopplas av recensenterna till någon form av svensk nationell karaktär. Något essentiellt "svenskt" som kan
ärvas finns inte, men som jag skrivit i inledningen till uppsatsen så sker, trots politiska skillnader och
motsägelsefulla bilder av USA, en kulturell överföring från USA. Amerikansk masskultur har en stor inverkan
på vardagligt liv även utanför USA, speciellt i Europa.341 Därför menar jag att romanen ändå kan diskuteras i
relation till Sverige.
Som recensenterna nämner finns också en historia av svensk utvandring till USA. Tom O'Dell diskuterar hur
bland annat brev från släktingar som emigrerat till USA spelade en roll för konstruktionen av USA som
löftets land, den nya världen. USA blev emigranternas land och ett kärl för förhoppningar och drömmar och
USA knöts genom utvandringarna närmare till svenskt vardagligt liv.342 I det här sammanhanget vill jag
också lyfta fram den svenska tv-serien Allt för Sverige,343 där amerikaner reser till Sverige för att söka sitt
svenska ursprung, som en sorts omvänd kulturell överföring. Serien har blivit nominerad till det
amerikanska tv-priset Emmy.344 I kombination med den kulturella överföringen från USA, finns alltså en
historisk relation som inte är obetydlig i nutid.
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Diskussion
I detta kapitel, som avslutar uppsatsen, sammanfattas resultatet och anknyter till syftet, frågeställningarna
och de teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som använts. Slutligen problematiseras
forskningen, min egen roll i den, samt dess framtidsutsikter.

Sammanfattning och tolkning av resultat
Syftet med denna studie var att studera hur idealbilden av den vita heterosexuella medelklassfamiljen
uttrycks i Frihet och jämföra detta med mina utvalda teorier. Analysen av Frihet har visat att ett traditionellt
familjeideal konstrueras, i relation till klass-, genus- och vithetsnormer och jag redogör för detta nedan.

Arbetarklassen massifieras och demoniseras
Jag har i analysen redogjort för att medelklassen får vara individer till skillnad mot arbetarklassen som får
representera statiska intressen. Medelklasstillhörighet beskrivs som mer idealiskt, genom ett
gränsdragande från arbetarklassen, som demoniseras, bland annat genom att associeras med alkoholism,
rasism och våldsamheter. Walters far och bröder konstrueras som Walters meningsmotståndare under
hans uppväxt, men Walter fortsätter dock sitt avståndstagande mot arbetarklassen som vuxen. Som
nämnts i tidigare forskning berättar Brisman, McClanahan och South om hur det konstrueras en fientligt
inställd lantlig "andra" när Walter senare i livet leder ett arbetsprojekt som innefattar bergstoppsbrytning
och tvångsförflyttning av landsortsbor.345 Den person som får representera landsbygden (och Walters
nemesis) är Coyle Mathis som Walter menar "förkroppsligade [...] den odelat negativa anda som rådde i
West Virginias obygder".346 Han återknyter honom både med sin far och sin äldre bror genom att likna
honom med sin fars "styvnackade, självdestruktiva elakhet"347 och referera till Coyle Mathis och sin bror
Mitch som "andliga bröder".348 Mathis är den starkaste motståndaren till Walters arbetsprojekt eftersom
han inte vill flytta ifrån området. När Walter försöker övertala honom hotar Mathis med att bussa sina
hundar på honom och Lalitha, vilket gör att arbetarklassen/landsortsborna senare betecknas som ett hot
mot den "mörkhyade och förföriska" Lalitha när hon återvänder på egen hand, som redogjort för i
analysen. Förutom Blakes rasistiska stötfångare ("jag är vit och jag röstar") och de övriga
arbetarklassmännen ovan råkar även Walter ut för en annan man från samma "obygd" som kallar Walter
för "Satans jävla niggerälskare" innan han knuffar in honom i en glasruta.349 Jag menar att detta visar hur
arbetarklassen konstrueras i opposition mot medelklassen, bland annat genom att positioneras som
grymma och rasistiska. Samtidigt som arbetarklassen skrivs fram på detta sätt så beskrev jag hur Walter
skildras som en fin klassresenär.
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I den tidigare forskningen om Frihet diskuterades individualism och individen som ansvarig för sin egen
lycka. I min analys visade jag hur detta gestaltas genom att Walter betecknas med egenskaper som skiljer
honom från arbetarklassen och medger hans klassresa, samtidigt som hans far och bröder, som inte delar
dessa egenskaper, förblir i en stigmatiserad kontext. Walter är, till skillnad från sin far och sina bröder, lik
sin mor och sina farbröders familjer och en "fin" klassresenär, som Patty utrycker det: Walter var "vinnaren
[min kursivering] i sin familj".350 Walters personlighet och egenskaper liknas med hans släktingar från
medelklassen och på så sätt beskrivs medelklasstillhörigheten både som nedärvd i form av egenskaper, och
essentialiserad. Även Skeggs diskuterar existensen av en diskurs kring att försöka göra arbetarklassen
ansvarig för sitt eget tillstånd. Det sker exempelvis genom att fokusera på fattigas beteende, i stället för att
problematisera samhällsstrukturen.351 Romanen diskuterar inte orsaker till samhälleliga klasskillnader. I
stället läser jag romanen som om och för medelklassen. Arbetarklassen förstärker medelklassens kvaliteter
och finns med som alkoholiserade och depraverade. Skeggs menar att "strukturella problem transformeras
till en individualiserad form av kulturell olämplighet där en subjektivitetsposition erbjuds arbetarklassen
[...] en subjektivitet som är orörlig, värdelös och överflödig och som inte kan, på grund av lokaliseringen i
sin sjukliga kultur, göra något av sig själv."352 Därav blir individen själv ansvarig för sin klass, lycka och
mobilitet. Detta trots att, som Skeggs menar, alla kroppar inte kan få tillgång till olika rum, mobilitet
erbjuds ett utvalt fåtal och är en resurs som inte alla har en jämlik tillgång till.353

Vita som civiliserade och mänsklighetens norm
Arbetarklassmännen som beskrivs lever därmed inte heller upp till (den maskulina) vithetens ideal, medan
Walter i kontrast konstrueras som en vit hjälte i sina lidanden och strävan efter att vara en bättre människa,
vilket särskiljer honom från övriga romangestalter. I analysen visade jag också hur Lalitha exotifieras och
existerar som ett objekt som belyser Walters godhet och hans relationer till Richard och Patty. Medan
vitheten framstår som omärkt och mänsklighetens norm blir de icke-vita i romanen osynliggjorda eller
rasifierade. Det visas bland annat när Walter distanserar sig från Lalithas pojkvän Jairam, som han kallar "en
indier av den riktigt gamla stammen". Jairam får representera en patriarkal kultur, medan Walter å andra
sidan, genom att lyfta fram att han som chef tror på Lalitha och inte enbart ser henne som någons framtida
fru, i kontrast representerar civilisation, modernitet och jämställdhet. Dessa värderingar knyter han till en
vit västerländsk kultur genom att skilja sig från Jairam och peka ut honom som en gammaldags indier.
Resultatet blir, som Dyer menar, att vitheten gör anspråk på civilisation som sin särskilda dygd.354 Vithet
och medelklasstillhörighet konstrueras därmed i opposition mot vad det inte "är" och precis som
arbetarklassen förstärker medelklassens kvaliteter, så förstärker icke-vita de vitas, genom sin närvaro.
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Femininitet rangordnas inbördes men underordnas maskulinitet
Analysen har också visat att femininiteter rangordnas inbördes, där diskurser kring respektabilitet uttrycks.
Både Carol som ensamstående mor och arbetarklass och Abigail, som singelkvinna, blir framställda som
oansvariga och egocentriska, medan Patty som representerar medelklassfemininitet, äktenskap och
moderskap som är präglat av respektabilitet, i kontrast gestaltas som idealisk. Analysen visade hur Carol,
som var den enda som inte "bidrog till statushöjningen" på gatan, skildrades som slarvig, oansvarig och
promiskuös, vilket polariseras mot den ordentliga hemmafrun Patty. Singelkvinnan Abigail blir sedd som en
"sorglig karikatyr" genom Joeys blick, vilket exempelvis inte sker med den utpräglade singeln Richard.
Abigail beskrivs också av Joey som representerande av en fara, en förvarning om vad Patty kan bli om hon
inte "passar sig". Även här pågår en definiering av vad idealet inte är; genom att skilja ut dem som inte
anses respektabla definieras medelklassfamiljer som idealiska, som Skeggs uttrycker det: "Respektabiliteten
var nära knuten till familjeidealet [...] och [...] blev ett sätt att visa hur man skiljde sig från de kvinnor som
tilldelades exempelvis positionerna patologisk, smittsam eller giftig."355
Vidare så har det i analysen framkommit att femininitet underordnas maskulinitet. Det visas delvis i
gestaltningen av diskurser kring våldtäkt. Som Ray påpekar så minskar Pattys chanser till upprättelse efter
våldtäkten för att hon druckit och flörtat. För att Patty ska vara trovärdig i våldtäktsmålet ställs därmed
höga krav på hennes respektabilitet. Detta påminner också om Frykman och Löfgrens diskussion om den
historiska dubbelheten i kvinnosyn, som lades fram i den historiska återblicken av familjeideal.
Överklassflickan förväntades vara kysk medan mannen skaffade sig sexuella erfarenheter med
arbetarklasskvinnor eller prostituerade, vilket resulterade i en binär syn som utgörs dels av det rena
modersidealet, dels den "syndiga" kvinnan. En syn som jag i likhet med Frykman och Löfgren menar lever
kvar, fast på ett mer komplext sätt. Det ger striktare ramar för kvinnor och heterosexuella mönster, vilket
visas i parrelationerna, med Connies passiva femininitet kombinerad med Joeys aktiva maskulinitet som det
mest övertydliga exemplet. Men inte minst blir den feminina underordningen tydlig när homosocialitet,
homosociala begär och maskulinitet studeras. Där gestaltas mäns relationer som primära, medan kvinnor
blir utbytbara objekt i rivaliteten mellan männen, vilket överensstämmer med Sedgwicks teori.
Relationerna mellan män legitimerar därför kvinnlig underordning.

Moderskapsideal och äktenskapsideal
Tydliga diskurser om modersideologi återges också, både inom ramen för respektabilitet och vithet. Pattys
val att bli hemmafru diskuterades av Connidis och Berkowitz som ett resultat av konflikten mellan arbetsliv
och familjeliv, att Pattys mor inte var en bra mamma till Patty samtidigt som hon gjorde karriär. Detta kan
relateras till modersideologin. Svenska studier visar att förväntningen att kvinnor ska ta ett större ansvar
för barn och hushåll leder till arbetsdelning. Normer kring föräldraskap skiljer sig för män och kvinnor,
355
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moderns relation till barnet tas mer för given och moderskap konstrueras gärna som en del av kvinnors
identitet.356 Det överrensstämmer även med det vita feminina genusidealet som enligt Dyer dras från
jungfru Maria, där moderskapet är fulländningen av kvinnans natur.357 Detta kan i sin tur liknas med
diskurser som omgärdar respektabilitet, där kvinnor måste vara ansvarstagande och omvårdande. När
Patty efter separationen från Walter ägnar sig åt omsorgspraktiker blir hon till slut enligt Jessica "den
perfekta mamman" och återknyter i slutet av romanen de äktenskapliga banden med Walter. Äktenskapets
helgd legitimeras därför, vilket ytterligare förstärks av att skilsmässor inte är närvarande i romanen.
Connidis menar att skilsmässa inte framställs som centralt i romanen, då ingen skiljer sig trots att mer eller
mindre olyckliga förhållanden finns närvarande. För Connidis framställs därför inte skilsmässa som
anledningen till att barnen blir olyckliga.358 Men jag menar att, även om skilsmässor inte blir "skuldbelagda"
som orsaken till olyckliga barn, så framstår äktenskapet ändå som det idealiska, när nu skilsmässor inte ens
existerar.

Maskuliniteter och (heterosexuell) tvåsamhet
I analysen framkom att när maskuliniteterna (Joey och Richard) förändras till mer socialt accepterade
former så hamnar de i (heterosexuell) tvåsamhet. När maskuliniteterna förändras går även kvinnornas
roller från att vara utbytbara och en länk mellan männens relationer till att vara motparter i äktenskap och
tvåsamhet, vilket jag menar är ännu ett exempel på att romanen skriver fram traditionella genusideal som
centralt. Frihet avslutas med ett sorts hyllande av parrelationer, där Walter och Patty som återgår till sitt
äktenskap är det primära exemplet. Richard hamnar i ett seriöst förhållande och Joey och Connie
stabiliseras som gift par efter Joeys sökande efter sin maskulinitet. Även Carol, som till en början beskrivs
som promiskuös och vulgär, framställs som mindre "farlig" och mer lycklig när hon hamnar i en parrelation.
När man finner sig själv så finner man sig med andra ord i en parrelation. Den som legitimerar
genusordningen är den hegemoniske maskuliniteten, vilket jag definierade Walter som. Walter försöker
förhålla sig på ett mer modernt sätt, vilket är nyckeln till den hegemoniske positionens överlevnad,
samtidigt som traditionella familjenormer produceras genom honom. Den hegemoniske maskuliniteten har
en tydlig länk till familjeideal. Under 1800-tal, när hemmets och arbetslivets sfär åtskildes, renades den
hegemoniske maskuliniteten och blev strikt heterosexuell, medan den homosexuelle blev avvikande.359
Under samma tid stärktes ju även ideologin om den lilla familjegruppen, med mannen som
familjeförsörjare, som Frykman och Löfgren diskuterat. Den här familjeideologin lever fortfarande kvar,
menar jag, om än diskurserna kring det förändrats och lämnat familjebegreppet öppet för
problematisering.
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Diskursiv praktik
Analysen av diskursiv praktik har visat att det finns en relevans att diskutera Frihet även i relation till
Sverige, dels på grund av den kulturella överföringen mellan Sverige och USA, men till största del då även
de svenska recensenterna förhåller sig till den som en samtidsskildring. Detta förstärks av att recensenterna
använder sig av intertextualitet och liknar romanen med kanoniserade verk, vilket ger romanen (och
Franzen) hög status. Trots viss kritik så hyllas den till största del, men en problematisering av
familjebegreppet saknas, vilket var en utgångspunkt för denna studies tillkomst. De diskurser kring
familjebildning som uttrycks i romanen, baserade på klass, genus och vithet menar jag därför blir
reproducerade, genom att receptionen skriver fram att Frihet gestaltar "hur vi lever nu". Därmed så lämnas
även diskurser kring socialt underordnade grupper okommenterade, med undantag från de resistenta
läsningarna. Några av diskurserna kring familjebildning har dock blivit lyfta i den svenska debatten de
senaste åren, bland annat gällande moderskap, skilsmässor och medelklassfamiljer, som nämnt i
inledningen. De traditionella familjeideal, bland annat baserade på modersideologi, heterosexuell
tvåsamhet och arbetsdelning som gestaltas i Frihet återspeglas också i svensk forskning som visar att
normer om föräldraskap strukturerar både arbetsliv och privatliv efter en könsdelning.360 Denna slutsats
diskuterades ovan, där svårigheten att kombinera moderskap med arbetsliv lyftes, utifrån Pattys
erfarenheter. Jag menar därför att gestaltningen av privatlivet är politisk, som tidigare anfört.

Avslutande kommentarer
Som jag tidigare diskuterat kring forskarrollen finns ett bestämt perspektiv närvarande, vilket kan påverka
resultatet. Perspektivet inverkar även på val av teori, vilket kan ha medfört att läsningen påverkats av
aspekter som teorin redogör för. För att uppväga detta har jag försökt vara så tydlig och transparent som
möjligt. Jag har inte hittat något i materialet som motsäger mina teorier, men ett sätt att hitta mer stöd för
tolkningen hade kunnat vara att bara fokusera på en eller ett par aspekter, till exempel klass eller
respektabilitet, för att fördjupa evidensen. Men uppsatsen hade då gått miste om det breda
intersektionella grepp kring familjen som jag ville använda. Analysen har visat hur klass-, genus- och
vithetsideal är viktiga beståndsdelar och samverkar i konstruktionen av familjeideal i Frihet och blir ett
hegemoniskt sätt att leva som andra former skiljer sig från.
I min analys av Frihet visade jag även hur underordnade och dominerade subjektspositioner tillskrivs i
relation till klass, genus och vithet. de los Reyes och Mulinari menar att sociala positioner fylls med mening
genom mänskligt handlande och dominansrelationer, som tidigare framlagt. I romanen sker detta genom
diskurser kring bland annat smak och självkontroll, där ett bruk förfinas när det associeras med
medelklassen. Det visades också genom hur Carol positionerades i förhållande till medelklassfamiljen
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genom diskurser kring respektabilitet. Även diskurser om vithet, resulterade i en framställning av Jairam
som icke-vit och gammalmodig, medan Walter som vit man förknippades med civilisation och jämställdhet.
Som tidigare nämnts framhäver både Fairclough och de los Reyes och Mulinari vikten av att synliggöra
motberättelser i syfte att omvandla den etablerade ordningen, vilket kan liknas vid hur Widegren, Raivio
och Paqvalén har resituerat eller "skrivit om" bilden av sina undersökningsobjekt för att skriva fram mer
mångfacetterade bilder av de kulturprodukter de använder. Mitt sätt att göra det, även om det inte är
jämförbart, har varit att problematisera gestaltningen av underordnade positioner, att visa vad de
förknippas med och hur dominerande positioner skapas. Synliggörandet är trots allt ett sätt att
destabilisera makten.
Jag har framlagt att diskurser baserade på den traditionella familjeideologin tydligt återges i romanen.
Litteratur och andra kulturprodukter visualiserar ofta sociala kontexter som kan diskuteras i bredare
sammanhang. Jag menar därför att det är relevant att relatera ett kulturellt verk som Frihet till en
samhällelig kontext, vilket är något som både den tidigare forskningen om Frihet och det forskningsfält jag
definierat för studien stödjer. Ett förslag till fortsatt forskning är att bredda undersökningen om Frihet till
en komparativ studie, där fler romaner eller andra kulturprodukter som film kan ingå för en samhällsanalys.
Familjeideal kan naturligtvis studeras inom andra verk och även där kan en komparativ studie utföras, vilket
möjligtvis skulle ge mer bredd och variation i materialet och underlätta ett kritiskt och jämförande
förhållningssätt. Just i det här fallet menar jag dock, som tidigare nämnts, att en analys av Frihet har varit av
vikt på grund av dess mottagande.
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