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Abstrakt 

 

Uppsatsen består av en textanalys av 10 Mills&Boon Harlequinromaner om 

med ett kultursociologiskt perspektiv lyfter fram den process hjältinnan i 

Harlequinromanen genomför då hon i böckerna förändras från att vara en 

vanlig kvinna (Everywoman) till att bli en idealkvinna (Idealwoman. Studien 

inleds med en presentation av förlaget Harlequin Mills & Boon samt en 

enkel introduktion av romanens uppbyggnad och handling. Vidare följer en 

tillbakablick på tidigare forskning kring populärkulturen i allmänhet och 

kärleksromaner i synnerhet. Den teoretiska utgångspunkten finns i Pierre 

Bourdieus teorier kring habitus, fält och kapital. Analysen delar upp 

hjältinnans process i fyra delar: Everywoman, Avkodning, Kapitalhöjning 

och Idealwoman. Genom att applicera Bourdieus teorier på 

Harlequinromanhjältinnorna kan så uppsatsen diskuteras på mikro- och 

makronivå. På mikronivå redogör textanalysen för hjältinnans olika 

strategier. På makronivå handlar uppsatsen om att se just dessa strategier 

som en del i ett kultursociologiskt mönster och därmed diskuteras 

böckernas sociala konstruktion och funktion. Uppsatsen vill visa på att 

hjältinnan kan fungera som en metafor för ett reflexivt tänkande kring vår 

vardag och att hon därmed kan säga oss något om oss själva.  
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INLEDNING 

Introduktion 

 

In the space of three weeks, her appearance had been transformed. She had 

swallowed her pride and allowed Rafaello to buy her new clothes.  

  […]Neither she nor her friends had owned the kind of outfits worn by the women 

who were part of Rafaello’s world: the casual but oh-so-smart separates, the 

fashionable but understated garments that none the less screamed their designer 

tags. She had been tortured by fears that her appearance and her visible inability to 

blend in was an embarrassment to him. 

  Now sheathed in a Versace dress, purchased from one of the designer outlets that 

Corfu town offered the rich who flocked to the island over the summer, she had no 

such fear.  

  […] It made her feel like a million dollars and gave her confidence.1 

 

Vad gör en kvinna för att bli lycklig? Hur skaffar hon sig makt? Vilka är 

viktiga attribut att ha och hur kan vi höja vår ställning i samhället?  

  Pierre Bourdieu tillägnade dessa frågor mycket tid och forskning. I denna 

uppsats ska jag med hjälp av hans teorier ta steget in i den fiktiva världen 

och ställa samma frågor i en analys av Harlequinromanernas hjältinnor. På 

vilket sätt liknar hjältinnornas strategier för lycka och framgång Bourdieus 

kapitalhöjningsteorier?  

  Svaret söker jag i tio moderna kärleksromaner. Harlequin Enterprises Ltd 

är världens största utgivare av litteratur för kvinnor. Förlaget grundades i 

Toronto 1949 och publicerar mer än 800 nya titlar varje månad. Varje år 

säljs drygt 200 miljoner, eller 6,6 Harlequinromaner per sekund, i världen. 

Böckerna finns att köpa på 112 internationella marknader, översatta till 26 

språk.2 

  Med tanke på böckernas enorma populäritet världen över finns det 

förvånansvärt lite forskning kring böckerna, dess innehåll och dess läsare. 

De få undersökningar som gjorts är gjorda under 1980-talet, då 

populärkultur i form av kärleksromaner under några år var föremål för en 
                                                                 
1 Lynne Graham (2001) Rafaello’s mistress s 105f. 
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viss akademisk forskning inom området för kulturstudier. Men de senaste 

20 åren har nästan ingen forskning alls behandlat ämnet.  

  För att kunna studera fenomenet nu behövs därför en historisk 

tillbakablick på den tidigare forskningen, och inte minst avsaknaden av 

den. Detta kommer inleda uppsatsen som sedan kommer att koncentreras 

på Harlequinromanernas innehåll. I den här uppsatsen är de det fiktiva 

hjältinnorna som ska stå i fokus för en gångs skull.   

  Böcker som läses av 50 miljoner kvinnor varje år är naturligtvis väl värda 

en studie. Det är en genre skapad av kvinnor, för kvinnor. Men detta i sig 

innebär inte att en studie om dessa böcker endast behöver göras utfrån 

feministiska teorier. Uppsatsen kommer istället inta ett kultursociologiskt 

perspektiv genom att utgå från Bourdieus teorier kring habitus, fält och 

symboliskt kapital.  

  Många av Bourdieus undersökningar försöker förstå vad det är som 

människor måste lära sig och göra för att kunna kämpa sig fram till högre 

positioner i samhället. I Harlequinromanernas värld är det mannens kärlek 

och uppskattning som kvinnan kämpar om. Får hon mannen att älska 

henne, har hon också fått makt över honom och därmed höjt sin ställning 

och nått en högre position.  

  Jag kommer att skildra hur hjältinnans nya sociala miljöer, när hon träffar 

hjälten och senare ofta i en kamp för att behålla honom, kräver att hon 

använder sig av många olika strategier för att nå sitt må. I såväl 

Harlequinvärlden, som i samhället, sker en ständigt en kamp människor 

emellan om att höja våra olika kapital. Denna kamp kräver sina strategier. 
 

The man who came to do her hair ran a comb through the thick curls with a 

grimace.  

  ’This is going to take me forever!’ he groaned. ’Any ideas about how you want it 

too look?’ 

  ’Different, ’Sancha said, feeling reckless. What she really wanted 

to say, was: make me beautiful, make me glamourous, help me get 

my husband back!3 

                                                                                                                                                                                   
2 www.harlequin.se 030412. 
3 Charlotte Lamb (1997) The Marriage War  s 25. 
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Frågeställningar och syfte 

Min frågeställning rör sig kring vad Harlequinromanhjältinnan måste göra 

för att höja sitt symboliska kapital och vad symboliskt kapital är för henne:     

  Vilka krav ställer en kapitalhöjning på hennes förmåga till avkodning och 

på hennes habitus?  

  Vad är skillnaden mellan ”Everywoman” och ”Idealwoman” och på vilket 

sätt är skillnaden väsentlig i kampen om kapitalet? 

   Och vad säger konstruktionen av hjältinnans kapitalhöjningskamp om 

vårt samhälle och våra ideal?  

  Mitt syfte är att genom att inta ett kultursociologiskt perspektiv, som 

böckerna sällan analyseras utifrån, kunna lyfta diskussionen kring 

Harlequinromanerna och deras hjältinnor.  

  Uppsatsen kommer därför att röra sig på både mikro och makronivå. 

Textanalysen utgör den del av undersökningen som ligger på mikronivå 

och som syftar till att ta reda på hjältinnans strategier.  

  På makronivå handlar uppsatsen om att se just dessa strategier som en 

del i ett kultursociologiskt mönster, och därmed diskutera dess sociala 

konstruktion och funktion. Vad är Harlequinromanerna uttryck för, 

egentligen? Genrens nära koppling mellan producent och konsument är 

unik och just därför möjliggörs en diskussion om romanernas koppling till 

vardagslivet.  

  Genom att presentera innehållet med detta perspektiv vill jag därför se 

romanerna i ett samtida sammanhang. Uppsatsen hoppas därmed kunna 

bidraga till att öka diskussionen kring Harlequinromanerna och dess 

funktion som sociologiska objekt.  
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METOD 

Disposition  

Uppsatsen kommer först presentera förlaget Harlequin Mills & Boon, samt 

förklara hur böckerna är uppbyggda.  

  Vidare följer en tillbakablick på tidigare forskning kring populärkultur i 

allmänhet och kärleksromaner i synnerhet. Detta kapitel avslutas med en 

introduktion av Pierre Bourdieus teorier kring populärkultur. Bourdieus 

teorier kring vissa utvalda begrepp kommer sedan presenteras i 

teorikapitlet, då detta kapitel ska vara en grund för undersökningen. 

  I analysen presenteras citat ur Harlequin Mills & Boon böckerna och 

återkopplas där med Bourdieus begrepp. 

  I diskussionen som följer diskuteras uppsatsen på mikro -och makro nivå. 

Tillvägagångssätt 

Studien bygger på 10 utvalda Harlequinromaner av serien Mills & Boon 

Presents. Jag kommer genom en textanalys av dessa utvalda böcker att 

visa hur hjältinnan höjer sitt symboliska kapital (ekonomiska, kulturella och 

sociala kapital) och använder sig av sitt habitus för att nå dit hon vill, dvs få 

mannens kärlek och uppskattning.  

  Min analys kommer att ge en bild av hur Harlequinromanhjältinnan genom 

olika strategier kämpar för att höja sitt symboliska kapital. Läsarna guidas 

in en värld där hjältinnan slutligen alltid lyckas med sitt mål, som alltid är att 

vinna hjältens kärlek.  

  Jag kommer att behandla Harlequinromanen som en representation av 

verkligheten, dvs jag utgår från att det finns en koppling mellan den 

konstruerade hjältinnan och det reella samhället. Därför har jag i analysen 

valt att se på hjältinnan som en verklig kvinna, istället för att fokusera på att 

det är en fiktiv person vars handlingar är konsturerade.  

  Själva konstruktionen av hjältinnan kommer jag ta upp i slutdiskussionen, 

men i analysdelen behandlar jag alltså hjältinnornas strategier som om det 

vore reella handlingar som skett på riktigt. Sambanden mellan det fiktiva 
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och det reella återkommer jag också till i min koppling mellan hjältinnans 

strategier och Pierre Bourdieus teorier. 

  I teorikapitlet har jag använt mig av Bourdieus egna verk förutom i 

introduktionen, som är en sekundärkälla 4. Jag har valt att inte fokusera på 

en diskussion kring kritik på Bourdieus teorier och begrepp. För min studie 

är det inte relevant att diskutera eller ifrågasätta Bourdieus teorier och 

hans position, utan hans teorier får stå som ett exempel på vedertagna 

kultursociologiska teorier som kan användas för jämförande analyser inom 

andra fält. 

  Rent praktiskt har min analys gått till så att jag läst de utvalda 

kärleksromanerna två gånger. Första gången läste jag dem rakt igenom 

utan att göra noteringar. Efter att ha läst alla återgick jag till den första och 

började leta upp citat och sektioner som jag ville använda mig av i 

analysen.  

  Jag har valt ut citat och delat in dessa under fyra kategorier; lågt kapital 

utan/innan mannen, kodifikation, kapitalhöjning och Idelwoman (se vidare i 

analysen). Efter kartläggningen och analysen av hjältinnans strukturerande 

av kapitalet kommer jag kortfattat att applicera och återknyta till Bourdieus 

teorier.  

Definitioner 

Med orden hjälte och hjältinna menar jag den manliga och den kvinliga 

huvudpersonen i romanerna, utan att de för den sakens skull behöver begå 

några hjältemodiga stordåd i ordets rätta bemärkelse. 

  Namnet Mills & Boon förekommer på vissa ställen istället för Harlequin. 

Detta beror på att i England ges böckerna ut under förlagsnamnet 

Harlequin Mills& Boon, men i vardagligt tal kallas de bara för Mills&Boon. I 

t ex Sverige och i USA är däremot samma böcker kända under namnet 

Harlequin. Därav de olika namnen på böckerna, beroende på i vilket 

sammanhang och i vilket land de diskuteras.  

  Det akademiska fältet för kulturstudier låter jag gå under sitt 

internationella namn, Cultural Studies. 

                                                                 
4 Min introduktion presenteras utifrån kapitel 11 i Per Månssons (red) Moderna Samhällsteorier (1998). 
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  I analysen har jag skapat två termer som jag i huvudsak kommer att 

använda för att beskriva Harlequinromanshjältinnans olika gestalter: 

Everywoman och Idealwoman. Dessa begrepp har jag själv hittat på, men 

jag använder mig av engelska termer eftersom jag inte tycker att en svensk 

översättning får riktigt samma innebörd. Med Everywoman menar jag ”en 

vanlig, naturlig kvinna, vem som helst” och med Idealwoman menar jag 

”Harlequinvärldens idealkvinna”.  

  Alla definitioner av Bourdieus termer tas upp i teorikapitlet.  

Urval 

Studien baseras på 10 Harlequinromaner, på orginalspråket engelska, i 

serien Mills & Boon Presents. Det är olika författare till varje bok med ett 

undantag då en författare är representerad med tre böcker. Detta urval 

gjordes helt slumpmässigt eftersom jag inte alls brydde mig om författarna 

vid mitt urval; deras individuella skillnader och likheter ska jag inte alls 

analysera eller ta hänsyn till i denna uppsats.  

  Jag har valt att analysera böckerna utgivna på engelska, då detta är 

orginalspråket. Långt ifrån alla böcker blir översatta till svenska och flera av 

de böcker jag analyserat finns inte i svensk översättning. Jag har då valt att 

enbart analysera de engelska versionerna av samtliga böcker. 

  De olika böckerna är utgivna åren 1996 till 2002, detta för att få så aktuell 

stämning som möjligt och för att undvika de olika skillnader som dyker upp 

i böckerna under olika tidsepoker. 

  Jag har medvetet valt böcker där äktenskap mellan hjälten och hjältinnan 

är en central punkt. För en oinsatt läsare kan Harlequinromanernas 

handling tyckas vara lika, men det finns mängder av olika fokusering på 

olika handlingar. I en del böcker är relationen mellan huvudpersonerna mer 

en bihandling då fokus ligger på något annat; t ex en tvist om ett arv, en 

äventyrsexpedition eller företagsintriger. I dessa böcker blir det ofta först i 

slutet av boken som fokus flyttas till hjälten och hjältinnan. 

  I böcker där äktenskap är en central punkt däremot, blir ofta förhållandet 

mellan huvudpersonerna mycket viktigt och välbeskrivet genom hela 

boken. För att bäst kunna genomföra analysen har jag därför gjort ett urval, 

framför allt baserat på namnet på titlarna, av vilka böcker jag ska använda 
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mig av i min studie. Böcker som t ex utspelas i Afrikas djungel känns heller 

inte så relevanta för samhällsanalysen. 

  Anledningen till urvalet av engelska böcker (istället för t ex amerikanska) 

är att dessa strukturer är tydliga i de engelska böckerna i denna serie. 

Dessutom vill jag koncentrera mig på en serie, från ett land för att slippa 

diverse skillnader med hänvisning till etnicitet.  

Min egen position 

Varje individ ett eget förhållningssätt till kulturen. När det gäller 

populärkultur = kärleksromaner= Harlequinromaner finns det olika 

förhållsningssätt som man som läsare och forskare kan inta. Låt oss för 

enkelhetens skull dela upp dessa förhållningssätt i tre grupper: antingen 

gillar man dem, antingen hatar man dem eller så förhåller man sig ”ironisk” 

till dem. Etnografen Ien Ang delade upp sin studie av de som tittar på TV-

serien Dallas på detta sätt (se fortsättning s.19). 

  Intressantast att nämna metodologiskt är den ”ironiska” gruppen. Här 

finns ett sorts subjektivt förhållningssätt som innebär att man har en sorts 

hatkärlek till populärkulturella produktioner. Genom att definiera sig själv 

som t ex välutbildad feminist kan man legitimera sin fascination utan att 

behöva stå för att man egentligen gillar det. Personer i denna grupp menar 

att de rent intellektuellt sätt förstår att produkten är dålig, men att det är just 

därför de, genom sin ställning och kunskaper, kan njuta av produkten med 

ironi och distans.  

  Det skulle alltså kunna vara en akademiskt intellektuell ståndspunkt för 

mig att deklarera att ”jag inte anser att Harlequinromanerna är bra litteratur, 

men att jag kan läsa dem med ironi och därmed få en tillfredsställande 

analys”. Jag menar att ironi som metodologi effektivt kan användas för att 

frossa i lågstämplad kultur utan att själv behöva ta ställning och redovisa 

sina egna intressen.  

  Men det kan jag inte göra. För jag älskar dessa romaner, jag har läst dem 

sedan jag var 12 år gammal och fortsätter förtjust att läsa dem. Jag är 

säker på att min kunskap om genren (jag har läst cirka 2500 

Harlequinromaner) färgar av sig på sina ställen; t e x i urvalet då jag valt 

bort böcker som en icke-insatt person kanske skulle inkluderat i studien. 
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Eftersom jag läst så många visste jag vilken sorts böcker jag ville 

analysera och använde mig mig av min förkunskap i mitt urval. 

  Jag är därmed medveten om min subjektivitet, men jag tycker inte att 

subjektivitet ska anses som något negativt utan istället som ett nödvändigt 

redskap för förståelse. Jag vill egentligen inte behöva legitimera mitt 

studieobjekt utan vill istället förbihållninglöst kasta mig rakt in i analysen 

och kritiken. Men böckerna och dess läsare är stigmatiserade och detta 

behöver ändå poängteras. Detta är väl en vanligt förekommande paradox 

för populärkulturella studier: det finns en vilja att presentera litteraturen 

som värdig en studie samtidigt som man alltid måste motivera just varför 

det är så, och därmed medge att det finns ett dilemma och att litteraturen 

är annorlunda från den rådande normen. 
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BAKGRUND 

Det finns vissa grundläggande regler och normer i Harlequinromanvärlden. 

För fortsatt läsning av min studie är det viktigt att förstå förlagets historia, 

böckernas generella uppbyggnad samt de olika former för äktenskap som 

förekommer och är väsentliga i romanerna.  

Harlequin och Mills & Boons bakgrund 

Harlequin Enterprises Limited grundades 1949 av kanadensaren Richard 

Bonnycastle. I början var det ett litet förlag som mest publicerade 

amerikanska och brittiska författare i varierande genrer, som deckare, 

kokböcker och western. 1957 började man köpa publikationsrättigheterna 

till kärleksromaner från det brittiska förlaget Mills & Boon, som med stor 

framgång givit ut kärleksromaner i Storbritannien sedan 1909. Harlequin 

har uteslutande koncentrerat sig på romantikgenren sedan 1964.
5
  

  1970 hade Harlequin en årlig försäljning på blygsamma tre miljoner 

böcker i Nordamerika. Man begav sig då över Atlanten, slog sig samman 

med Mills & Boon 1971 och fick tillgång till över 100 brittiska författare - och 

en läskrets som troget köpt kärleksromaner i över 60 år. I England heter 

förlaget idag Harlequin Mills& Boon. Expanderingen av det romantiska 

imperiet hade börjat.  

  Ny VD blev Lawrence W Heisey och han utgick från att böcker kunde 

säljas precis som vilken annan vara som helst. Det viktiga var att försöka 

hitta kunderna och de rätta kanalerna för att nå ut till dem. En av dessa 

metoder var att sälja böckerna i livsmedelsaffärerna så att det skulle bli lika 

självklart för kvinnor att köpa böckerna som att köpa mat. En annan 

framgångsrik metod var prenumeration. Böckerna var billiga och under 200 

sidor långa, vilket gjorde att förtjusta läsare köpte flera stycken i månaden. 

  Under 1970-talet ökade Harlequin sin försäljning stadigt, man började 

expandera till andra länder och 1979 kom böckerna till Sverige. 1970 hade 

man sålt tre miljoner böcker runt om i världen, 1980 sålde man nästan 200 

miljoner, varav ca 3,5 miljoner i Norden. 

                                                                 
5
www.harlequin.com 030412. 
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  I dag är Harlequin ett av världens mest globala bokförlag. De samarbetar 

med partners i över 100 länder och de säljer överallt där de provar lyckan. 

Förlaget har ett försprång gentemot sina konkurrenter eftersom de 

koncentrerar sig på en genre. Romantik är en lönsam försäljningsvara och 

Harlequin har närmast monopol på genren, framför allt i Europa och Asien.
6
 

Harlequinromanen 

Harlequinromanerna skrivs efter vissa strängt hållna ramar och format. 

Varje bok skall innehålla vissa standardkomponenter som hör till respektive 

serie, och utifrån dessa kan författaren sedan variera sig. Förlaget ger 

riktlinjer åt författarna i så kallade guidelines, som kortfattat beskriver vad 

en Harlequinroman bör - och, inte mindre väsentligt, inte bör - innehålla.  

  I en guideline från 1993, för den klassiska och äldsta serien Romantik, 

står att hjältinnan förslagsvis kan vara lite yngre än hjälten och sexuellt 

oerfaren. Hon bör hålla sig med traditionella moraliska värderingar. För att 

läsaren ska kunna identifiera sig med henne måste hon absolut vara 

intressant och sympatisk. Hennes manliga motpart skall äga en dynamisk 

personlighet som rymmer både styrka och ömhet. Handlingen får inte 

innehålla för mycket av krass verklighet, utan den skall mer ha karaktären 

av en dröm som går i uppfyllelse. Sexskildringar i explicit form hör inte 

hemma i en Harlequinroman av typen Romantik. Också längden är 

fastslagen:156 sidor lång. Man läser ut den på ungefär två timmar.
7
  

  Eftersom läsarna har en väldigt hög förväntningshorisont måste 

författarna hålla sig vid de normer och ideal som Harlequinromanerna 

upprätthåller. Författarna Linda Barlow och Jayne Ann Krentz definierar 

det: 
The reader trusts the writer to create and re-create for her a vision of a fictional world 

that is free of moral ambiguity, a larger-than-life domain in which such ideals as 

courage, justice, honor, loyalty and love are challenged and upheld. 8  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att innehållet i dessa böcker 

naturligtvis varierar, men fokus ligger alltid på ett heterosexuellt 

kärleksförhållande. Så ska de vara och det är den handlingen som läsarna 
                                                                 
6
Judy Margolis, Romancing the east.  Report on Business: World Press Review, Feb 92, Vol. 39 Nr 2, s 54.  

7
Nina Solomin, Två kg potatis och en Romantik special, tack! Svenska Dagbladet 1996-01-24 s  35.  
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förväntar sig. Det är också viktigt att förstå att relationen mellan hjältinna 

och hjälte är handlingen. 

  Så gott som alla författare (varav 99% är kvinnor9) kommer från 

engelsktalande länder -framförallt USA, Kanada, England och Australien- 

och även böckernas hjältinnor kommer nästan alltid från dessa länder. 

Hjälten kan ibland vara sydeuropé och i enstaka fall arab, men oftast 

kommer han från samma land som hjältinnan. 

  Förlaget använder sig av en stor författarkrets. Varje år skickas 20 000 

manuskript in till förlaget från hoppfulla kvinnor som vill se sina alster 

publicerade. Om boken sedan antas får författaren vara beredd på att 

hennes originaltext kommer att genomgå en hel del förändringar i 

redigering och översättning till de 26 språk böckerna översätts på. De är 

också medvetena om att det i första hand är förlagets namn som säljer 

böckerna, inte författarens namn.  

  Undersökningar visar att de flesta författarna själva är läsare av genren. I 

många fall är författarna hemmafruar som ser sin chans att få 

författardrömmar att gå i uppfyllelse och samtidigt tjäna egna pengar. De 

har en royalty på endast 6%, men vet också att deras böcker kan komma 

att ges ut i enorma upplagor världen över.10 

  Härmed ges också chansen för kvinnor att både inta rollen som producent 

och konsument; en roll som förlaget gärna ser förekommer. Banden mellan 

läsare och författare är starka och en av grunderna till förlagets framgång. 

De är beroende av att läsare själva skickar iväg manuskript till böcker vars 

handling de själva vill läsa om. Som en del av sin marknadsföringsstrategi 

tar man på detta vis reda på vad läsarna vill ha och kan fortsätta producera 

liknande böcker.  

Äktenskap i romanerna 

Det finns många olika serier inom Harlequin Mills & Boon böckerna, t ex 

historiska böcker, läkarromaner etc. De böcker jag kommer att analysera i 

den här uppsatsen är av serien Modern Romance, vilket är den 

                                                                                                                                                                                   
8 Jane Jakeman,  Hearts and flowers. New Statesman, 1999-03-05. 
9 www.harlequin.com 030412. 
10 Richard Pollak, Romantic slaves of Harlequin Nation, 1992-03-16, Vol. 254 Nr 10, s 334. 
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populäraste serien i Storbritannien.11 I dessa böcker utspelas handlingen 

alltid i modern tid och i just den här seriern är äktenskap mellan hjälten och 

hjältinnan ofta en del av handlingen. Och de olika formerna av äktenskap 

kräver här en presentation.  

  Visserligen är det långt ifrån alla Harlequinromaner som handlar om en 

man och en kvinna som är gifta eller gifter sig under bokens handlingstid. 

Men i de böcker då äktenskap förekommer, finns det i huvudsak tre former 

av äktenskap: framtvingade äktenskap (forced marriage), 

konvensansäktenskap (marriage of convienience), och ”vanliga” äktenskap 

(happily married). 

  Det framtvingade äktenskapet är det vanligast förekommande. Historien 

kretsar kring två personer som tvingas leva tillsammans som främlingar, 

ofta som fiender, men som sakta men säkert lär känna varandra och blir 

förälskade under tiden.  

  De framtvingade äktenskapen har ändrats under åren. I böckerna från 

1920-talet är dessa äktenskap nödvändiga på grund av hjältens våldtäkt av 

av hjältinnan.12 Från 1960-talet och framåt förekommer de på grund av 

hjältinnans ekonomiska förutsättningar. Hon behöver mannens pengar, 

trygghet och sociala ställning och får tillgång till detta genom äktenskapet. 

Dessa äktenskap är grunden till handlingen i dessa böcker då hjältinnan 

försöker behålla sitt oberoende och kämpar mot sin attraktion till hjälten, 

innan han till slut erkänner sin kärlek för henne.13  

  I böcker där det förekommer konvensansäktenskap har hjälten och 

hjältinnan ett lugnare förhållande till varandra. Ofta gifter de sig för att få 

gemensamma fördelar (t ex företagsaktier, vårdnaden om ett barn) och 

förhållandet blir anstängt först när hjältinnan (och även ibland hjälten) inser 

att hon har känslor för sin man och då måste kämpa med känslor gällande 

sitt konstiga uppförande i hans närhet. Då deras äktenskap är byggt på 

något annat än kärlek är hon rädd att hennes nyvunna känslor kommer att 

förstöra förhållandet och att hon därmed kommer att mista honom. Till slut 

bekänner hon dock alltid och han besvarar alltid hennes känslor.14 

                                                                 
11 www.millsandboon.co.uk 030412. 
12 Jay Dixon (1999) The Romance fiction of Mills & Boon 1909-1990s  s 155. 
13 Ibid s 155. 
14 Ibid s 156. 
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  I de böcker då ett “vanligt äktenskap” förekommer är huvudpersonerna 

gifta vid bokens början, men ganska snart uppkommer problem i 

äktenskapet (t ex hon misstänker att han är otrogen) och hjältinnan tvingas 

kämpa för att rädda sitt äktenskap och få tillbaka sin man. 

  I böckerna från 1970-talet och framåt blir ett “förförelsetema” allt 

populärare. I dessa romaner bekämpar hjälten och hjältinnan sin attraktion 

mot varandra genom att hjältinnan står emot hjältens sexuella närmanden 

ända till han bekänner sin kärlek till henne. Ofta har de under handlingens 

gång ingått äktenskap för att legitimera sina handlingar och känslor. 

  Slutligen är det viktigt att påpeka att det sällan är av rent ekonomiska skäl 

hjältinnan vill gifta sig med (den oftast väldigt förmögna) hjälten. Hon skulle 

inte gifta sig med vem som helst endast för pengar ens om hon är i knipa, 

och det finns alltid en attraktion mellan dem. Det existerar dock gott om 

andra kvinnor i romanerna som är ute efter just detta; hans pengar och 

ställning. Hjältinnans främsta mål med äktenskapet är istället att vinna 

hjältens kärlek och uppskattning. Denna underliggande strategi är inte alltid 

uttalad, men ändå självklar för läsarna. 
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TIDIGARE FORSKNING 

I takt med att samhällets värderingar och normer ändras, ändras också den 

populärkulturella litteraturens innehåll. Harlequinromanerna ändras radikalt 

varje decennium och olika teman är klart märkbara för olika tidsepoker. 

Viss forskning på området genomfördes för 20 år sedan, men de nya 

böckernas teman och ideal finns det inga studier av. För att förstå varför 

måste ett bredare perspektiv på kulturstudier intas. Den ständigt 

återkommande diskussionen om hög-och lågkultur går inte att bortse ifrån. 

Den har i alla tider förekommit då populärlitteratur ska analyseras. 

  Jag vill i denna uppsats försöka inta ett annorlunda, mer kultursociologiskt 

perspektiv, för att komma närmare på hjältinnorna och deras sociala 

positioner och använder mig därför inte av Cultural Studies traditionella 

forskningsvinkel. Men jag kommer här att redovisa det perspektivet, ur 

vilken den mesta forskning kring Harlequinromaner har förekommit. 

  För en återblick av den tidigare forskningen om Harlequinromaner och 

dess hjältinnor, backar vi därför från Harlequinromaner till hela genren 

romantik inom det som ibland kallas för paralitteraturen, som befinner sig i 

populärkulturen, för att hamna i fältet Cultural Studies.  

Cultural Studies framväxt 

Den forskning som finns om Harlequinromaner finns för det mesta inom  

det akademiska område som kallas Cultural Studies. ”Cultural Studies is, 

of course, the study of culture, or more particularly, the study of 

contemporary culture15”.  

  Cultural Studies föddes på 1950-talet ur disciplinen Leavism, som var en 

form av litterära studier och uppkallad efter grundaren F.R. Leavis.16 Från 

det tidiga 1970-talet analyserades kultur genom konceptet hegemoni; ”a 

term to describe relations of domination which are not visble as such.17   

Cultural Studies blandar ekonomi, politik, genus och rasstudier, etnografi, 

                                                                 
15 Simon During (1993) The Cultural Studies Reader s 1.  
16 Ibid s 2. 
17 Ibid s 5. 
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historia, textanalys och fokuseras på ”who controls communication and 

culture and how they do so.18  

  Olika teorier och verk framlagda av Pierre Bourdieu, Michel de Certeau 

och Michel Foucault har haft stor betydelse för Cultural Studies sedan 

slutet av 1970-talet.19 De franska teorierna utvecklade och förändrade de 

tidigare formerna av Cultural Studies, framför allt eftersom deras modell 

”downgrades the way that economic scarcities operate systematically 

across many fields”20. Dåtidens så kallade new right’s movement, med 

Ronald Reagan och Margaret Thatcher i spetsen, bidrog också till 

framväxandet av Cultural Studies, som var en slags revolt mot de nya 

högerströmningarna i samhället.21  

  Den nya formen av Cultural Studies fick fäste i studentrörelsen på slutet 

av 1970-talet; en studentrörelse som också var i förändring. Studenter som 

identifierade sig som feminister, eller som medlemmar av olika etniska och 

sexuella preferensgrupper, istället för medlemmar av en ras eller en nation, 

var intresserade av att studera kultur efter de s.k. franska modellerna av 

samhället och kulturen.22 

  Det har sedemera under åren funnits många vinklingar och olika 

inriktningar inom Cultural Studies och det är en disciplin som ständigt 

ändrar metod och intresseområden. Under 1970-talet gjordes studier med 

feministisk inriktning, och i början av 1980-talet gjordes den första, och än 

idag unika, studien av romantikläsandet av amerikanskan Janice 

Radway. 23 20 år senare har forskarna inom Cultural Studies flyttat sin 

fokusering till andra genrer och uttryck för kultur (nu talar man t ex mer om 

genus än ren feminism). Studier av masskultur verkar vara förflyttad till TV-

fenomen (t ex dokusåpor) eller studier om cybernetik och nya medier.  

Ideology of mass culture and ideology of populism 

Etnografen Ien Ang, som i boken Watching Dallas (1995) analyserar hur 

människor i Holland förhåller sig till TV-serien Dallas, diskuterar kring vad 

                                                                 
18 Alex McHoul & Toby Miller (1998)  Popular Culture and Everyday life s 1. 
19 During s 10. 
20 Ibid s 12. 
21 Ibid s 13. 
22 Ibid s 12 f. 
23 Utvecklas vidare på s 25 f  
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hon kallar för Ideology of mass culture. Med begreppet menar hon den 

negativa profil som så kallad masskultur vanligtvis har – speciellt i Europa.  

  I sin studie fann Ang att det negativa synsättet på masskultur var generellt 

accepterat i alla tre grupper hon delat upp deltagarna av sin studie i: 

Dallas-haters, Dallas-lovers och ”Ironists”. Det var ”Dallas-lovers” som 

hade det mest komplexa och mest överlagda förhållandet både till 

ideologin och till programmet.24  

  I denna studie tar Cultural Studies ytterligare ett steg i utvecklingen av det 

i århundranden förekommande resonemanget kring hög och lågkultur. De 

två uppdelningarna finns kvar, men defineras nu i två olika ideologier: 

ideology of mass culture (finkultur) och ideology of populism 

(populärkultur). Med dessa två begrepp utvecklas motsättningarna och 

Angs analys resulterar i en resonemang kring varför och på vilket sätt 

finkulturen isolerar sig från vardagslivet genom just sin ovilja att ge efter för 

den lockelse den massproducerade kulturen har på kulturkonsumenterna. 

  Ideologier organiserar inte bara de idéer och intryck av verkligheten som 

människor skapar, utan medför också att människor kan skapa en bild av 

sig själva och därmed skaffa sig en position i världen. Genom ideologier 

kan människor skaffa sig en identitet, de blir subjekt med sina egna 

övertygelser, egen vilja, egna värderingar. Alltså kan en individ som lever i 

Ideology of mass culture kvalificera sig själv som, t ex, ”en person med 

smak”, ”en kulturexpert” etc.  

  Dessutom skapas ju andras identiteter genom denna ideologi. En gräns 

dras av Ideology of mass culture mellan olika individer, dvs ”personen med 

smak”, ”kulturexperten” - och tvärtom.25  

  Motsatsen till Ideology of mass culture är, enligt Ang, the ideology of 

populism . Det är en form av anti-ideologi som ”supplies a subject position 

from which any attempt to pass judgement on people’s aesthetic 

preferences is a priori and by definition rejected, because it is regarded as 

an unjustified attack on freedom”.26   

                                                                 
24 Ien Ang (1993)  Dallas and the ideology of massculture i The Cultural Studies Reader  s 403. 
25 Ibid s  410.  
26 Ibid s 418. 
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  Denna ideologi, eller anti-ideologi, som finns på en mer praktisk nivå, är 

anti-intelektuell och menar att ”there’s no accounting for taste”27, medan 

den mer teoretiska ideology of mass culture försöker hänvisa till 

människors intellekt och på det viset övertyga dem om att ”mass culture is 

bad”.28  

  Den intellektuella hänvisningen gör att det inom sociala institutioner, som 

på utbildningar och inom kulturkritiken, alltjämnt är ideology of mass culture 

som dominerar. Men i det kommersiella samhället i övrigt finns ett 

överväldigande stöd och förtjusning för det spontant anti-intellektuella, 

vilket den kommersiella kulturen naturligtvis tagit tillvara på. Produkter säljs 

med propagandan att alla har rätt att ha sin egen smak och att alla har 

friheten till egna njutningar.29 

  Men Ang menar att the ideology of populism inte bara kan appliceras på 

den kommersiella världens vinningar och intressen. 

  Den sammanlänkas också med det Pierre Bourdieu har kallat den 

populära estetiken; en estetik som är den totala motsatsen mot den 

estetiska disposition där ett konstobjekt enbart bedöms enligt formella 

mallar och objektiva kriterier. Den populära estetiken bedöms olika från 

person till person och från situation till situation. Ang skriver: 
 

What matters for the popular aesthetic is the recognition of pleasure, and that 

pleasure is a personal thing. According to Bourdieu the popular aesthetic is 

deeply anchored in common sense, in the way in which cultural forms in 

everyday life are approached by ordinary people.30 

 

Pleasure, njutning, är dock den kategori som är allra mest ignorerad i the 

ideology of mass culture. I dess diskurser existerar inte njutningen, utan 

istället framhävs moraliska kategorier som ansvar, kritisk distans och 

estetisk renhet. Njutning blir irrelevant. Och det är på detta sätt, menar 

Ang, som the ideology of mass culture placerar sig själv utanför de 

praktiker som populärkulturen rör sig inom i vardagslivet.31 

                                                                 
27 Ang s 418. 
28 Ibid s  418. 
29 Ibid s  419. 
30 Ibid s  420.  
31 Ibid s  420.  
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Populärkultur och litteraturkritik 

Debatten kring populärkulturen är alltså märkt av en hirarki av artistiska 

värdemätningar mellan europeisk högkultur, eller finkultur, och den kultur 

människor köper från den kommersiella världen, dvs populärkulturen.    

  I debatten har framförallt populärlitteraturen haft svårast att hävda sitt 

värde, då både populärmusik och populärfilm ofta anses ha högre status i 

jämförelse. Inom litteraturkritiken förekommer dock många fastslagna 

regler och normer för olika genrer, något som t ex musikkritiken inte lika 

fullt håller fast vid. Att populärmusikens olika subgenrer studeras på 

universiteten är självklart. Samma omfattning verkar man dock inte finna i 

studier av populärlitteraturen. 

  Litteraturkritik har under åren nästan alltid utgått från samma ramar, där 

samma kriterier ofta ställs på böcker ur alla genren. Oftast har det varit 

högkulturen som fått stå som mall för hur all litteratur ska bedömas.  

  I sin studie Romane für die Unterschicht från 1973 analyserar Peter 

Nussers böcker ur populärsortimentet på det vanliga litteraturkritiska sättet. 

Hans sammanställningar fungerar sedan som en provkarta för de 

vanligaste fördomarna som finns om tänkesätt, beteenden och språkvanor 

hos den tyska arbetarklassen och den lägre medelklassen. Nusser anser 

sig till exempel påvisat att populärfiktionen erbjuder läsarna flykt från 

verkligheten och att den ger en kompensation för sådant de måste 

undertrycka i sin vardagliga tillvaro. Böckerna erbjuder också falska 

konfliktlösningar, dämpar oron över de rådande förhållandena och får 

människor att känna sig lyckliga även när de alls inte är det.32  

  Litteraturvetaren Gunnar Hansson kommenterar undersökningen: 
 

Bortsett från att slutsatserna nära ansluter till ideologiskt givna tankemodeller är det 

värt att notera, att flera av Nussers resonemang om populärfiktionen och dess 

läsare hör till det som ständigt återkommer i både den internationella och den 

svenska diskussionen. Dit hör bl. a flykt- och kompensationsresonemangen, som 

innebär att läsarna hävdas vara missnöjda med sin vardagstillvaro, vill fly från 

tryckande eller tråkiga förhållanden i omgivningen och söka kompensation genom 

att identifiera sig med böckernas huvudpersoner och för en stund leva med i deras 

sätt att vara. Sådana slutsatser ligger uppenbarligen nära till hands, men de är å 

                                                                 
32Gunnar Hanson  (1998) Inte en dag utan en bok   s 13. 
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andra sidan inte odiskutabelt självklara. Om de närmast berörda själva får komma 

till tals, kommer de kanske att ge en annan eller en mer sammansatt bild av vad de 

söker och får ut av sin läsning. 33 

 

Denna uppfattning dvs. att ge läsaren möjlighet att själv kommentera sin 

läsning, har på senare år blivit ett allt vanligare inslag i 

populärlitteratursdebatten. Debatten har också handlat om att det visst 

finns ett kulturellt värde i populärkulturen, som under de senaste 

decennierna tågat in på universiteten, på tidningarnas kultursidor och på 

biblioteken; platser där den tidigare lyst med sin frånvaro. 

  En del former av populärkulturen har genomgått en process som 

sociologer kallar för gentrifikation. Gentrifikation sker när kritiker börjar 

behandla populärkultur som en konstform34. En indikator av gentrifikation 

är den alltmer vanliga uppmärksamhet som populärlitteratur får i The New 

York Times Book Review. Här i diskuteras och recenseras ofta deckare, 

fantasy- och science fictionböcker - men inte Harlequinromaner. Skulle 

försäljningen räknas på antal sålda böcker utan undantag för 

romantikgenren, skulle Harlequin ta upp alla 10 platserna på The New York 

Times bestseller litsta, enligt Katherine Orr, på Harlequins PR-avdelning.35 

Men Harlequinromanerna bedöms inte på samma vilkor som annan 

litteratur, inte ens annan paralitteratur. 

Paralitteratur 

Vad är litteratur? Defintionen av termen är viktig. ”Litteratur” är precis som 

”konst”, ”kultur” och ”samhälle” inte en fixerad term – dess innebörd kan 

variera beroende på den sociala funktion termen innehar. Det finns olika 

definitioner av termen ”litteratur”, varav en är ”all skrift som är producerad i 

erkända litterära genrer och all skrift som gör anspråk på att vara 

litteratur”.36 

                                                                 
33 Hansson s 13. 
34 Ibid s 13. 
35 Gina Mallet The Greatest Romance on Earth. Canadian Business. Augusti 1993 Vol. 66, Nr 8 s 6. 
36 Brian Attebery, "Paraliterature" and the Mandate of Paradoxa. Paradoxa Vol. 1, No. 1&2. 1997 s 5. 
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  Men det existerar även andra, mer inoficiella, definitioner på vad som ska 

räknas som litteratur, varav en verkar vara ”bara det bästa, det högsta 

kvalitéarbetet som har producerats i olika genren”.37 

  Litteratur kan också delas upp i olika sub-grupper, vilket förekommer inom 

litteraturkritiken. Termen paralitteratur innefattar olika litterära genrer 

såsom science fiction, skräck, fantasy, romantik mfl. Skillnaden mellan 

paralitteratur och litteratur blir hänvisningen till den realism som 

återkommer i litteraturen men saknas i paralitterturen. Att ”realism” i sig 

borde vara en litterär genre, inte en central punkt därifrån allt annat döms, 

verkar vara en bortglömd synpunkt. Därmed står paralitteraturen alltid i 

skuggan av litteraturen då de är sociala och ekonomiska krafter som 

bestämmer definitionen av vad som kallas för litteratur.38 ”In the simplest 

analysis, then, paraliterature is a catch-all term for forms of popular 

expression (oral and written) that University-trained people treat like weeds 

in a garden”.39  

  Defintionen av paralitteratur som den litteratur som står utanför 

standarddefinitionen av litteratur innebär problem i skapandet av kritiska 

perspektiv på denna form av litteratur. Problematiken ligger i att skillnaden i 

sig klassificerar. Med andra ord, något skiljer sig från normen – och 

normen ska man i kritiken utgå ifrån. Alltså, samtidigt som det är viktigt att 

kritiker förstår skillnaden mellan ”klassiker”, ”fiktion” och ”paralitteratur”, och 

tar hänsyn till detta i sin kritik, innebär också skillnaderna i sig en 

klassificering. Universiteten drar en tydlig linje mellan de olika 

definitionerna genom att ge kurser i fantasy och barnlitteratur, vilket i sig är 

en definition på att denna litteraratur är annorlunda, eller bara ett 

delmoment, inom litteraturvetenskapen. Skapandet av olika förbund, som 

Children’s Literature Association eller Romance Reader Association, 

separerar också denna litteratur från standardliteraturen. I dessa förbund 

kritiseras paralitteraturen på egna vilkor, av väl insatta kritiker. Dessvärre 

kommer dessa publikationer (t ex The Romance Reader’s Guide) sällan i 

kontakt med läsare utanför genren. I sina subgenrer kan alltså 

                                                                 
37 Atterbery s 4. 
38 Ibid s  6. 
39 Ibid s 14. 
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paralitteraturen leva sitt eget liv men kommer sällan i kontakt med olika 

akademiska och kulturkritiska instanser.40 

  Samtidigt är det nödvändigt att behandla Harlequinromaner som just 

Harlequinromaner och inget annat. Lånade kritiska kriterier från andra 

genrer fungerar sällan och det är absolut nödvändigt att låta de olika 

genrerna få ha sina egna kriterier och referensramar. 

 
What should result is a new understanding of this literature which enables it, or 

the best representatives of it, to stand on its own as quality literature 

(regardless of subject matter or intended audience) and which enables criticism 

in this field to approach the literature from an appropriate perspective rather 

than in the borrowed robes of a critical perspective designed for different 

literary genres.41   

 

Termer som paralitteratur, populärlitteratur och triviallitteratur skapar också 

klyftan mellan texter som studeras för sitt värde och texter som studeras 

för sin marknadsföring eller sin påverkan på sin publik. Dessa termer 

föreslår att det finns något som heter litteratur (eller ”kultur” i ett vidare 

perspektiv) och något annat som dimmigt existerar i kanten, i subgenrer.42 

  Studier som gjorts på Harlequinromanerna följer detta mönster; det är 

sällan texten som studeras utan istället görs studier av läsarna; det 

intressantaste verkar vara att studera varför och vilka som läser denna 

litteratur. Det bästa exemplet är Janice Radways Reading the Romance 

från 1984.   

Forskning och fördomar om Harlequinromaner 

Inom kärleksromansgenren är Janice Radways Reading the romance 

(1984) en banbrytande bok eftersom hon var den första akademiska 

litterturkritikern som vågade ge sig in på fältet romance. När hon 1984 i en 

närstudie lät undersöka en grupp amerikanska kvinnor, som läste 

kärleksromaner, var det en av de första undersökningar som 

uppmärksammade böckerna och dess läsare. Radway var inte intresserad 

av att göra en textanalys, utan ville med sin empiriska studie istället ta reda 

                                                                 
40 Atterbery s 16. 
41 Ibid s 18. 
42 Ibid s 28. 
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på vad det är i böckerna som lockar läsaren, vilka sociala och 

psyokologiska behov som ligger bakom läsandet och hur den ideala 

kärleksromanen är uppbyggd, och varför just med dessa komponenter. 

  Anledningen till att Radways studie fått internationell berömelse och 

uppskattning, både från litteraturkritiker i allmänhet, men också från läsare 

av kärleksromaner, är att hon byggde studien på observationer, erfarenhet 

och fakta, inte på fördomar - som så många andra studier av 

populärkulturen fått brottas med under decennier.   

   Men ändå finns det en underton av uppifrån-attityd i hennes studie. Hon 

frågar aldrig kvinnorna i sin studie om de tycker att de saknar något i sitt 

liv. Men ändå refererar hon om och om igen till ett antagande, från hennes 

sida, att så är fallet. Att Radway själv ska förstå läsarna bättre än de själva 

gör är på någotvis taget för givet.  

  På grund av de få studier som faktiskt genomförs blir det dock ofta just 

denna studie, som genomfördes med en liten grupp amerikanska kvinnor 

på 1980-talet, som får ligga till grund för en hel värld av 

kärleksromanskonsumtion. Omfånget och bredden av genren är enorm. 

Likheten mellan de amerikanska kvinnornas liv och reception kan vara 

milsvidd mot andra läsare av helt andra böcker i samma genre i andra 

delar av världen. Värt att poängtera är även att Radways bok i huvudsak 

analyserar historiska kärleksromaner av olika utgivare. 18 av de läsare hon 

intervjuade sade att de aldrig hade läst en Harlequinroman43. Ändå har 

hennes bok används som referat i de flesta analyser av just 

Harlequinläsare.  

  Visst kan boken kan ligga till grund för fortsatta studier, men detta kan 

inte på något vis anses som ett färdigskrivet kapitel - ett evigt svar och ett 

täckt behov av all framtida forskning.  

  Ändå finner jag att det 20 år senare finns få uppföljare till Radways studie. 

Romantikgenren förblir näst intill ignorerad i det akademiska, kulturella och 

samhällssociala rummet. 

  Både före och efter Radways studie, finns det finns dock gott artiklar och 

böcker som har uppfattningen att kärleksromanerna, och framför allt 

Harlequinromanerna, fördummar kvinnor och gör dem passiva. De skadliga 
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effekterna av läsandet anses vara betydande och har sagts kunna 

äventyra både personlighetsutveckling och samhällssystem. Antingen 

kritiseras rollen kvinnor har i böckerna, böckernas stereotypa handling eller 

kvinnors tolkning av det de läser. Böckerna liknas vid sagor, som hjälper 

läsaren att drömma sig bort från vardagen istället för att ta itu med de 

problem hon omges av.  

  Framför allt kommer kritiken från kvinnligt håll och ofta är det feminister 

som protesterar vildast. Carol Thurston skriver i The Romance Revolution 

från 1987: 

 
Much of the feminist criticism of paperback romance novels lumps them all together, 

primarily because no substantive changes in the conventions and assuptions of the 

classical romance formula are admitted, behavioral changes are superficial, and the 

relationship between men and women- the power structure- remains fundamentally 

unchanged. It generally is argued that the romance novel continues to reaffirm the 

domestic, subservient role of women in a patriarchal society.44 

Ett exempel på feministisk kritik mot genren är den feminstiska klassikern 

The Female Enuch från 1971. Där rasar Germine Greer mot de 

massproducerade kärleksromanerna som lurar kvinnor att tro på sagor i 

form av heterosexuell romantik och lycka.45 

  Kärleksromanerna har också fått en väldigt skuldbetonad laddning. 

Kvinnors läsning liknas vid besatthet och böckerna beskylls för att vara 

beroendeframkallande. Taina Modleski, som 1982 skrev Loving with a 

Vengeance. Mass-Produced Fantasies for Women, gör liknelsen mellan 

harlequinläsandet och droganvändning; ”The user must constantly 

increase the dosage of the drug in order to alleviate problems aggravated 

by the drug itself”.46 

  All kritik mot genren och det faktum att dess status är så låg - längst ner 

även i paralitteraturshirearkin - har medfört att en del kvinnor skäms och 

känner skuld när de läser dessa böcker. Janice Radway skriver att: ”many 

                                                                                                                                                                                   
43 Janice Radway (1991) Reading the romanc e. Women, Patriarchy and Popular Literature  s 56. 
44 Carol Thurston (1987) The Romance Revolution  s 70. 
45 Liesbet van Zoonen (1994) New Times  s  93. 
46 Eva Hemmungs-Wirtén (1998) Global Infatuation, Explorations in Transnational Publishing and Texts. The 
Case of Harlequin Enterprises and Sweden  s 31. 
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women feel guilty about spending money on books that are regulary 

ridiculed by the media, their husbands and their children”.47 

  I boken The Romance Fiction of Mills & Boon 1909-1990’s  försöker 

författaren Jay Dixon förklara böckernas utveckling och bemöter också 

vant den allra vanligaste kritiken mot genren. Hon menar att den vanligaste 

kritiken mot Harlequinromanerna är att alla böckernas handlingar är precis 

likadan: flicka möter pojke, de stöter på problem, flickan rymmer, flickan 

kommer tillbaka, missförstånden reds upp och ett lyckligt äktenskap kan 

ingås.48 
 

This, of course, is the plot of Charlotte Brontë’s Jane Eyre, Jane Austen’s 

Pride and Prejudice, Samuel Richardson’s Pamela, Cinderella, and Beauty 

and the Beast. Parallels can be drawn back to Greek and Roman myths, for 

it is one of the few plots in the history of fiction. 49  

 

Dixon påpekar att all genrelitteratur har karaktäristiska handlingsstrukturer, 

antingen det handlar om att kärleken övervinner allt eller om en spion som 

ska rädda världen. Men att förkasta kärleksromaner för att handlingen alltid 

ter sig densamma är att ignorera den viktigaste bestondsdelen av 

genrelitteratur – den välkända, förväntade handlingen.50 
 

The reason crime novels garner respect is often said to be because they are 

male – not just that they are written by men, about men, for men (which is no 

longer true, in any case) but because they put forward male ideals. 

  […] Accordingly, aficionados of this type of fiction claim that they are 

superior to romances because their stories are more realistic. Oh yes? When 

did you last meet a spy? 51 

 

I Their Own Worst Enemies; women writers of women’s fiction (1995) 

menar författaren och feministen Daphne Watson att kärleksromaner 

handlar om kvinnor som accepterar patriarkatet och det manliga förtrycket. 

Därmed, som titeln på boken antyder, anser hon att Harlequinromanerna 

                                                                 
47 Radway, s 54. 
48 Dixon s 1. 
49 Ibid s 1. 
50 Ibid s 1. 
51 Ibid s 1 f. 
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försämrar kvinnans status istället för att förbättra den.52  Watson kritiserar 

också böckerna för att kvinnorna böjer sig för det patriarkatiska förtrycket 

genom att acceptera och ingå äktenskap med hjälten. Jay Dixon svarar på 

Watsons kritik: 

 
One could say the same about Jane Eyre.  The only reason Jane Eyre does not marry 

Rochester initially is because he is already married, not because she rejects the 

institution of marriage altogether. Jane Eyre, of course, belongs to the genre of 

classical literature, and has been reinterpreted by some critics, writing for the modern 

feminist reader, as a book in which the heorine is fighting against patriarchy for her 

autonomy as an individual. However the fundamental plot of Jane Eyre is not different 

than that of a Mills & Boon romance. 53 

Kritik mot kärleksromansgenren har dock alltid förekommit. Redan år 1785 

genomförde författaren Clara Reeve studien The Progress of Romance. I 

den försökte hon förstå varför den tidens litteraturkritiker marginaliserade 

och föraktade de grekiska, medeltida och gotiska kärleksromanerna, som 

hon själv älskade. Hon skrev: ”The learned men of our century have in 

general affected a contempt for this kind of writing, and looked upon 

Romances, as proper furniture only for a lady's library".54  

  Hon påpekade också att det finns vanligt förekommande likheter mellan 

böcker från hög -och låglitteraturen, men att fördomar hindrar många från 

att se dessa likheter. Det är heller ingen mening med att peka ut dessa 

likheter eftersom vi då, enligt Reeves, enbart försvarar våra självvalda 

genrer som något som är annorlunda. ”By defending our chosen genres we 

attempt to defend and define ourselves, and part of definition is 

exclusion”.55 

Bourdieus synsätt  

Förklaringen till avsaknaden av forskning inom fältet Harlequinromaner kan 

alltså härledas till mångåriga, vedertagna ställningstaganden inom studier 

av kulturen och samhället.  

                                                                 
52 Dixon s 2.  
53 Ibid s 3. 
54 Attebery s 2. 
55 Ibid s 2 f. 
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  Pierre Bourdieu har i flera undersökningar påpekat det sociala spel som 

han anser att intellektuella och akademiker ägnar sig åt. Han har skrivit om 

den intellektuella kultur - och vetenskapselitens offentliga mask, om dess 

olika symbolvärden och rituella handlingar.56 

  En viss kultur har valts ut och den får gälla som den ”bättre”; elitkulturen. 

Populärkultur blir dess motsats. Personer vid höga maktpositioner, som t 

ex på universitet, kulturkritiker på tidningar och på bibliotek, godkänner en 

form av litteratur och underkänner en annan. Kritiken bygger man på 

analyser av böcker utifrån sina egna värderingar. De ramar som kritikerna 

själva har satt upp får gälla, stå oemotsagda och accepteras. 

Läsupplevelsen bestäms av förvärvade kulturmönster och upplevelsen av 

litteratur är förankrad i olika tolkningsmöjligheter.57  

  Läsupplevelser av finkultur handlar om att upptäcka symboler och förstå 

dem i det sammanhang de ingår i. Kvalitén är förknippad med 

symbolbetydelsen och denna kulturella kunskap förknippas i sin tur med 

den social positionen.  Detta gäller all form av kultur; konst, film, musik och 

böcker. Därmed blir det populärkulturella (komedier, popmusik etc.) det 

samma som dålig kultur. Och därför hamnar böcker som inte ser ut att ge 

uppenbara symboliska tolkningar långt utanför den goda kulturens kretsar. 

  I sina undersökningar om konsten och museibesöken fann Bourdieu att 

de museibesökare som hade hög utbildning inte ville ha några pilar eller 

förklarande texter vid tavlorna. De betonade att upplevelsen av konsten 

skulle vara fri från vardagen, dvs. de betonade distinktionen från det 

vanliga som en betydelsefull kvalité.58  

  Om man i exemplet byter ut konst mot litteratur finner man att ungefär 

samma ideal råder. Harlequinromanerna handlar i stor grad om vardagsliv, 

romanerna är väldigt förklarande och lämnar väldigt lite över för egna 

tolkningar. Böckerna passar därför inte alls de som letar efter symboler och 

fria tolkningsmöjligheter; kännetecken för högkultur. 

  De högt utbildades överskridande konstideal och deras personliga 

omdömen är emellertid inget uttryck för självständighet. Istället tolkar 

                                                                 
56 Jan Carle (1998) Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion i Per Månsson, (red) Moderna 
Samhällsteorier. Traditioner, riktningar och teoretiker. s 376. 
57 Ibid s 392. 
58 Ibid s 395. 
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Bourdieu detta som ett beteende förvärvat genom utbildning, skolkultur och 

socialt umgänge. Konsten baseras på kollektiva upplevelser som håller 

den sociala gruppen samlad och avgränsar den från andra, dvs. konsten 

bidrar genom sin existens till en kontinuitet av olika sociala värden inom 

olika grupper. 59 

  Det är alltså mäktiga faktorer som skapar kulturens förutsättningar och 

dess behandling. Populärlitteratur borde vara av socialt intresse för oss, då 

den berättar så mycket för om rådande förhoppningar, drömmar och 

fördomar i vårt samhälle. Vardagslivets alla trivaliteter beskrivs och lämnar 

efter sig en version av vår tidsepok och våra ideal. Men avsaknaden av 

seriös forskning på akademiskt håll är tydlig. Bristen på forskning och 

analyser av populärkulturen kan kanske till en viss del förklaras av 

Bourdieus teorier. Men samma välkända, välrespekterade och väl antagna 

sociologiska teorier kan också användas till just en analys av innehållet i 

Harlequinromanerna. 
 

                                                                 
59 Carle s 395. 



 32 

TEORI 

Harlequinromanshjältinnan är som vilken annan kvinna som helst en del av 

samhället. I hennes fiktiva samhälle råder vissa ideal, normer och 

värderingar skapat av författare men baserat på reella förhållanden. Alla 

handlingar styrs av strukturer, och handlingar inom äktenskapen är 

uppbyggda efter osynliga och synliga regler. Pierre Bourdieu har formulerat 

olika teorier om vad människan måste göra för att nå maktpositioner i 

samhället. Hans teorier är allmänt vedertagna och används i många 

sammanhang för att förklara sociala relationer och strategier. Begreppen 

habitus, symboliskt kapital och kodifikation är viktiga beståndsdelar i 

kapitalhöjningen för den som strävar efter ökat kapital i samhället. Detta är 

även viktigt för Harlequinromanhjältinnan.  

  För att förstå hennes strategier för ökad kapitaltillgång (som för henne 

innebär att få mannens kärlek mer än att nå höga sociala, ekonomiska och 

kulturella positioner) kommer jag nu att ta upp några av Bourdieus 

begrepp. Jag kommer att koncentrera mig på de teorier jag tycker är mest 

relevanta för min undersökning dvs. begreppen habitus, kodifikation och 

sociala fält, samt förklara Bourdieus teorier kring familjen som ett socialt 

fält och äktenskapliga strategier.  

Introduktion 

Pierre Bourdieu försöker i flera av sina verk förklara striden om de 

symboliska värden som finns i samhället. Han menar att det alltid sker en 

kamp om sociala positioner inom sociala konkurrensfält. Fälten kan redan 

vara etablerade, eller så handlar kampen om att etablera ett nytt socialt fält 

(t ex familjen).  

  Det handlar alltid om att hålla kvar sin position eller avancera inom fältet, 

samtidigt som det för fältet gäller att bibehålla sin ställning och makt i 

samhället. För att klara detta gäller det att ha symboliskt kapital; socialt, 

ekonomiskt och kulturellt kapital. Kapitalet kan man skaffa sig t ex genom 

sin bakgrund, utbildning, genom att behärska olika attribut och symboler, 

och genom att ha tillgång till mycket pengar. 
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  De olika kapitalformerna är förknippade med olika tillgångar i olika sociala 

positioner. Kapitaltillgångarna kan förvaltas, förärvas, förbättras och 

omvandlas till nya värden i en annan social position. Det inbär alltså att om 

man har stort kapital inom ett fält, kan det ge kapital inom ett annat fält.60  

  Bourdieu använder begreppet homologi för att beskriva att det i en social 

position finns ett slags samvariation mellan olika smaker och livsstilar, 

utbildning, social position och bakgrund osv. 61 

  Det symboliska kapitalets maktstrukturer byggs upp med de 

symbolvärden som erhålls via utbildning, titlar, lägenheter, matvanor, bilar, 

kläder och pengar. Vill man förändra sin klassposition måste man tillägna 

sig det sociala mönster som bär fram elitens klassinnebörd och idé samt 

tillägna sig dess språk, beteende och kunskapsformer.62 Detta samlade 

sociala mönster vi tillägnar oss kallar Bourdieu för habitus. 

Habitus 

Bourdieu menar att eftersom individen vistas i och deltar i olika sociala 

miljöer tillägnar hon sig olika sätt att agera och förhålla sig. Eftersom en 

människa under sitt liv kan leva i och möta många olika sociala miljöer, blir 

hennes sätt att agera och förhålla sig format av skilda erfarenheter hon fått 

i olika miljöer under sin levnadsbana. Vad individen då gör att hon tillägnar 

sig ett habitus. Med detta habitus kan hon agera och förhålla sig ”naturligt” 

i en eller flera av dessa olika sociala miljöer. Med habitus menas alltså inte 

karaktär eller moral, utan en djup struktur av benägenheter av inställningar 

och åsikter som visas genom t ex uppförande och tal. 

  Uppväxtens livsförhållande formar ett habitus som följer individen resten 

av livet. När individen möter handlingsmönster och förhållningssätt, som 

formats av andra än de hon mött i sitt eget sociala ursprung, väver hon på 

olika sätt samman dessa till en del av ett nytt habitus.  

  För ett habitus som struktureras enligt de strukturer som gäller inom den 

sociala världen detta habitus rör sig i, blir varje egenskap (ett 

samtalsmönster, ett sätt att klä sig, en akademisk titel etc.) tolkad i sitt 

förhållande till andra egenskaper. Det är genom denna distans, som bara 

                                                                 
60 Carle s 406. 
61 Ibid s 407. 
62 Ibid s 383. 
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den vana observatören uppfattar, som innehavaren av denna egendoms 

homologa position inom de sociala positionerna, visar sig själv.63 

  Habitus blir aktivt först när det ställs i relation till ett fält och samma 

habitus kan leda till många olika praktiker och inställningar beroende på 

vilket skick (tillstånd) fältet är i. Man måste därför vara uppmärksam på att 

inte beskriva ändringen mellan habitus och fält som en effekt av ändringen 

av habitus, vilket alltså inte är samma sak.64 

  Habitus är en produkt av sociala förhållanden som ständigt skapas och 

ändras, antingen i form av en återskapning när de förväntade strukturerna 

möter strukturer av objektiva chanser, som är i harmoni med dessa 

förväntanden, eller som en återskapning som dessutom höjer eller sänker 

nivån på förväntningarna och förhoppningarna. 65 

  Habitus kan bli praktiskt ändrat (inom bestämda ramar) genom effekten 

av den sociala banan, vilket leder till ändrade levnadsförhållanden.  

Habitus kan också kontrolleras genom att vi blir medvetna om och 

analyserar det genom reflexiv kritik av oss själva.66 Den reflexiva kritiken 

kan upptäcka de kategorier som styr fältet; kategorier som vi kallar för 

symboliskt kapital. Med igenkännandet av det symboliska kapitalet kan 

agenten själv upptäcka hur mycket av kapitalet han själv besitter och hur 

han kan förändra det. 67 

Kodifikation 

Som ett system av dispositioner av olika praktiker är habitus en objektiv 

bas för vanliga typer av uppförande.68 Vårt uppförande är ofta förutsägbart 

eftersom vi uppför oss på ett visst sätt under vissa omständigheter. Det är 

inte lagar och skrivna regler som styr vårt uppförande i många situationer, 

utan istället de oskrivna, praktiska förväntningarna på vanligt uppförande. 

De olika formerna av uppförande som är skapat av vårt habitus har alltså 

inget egentligt regelverk, utan vänder sig mot en praktisk logik. Denna ofta 

vaga logik definerar vår vardagliga relation till omvärlden.69 

                                                                 
63 Pierre Bourdieu (1990) In other words – Essays Towards a Reflexive Sociology s 113. 
64 Ibid s 113. 
65 Ibid s 114 f. 
66 Ibid s 116. 
67 Ibid s 111 f. 
68 Ibid s  77. 
69 Ibid s  77 f. 
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  Mellan människor ur samma grupp, utrustade med samma habitus, är 

väldigt mycket självklart och här uppstår väldigt få missförstånd.Till och 

med konflikter förstås utan djupare förklaringar. Men när olika system av 

dispositioner är involverade sker ofta en kollision eller en konflikt. Att därför 

kunna kodifiera, och även kunna avkoda, gör situationer enklare och mer 

lätttolkade för personerna som rör sig inom fältet, eller agenterna som 

Bourdieu kallar dem .70  

  Ju osäkrare och farligare situation är, desto mer tenderar praktiken att bli 

kodifierad och kodifieringsskalan varierar i proportion med risken.71 Dessa 

variationer är enligt Bourdieu lätt att upptäcka framför allt i äktenskap. Ju 

större grad äktenskapet enar två skilda och prestigefyllda grupper, dessto 

större är den symboliska vinsten och därmed ökar även risken. Här finns 

en hög grad av formaliserat beteende med artigt uppförande och väl 

avvägda ritualer.72 För att passa in i sådana praktiker krävs att agenten 

tillägnar sig ett lika formellt uppträdande dvs. en lyckad kodifiering. All 

kodifiering kräver också en förståelse för effekten av kodifikationen. Med 

kodifikation minskar osäkerheten och bidrar till att våra, och andras, 

handlingar blir klarare och mer homogena.73 

  Kodifiering blir framför allt en viktig handling då nytt habitus ska förvärvas 

på olika fält och sociala rum. 

Fält och sociala rum 

Med undantag av de mindre differentierade samhällena ter sig alla 

samhällen som sociala rum.74 

  Bourdieu menar att sociala rum presenterar sig själv i form av att olika 

agenter med olika tillgångar och egenskaper systematiskt länkas 

tillsammans: de som dricker champange sätts i motsats till de som dricker 

whiskey, men de är också i motsats, på ett annat sätt, till de som dricker 

rödvin. Chansen är större att, i motsats till de som dricker whiskey - och 

framför allt i motsats till de som dricker rödvin -, de som dricker champange 

har antika möbler, spelar golf vid utvalda golfklubbar, rider hästar etc. 

                                                                 
70 Bourdieu (1990) s 82. 
71 Ibid s 78. 
72 Ibid s 78. 
73 Ibid s 80. 
74 Pierre Bourdieu (1994)  Praktiskt förnuft – bidrag till en handlingsteori  s 45. 
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Dessa tillgångar och egenskaper fungerar i det sociala livet som tecken: 

skillnader fungerar som distinkta tecken och som tecken på skillnader.     

  Genom distributionen av olika tillgångar och egenskaper presenterar 

alltså den sociala världen sig själv som ett system av symboler vilket är 

organiserat enligt logiken om skillnader och av åtskild distans. Sociala rum 

fungerar som symboliska rum; rum för livsstilar och statusgrupper som 

karaktäriseras av olika livsstilar.75  

  Bourdieu beskriver hela det sociala rummet som ett fält; på samma gång 

ett kraftfält som tvingar sig på de agenter som är engagerade i det, och 

även ett slagfält där agenterna tvingas ta ställning till medel och mål som 

skiljer sig åt beroende på deras position i kraftfältets struktur, och där de på 

detta sätt bidrar till att bevara eller att omvandla strukturen.76 

  För att visa på förhållandet mellan habitus och fält använder sig Bourdieu 

av vissa teorier. Bourdieu vill själv beskriva sina teorier som constructivist 

structuralism or structuralist constructivism.77 Med strukturalism menar han 

att det existerar, inom den sociala världen i stort och inte bara inom olika 

symboliska system (språk, myter etc.), objektiva strukturer som är 

beroende av agenternas medvetande och vilja. Dessa strukturer kan leda 

och inskränka agenternas praktiker och representationer.  

  Med konstruktionism menar han att det finns en dubbel social uppkomst,  

på ena sidan systemet av uppfattning, tanke och aktion, vilket är grunden 

för det Bourdieu kallar habitus, och på andra sidan de sociala strukturerna, 

och framför allt det han kallar fält och grupper dvs. det vi oftast kallar 

sociala klasser.78 

  De dispositioner som behövs för att inneha vår enskilda position i 

strukturen kräver justeringar och anpassningar, dvs. vi vet vår plats. 

Goffman kallar detta ”sense of one’s place”79 och det är dessa känslor som 

styr att människor ”håller distansen”, ”inte blir familjära” etc. Dessa 

strategier, menar Bourdieu, är ofta helt omedvetna och blir till vad andra 

uppfattar som arrogans eller blyghet.  

                                                                 
75 Bourdieu (1990) s 132. 
76 Bourdieu (1994) s 45 f. 
77 Bourdieu (1990) s 122. 
78 Ibid s 122. 
79 Ibid s 128. 
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  Denna känsla av att man har sin plats (sense of one’s place) är basen för 

alla former av medarbeten, vänskap, kärleksförhållanden, äktenskap osv.80 

  Habitus antyder denna känsla av att man har sin plats, men också en 

känsla av andra har sin plats (a sense of the place of others)81.  

  Till exempel säger vi om en viss sorts kläder eller böcker: ”det där ser rätt 

intellektuellt ut” etc. Detta förutsätter att smak (eller habitus) som ett 

klassificeringssystem kan refereras till objektivt via de sociala förhållanden 

som skapar det, till ett socialt förhållande. Agenter klassificerar sig själva, 

och exponerar även sig själva för klassifikation, genom att välja olika 

attribut (kläder, mat, dryck, sporter, kläder) som passar bra ihop, och 

passar för deras position. För att vara mer precis, så väljer de varor som 

har en position liknande deras egen position. Detta innebär att ingenting 

klassificerar någon mer än det sätt hon eller han själva klassificerar. 

Genom habitus har vi alltså en värld av ”common sense”, sunt förnuft, en 

värld som verkar självklar.82 Och Bourdieu menar att ingenting verkar vara 

naturligare än familjen: denna godtyckliga sociala konstruktion förefaller 

höra till det naturliga och det allmängiltiga.83 

Familjen 

Enligt Bourdieu fungerar familjen som ett separat socialt universum där 

den ekonomiska världens lagar är satta ur spel. Istället för att präglas av 

utbyten och försäljningar av tjänster, finns i familjen normer som handlar 

om förtroende och generositet. I detta universum strävar vi inte efter att 

erhålla ett byte av samma värde som vi lämnar ifrån oss, som vi gör på den 

ekonomiska marknaden.84 Vår strävan efter makt i familjediskursen styrs 

alltså inte av samma regler och normer som vår maktsträvan inom andra 

diskurser. 

  Familjen är en konstruktionsprincip som är en grundläggnade byggsten i 

vår habitus, en mental struktur som är på samma gång individuell och 

kollektiv. Den är en underförstådd norm för den perception och praktik som 

                                                                 
80 Bourdieu (1990) s 128. 
81 Ibid s 131. 
82 Ibid s 131. 
83 Bourdieu (1994) s 118. 
84 Ibid s 115. 
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ligger till grund för samsynen på den sociala världens betydelse och för det 

sunda förnuftet.85 

  Anledningen till att familjen framstår som den naturligaste av de sociala 

kategorierna är just att i den fungerar habitus som klassificeringsschema 

och konstruktionsprincip för den sociala världen, och för familjen som en 

särskild social sammanslutning. För att förstå hur familjen övergår från 

nominalfiktion till en reell grupp måste man vara uppmärksam på hela det 

symboliska och praktiska arbete som utförs, framför allt av kvinnorna. De 

har oftast i uppgift att underhålla relationerna (med den egen familjen men 

även med makens familj) genom besök, brevskrivning och telefonsamtal.    

  Släktskapsstrukturerna och familjen som sammanslutning kan bara 

fortbestå genom ett oavbrutet skapande av familjekänslan. Detta 

integrationsarbete är särskilt avgörande eftersom familjen fungerar som ett 

eget fält med sina egna fysiska, ekonomiska och framför allt symboliska 

styrkeförhållanden och sin kamp för att bevara eller förändra dessa 

styrkeförhållanden. 86 

Äktenskapet som strategi 

Det finns ett klart samband mellan civilstånd och klass, menar Bourdieu, 

eftersom det nästan är omöjligt att karaktärisera en individ utan att blanda 

in allt det som tillkommer den ena maken (och inte bara kvinnan) genom 

den andres förmedling: ett namn (ibland ett adelspredikat), tillgångar, 

inkomster, förbindelser, social ställning (i olika grad, beroende på kön, 

social position och avståndet mellan de bägges positioner, definieras den 

ena maken den andres position). Det är med andra ord viktigt att i 

systemet av egenskaperna inkludera egenskaper och egendom som man 

förvärvar och /eller äger tack vare giftemålsallianser.87 

  Relationen mellan det kapital man för med sig hemifrån och det man 

senare uppnår är statistisk. Genom att säga att medlemmarna av en klass 

som förfogar över ett visst ekonomiskt och kulturellt startkapital med viss 

sannolikhet är förutbestämda för en utbildningsbana och social bana 

ledande fram till en given position, säger vi också att några inom klassen är 

                                                                 
85Bourdieu (1994) s 116. 
86 Ibid s 118 f. 
87 Pierre Bourdieu (1993) Kultursociologiska texter  s 262 f. 
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förutbestämda att avvika från den bana som är vanligast inom klassen i 

övrigt. Därmed kommer de att byta klass uppåt eller nedåt. Individerna 

skiljs åt av sina skilda individuella banor.88 

  Äktenskapliga strategier är ofta resultatet av maktförhållanden mellan 

familjegruppen och dessa förhållanden kan bara förstås genom att titta på 

denna grupps historia och på tidigare äktenskap. Bourdieu menar också att 

de förhållanden som grundas av familjer när det gäller äktenskap är lika 

svåra och viktiga som våra mest sofistikerade diplomaters förhandlingar.89 

  Vidare menar Bourdieu att medan män är subjekten i de äktenskapliga 

strategierna, genom vilka de arbetar för att höja sitt symboliska kapital, är 

kvinnorna alltid behandlade som objekt.90 I dessa utbyten fungerar de som 

symboler för kraftfulla allianser. Eftersom de har en symbolisk funktion, är 

kvinnor tvingade att ständigt arbeta för att behålla sitt symboliska värde 

genom att bekräfta det kvinnliga ideal som män har, dvs. trohet och 

uppriktighet, samt genom att skaffa sig allt de kroppsliga och kosmetiska 

attribut som finns för att öka deras fysiska värde och attraktion.91  

  Till viss del stämmer det säkert in på den franska elit som Bourdieu 

studerat, men detta kan säkert te sig främmande för många. I en rapport 

från Kulturvetenskapliga forskningsgruppen skriver Boel Englund om 

Bourdieus teorier om männens herradöme, och hon undrar just över i hur 

grad andra västerländska samhällens sociala rum är strukturerade på 

samma vis som det Bourdieu talar i, och till rätt stor del också talar om?92 

Är det så att kvinnor även utanför det samhälle Bourdieu studerat (det 

franska) fungerar som tillförare av symboliskt kapital, vilket till stor del 

bygger på värderingar av kropp och skönhet? 93 

  Detta vill jag försöka ge svar på med min analys av Harlequinromanerna, 

som kan fungera som ett exempel på en ”verklighet” (om än fiktiv) där 

dessa strategier är förekommande och praktiseras. För det är framför allt 

på detta fält Harlequinromanerna utspelas: i familjen där striden om 

mannen (hjältens) kärlek och respekt är det viktigaste kapitalet att vinna för 

                                                                 
88 Bourdieu (1993) s 268. 
89 Bourdieu (1990) s 69. 
90 Pierre Bourdieu (1992) An invitation to reflexive sociology  s 173. 
91 Ibid s 173. 
92 Boel Englund (2001) Männens herrradöme som Pierre Bourdieu ser det ur Antropos nr 1, Rapport från 
Kulturvetenskapliga forskningsgruppen s 7. 
93 Ibid s  8. 
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hjältinnan och där det gäller att hon kombinerar kodifikation med 

äktenskapliga strategier samt utvecklar sitt habitus. 

  Strategierna för kärlek är ett socialt handlingsmönster och en kamp om 

högre symboliskt kapital, vilket vi nu ska ta del av. 
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ANALYS 

 

Den underliggande filosofin i Harlequinromanerna är att kärleken är 

allsmäktig; kärleken är meningen med livet; den är lösningen på alla 

problem. Kvinnor föds med en unik förmåga att älska medan män måste 

lära sig älska och det är bara hjältinnan som har makten att lära hjälten vad 

det innebär att älska. Därmed blir kärleken ett verktyg för kvinnlig makt och 

äktenskapen blir akten som befäster denna makt.94  

  Harlequinhjältinnan kämpar ständigt för att höja sitt symboliska kapital 

och därmed få hjältens kärlek och på så sätt befästa sin makt. Hon strävar 

efter att nå målet genom att använda sig av sitt habitus, sitt utseende, sitt 

intellekt, sin intuition och äktenskapliga strategier.  

Metod för analysen 

De hjältinnor jag valt att analysera är huvudpersoner i följande böcker95:  

 

Lindsay Armstrong The Constantin marriage (2002) 

Jacqueline Baird The Italian’s runaway bride ( 2001)  

Helen Bianchin A Passionate Surrender (2002) 

Lynne Graham Mistress and mother (1997)  

Lynne Graham Expectant bride (1999)  

Lynne Graham Rafaello’s mistress (2001) 

Sharon Kendrick The Unlikely mistress (2001)  

Charlotte Lamb The Marriage War (1997)  

Michelle Reid The Ultimate Betrayal (1996) 

Kay Thorpe The Italian Match (2001)   

 

Jag kommer att dela upp hjältinnans process i fyra delar. Dessa fyra delar 

delar jag vidare upp under mindre rubriker, för att lättare kunna påvisa vilka 

trender och ideal som råder.  

                                                                 
94 Dixon s 117. 
95 Alla i serien Harlequin Mills&Boon Modern Romance. 
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  Först börjar vi med Everywoman, den kvinna hjältinnan är innan hon 

träffar hjälten. Sedan går vi vidare med Avkodningen, som hon lyckas, eller 

misslyckas med, i sin kamp för att höja sitt kapital. Vidare kommer själva 

Kapitalhöjningen som sker på olika sätt. Sedan avslutas analysen med 

Idealwoman, den kvinna som hon är/blir när hon vinner hjältens kärlek. 

  Efter varje del kommer jag kortfattat reflektera över hur Bourdieus teorier 

kan appliceras på processen genom att återknyta till de begrepp jag tagit 

upp i teorikapitlet. 

  Citaten är hämtade på olika ställen från olika böcker av olika författare 

och går inte kronologiskt igenom bok för bok. Ofta är det svårt att med 

enskilda citat visa på en stämning, ett långsamt kapitalhöjande etc som 

suggestivt kan pågå under flera sidor. Men på vissa ställen skriver 

författaren explit ut förloppet. Jag har valt att stryka under vissa ord och 

meningar som jag i synnerhet tycker är talande och för att det ska vara 

lättare att förstå just varför jag valt att visa på detta stycke.  

  Alla böcker utspelar sig i nutid och de tre olika formerna av 

förekommande äktenskap som jag tidigare nämnt96 finns representerade 

enligt följande: 

 

Framtvingade äktenskap i Rafaellos Mistress; The Italian Match; The 

Unlikely Mistres; Mistress and Mother. 

  

Konvesansäktenskap i A Passionate Surrender; Expectant Bride; The 

Constantin Marriage;  The Italian’s runaway bride   

 

Vanliga äktenskap i The Ultimate Betrayal; The Marriage War.  

 

                                                                 
96 se sidan 12. 
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 Everywoman  

 

Harlequinromanshjältinnan är från början nästan alltid en väldigt ”enkel” 

och ”naturlig” kvinna; en stereotypiskt vardaglig kvinna som många 

Harlequinromansläsare säkert kan identifiera sig med. Hon rör sig varken 

bland ekonomisk, kulturell eller social elit, äger inga exklusiva kläder och 

roar sig inte genom att gå på operan eller teatern. Innan hon möter hjälten 

lever hon alltså ett helt ordinärt liv; hon är Everywoman. Vi ska nu se hur 

denna roll framställs i olika böcker. 

Lågt kapital innan/utan mannen 

Innan mötet med hjälten lever hjältinnan ett skyddat liv, med lågt socialt 

kapital.  

 
Tatiana, she felt, had been left exteremly vulnerable to fortune-hunters since 

her father had died. Moreover, before her father had died, she’d led a very 

sheltered life. He’d been a strict, old-fashioned father, apparently, and the 

result was that Tatiana, although well-educated and very expensively 

’finished’, had had a mostly convent education with little contact with the real 

world. 97 

 

Denna hjältinna, Tatiana, är välutbildad men har hitintills levt sitt liv i en 

mycket skyddad tillvaro. Hon behöver därmed mannen för att öka sitt 

sociala kapital. 

  Även nästa hjältinna, Molly, är en ung, oskyldig, naturlig flicka när hon 

möter hjälten: 

 
‘I met a very attractive girl in a country lane four and a half years ago… and 

she was quite unlike any other girl I had met. She was very frank and open 

and warm and she never, ever pretended to be something she wasn’t. I fell 

head over heels in love with that girl…’ 

  Molly jerked, losing colour. 

  ‘And I call her a girl because she wasn’t a woman. In many ways she was still very 

immature. Even though she didn’t live in a happy home, she still stayed there and 

                                                                 
97 Lindsay Armstrong (2002) The Constantin marriage s 10. 



 44 

never dared to argue against any of her stepfather’s unreasonable demands. In 

short, she was still very unsure of herself as an adult. But I thought I could handle 

that until she came in contact with my very different lifestyle and quite suddenly 

began to change…’ 

  Molly bit her lip at the painful accuracy of the picture he drew.98 

 

Hjälten berättar här hur attraktivt han fann hjältinnans öppenhet och värme, 

men hur han förstått hur osäker hon varit på sig själv som vuxen. Men så 

började hon ändras när hon kom i kontakt med hjältens annorlunda livvstil. 

  Nästa hjältinna, Glory, upplever att hon har låg status medan hjälten har 

hög status: 

 

Nothing was ever going to change. He was very rich. She was poor. There was 

no equality and there never would be. Without the equality, maybe respect and 

trust could not exist, she reasoned wretchedly. She was Glory Little, the 

garderner’s daughter, the gypsy’s daughter, the factory worker.  He was Rafaello 

Grazzini, an extremely successful businessman and famed for his 

entrepreneurial skills.99 

 

Glory tror inte att det finns någon framtid för henne med hjälten eftersom 

skillnaderna mellan dem är så stora. Hon är en fattig dotter till hjältens 

trädgårdsmästare, medan hjälten är en mycket framgångsrik och 

berömd affärsman. De lever som i olika världar. 

Olika världar 

Det blir tydligt att hjältinnan och hjälten lever i väldigt olika världar, med 

olika sociala koder och olika förutsättningar. När hjältinnan introduceras till 

hjältens värld, förändras hennes liv helt. 

  Det finns inget värt att ta med från sin gamla lägenhet när Kelly flyttar in 

med hjälten:   
 

Apart from her clothes and a few bits and pieces, there was nothing she 

wanted. Definitely nothing she needed, considering where she was going to be 

living. She still found it difficult to take in that her whole life could change so 

radically in the space of a few weeks. 

                                                                 
98 Lynne Graham (1997) Mistress and mother  s 171. 
99 Lynne Graham (2001) Rafaello’s mistress  s 91. 
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  The one London friend she considered close enough to be put in the picture 

viewed the whole situation from a purely romantic aspect. A fairy tale come 

true, was her summing up. 

  ’Drop-dead gorgeous, and superrich!’ she commented when Lucius left the 

two of them alone for few minutes in the restaurant where they’d met for lunch. 

’What more could anyone want?’100 

 

De olika världarna de lever i illustreras genom att hjältinnans liv helt ändras 

när de gifter sig; hon behåller nästan ingenting av sina gamla ägodelar från 

sitt gamla liv. Hjälten har allt en kvinna kan önska sig. 

  Nästa hjältinna, Ellie, är också medveten om att de lever i olika världar, 

hon är städerska på hjältens kontor: 

 

She caught the bus home at the end of her shift, feeling both tired and stressed 

out. As she walked down the street where she lived, she could not help but 

notice the long silver liomusine parked outside the shop. Fierce tension tautened 

her slim figure and her heart raced so fast it was a challenge to breathe. As she 

approached, Dio Alexakis got out the car, the movement fluid and controlled, 

without any suggestions of haste.  

  As usual, he looked spectacular, Charcoal-grey suit, crisp shadow stripe shirt, 

elegant silk tie in muted shades. Ellie’s heart went from racing to sinking. Dio 

looked every inch what he was, she acknowledged duily. A very rich and 

powerful businessman, highly sophisticated and exquisitely well groomed. How 

she had ever for one second imagined that she could have a relationship with 

someone like him? 

   […] ’We let ourselves forget who we both are,’ Ellie stated curtly. 

  ’And what are we but two people who desire each other?’ Dio demanded 

forcefully. 

  ’I’m an ordinary working girl and you’re a super-rich Greek tycoon! Stop trying to 

duck the issue,’ Ellie told him in exasperation. ’I could have been the cleaner on 

the top floor all my life and you’d never have noticed that I was even alive!’   

  ’I would have noticed you –’ 

  ’No, you wouldn’t have!’ Ellie was determined to drive her point home. ’Because 

someone like you doesn’t really ever look at someone like me-’101 

 

Medan hon tar bussen hem från sitt skiftjobb anländer den rika hjälten i 

sin limousine. Hjältinnan påminns om hur annorlunda de lever. Hon 

                                                                 
100 Kay Thorpe (2001) The Italian match  s 119. 
101 Lynne Graham (1999) Expectant bride s 77 f. 
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frågar sig själv hur hon hade trott att de skulle kunna ha en framtid 

tillsammans när de kommer från så olika sociala sfärer. Hon menar att 

någon från hjältens sociala fält aldrig lägger märke till någon från hennes 

fält. 

  Även Molly blev vid första mötet med hjälten medveten om hur olika de 

var:  
For an instant Sholto and Pandora stood side by side, and together, as Molly got 

her first really good look at them, they took her breath away. One so dark and 

one so fair and both of them possessed of that compelling kind of physical 

beauty which turned heads and fascinated. Never had Molly been more horribly 

conscious of a face bare of make-up, hair tangled by the breeze and a faded 

summer dress that had seen better days.  

  […] ‘Molly,‘ he repeated softly, his slow, utterly devastating smile flashing out to 

leave her weak at the knees. While he crouched down over her bike, examining 

the bent wheel and the messy debris of broken eggs, she just stared down at him 

in complete fascination, feverishly, childishly wishing that she had legs that ran 

all the way up to her armpits, smaller breasts, slimmer hips and last but least a 

face that would launch a thousands ships.  

  In short she would’ve sold her soul at the moment to have the looks to attract a 

male of Sholto’s calibre. But she had no expectation of such a miracle taking 

place. Sholto, with his lazy, well-bred drawl, supreme sophistication and 

exquisitely cut casual clothes, had all the glamour of a film star and seemed just 

as unattainable.102 

 

Hjältinnan skäms över sitt eget osofistikerade utseende i jämförelse med 

den andra vackra kvinnan som står bredvid honom. Hon skulle kunna sälja 

sin själ för att få kunna vara lika vacker och attraktiv, för på så vis passa in 

bredvid honom och i hans sociala värld. 

  Den här hjältinnan, Rachel, är sedan länge gift med hjälten, men tycker 

själv inte att hon passar in i sin mans sofistikerade värld:  

 

Under the difance the timid Rachel still huddled, happy being just what she was 

and wishing she could stay like that.  

  And was it so wrong to be completely lacking in any personal ambition except to 

want to be a good wife and mother? she then demanded angrily of herself. She’d 

always loved her job. Loved being there for her children, having time to listen to 

                                                                 
102 Graham (1997) s 40 f. 
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them, play with them, or simply just enjoy them! […] She had never so much as 

considered it before but, when Daniel walked out of the house, did he shrug off 

the mantel of husband and father as easily? Was it a relief to get back into that 

other, more exciting world he moved in? Be the big man who wielded power over 

others and was treated as someone very special? And did the little woman and 

three small children at home fade into nothing once he was back in the 

sophisticated arena of sophisticated people with sophisticated intellects, who 

wore sophisticated clothes and could converse with him on his own sophisticated 

level?103 

 

Hon anser inte själv att det är något fel med att bara vilja vara en god mor 

och inte ha någon högre ambition än så. Men hon oroas även för att hjälten 

ska glömma bort sin familj när han rör sig i affärsvärlden med mer 

sofistikerade männikor. 

Reflektion 

Genomgående i alla böcker är att hjältinnan är distanserad från hjältens 

värld utan honom. Han befinner sig alltid i en maktposition över henne 

genom att han har tillgång till mer symboliskt kapital än henne. Hon rör sig 

alltså inte i hans kretsar och är inte vän eller bekant med hans vänner. 

Pierre Bourdieu använder begreppet homologi för att beskriva den tydliga 

samvariation som existerar mellan olika smaker och livvstilar, sociala 

positioner och bakgrunder. 

  Hjältens maktposition är uppbyggd genom sitt höga ekonomiska och 

sociala kapital vilket han har erhållit genom sina pengar, sin utbildning, sin 

bakgrund, sin affärsframgång och sina vänner. Hjältinnan har väldigt lågt 

symboliskt kapital och kan inte förändra sin position utan att utveckla sitt 

sociala mönster, dvs sitt habitus. När de träffas kolliderar hennes 

värderingar och naturliga uppförande med de normer som råder i andra 

sociala rum. Hon är medveten om sin plats (sense of ones place) och 

börjar sin strävan efter att höja sitt kapital, vilket för henne skulle innebära 

att vinna hjältens kärlek och därmed ändra på maktpositioneringen mellan 

sig och hjälten. Denna kapitalhöjning inleder hon bäst genom en avkodning 

av de regler och normer som gäller i högre sociala rum.  

                                                                 
103 Michelle Reid (1996) The Ultimate Beatrayal   s  69 f. 
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Avkodning 

 

När hon så blir en del av mannens liv och får tillträde till hans sociala rum, 

måste hon koda av den kodifiering, dvs. de regler och normer, som råder 

där för att kunna ändra sitt habitus och kämpa för en kapitalhöjning. 

Eftersom hon är Everywoman, en vanlig kvinna, vet hon inte alltid hur hon 

ska uppföra sig och gör misstag i sin avkodning. Ibland får hon dock den 

nödvändiga insikten om hur hon ska anpassa sig och ibland lyckas hon 

använda sitt rådande habitus (som den naturliga Everywoman) för att till 

och med ändra de sociala normer som råder inom fältet. 

Goda råd 

Ett bra sätt för hjältinnan att avkoda rätt är att lyssna på andra och ta del av 

goda råd, eller kanske låna kläder av vänner för att utöka sin garderob: 

 
The truth would have been that she had never been invited out for a meal. The 

males she met invited her to bars, clubs, sports fixtures and the cinema. 

  For the following six weeks Glory had walked on air and her feet hadn’t 

touched the ground once. True, mixing with his friends had sometimes been a 

strain. She had discovered entire conversational topics that had previously 

been unknown to her. Winter skiing, opera, ballet, yachting and the total agony 

of not being able to locate the latest must-have designer handbag. While 

warning her that only grief could be coming in her direction, her own friends 

had pooled their clothes and loaned her outfits to wear. Dating Rafaello had 

been something of a community effort.104 

 

Hjältinnan finner det svårt att avkoda i cirklar hon aldrig rört sig i. 

Konversationen handlar om ämnen hon inte kan så mycket om och hon har 

heller inte de növändiga klädesplaggen för att smälta in. Hennes vänner 

ställer upp och lånar ut kläder till henne. Hennes relation med hjälten 

engagerar därmed flera av hennes vänner ur samma sociala position som 

hjältinnan. 

  I andra fall kan hjältinnans mamma fungerar som förebild genom att visa 

hur hon behållit och skaffat kapital:  
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And she found herself watching her now, curiously, as Natalie expertly 

touched up her make-up. Whereas Alex’s mother was dumpy and not greatly 

into fashion, but with such a warm personality you couldn’t help loving her, 

Natalie was very slim and very trendy. She was also artistic and played the 

piano beautifully and adored what she called ‘café society’.  

[...] To be honest, Austin Beaufort had not been an easy man to live with, and 

Tattie could clearly remember asking her mother passionately once how she 

coped with him. 

  Natalie had smiled ruefully and replied that there was an art to coping with 

men, as she would no doubt discover for herself one day, but walking away 

from them was something they disliked intensely, and it generally brought 

them around. 105 

 

Hennes mamma hade också nått en högre social position genom sitt 

äktenskap. Hon kan därmed fungera som förebild över de strategier som 

hjältinnan bör ta efter. Hennes mamma menar att det är en konst att klara 

av att leva med män, men att de ofta inte tycker om att bli lämnade och det 

kan vara ett taktiskt drag att ta till. 

Misslyckad avkodning 

I följande citat illustreras hur en misslyckas avkodning kan gå till. Efter att 

ha ingått äktenskap med hjälten kommer hjältinnan, Kelly, till sitt nya hem 

och det är mycket imponerande. Hon oroar sig över att träffa sin svärmor 

eftersom hon är rädd för att hon inte ska passa in i denna värld.  

 
They had stopped on the way for lunch, but now they had arrived there was no 

ducking the inevitable any longer: she was about to meet his mother as his 

wife. She glanced back at her husband, but he was already out of the car and a 

second later had opened the car door for her. 

  ‘Welcome to Il Casa Maldini’. He gestured at the huge building with a wave of 

one hand, and, grasping her arm, helped her out of the low-slung sports car. ‘A 

Ferrari was obviously not designed for a pregnant lady,’ he said, grinning down 

at her as he swept an arm around her shoulders. ‘From now on we will use the 

Mercedes’.  

                                                                                                                                                                                   
104 Graham (2001) s 94. 
105 Armstrong s 24 f. 
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  With some astonishment Kelly realised ‘Il Casa Maldini’ was actually 

engraved in the stone lintel above the great door. ‘Some house’ she 

murmured.106 

 

Hjältinnan kommer från mycket enkla förhållanden och den lyx i form av 

det stora huset och lyxiga bilar som hjälten omger sig med, gör henne 

mycket osäker. 

  Hon träffar sin svärmor, som är väldigt elegant. Hjältinnan, fortfarande en 

Everywoman, är orolig för att göra fel och säga fel saker: 

 
His mother appeared from a room at one side of the massive oak -panelled hall, 

and welcomed her son with a kiss on each cheek. Her greeting to Kelly was less 

demonstrative. 

  ‘I am sorry I missed the wedding, but it was so unexpected, so quick.’ And her 

dark eyes, so uncannily like her son’s, dropped down to Kelly’s stomach and then 

quickly back to her face as she added, ‘Welcome, Kelly; I know you inglese 

shake hands.’ She held out a perfectly manicured hand. 

  ‘Thank you’, Kelly murmured. Hot colour scorching her cheeks, she took the 

hand offered her and hoped she had made the right noises, feeling intimidated by 

the woman, the line of servants and the overwhelming grandeur of the place.  

  […] ‘Kelly? What would you like?’ […] ‘Alcohol is out for you, but coffee, or fresh 

juice? Aldo is waiting’ 

  ‘Oh, I’ll have a cup of tea, please’ Kelly said the first thing that came into her 

head. She had not realised they were waiting for her. 

  ‘You are so English,’ Gianfranco’s mother said with a little laugh. ‘I think you will 

find our ways quite strange.’ 

  Aldo left after a quick command from Gianfranco, and then he turned to smile 

down at his mother. ‘Rubbish, Mama. Kelly will soon learn. With you to teach her, 

how could she not?’ And the two of them shared a look of mutual understanding. 

  Watching, Kelly felt vaguely left out for a second, and not at all sure what it was 

she was supposed to learn from her very grand-looking, elegant mother-in-law. 107 

 

Avkodningen misslyckas då hjältinnan inte tänker på att ändra de vanor 

hon är van vid. Hon ber om te, vilket hennes svärmor anser är fel dryck att 

be om i Italien. Hjälten och hans mamma hävdar att hon snart kommer att 

                                                                 
106 Jacquline Baird (2001) The Italian’s runaway bride s 85. 
107 Ibid s 87. 
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lära sig de rätta sederna, men hjältinnan känner sig osäker på vad specifikt 

är hon ska lära sig av sin eleganta svärmor. 

  Som Everywoman fortsätter hjältinnan att göra “fel” och hennes 

avkodning misslyckas åter då hon inte uppfattar de sociala koder som 

gäller för en fru till en italiensk greve:  

 

His eyes narrowed, not a glimmer of a smile softening his saturnine features. 

‘Kelly, as my wife you have a certain position to uphold in the community, and 

there are certain things that are not acceptable.’ 

  Her smooth brow pleated in a frown; he had to be joking. ‘Like picking my 

nose?’ she joked, hoping to lighten the atmosphere. But she failed… 

  Ignoring her attempt at humour, Gianfranco said, ‘It has been brought to my 

attention that in my absence you were seen in the village on your own in the 

local bar.’ 

  ‘So? I was tired and I stopped for a glass of lemonade.’ She didn’t see his point. 

  ‘Kelly, that is not suitable behaviour for my wife, nor is speeding around the 

countryside in a car with one of the servants. Could you imagine my mother or 

Olivia ever doing such a thing?’  

[…] Kelly stared at him. ‘You arrogant, conceited, pompous oaf!’ she said, her 

hands on her hips. ‘If you could hear yourself.’ She shook her head, her blonde 

hair flying around her face. ‘You sound like you’re lecturing a child.’ 

  ‘Not a child, Kelly, but you.’ He gave her a cold smile. ‘And you do have a 

tendency to act as a child.’ 

  ‘Sorry,’ she shot back sarcastically, ‘but you have the tendency to act like 

God.’108 

 

Hjältinnan är inte medveten om att det inte är lämpligt att hon åker omkring 

i en bil med tjänstefolket eftersom hon inte känner till de sociala koder som 

hon måste tillämpa i sin nya roll genom sitt äktenskap med en italiensk 

greve. Hon reagerar dock starkt mot dessa förmaningar och tycker att 

hjälten är arrogant och inbilsk. 

  Nästa hjältinna, Molly, ger också ett exempel på en misslyckad 

avkodning. Hon försöker göra om sig för att passa i sin mans cirklar, men 

det blir inte en succé: 

 

                                                                 
108 Baird s 110 f. 
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Sholto and Pandora had had the same friends, the same lifestyle, the same 

wealth, the same tastes. Pandora had walked in and out of Sholto’s house as if 

she owned it, played hostess whenever he entertained, borrowed his shirts and 

sweaters and cracked clever jokes which had made Sholto laugh while Molly was 

still waiting on the punchline. Molly had hovered like a pretender to the throne, 

outmatched in looks, sparkle and sophistication, but Sholto hadn’t appeared to 

notice that there was a problem.  

[…] Their engagement had shocked everyone. Sholto’s friends hadn’t even 

bothered to hide the fact. Molly had reacted by trying to change herself into a 

more socially acceptable person. She had dieted with fervour, cut and tinted her 

hair first chestnut then red and finally blonde, and had run up a huge overdraft 

buying horribly expensive and more daring clothes.109 

 

Hon känner sig underlägsen mot de andra kvinnor hjälten omgivit sig av 

och hon hade inte förstått de sociala koder som gällt. När hon försökte 

göra om sig för att passa in blev det dock inte med lyckat resultat. 

Hårfärgningarna misslyckades och hon skuldsatte sig i ett försök att 

köpa dyra och utmanande kläder. 

Lyckad avkodning 

De allra flesta hjältinnor lyckas dock med sin avkodning. Ett bra sätt är att 

iaktaga andra agenter och sedan kopiera deras uppförande. Här har 

hjälten dukat upp en romantisk middag, men hjältinnan har aldrig förut ätit 

hummer och vet inte hur hon ska äta den:  
 

They picnicked on the bed. They ate deep-fried courgette, followed by lobster 

and a Greek salad. Ellie had never eaten lobster in her life, and just about died 

when she saw it on her plate. She kept on sipping her wine until Dio got around 

to his, and then copied what he did with it. Her own ignorance embarassed her, 

reminded her of what vastly different worlds they inhabited, and that was not 

something she could bear to be reminded of. 110 

 

Denna episod får henne att minnas vilka olika sociala världar de kommer 

ifrån. Hon skäms över sin egen okunskap men iaktar i tysthet hur hjälten 

äter hummern och kopierar hans beteende för att lära sig hur det ska gå 

till. 
                                                                 
109 Graham (1997) s 65 f. 
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  Ett annat exempel på när avkodningen lyckas finns i nästa grupp av citat. 

Här är använder hjältinnan, Sabrina, sin instinkt för att koda av en till synes 

svårkodad situation. Hon oroar sig för en middag med en av hjältens 

klienter, som är en arabisk prins. Hon får uppdraget att boka en lämplig 

restaurang: 

 
For the next week, Sabrina was in a complete state of nerves. What on earth 

did you wear if you were going out for dinner with a prince? 

[…] She even tried to quiz Guy about the correct dress code one evening when 

he arrived home even later than usual.  

[…] ’You know that dinner on Saturday night-‘ 

  He put his spoon down. ‘Damn!’ 

  ‘It’s been cancelled?’ she asked hopefully. 

  He shook his head. ‘Nope- but I haven’t organised anything and I’m in Paris 

all day tomorrow. You’ll have to book the restaurant, Sabrina.’ 

  ‘Like where? I don’t really know London at all!’  

  He reeled off a list of London’s most famous eating places and Sabrina shook 

her head doubtfully. 

  ‘We’ll never get a table at any of those places this late!’ 

  He gave a small smile. ‘Just try mentioning my name.’ 

  From anyone else it would have sounded outrageously arrogant – from Guy it 

just sounded supremely confident. 

  ‘And what on earth can I wear?’ she wailed. 

  ‘Wear that you want.’ He shrugged. ‘You always look pretty good to me.’ 
  She had received better compliments in her life, but none had she embraced as 

warmly as Guy’s careless words and she had to force herself to suppress the 

guilt. She was letting go, and starting to live again - and there was nothing 

unacceptable about enjoying a compliment. 

  It still didn’t solve the problem of what to wear, of course. 111 

 

Som Everywoman vet hon inte vad en lämplig klädsel för detta tillfälle är 

och oroas över detta. 

  Hon försöker lösa problemet genom att köpa en klänning som ser 

sofistikerad ut:   

 

                                                                                                                                                                                   
110 Graham (1999) s 65. 
111 Sharon Kendrick (2001) The unlikely mistress s 128 f. 
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In the spare room, she pulled out the hanger on which hung the dress she’d 

bought after work yesterday, and she looked at it with eager eyes. It was a dream 

- easily the most grown-up and sophisticated thing she had ever owned – but 

nothing less would do, not for a prince!112 

 

Hon hoppas att klänningen är sofistikerad nog, och därmed lämplig. Men 

efter en stunds fundering blir hon osäker på om klänningen är elegant nog.  

Hon försöker komma på ett sätt att, för Everywoman, lösa situationen med 

att boka en passande restaurang: 

 

Sabrina felt more than a little intimidated at the thought of booking a meal at a 

place she had only ever read about in magazines. Wouldn’t even her best dress 

look out of place in a venue as upmarket as that? And, when she thought about 

it, wouldn’t Prince Khalim be bored rigid with going to fancy restaurants, and 

Guy, too, for that matter? Wouldn’t they rather try something a little different?113 

 

Osäker på om hon skulle passa in och vara elegant nog på en restaurang 

som prinsen brukar gå till, funderar hon istället på att boka bord på ett 

annorlunda ställe.  

  Hon bokar ett bord på en mycket enkel restaurang, ett ställe varken 

prinsen eller hjälten normalt skulle besökt: 

 
‘I’ve booked the restaurant for tonight’ she babbled. ‘I do hope I’ve made the right 

choice.’ 

  The curved smile edged upwards. ‘Water and bread can be sustenance 

enough’ said Khalim softly, ‘when the company is this spectacular.’ 

[…] Sabrina had given the restaurant address to the driver when she’d made the 

phone booking for the car, but as it negotiated its way through Notting Hill and 

drew up outside a small, colourful café, her heart sank. 

  The signs, it had to be admitted, didn’t look very promising. There was a garish 

awning outside, beneath which the sign read, THE PIE SHOP. 

  Guy’s eyes narrowed incredulously. ‘Just what is this place, Sabrina?’ 

  ‘It got a very good review in the papers,’ she defended, determined not to flinch 

beneath the quiet look of fury in his eyes. ‘And I thought it would be … different.’ 

  ‘ It is certainly different’ said Khalim, his voice tilting with amusement. ‘Come, let 

us go and see what delights The Pie Shop has to offer.’ 

                                                                 
112 Kendrick s 134. 
113 Ibid s 131. 
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[…] ‘How about fish pie?’ she suggested brightly. 

  ‘Fish pie’ echoed Khalim, as if she’d just proposed a lavish banquet. ‘Do you 

know – I haven’t eaten fish pie since we were at school. Do you remember, Guy? 

Always on Fridays’. And he gave a wistful smile, which briefly softened his hard, 

proud face. 

  How did she do it, wondered Guy distractedly. How had she unerringly hit on 

the one dish which would produce a rare state of nostalgia in a man who’d very 

probably been offered every delicacy under the sun?114 

 

Hennes val av restaurang blir succé. Precis som hon hoppades på, 

uppskattar prinsen något annorlunda istället för den vanliga elegansen och 

lyxen.  

  Här har avkodningen egentligen misslyckats, eftersom hon inte känner till 

de sedvanliga koderna och normerna för en middag med en prins. Hon 

bokar ju inte ett bord på en statusrestaurang som prinsen är van vid. Men 

som Everywoman tar hon istället ner scenariet på sin nivå, använder sitt 

habitus av vad som känns rätt, unikt och genuint, och vinner respekt på det 

viset. Hon höjer sin status genom att vara sig själv – både hos prinsen och 

hos hjälten, som imponeras av henne.   

Anpassning 

En viktig del av avkodningen är att anpassa sig till de nya reglerna och 

normerna som råder inom det sociala fältet. Den här hjältinninan, Gina, har 

flyttat till Italien med sin man men behärskar inte italienska: 
 

Donata came weaving through the throng, the scarlet dress emphasising every 

line of her supple young body. The flower in her hair was scarlet too, perfectly 

matched by the colour of her lips. Flamboyant, perhaps, Gina thought fondly, but 

it suited her. 

  She greeted Cesare in Italian, her manner easy. He responded in the same 

vein. An act on both parts, Gina judged, watching the two of them as they 

chatted. Her Italian was still too limited to understand more than a few words, 

especially at the pace in which they were speaking, but the nuances came 

through loud and clear. 

  It was Donata who called a halt, apologising in Enligsh for her discourtesy. 

                                                                 
114 Kendrick  s 138 f. 
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  ’I’m hardly going to improve my grasp if everyone speaks English all the time for 

my benefit,’ Gina reassured her. ’I hope to be bilingual by this time next year.’115 

 

Gina hänger inte med i konversationen, men vill inte att de ska prata 

engelska istället. Hon inser själv att hon måste anpassa sig och lära sig 

språket för att passa in i hjältens liv.  

  Även den här hjältinnan, Sancha, är medveten om vilken anpassning som 

krävs för att kunna höja sitt kapital och få sin man tillbaka: 

 
The man who came to do her hair ran a comb through the thick curls with a 

grimace.  

  ’This is going to take me forever!’ he groaned. ’Any ideas about how you want it 

to look?’ 

  ’Different,’ Sancha said, feeling reckless. What she really wanted to say, was: 

make me beautiful, make me glamourous, help me get my husband back!116 

 

Sancha hoppas att hennes man ska återfå intresse för henne om någon 

gör henne vackrare och mer glamorös.  

  Det är också viktigt att hjältinnan kan genomskåda och avkoda de sociala 

koderna. Här inser hjältinnan vad andra kvinnor i hjältens cirklar måste 

göra för att behålla sin status och sociala ställning: 

 
She requested orange juice, and sipped it as she was drawn into conversation by 

a mutual acquaintance who seemed intent on lauding the expertise of the 

cosmetic surgeon currently in vogue. 

  Scintillating conversation, she accorded mentally, wondering at the priorities in 

some women’s lives. Yet looking good was important if they wanted to keep a 

wealthy husband who provided the lifestyle they enjoyed, for there was always a 

younger version waiting in the wings, willing and eager to please.  

  Working out, enhancing the muscle-toned body, the regualar manicures, 

pedicures, hair-styling, facials, body massage, the desinger clothes, jewellery… 

all to gild what they perceived as a required image.117 

 

Hon noterar konversationsämnena, samtidigt som hon ifrågasätter vilka 

prioriteringar dessa kvinnor egentligen gör. Hon är dock medveten om 

                                                                 
115 Thorpe s 144 f. 
116 Lamb s 25. 
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vikten av att sköta om sitt utseende för kvinnor som vill passa in i detta 

sociala fält. 

  Hon förstår också betydelsen av att kunna ”mingla”: 

 
Social mingling was a refined art, she mused as a fellow guest called Luc’s 

name. There were pleasantries to exchange, the occasional opinion that touched 

on business… and the need to have instant recall of a host of names.118 

 

Att kunna ”mingla” är en konst, inser hjältinnan. Det är viktigt att säga rätt 

saker i rätt sammanhang och att komma ihåg en mängd viktiga namn. 

Reflektion 

Dessa hjältinnor rör sig i hög grad i nya sociala miljöer, långt från de fä lt de 

är vana vid att röra sig på. När hjältinnorna möter annorlunda 

handlingsmönster och förhållningssätt, måste hon avkoda dessa mönster 

för att sedan väva samman dessa till en del av ett nytt habitus.  

  Bourdieu menar att individer som deltar i olika sociala miljöer tillägnar sig 

olika sätt att agera och förhålla sig och med detta habitus kan hon agera 

naturligt i flera av dessa miljöer. Han menar också att det framförallt i ett 

fält som äktenskapet finns tydliga former av formaliserat beteende med 

ritualer som är nödvändiga att känna till i kampen om den symboliska 

vinsten.   

  För Harlequinromanshjältinnan ger en lyckad avkodning ett mer naturligt 

förhållningssätt i olika situationer, men här kan även en misslyckad 

avkodning faktiskt bidraga till ökad social respekt, framför allt genom att 

hjälten charmas av ett naturligt och naivt förhållningssätt. Men oftast är en 

lyckad avkodning ett nödvändigt steg för att hjältinnan ska kunna påbörja 

sin kapitalhöjning.  
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Kaptialhöjning 

När hjältinnan lyckats med avkodningen och inser vilka regler och normer 

som gäller kan hon så påbörja sin höjning av sitt symboliska kapital, vars 

främsta mål alltså är att vinna hjältens kärlek.  

  Det finns flera olika metoder som hon kan använda sig av för att höja sitt 

kapital.  

  Sin sociala roll kan hon använda då hennes ställning som hustru till en 

mäktig man ger mannen ökad respekt i samhället och därmed ökad 

uppskattning av henne; hon blir en viktig tillgång. Shopping är en vanligt 

förekommande kapitalhöjare när hon med mannens pengar köper lämpliga 

kläder för att passa in. Att inta en rebellisk attityd kan också fungera som 

kapitalhöjare eftersom mannen får respekt för henne då. Och att forstätta 

vara Everywoman, dvs. annorlunda och naturlig, kan också vara en god 

strategi. Ofta lyckas en och samma hjältinna använda sig av alla dessa 

strategier i en väl avvägd kaptialinsamling. 

Social roll som kapitalhöjare 

Hjältinnans ställning som hans hustru ger henne en betydande social 

position, vilket även ger honom ökat socialt kapital. Tatiana har lyckats 

mycket bra med sitt första år i äktenskapet: 

 
There was no doubt she’d made the best of this first year of their ’marriage in 

name only’ or marriage by contract, as she’d called it. She’d relished the role of 

mistress of his several homes, breathing life and comfort and colour into them. 

She’d entertained with charm and originality. She’d travelled extensively with him 

and given the appearance of being a proper wife to the outside world, and she’d 

been genuinely interested in the process of cultuvating pearls. 

  She had also added stature to the Constantin family by means of her charity 

work.119 

 

Tatiana har lyckats leva upp till de krav som ställts på henne; hon har skött 

om deras hus, underhållt gäster och ägnat sig åt välgörenhetsarbete. 

Därmed har hon blivit en tillgång för hjälten. 

                                                                 
119 Armstrong s 8 f. 
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  Men hjälten kan också bli en tillgång för henne. Här påpekar hjälten att 

hjältinnan, Sancha, använder sitt äktenskap för att få högre socialt och 

ekonomiskt kapital:  

 

’You really don’t know? If that’s true, it’s because you don’t give a damn about 

me. I sometimes wonder if you ever did.’ 

  ’How can you say that? You know I…’ she whispered, cut to the quick, and 

couldn’t go on, too choked with emotion. 

  ’I know I was necessary to the way you wanted your life to work out ! You 

needed a man to give you children, a home and now you have them you don’t 

need me any more. I’m superfluous, except for the money I bring home to pay for 

all of this!’ He gestured angrily around the room, at the deep-piled carpet, the 

comfortable furniture. ’My money makes your cosy life with the kids possible, 

doesn’t it? Just a pity you have to take me with it’.120 
 

I sin roll som hemmafru och hustru är hjältinnan beroende av mannens 

pengar och sociala ställning. Här anser alltså hjälten att detta är det enda 

hon vill ha av honom och att han bara är en del av en strategi för att 

hjältinnan ska kunna leva ett behagligt liv. 

  Förhållandet med hjälten kan alltså vara en nödvändig strategi för att få 

ekonomisk trygghet. I det här fallet är det hjältinnan, Molly, som måste 

rädda sin bror ur en trasslig ekonomisk situation genom att flytta ihop med 

hjälten. För flera år sedan hade de ett förhållande men nu avskyr hon 

honom:  

‘You said that no pressure and no price would persuade you to share my bed. 

I’m calling your bluff,’ Sholto delivered silkily. ‘If you move into my house and live 

with me, I will settle your brother’s debts, allow him to remain in his home and 

ensure that he doesn’t get himself into a similar mess a second time.’  

  For a count of ten paralysed seconds, Molly gaped at him with startled green 

eyes and parted lips. ‘You’re not serious,‘ she framed when she could finally 

unpeel her tongue from the back of her mouth. 

  ‘I want you… and you want your brother off the hook. A fair exchange or an 

abuse of my power?’ Sholto mused with galling cool. ‘I shall leave you to decide 

which.’ 

[…] ‘But why would you want me to live with you?’ Molly enquired helplessy. 
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  ‘All the usual male reasons,‘ Sholto supplied with gentle, slightly apologetic 

emphasis. ‘I wasn’t planning to stash you in a guest room as a hostage to Nigel’s 

good behaviour in the future. I would expect you to sleep in my bed with me, 

wear the clothes that I buy, appear at social occasions by my side and be 

available to travel with me whenever I ask.’ 

[…] A little shudder of repulsion ran through Molly, her mortification rising by the 

minute. ‘I think you brought me here purely to humiliate me. What gave you the 

idea that I might be prepared to barter my body like some sort of commodity in 

exchange for my family’s security? 

  ‘You gave me the idea yesterday.’121 

 

Med sitt ekonomiska övertag har hjälten makten över situationen, vilket 

han också påpekar i sin kommentar kring ifall det är ett rättvist byte av 

tjänster eller maktmissbruk från hans sida. Molly skulle inta en viktig 

symbolisk roll vid hans sida vid sociala tillkomster och vid resor, i utbyte 

mot pengar för att rädda sin bror. Förhållandet skulle alltså kunna vara till 

nytta för båda. 

  Även äktenskapet kan fungera som en social strategi som båda har nytta 

av:  
Remarriage wasn’t on his agenda. He’d loved and lost, and didn’t want to lose 

his heart again. For the past ten years he’d enjoyed a few selective 

relationships…no commitments, no empty words promising permanence. 

  Until Ana. 

  The daugther of one of his executives, she’d often partnered her widowed father 

to various functions. She was attractive, in her mid-twenties, intelligent and she 

possessed a delightful sense of humour. What was more, she wasn’t in awe of 

him, his status or his wealth. 

[…] Who better than Ana in this role of his wife? He cared for her, she was 

eminently suitable, and he could provide her with an enviable lifestyle.122  

 

Hjältinnan anses som en lämplig hustru genom sin sociala kompetens och 

vackra utseende. Äktenskapet skulle också erbjuda henne ett bekvämt liv. 
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Shopping som kapitalhöjare 

Hjältinnan är övertygad om att hon måste vara attraktiv för att vinna 

mannens hjärta:  
 

 ‘This is for you’, he said, tossing one envelope over to Sancha, his grey eyes 

briefly touching her then moving away, a frown pulling his black brows 

together. 

  She felt a sting of hurt over that look – had that been distaste in his eyes? Of 

course, at this hour, in her shabby old dressing-gown and no make up, she 

wasn’t exactly glamourous, but there was no time to do much about how she 

looked until he and the boys had left. She really must make more effort, 

though. It made her unhappy to have Mark look at her like that, as if he didn’t 

love her any more. Her love for him was just as strong; she needed him.123 

 

Sancha är här olycklig och rädd för att hjälten tycker att hon är 

frånstötande när hon inte gjort något åt sitt utseende på morgonen. Hon 

känner sig inte glamorös, och känner att hon måste anstränga sig med sitt 

utseende för att inte förlora sin man och hans kärlek.  

  Även hjältinnan Rachel anser att hon bör göra sig vacker för att återfå 

hjältens kärlek och uppskattning:  
 

’I’m not even beautiful!’ she sighed into the mirror one morning. Not in the 

classical sense of the word anyway. My figure is OK, I suppose, when you take 

into account that I’ve had three children. And my legs aren’t that bad. But my 

face wouldn’t stop traffic. It isn’t the kind of face you would expect to see on the 

wife of a man like Daniel Masterson, is it? My eyes are too big, nose too small, 

mouth all cute and vulnerable-looking. […] ’He has nothing on me! – even my 

choice of clothes is utterly juvenlie!’ 

  Then do something about it, an impatient-sounding voice inside her head 

challenged.  

  Why not? She mused, on a sudden new surge of restless defiance.  

[…] The Rachel who had left the house only an hour after her husband that 

morning was not the one now waiting anxiously for her mother-in-law’s opinion. 

  Gone was the long mass of pale blonde hair. It had been cut, rethlessly cut, and 

styled to fall in a fine silken bob on a level with her small chin. Her face had been 

expertly made-up to enhance those good features Rachel did not believe she 

had.  
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  […] But that wasn’t all. Gone was the baby-blue wollen duffle coat and faded 

jeans Rachel had gone out in, and in their place was the most exquisetly tailored 

pure wool coat-dress in a soft and sensual mink colour which followed her 

slender figure from lightly padded shoulders to the delicate curve of her calf. 124 

 

Småbarnsmamman och hemmafrun Rachel ser sig inte som en bra 

representant för en man med så hög ställning som hennes man innehar. 

Hon tar därför beslutet att förändra sitt utseende för att bli mer attraktiv 

och och går därför till en skönhetssalong och köper eleganta kläder. 

Skillnaden är markant och det är inte längre den samma kvinna som gick 

ur huset på morgonen som återvänder. 

  Hjälten förväntar sig ofta att hon använder hans pengar för att köpa 

passande kläder och saker:  

 

My driver will take you back to the house. Stop off at Harrods and buy whatever 

you need for the night ‘ he advised, withdrawing his wallet with a sardonic glance 

at her burning face. ‘Please don’t be squeamish about spending my money.  […] 

‘Keep one fact in mind, Molly… Joan of Arc burned. As a role model for survival, 

she hasn’t got a lot to offer.’ 

[…] Sholto couldn’t be doing this to her; he simply couldn’t be doing this to her! 

The Joan of Arc analogy returned to haunt her. Her teeth ground together. She 

was allowing him to do this to her, conniving in her own downfall because she did 

not have a hard enough heart to stand back and watch while her brother’s family 

fell apart.  

[…] Molly made her purchases in Harrods in record time. She bought a change of 

underwear, a few toiletries, and if she dallied at all it was over her careful choice 

of night attire. 125 

 

Hjälten ser inget moraliskt problem med att hon spenderar hans pengar, 

medan Molly lider av det moraliska dilemmat av att ta emot pengar av en 

man hon inte gillar, i utbyte av sin tjänst som hans älskarinna. Med hjältens 

pengar handlar hon på Harrods lämpliga produkter för att tillbringa natten 

hos hjälten. 

  Nästa hjältinna, Glory, måste även hon svälja sin stolthet och låta hjälten 

köpa henne nya kläder för att hon ska passa in på det nya sociala fältet: 
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In the space of three weeks, her appearance had been transformed. She had 

swallowed her pride and allowed Rafaello to buy her new clothes. Why? She had 

very wounding memories of never, ever having had the right clothes when she 

was seeing him five years earlier. Telling herself then that such superficial things 

shouldn’t matter had been cold comfort when she stuck out like a sore thumb in 

company. 

  Neither she nor her friends had owned the kind of outfits worn by the women 

who were part of Rafaello’s world: the casual but oh-so-smart separates, the 

fashionable but understated garments that none the less screamed their designer 

tags. She had been tortured by fears that her appearance and her visible inability 

to blend in was an embarrassment to him. 

  Now sheathed in a Versace dress, purchased from one of the designer outlets 

that Corfu town offered the rich who flocked to the island over the summer, she 

had no such fear. The sleek dress was a magical shade somewhere between 

green and blue and with every movement and change of light the wonderful 

fabric seemed to change colour. It made her feel like a million dollars and gave 

her confidence.126 

 

På tre veckor ändras hennes utseende med hjälp av pengar från hjälten. 

Från att ha genomlidit pinsamma tillfällen eftersom hon inte hade lämpliga 

kläder för att passa in i hjältens sociala cirklar, har hon med designerkläder 

fått förnyat självförtroende och smälter nu in. Dock har detta skett på 

bekostnad av stolthet och oberoende, vilket för hjältinnan är ett moraliskt 

dilemma. Detta avkall var dock nödvändigt för henne, eftersom hon själv 

inte hade råd att köpa så exklusiva kläder. 

  För att passa in i hjältens livsstil när de gifter sig handlar även Kelly nya 

kläder:  

 

In between, Gianfranco had organised everything. Kelly had resigned from her 

job, and her family home was up for sale with a local estate agent, Gianfranco 

insisting her home was going to be with him from now on.  

  The only thing Kelly had done herself was shop; she had bought a trousseau of 

sorts, given the limitations of her figure: lacy underwear and a couple of satin 

nightgowns, a few smart-casual clothes and one cocktail dress, plus the outfit 

she was wearing. 127 
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Hjälten tar hand om allt praktiskt; det enda hjältinnan kan göra för att 

underlätta anpassning av livsstilar är att shoppa. Kläderna ska underlätta 

inträdet i den nya sociala världen som hans hustru och shoppingen blir en 

strategi för kapitalhöjning men därmed också till förändring av att ”vara sig 

själv”. 

Revolt som kapitalhöjare 

Efter att ha varit del av hjältens liv och sociala fält under en tid, inser 

hjältinnan ibland att hon inte bara vill vara en vacker dekoration vid hans 

sida. Hon gör revolt mot de regler och normer som råder, vilket gör att hon 

åtnjuter nyvunnen respekt hos hjälten. De andra kvinnorna vågar ju inte 

ifrångå de konventionella rollerna. Revolten kan därmed höja hennes 

ställning. 

  Den här hjälten ser uppenbarligen bara hjältinnan, Tatiana, som en 

vacker tillgång, men hon vill vara mer än det: 
 

‘Time for a swim. You know, Tattie, talking of things like that – how the world 

turns and earning your keep – there’s another very good reason for staying 

married to me. You’ve taken to all this like a duck to water. You are an asset, and 

to have a wife who is as vitally interested in what one does as you are provides a 

very good framework for a marriage.’ 

  […]There was something else his words aroused in her. She would dearly love to 

prove to him that she was not just the trendy, social-butterfly daughter of her mother 

he might have taken her for. She would really like, she realised, to have the 

opportunity to prove her intelligence and substance to him, and taking a more active 

part in his business could be the way to do it.128 

 

Tatiana vill inte bara att hjälten ska se henne som en vacker tillgång och 

berömma hennes sociala kompetens. Hon inser vad hon måste göra för att 

han ska respektera henne för hennes personlighet; hon måste visa honom 

sin intelligens och substans. 

  Men det visar sig svårt då han forfarande inte kan se henne för den hon 

är och därmed älskar han henne inte heller. Hon kommer på att hon inte 

vill vara gift med en man som inte älskar henne. De hade gift sig för att 
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tillsammans kunna rädda hennes familjegård, men nu vill hon klara av att 

rädda familjegården utan mannen. För att göra detta, måste hon ändra sig 

och göra revolt mot sin sociala roll som hans fru: 

 
She took herself to bed eventually and woke up with her mind clearer. 

  Tatiana Constantin née Beaufort was a new person as of today. Gone was the 

social butterfly, gone was the naïve girl who’d thought she would make a very 

experienced man fall in love with her. Gone was the innocent, the ingénue. And 

from today she would be assessing how she could save Beaufort and Carnarvon 

withough having to spend the rest of her life married to man who couldn’t love 

her.129 

 

Från och med nu är Tatiana en ny person. Hon har funderat över sin 

situation och har tagit beslutet att hon måste ändra sig. Hon har förändrats 

från att vara en oskyldig socitetshustru som är starkt beroende av sin man, 

till en stark och oberoende kvinna som varken vill eller behöver leva med 

en man som inte älskar henne.  

  Här förklarar hon att hon inte enbart kan vara en lydig liten fru: 

 
‘I gather I’m in some kind of disgrace with you. Well, that’s fine with me, and don’t 

expect me to grovel, Alex! We know why we married each other, and in light of it 

I am still not prepared to be a dutiful little wife’ 

[..] ‘Alex,’ she said again, ‘all my life I’ve been told what to do by people who 

believe they know what’s best for me.’ She shrugged. ‘While I appreciate their 

love and concern, I need to make my own decisions now or I could become 

frozen in that mode. Do you - could you understand that?’ she asked anxiously.  

  He stirred and broke his narrowed, intent study of her to look across the bay. 

‘Within limits,’ he said at last. If you need more time – OK. Breaking up this 

marriage is not what I have in mind, however. But we don’t have to make such 

heavy weather of it.’130 

 

Tatiana menar att hon kanske har blivit en skamfläck för sin man istället för 

en tillgång eftersom inte är redo att vara den lydiga hustru hon tror han vill 

ha. Hon känner att hon måste få ta egna beslut och hon önskar sig mer 

oberoende. Hennes utbrott får hjälten att medge att han förstår och 
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eftersom han inte vill att de ska avsluta sitt äktenskap är han villig att ge 

henne mer tid och ökat oberoende. Hennes revolt får resultatet att hjälten 

inser att hon inte är nöjd med sin roll och han får ökad respekt för 

hjältinnans egna tankar och hennes behov av självständighet. 

  Nästa hjälte imponeras och attraheras av hjältinnans vilja och mod när 

hon är annorlunda mot de kvinnor han vanligtvis omges av: 
 

Reacting on instinct alone, her hand flew up and she slapped Dio Alexiakis so 

hard across one cheekbone her fingers stung like mad. ’No man calls me a 

tramp!’ she bit out in furious condemnation.  

   As the livid marks of that slap sprang up across one slaching cheekbone, Dio 

stared back at her with truly stunned black eyes. 

  Even though Ellie instantly knew that she had gone too far, she was far too 

angry to acknowledge her mistake. ’And your conceited mega-ego of a cousin 

deserves the same!’ she launched in defiant addition. ’Who does that little squirst 

think he is? Calling me a babe, and smirking and pawing my hair like I’m some 

kind of toy to be played with! And how dare you behave in such a way as to give 

him the impression that I would stoop to be something as utterly disgusting as 

your woman?’ 

  ’Disgusting…?’ Dio gritted, not quite levelly, eyes now as scorching a gold as 

the heart of a bonfire. 

  ’Yes, disgusting!’ Ellie repeated with a feeling shudder. ’Women do not belong 

like objects to men –’ 

  ’I could presuade you to belong to me,’ Dio declared in a wrathful growl. 

  […] Who the heck did he think he was? Mr Totally Irresistible? Yes, she 

answered for herself. And that blazing confidence wasn’t vanity, she 

acknowledged with driven reluctance. He had it all. The looks, the money, the 

power. How often did Dio Alexiakis meet with rejection? How much more often 

must he meet with blatant encouragement? 131 

 

Hjältinnan, Ellie, blir ursinnig när hjälten verkar tro att att hon är glad över 

att anses tillhöra honom. Hon menar att kvinnor inte är objekt som tillhör 

män. Hon slår till honom och vågar säga vad hon känner, samtidigt som 

hon är medveten om att hon kanske gått för långt och gjort något som 

andra kvinnor inte vågar göra eftersom hjälten har så mycket makt och 

kapital. Han möts aldrig av avslag utan uppmuntras alltid av andra kvinnor, 
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men hjältinnan tydligt går mot strömmen. Hennes revolt ökar hans intresse 

för henne och därmed har även revolten lett henne närmare målet att vinna 

hans kärlek. 

Everywoman som kapitalhöjare 

En annan effektiv strategi, vilket ibland är resultatet av andra strategier t ex 

revolt, är att vara Everywoman; en kvinna som är annorlunda mot de andra 

kvinnorna i hjältens liv. Hon höjer sitt kapital just genom att vara naturlig 

och äkta. 

  Här vill hon imponera på honom genom att göra något husligt, nämligen 

bjuda honom på en god, hemlagad middag:  

 
During her lunch-hour Sabrina managed to locate a supermarket and rushed 

around buying ingredients. Never had choosing the right thing proved as taxing. 

She wanted, she realised, to impress Guy. 

  When he arrived back home that evening, he walked in on an unfamiliar 

domestic scene, with smells of cooking wafting towards him and loud music 

blaring from the kitchen.  

[…] Guy saw the beef Wellington being carried in on an ornate silver platter he’d 

forgotten he had and which she must have fished out from somewhere.  

[…] He took the slice she offered him and he stared down at it with grudging 

reluctance. Pink and perfect. So, she could cook, too.132 

 

Sabrina vill imponera på hjälten med en teknik som hon behärskar: 

matlagning. Genom att laga en god hemlagad middag visar hon att hon 

kan erbjuda något inte vanligt förekommande i hans livstil och cirklar.  

  Nästa hjältinna, Glory, är naivt omedveten om sin skönhet, vilket roar 

hjälten:  
   

‘Why do people keep on staring at us?’ she had asked uncomfortably on her first 

visit. 

  ‘You are a very beautiful woman.’ His amused but appreciative smile that she 

should even ask such a question had dissolved the insecure feelings she always 

struggled to hide from him and made her heart sing. She had a desperate need 

to believe that she could look like the sort of woman who belonged with him.133 
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Hon är inte medveten om att hon är vacker, vilket är annorlunda mot de 

kvinnor han är van att umgås med, och han måste därför berätta för henne 

att hon är en vacker kvinna. Hans uppskattning gör henne lycklig eftersom 

hon vill desperat känna att hon faktiskt kan passa in vid hans sida. 

  Trots att det är hennes naturlighet som attraherar hjälten, vill han ändå 

försöka få henne att passa in på hans sociala fält. Nästa hjälte förslår att 

Kelly ska klä sig som som de kvinnor han omges av: 

 
She really was very lovely; she made him feel like a teenager again. She looked 

like one herself in cut-off denim shorts. It suddenly occurred to him that he’d 

never seen her wear anything but shorts or trousers. A necessity on a bike, but 

he could not help wondering what she would look like sleek and groomed in the 

kind of designer dress his usual girlfriends favoured. He found himself voicing his 

thoughts. ‘Tonight, wear a dress’.134 

 

Han njuter av hennes naturlighet men undrar ändå hur hon skulle se ut i 

elegantare kläder och föreslår därför att hon ska byta jeanshortsen mot en 

klänning. 

  För hjältinnan är det viktigt att bli respekterad av hjältens  sociala krets av 

vänner. Men Kelly vill även fortsätta vara den hon är:  

 

She watched the girl depart, then nervously she glanced once more at her 

reflection in the mirror. She so wanted to make a good impression on 

Gianfranco’s friends. 

  The past two weeks had not been easy. She had expected some difficulty in 

adjusting to her husband’s lifestyle, but she had never expected to feel so lonely.  

[…] Walking out of the bedroom, Kelly knew she was pinning all her hope on 

tonight: she wanted to fit in and make friends, but not at the loss of her pride and 

self-esteem. Which was why she was wearing the dress she had bought herself 

in England. 135 

 

För Everywoman är det alltså väldigt viktigt att fortsätta vara den naturliga 

person hon varit, med bibehållen självrespekt. Visserligen vill hon göra ett 

gott intryck, men inte på bekostnad av sin stolthet och självkänsla. 
                                                                 
134 Baird s 22. 



 69 

  Den här hjälten blir kär i hjältinnan, Tattie, genom att hon visade att hon 

inte bara var ett vackert skal och därmed bevisade att hon var annorlunda 

mot vad hans fd. älskarinna (Flora Simpson) bara varit: 

 
Tattie squared her shoulders. ‘I ran into Leonie the day you left town. She…told 

me amongst other things that Flora was back in town. So I…‘ She closed her 

eyes frustratedly. ‘You have to remember your own father filled me in on how 

Flora had affected you life, Alex.’ […] ‘Which is how I came to understand why 

you could never be madly in love with me. She’s… even in a picture she’s just 

special.’ 

[…]‘But I have actually fallen madly in love with you,’ he continued. ‘I apologise if 

it’s been a slightly protracted process.’ […] He took his hand away from the 

embrasure to touch her hair fleetingly, and a nerve flickered in his jaw. ‘I had no 

idea Flora Simpson was back in town but, yes, thanks to her, I didn’t really want 

to fall in love again. It took a girl with so much spirit, so much life, so much about 

her that brings me joy to change my mind. You, Tattie.’136 

 

Tatiana tror att hjälten inte kan älska henne eftersom hon inte är så vacker 

som hans f.d älskarinna varit. Men hjälten menar att det krävdes en kvinna 

som var just så annorlunda, livlig och naturlig som hjältinnan för att han 

åter skulle kunna älska.  

Reflektion 

Att använda sin social roll för att höja sitt kapital är en naturlig och vanligt 

förekommande process, i så väl fiktiva som reella relationer. Bourdieu har 

egna teorier kring de äktenskapliga strategier som han funnit existerar 

framförallt i familjer med högt symboliskt kapital. I dessa strategier är 

männen subjekten och kvinnorna objekten. Kvinnorna har en symbolisk 

funktion och tvingas ständigt arbeta på strategier för att bibehålla sitt 

symboliska och fysiska värde, t ex genom att framhäva sitt attraktiva 

utseende genom smink och dyra besök hos hårfrisören. 

  Dessa strategier innefattar även shopping. Exklusiva kläder är ofta 

nödvändiga symboler för en kvinna i hjältinnans höga position (som hustru 

till en mäktig man). Eftersom hjältinnan alltid vill både bibehålla sin 

position, men även avancera (bli älskad), måste hon använda sig av sitt 
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ökade ekonomiska kapital för att lyckas. Bourdieu menar att 

kapitaltillgången kan behärskas genom olika symboler och attribut, som vi 

först måste tillskaffa oss. Dessa tillgångar kan sedan omvandlas till nya 

värden i en annan social position.  

  Den rebelliska attityden som kapitalhöjare, innebär en distansering från 

rådande normer och ideal. Hjältinnan kommer till insikt om detta genom en 

självreflektion. Bourdieu menar att habitus kan kontrolleras när vi blir 

medvetna om det. När hjältinnan upptäcker vilka kategorier, eller 

symboliskt kapital, som styr fältet och hur mycket kapital hon själv besitter, 

kan hon medvetet ändra sitt habitus. Detta kan leda till en revolt mot 

normerna, vilket i sin tur leder till att hjälten får ökad respekt för henne.  

  På samma sätt använder sig Everywoman av sin distans mot de övriga 

kvinnorna på fältet. Hjälten attraheras av hennes naturlighet. Men det krävs 

att Everywoman blir en agent som rör sig på hjältens sociala fält för att han 

ska lägga märke till henne. Hon måste alltså byta social miljö, vilket 

innebär en strategi i sig. Tagen ur sin naturliga miljö blir hon exotisk och 

lockande. 
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Idealwoman 

En idealkvinna kan så konstrueras i materialet. Denna kvinna har de rätta 

attributen för att lyckas med kapitalhöjningen. Hon når sitt mål när mannen 

bekänner sin kärlek till henne. Denna idealkvinna, Idealwoman, skiljer sig 

från de övriga kvinnorna i romanerna eftersom dessa kvinnor inte lyckas 

vinna hjälten trots sitt ekonomiska, sociala och kulturella kapital. Det krävs 

en noggrant balanserad kapitaltillgång, kombinerat med yttre 

förutsättningar och skickligt förvärvad habitus, för att hjältinnan ska bli vad 

jag kallar för ”Idealwoman” – vilken hon alltid blir i slutet av boken. Enligt 

min tolkning är några nödvändiga attribut är att hon är god, naturlig och 

annorlunda. Denna kvinna som sveper in som en friskt fläkt i hjältens liv 

kan ibland till och med förändra honom, vilket är det ultimata beviset för 

hennes lyckade kapitalhöjning. Hon har slutligen makt över mannen. 

God 

Trots det höga ekonomiska kapitalet är det viktigt att Idealwoman tänker 

logiskt och inte är slösaktig: 
 

Sancha disliked wasting money, so she had kept all Charlie’s baby clothes, 

washed and neatly folded away in a drawer, in case another baby came along. It 

had saved a fortune. She hadn’t needed to buy new clothes at all and Flora 

looked great in them. The fashion for unisex baby clothes suited her. 137  

 

Sanchas goda sparsamhet blir här påmind genom att hon ordningsamt 

sparat på sin sons barnkläder, trots att hon mycket väl skulle haft råd att 

köpa nya till nästa barn.  

  Idealwoman älskar att ta hand om hemmet, och framför allt köket.  

 
Mark got to his feet, looking out of place in this cosy, domestic room with its 

clutter of children, pine furnishings and cheerful yellow curtains.138 
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Det poängteras att hennes kök är mysigt och hemtrevligt. Mannen passar 

däremot inte i köket, eftersom han är van att röra sig på mer sofistikerade 

områden. 

  Trots sin goda ekonomi, sin älskade familj och sitt vackra hus, brottas 

Idealwoman med vardagliga dilemman och problem. Att kombinera rollen 

som idealisk mamma och sofistikerad kvinna är svårt, nästan omöjligt: 

 

Sancha often felt exhausted by the sheer, unrelenting nature of motherhood, 

longing for a few hours alone, a day when she did not have to think about other 

people all the time, when she could be lazy, sleep late, get up whenever she 

pleased or put on something more elegant than jeans, wear high heels, have her 

hair done, buy expensive make-up, shower herself with delicious French perfume 

– anything to feel like a woman rather than a mother.139 

 

Här poängteras hur svårt och tröttsamt det är att vara mamma. Men  

genom en beskrivning av vad hon längtar efter förstår läsaren att hon, som 

tur är, är motsatsen. Hon är alltså en idealisk mamma som väldigt sällan 

klagar över sitt hårda arbete och som klär sig i praktiska kläder, inte i 

onödig lyx. 

  Samma hjältinna är också ödmjuk när det gäller sin arbetsinsats som 

trebarnsmamma och hustru till en framgångsrik man: 

 

Zoe had been joking when she’d called her a superwoman – she only wished she 

was! But she wasn’t. She was just a very ordinary woman in a very painful 

situation, and she did not really know what she was going to do. She only knew 

she loved her husband deeply, and couldn’t bear the thought of losing him.140 

 

Sancha vägrar kalla sig för en superkvinna och menar att hon bara är en 

vanlig kvinna, som älskar sin man djupt och inte vill förlora honom. 

  Nästa hjältinna, Gina, visar tydligt att det finns moraliska aspekter en 

Idealwoman inte kan ge avkall på:  
 

Gina made every effort to keep her tone level. ’I have a job for one thing. I can’t 

just walk out on it’. 

  The shrug was eloquent. ’The matter will be taken care of.’ 
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  ’There’s a limit to the things money can buy!’ she flashed, losing what tenuous 

control she still possessed. ’There are women, I’m sure, who would think a 

loveless marriage was no big deal in such circumstances, but I’m not one of 

them!’141 

 

Gina påpekar vilken sorts kvinna hon inte är: hon skulle aldrig låta sig 

köpas in i ett kärlekslöst förhållande. Det finns gränser för vad pengar kan 

köpa menar hon, och befäster därmed sin moraliska ståndpunkt. God 

moral, från ett självpåtaget -men ändå samhälleligt- moralperspektiv är en 

hederssak för Idealwoman. 

Vacker 

Liksom att vara god är det även väsentligt att Idealwoman är vacker:  

 
She had looks, she was well-bred, apparently virtuous, and she was young 

enough to accept a gentle moulding into being a suitable wife.142 

 

Hjältinnans skönhet gör henne till en idealkvinna, från mannens perspektiv, 

som kan formas till en perfekt fru. Denna Idealwoman kan sedan ge hjälten 

ökat socialt kaptial. 

  Det är framför allt hennes naturliga skönhet som gör att hjälten älskar 

henne: 

 
‘People think I should be a bit thinner,’ Molly mumbled. 

  ‘Never!’ Sholto said with impressive conviction, skimming reverent hands up 

over the curvaceously feminine swell of her bottom and making her quiver like a 

leaf in a high wind. 

  ‘Or have one of those breast-reduction ops…’ she whispered almost inaudibly. 

  ‘Who the hell suggested that?’ Sholto demanded wrathfully. 

  ‘Can’t remember,’ she framed breathlessly. 

  ‘You have gorgeous breasts…’143 
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Molly känner sig osäker på sin skönhet och kommenterar att någon 

föreslagit att hon skulle låta operera om sig för att få en vackrare kropp. 

Hjälten hävdar bestämt att hon är vacker som hon är. 

Naturlig 

Att Idealwoman är naturlig är också väsentligt och på det viset liknar hon 

Everywoman. Här charmas hjälten av hennes barnsliga och osofistikerade 

sätt: 

 
He had taught her to swim but had made several biting comments when he 

finally realised that she still preferred drifting round the villa pool in a large plastic 

ring like an overgrown child or just sitting at the foot of the Roman steps, 

submerged but safe. Only when he had appreciated the fear of deep water that 

she had overcome initially only for his benefit had he appreciated the level of her 

achievement. He thought her ring was cute now. He didn’t laugh when she just 

paddled down the beach either. 144  

 

Den naturliga Everywoman hon var innan hon träffade hjälten kunde inte 

simma. Han lärde henne simma, men även efter hon lärt sig detta fortsätter 

hon använda sin barnsliga simring i vattnet. Hjälten tycker detta är 

charmigt och sött eftersom hon endast lärt sig simma för att göra honom till 

lags, eftersom hon varit rädd för vatten. Denna rädsla trotsade hon för 

hans skull och det uppskattar han. Att hon lär sig för honom blir ett sätt där 

han kan vara generös. 

  Nästa hjälte försäkrar att det är naturliga kvinnor som han finner 

attraktiva: 
 

It was too hot for tennis but the heat didn’t bother Sholto, so nobody dared to 

complain. Molly ran herself into the ground during a very athletic game of mixed 

doubles and thoroughly enjoyed herself until she saw her reflection in a window 

afterwards and cringed at the sight of her wet hair, shiny nose and hot cheeks.  

  Sholto paused behind her, even then able to read her like a book. ‘You look 

gorgeous, cara. Women who think of nothing but their appearance are very poor 

company’.145 
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Molly har roligt under en tennismatch med hjälten och tänker inte alls på 

sitt utseende under matchen. Efteråt blir hon dock osäker då hon anser att 

hon är oattraktiv, men hjälten försäkrar henne om att han finner kvinnor 

som bryr sig om sitt utseende väldigt tråkiga. Hjältinnans naturlighet är 

uppskattad. 

  Även nästa hjälte förklarar att det var just hennes ungdom och naturlighet 

som var lockande och attraktivt:  

 
‘You made a real ass of yourself… but it was kind of sweet because it was all for 

my benefit,’ Rafaello commented. ‘And very funny-‘ 

  ‘Funny?’ Glory had swallowed that first less than tactful comment but was 

unable to tolerate that final term. 

  Rafaello sent her a sudden wicked grin. ‘You looked so beautiful but you hadn’t 

a clue how to flirt and it was like watching a ten-year-old trying to be a vamp, 

every move wildly exaggerated-‘146 

 

Hjältinnan hade i sina försök att fånga hjältens uppmärksamhet och 

uppskattning försökt flirta på sätt som hon inte bemästrade. Eftersom 

hennes naturlighet lyste igenom, fann hjälten hennes klumpiga försök 

charmiga. 

  I nästa fall vet den naturliga Idealwoman ingenting om den mäktiga 

hjälten och han blir imponerad av det: 
 

’You really do know nothing about me,’ Dio remarked with a slight frown. ’I’m not 

used to that’. 

  ’But I bet it’s good for you…puts a dent in your belief that you are the sun 

around which the entire world must turn,’ Ellie muttered, and then froze in 

dismay. She grimaced. ’I’m sorry, I’m sorry. I was just thinking out loud!’ 

  ’That disastrous lack of tact must get you into trouble.’ Dio surveyed her with a 

shadowy suspicion of a smile momentarily softening the hard line of his 

expressive mouth.  

  Ellie swallowed hard, grateful he hadn’t exploded. ’It’s been known.’ 

  ’Why are you always in search of a fight?’ Dio scanned her with penetrating 

eyes that tightened her very skin over her bones and made her shift uneasily on 

her seat. ’You look so wonderfully feminine and delicate –’ 

  Ellie winced. ’Not delicate…please! ’ 
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  ’Cute?’ 

  ’Worse,’ she censured without hesitation. ’Men refuse to take me seriously. It’s 

a big drawback being small and blonde-’ 

  ’But you’re not blonde. Your hair is the colour of platinum. It’s extremely eye-

catching,’ Dio informed her with definitive derision and the distinct air of a male 

unimpressed by her protest. ’If you genuinely don’t want to invite that type of 

male attitude, you shouldn’t dye it that shade.’ 

  Ellie dealt him the weary glance of a woman who had heard it all before. ’My 

hair’s natural. My grandmother was Dutch, and very fair.’ 

’Natural? I don’t believe you. Take your hat off’ he urged, startling her. 

 After a moment’s hesitation , Ellie did so, and flung back her head as if she was 

challenging him. Her bright hair shone like heavy silver silk against the darkness 

of her jacket. ’You see, not fake.’147  

 

Hjältinnan har dålig kodifikation, och är medveten om det, men hjälten ser 

det som charmigt. Hon bevisar också att hon är naturlig eftersom hon inte 

färgar håret. 

  Ibland innebär hjältinnans kapitalhöjningskamp att hon förändras till det 

sämre, då det naturliga försvinner. Men genom att hon har självinsikt (dvs. 

är medveten om sitt habitus) kan hon göra något åt det.  

  Här inser hjältinnan, Kelly, att hon ändrat sig så mycket för att passa in, 

men hon gillar inte den kvinna hon blivit: 

 
It suddenly hit her that for the past few months she had been married to 

Gianfranco her lifestyle had changed dramatically: with a few exceptions she had 

agreed to everything he wanted, so unsure was she of her position as his wife. 

He, on the other hand, had made no compromise whatsoever in his lifestyle. His 

trips abroad, his frequent stays in Rome… In a flash of blinding clarity she saw it 

all, and did not like what she had become. Bit by bit, her confidence in herself as 

a woman had been chipped away.148 

 

Eftersom Kelly varit så osäker på sin roll i sin nya position som hans fru, 

hade hon ändrat hela sitt liv och livsstil medan hjälten inte hade 

kompromissat över huvudtaget. Hon inser plötsligt vilken förändring som 

har skett och att hennes självförtroende som kvinna helt försvunnit. 

  Hon lämnar honom och återkommer inte förrän tre år senare 
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‘In that moment, when I realised you could have died having my child when I 

wasn’t even there, I recognised something I had never really thought existed: I 

love you quite desperately.’ 

  ‘So you didn’t love me when we married,‘ she murmured sadly to herself, but 

Giandfranco heard. 

  ‘I didn’t know what love was,’ Gianfranco said urgently and, grasping her 

slender shoulders, he made her face him. ‘You want the truth?’ His dark eyes 

blazed with a determined light. ‘You shall have it. I met you, a bright, beautiful 

girl, and I wanted you. Then, because of a stupid masquerade about my name, I 

lost you. In my pride, my arrogance, I vowed I would not chase after you when 

you stood me up. So I did not. I saw other women, but it was no good. I suffered 

torment through months of celibacy. He glanced at her. ‘It had never happened to 

me before.’149 

 

Kelly återvänder till hjälten och är då mycket självsäkrare. Hon är mer lik 

den naturliga kvinna hon var när de först träffade - inte den onaturliga 

kvinna hon försökte vara. Det var hennes naturlighet och skönhet som fick 

hjälten att inse att han för första gången älskade en kvinna. 

  Nästa hjälte är medveten om att hjältinnan, Rachel, förändrat sig för att 

passa in i hans värld, men han vill inte att hon ska förändras från den 

naturliga kvinna hon egentligen är: 
 

’You went to a lot of trouble today to create your new image, Rachel. This-’ his 

gaze flicked briefly around their surroundings ’-suits the new image. It’s up to you 

to decide whether you prefer it or not.’  

  Not, she thought, then grimaced when her heart gave a dull thrump in 

acknowledgement of what that answer meant. This was not her, dressed for the 

part or not. But it was so obviously Daniel that she wanted to weep. Had they 

anything in common left worth hanging on to? 

  ’And do you prefer it?’ she asked him curiously. ’The new image?’ She 

enlightened his puzzled frown. 

  He sat back in his seat, his eyes wearing an odd expression as they ran over 

her. ’I like the new hairstyle,’ he admitted after a moment, ‘but I’m not  sure I like 

your reasons for doing it. I like the dress,’ he went on, before she could respond. 

’It’s beautiful – as you probably well know – but I don’t like what it does to the 

woman I -’ 
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  A waiter appeared at her side, effectively cutting Daniel off mid-word as he 

placed a glass of something cool and clear in front of Rachel, then offerd the 

same to Daniel. 

[…] He grimaced ruefully. ’All right’, he conceded, ’so I’m finding it difficult to 

come to terms with the new you. Rachel –’ he leaned forward suddenly, his gaze 

urgent as he took hold of one of her hands ’you’re beautiful, you don’t need me to 

tell you that –’ 

  Don’t I? she questioned wryly. 

  ’But don’t – please don’t lose the lovely person you were before in your effort to 

prove something to me!’ 150 

 

Rachel har försökt skapa sig en ny stil genom att köpa nya kläder och 

ändra sin frisyr, för att på så sätt se mer elegant och åtråvärd ut. Men trots 

att hennes man beundrar hennes nya utseende, vill han inte att hon för den 

skull ska förlora sin naturlighet. Han älskar henne för den naturliga och rara 

person hon var innan och är rädd för att denna person ska gå förlorad 

genom den nya stilen hon lagt sig till med.  

  Idealwoman får aldrig göra avkall på sin naturlighet.  

Annorlunda 

Att hjältinnan är så annorlunda än de andra kvinnorna i hjältens cirklar är 

också mycket viktigt. Detta gör henne unik, innebär att hjälten respekterar 

henne och till slut inser hur mycket han älskar henne. 

  Här har hjältinnan svårt att förstå att han faktiskt älskar henne, trots att 

hon är så annorlunda mot de andra kvinnorna: 

 
Sholto paused on the threshold. ‘I forgot to mention this earlier. I like the way you 

look.’ […] If you change the colour of your hair, have it all cut off or start starving 

yourself into doll-sized dresses again, I will go stark staring mad! I don’t want you 

to change yourself… it was a total and complete turn-off the last time!’ 

  […] Long after he had gone, Molly studied the space where he had been. ‘A 

total and complete turn-off?’ It was so deeply ironic when she recalled how 

frantically hard she had struggled to improve her appearance. And he had 

actually liked her the way she was? Was that possible? Long straight hair, hardly 

any make-up, generous breasts and hips and precious little interest in being 
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fashionable. The knowledge that a male as supremely sophisticated as Sholto 

could have preferred her that way shook Molly inside out. 

  All the women she had met in his circle had dressed and looked like models, 

every inch of them artificially enhanced, every one of them thin. They had talked 

constantly about the latest beauty treatments, who had or had not had cosmetic 

surgery, the benefits of collagen for lips, liposuction for thighs. Molly had cowered 

like an ugly duckling in their midst, trying not to cringe every time some female 

pointedly told her about a good diet and exercise programme. She could even 

recall Pandora gently suggesting that she consider a breast reduction 

operation.151 

 

Molly har svårt att förstå att hjälten faktiskt tyckt om henne trots olikheten 

med andra kvinnor i hans kretsar. Hon hade försökt se ut som dem, men 

misslyckats och känt sig som en ful ankunge i det sofistikerade sällskapet.  

Men långt senare kommer det alltså fram att hjälten föredragit henne som 

naturlig och annorlunda. 

  Nästa hjälte inser att hjältinnan, Sabrina, tillhör en moraliskt högre klass 

än de kvinnor han brukar umgås med – kvinnor ur högre sociala fält: 

 
His eyes narrowed. ‘You don’t need to work’ he said quietly. 

   ‘I don’t need to work?’ she repeated in disbelief, before leaping to her feet to 

stare down at him in an angry blaze.  

[…] ‘Don’t you have any idea about my need for independence?’ she stormed, 

ignoring the dangerous note in his voice. ‘Or did you think I would just fall to the 

ground in a grateful heap because you’ve offered to “support” me?’ 

  ‘Clearly not,’ came the dry retort. A lot of women would have done. […] Jenna, 

he realised, would have adored the idea. So would many of the other trust-fund 

babes. Not Sabrina, though, he realised slowly. Her principles were in a different 

class.152 

 

Sabrina uppför sig och reagerar annorlunda än de kvinnor han normalt 

umgås med och han kommer till insikten att hjältinnans goda moral är 

högre och hennes principer är fastare än deras. 

  Också hjältinnans behandling av honom i jämförelse med hur andra 

behandlar honom imponerar på hjälten. Här är det hjältinnan Kelly som 
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behandlar och bemöter sin hjälte annorlunda. Andra kvinnor låter sig 

imponeras av hans namn och förmögenhet. Det gör inte Idealwoman: 

 
Not for the first time in the last few days he wondered if the pretence was worth 

it. But he was so used to women throwing themselves at him because of his 

wealth and name that it made a refreshing chance to be treated like a regular 

guy. 

  […] He glanced down at her silver head, her hand so trustingly in his, and he 

felt a bit of a bastard. She was a truly lovely girl, both inside and out.153 

 

Kelly behandlar honom annorlunda och det är en trevlig omväxling mot de 

kvinnor som kastar sig framför hans fötter. Eftersom Kelly var annorlunda 

fick hon även honom att känna sig annorlunda: 
 

  ‘I thought all “counts” were noblemen, or supposed to be’ she prompted 

mockingly.  

  He paused, his hard mouth curving in a bitter, cynical smile. ‘So that is what is 

bothering you – the fact I have a title. I should have guessed you would be the 

opposite of most women of my acquaintance, who love the idea’. 

  […] ’I never wanted nor ever expected to have a title - that was my brother’s 

birthright. But three years ago he was killed in a yatching accident and the title 

was thrust upon me. Do you really think I enjoyed giving up my freewheeling 

lifestyle working in the financial markets of the world to take on the burden of the 

family estates as well, to have to work twice as hard with twice as much 

responsibility?’ he spelt out grimly. ‘The day I met you was the first time in three 

years I had taken a weekend off, and the first I had been back to Desenzano 

since my brother’s death.’ 

  […]’Because the minute I saw you, so beautiful, so carefree, I decided to forget 

about everything and give myself a holiday and try to get to know you. So yes, 

you are right in a way, I should have told you who I was, but for once I simply 

wanted to enjoy myself; is that so hard to understand?’154 

 

Kellys intåg i hjältens liv förändrar hans liv då han för första gången på 

flera år tar sig tid att ha semester för att lära känna henne. Hon var helt 

annorlunda mot de kvinnor han tidigare mött. 

  Även nästa hjälte vill ha sin hjältinna, Ana, eftersom hon är så 

annorlunda:  
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  ’I thought-’ 

  He gave her a gentle shake. ’I married you for the convenience of having a 

woman in my bed, a social hostess?’ His eyes became dark. ’If that’s all I 

wanted, I would have remarried years ago.’ 

  She opened her mouth, then closed it again. 

  ’I love you, Ana. Love. The till death us do part kind. Without you, I wouldn’t 

want to live. 

  She wasn’t capable of saying a word. All this time she’d thought affection was 

the foundation of their marriage. Now she was filled with a wondrous disbelief. 155 

 

Hjälten villl endast ha henne, ingen annan. Hon har lyckats med det ingen 

kvinna lyckats med under åren: hon har vunnit hans kärlek  

Hon förändrar honom 

När hjälten inser att han älskar Idealwoman börjar han ibland reflektera 

över sitt eget liv och sina värderingar. Det yttersta beviset på hjältinnans 

kvinliga makt blir när hon lyckas ändra mannen.  

 Här jämför han hjältinnan, Sabrina, med sin gamla flickvän, Jenna, som 

kommer från hans fält och umgängeskrets: 

 
  ‘You’re…’ She gave a foolish beaming smile, like someone who had decided to 

bet all their money on an outsider. 

  ‘Hmm? What am I?’ 

  ‘You’re… well, you’re everything that most women would ever want, I suppose’ 

she stumbled. ‘And she’s…’ 

  Guy froze. ‘ She’s what?’ 

  ‘Well, I’m sure she’s very nice’  said Jenna insincerely. ‘But she’s just a small-

town girl who works in a bookshop, isn’t she?’ 

  ‘As opposed to a small-minded girl who lives off her daddy’s trust fund?’ 

  Jenna stared at him. ‘Guy!’ she protested. ‘ That was completely uncalled for!’ 

  His grey eyes were as cold as ice. ‘What right do you think you have to criticise 

a sweet, beautiful woman who actually works hard for her living?’ 

[…] Was this what his life had become? Some kind of extravagant but superficial 

game? Going to all the right places but with all the wrong people – and for the 

wrong reasons, too?156 
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I jämförelsen med den andra kvinnan förstår hjälten hur annorlunda och 

fantastisk hjältinnan är. Denna insikt får honom att ockå ifrågasätta sitt eget 

liv och de han umgås med. Han undrar om hans liv bara blivit ett ytligt spel. 

  Här förklarar en annan hjälte att han inte gillar den sociala värld han tillhör 

och vill hålla hjältinnan, Rachel, därifrån: 
 

’And Masterson Holdings grew steadily until it became what you see today. But 

not without its sacrifices’ he added grimly. ’The bigger the company got, the more 

time I had to spend working in it. And the sheer nature of my business meant I 

had to move in certain social circles if I was to keep an ear to what was going on 

in the business world. But the more I saw of that world, the more determined I 

became that none of its ugly taint was going to rub off on you! You were the rose-

garden in the middle of the vile jungle I fought in,’ he likened huskily.  You were 

the only constant thing in my life. I would come home to you and see the sweet 

seventeen-year-old I first fell in love with, and I knew I would fight the very devil 

himself to keep you that way!’ 157 

 

Hjältinnan jämförs som en rosträdgård i mitten av en eländig djungel. 

Rachel är så annorlunda mot de människor han stöter på i sitt jobb. Ju mer 

han ser av den världen, dessto mer bestämd blir han över att hans 

oskyldiga fru inte skulle komma i kontakt med den och därmed förändras.  

  Han lyckas hålla de två världarna separerade, tills den dag Rachel och 

barnen dyker upp på kontoret. Hans anställda är förvånade över hur 

annorlunda han uppträder tillsammans med sin fru: 
 

It was a sunny day, and half of Masterson Holdings seemingly happened to be 

gazing out of the office windows as their employer and his family made their way 

across the car park. 

  ’I just can’t believe it of him,’ one man said. ’I knew he was married, but three -

nearly four kids!’ 

  ’I’ve been working for him for years,’ someone else put in. ’And I never knew he 

was married. He’s always been such a ruthless swine, so sharp you could cut 

yourself on him. What the hell made a sweet creature like her marry a man like 

that?’ 

  ’He doesn’t look so sharp and ruthless now, ’ the first remarked reuflly. ’In fact 

he looks kind of cute. Perhaps he’s different at home.’ 
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[…] ’Good God,’ someone gasped. ’They’ve got him wrapped around their little 

finger! I wonder what the formula for that is? It could be worth a fortune bottled!’ 

  ’Blue eyes, blonde hair and the most deliscious body even while pregnant,’ 

someone listed. 

[…] ’Remind me to have a safety seat fitted into my car, will you?’ Daniel 

muttered as he climed behind the wheel of the Escort and readjusted the seat to 

fit his longer frame. 

  ’What – and ruin your macho ruthless tycoon image?’ Rachel mocked. 

  ’What macho ruthless tycoon image? ’he derided. ’Did you bother to look up at 

the windows in my building?’ 

[…] ’Will they tease you about us?’ she whispered anxiously. […]’Never mind,’ 

Rachel put a comforting hand on his thigh. ’We all love you. Macho ruthless 

tycoon or not.’158 

 

I affärsvärlden har hjälten alltid varit skrupellös och hård, men i 

familjesammanhang uppträder han helt annorlunda. Hans macho-image är 

för alltid borta. Idealwoman har alltså till slut lyckats förändra den tidigare 

stenhårde affärsmannen.   

Reflektion 

Enligt Bourdieu fungerar familjen som ett separat socialt universum där 

den ekonomiska världens lagar är satta ur spel. Vår strävan efter makt 

inom familjen styrs alltså inte av samma regler som i t ex affärsvärlden. Vi 

strävar inte efter att erhålla ett byte av samma värde som vi lämnar ifrån 

oss, men vi strävar fortfarande efter makt. Harlequinromanshjältinnan får 

denna makt när hon blir Idealwoman och därmed vinner hjältens kärlek. En 

del hjältinnor går ännu längre och lyckas till och med förändra mannen 

genom att han ifrågasätter det sociala fält han tillhör och finner att 

hjältinnan kan erbjuda något bättre.  

  Äktenskapet blir en strategi för henne för att dels få tillgång till mannens 

sociala fält, men också en institution genom vilken hon kan agera och visa 

sina attribut genom korrekta handlingar, dvs mannen förstår hur duktig och 

god hon är. Att vara på detta sätt är det vinnande konceptet i 

Harlequinromanerna.  
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SLUTDISKUSSION 

 

En fiktiv kvinnas kamp för kärlek, gestaltade i böcker med mycket låg 

status, blir inte ofta uppmärksamad. Varför är en sådan här analys 

intressant att göra och på vilket sätt kan den vara viktig? 

  Att överhuvudtaget låta Harlequinromanshjältinnan få träda fram i en 

analys kan anses kontroversiellt. Hennes roll är noggrant konstruerad och 

strukturerna domineras av värderingar som naturligtvis kan ifrågasättas. 

Den stereotypa hjältinnan är konstruerad som ett objekt vars mål i livet är 

att få en mans kärlek. Detta innebär att den kvinnosyn som 

Harlequinromanerna speglar får mycket kritik från främst feministiskt håll, 

och de diskussioner som handlar om dessa hjältinnor, fastnar ofta i en 

diskussion kring moral, patriarkala värderingar och förlegad kvinnosyn.  

  Jag har försökt hålla mig ifrån den vanligt förekommande kritiken om 

romanernas värderingar och har istället medvetet försökt närma mig denna 

kvinna på ett annat sätt. Om man ser på hjältinnans strategier som en 

representation av verkligheten, är hennes strävan efter makt verkligen så 

annorlunda från de flesta andras strävan då? Är det inte rent av möjligt att 

använda Pierre Bourdieus studier av människors kamp för symboliskt 

kapital i vårt samhälle för att anlysera Harlequinhjältinnans kamp för kärlek 

i sin fiktiva värld? 

  Jo, visst är det det. Och vad innebär detta? 

  Jag anser att genom att låta Harlequinkvinnan representera reella 

strategier kan dessa böcker fungera som en gestaltning av många av de 

ideal som råder i vårt nutida samhälle. Dessa ideal kan man ifrågasätta, 

motsäga sig eller tycka om; det beror naturligtvis på vilka egna värderingar 

och ideal betraktaren själv har.  

  Men det är trots allt så, att den skapade idealkvinnan som till slut vinner 

hjältens kärlek i böckerna, gör de rätta strategiska val som Pierre Bourdieu 

hävdar att vi, genom olika strategier och inom olika diskurser, alla försöker 

göra i vår kapitalsträvan. I dessa böcker existerar en kvinna som lyckas nå 

sitt mål. 
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  Det finns nu två intressanta diskussioner som jag kommer att gå in på och 

som kommer att föras på mikro-och makronivå. Den första handlar om 

själva processen som gör att hjältinnan lyckas med sina strategier och når 

sitt mål. Jag vill här alltså diskutera vad min textanalys kommit fram till på 

mikronivå. Pierre Bourdieu blir sedan bryggan från min mikrodiskussion till 

min makrodiskussion. Genom att applicera hans teorier på 

kärleksromanerna används de nu till något annat än en vanlig textanalys. 

Nästa diskussion blir svaret på vad analysen kan användas för och vad 

den betyder i ett större sammanhang. 

  Denna diskussion flyttar därmed fokus från strategierna till hjältinnan som 

en slags representation av verkligheten. Därmed går min undersökning 

från att vara en textanalys till en diskussion kring litteraturen som ett 

sociologiskt objekt. 

Everywoman kontra Idealwoman 

Jag har i min analys redovisat för hur Harlequinromanhjältinnan använder 

sig av vissa strategier för att transformera sig till en idealkvinna och 

därmed nå lyckan.  

  Dessa strategier använder hon sig av både medvetet och omedvetet. 

Eftersom många strategier är produkter av hennes förvaltade habitus, 

behöver de inte vara medvetet uträknade. De kan istället vara omedvetna 

handlingar, i den mån ”omedvetenhet” kan figurera hos en fiktiv person. 

Med ”omedveten” menar jag dock att hon är konstruerad som om de flesta 

av hennes goda attribut är självklara och inte något som hon manipulativt 

lagt sig till med som en strategi. Men med hjälp av både medvetna och 

omedvetna strategier lyckas hon alltså transformera sig från att vara den 

vanliga kvinnan, Everywoman, till den kvinna som lyckas nå sitt mål, 

Idealwoman. Och detta är en mycket viktig process. 

  Vad är då skillnaden mellan Everywoman och Idealwoman? Likheterna 

mellan de olika rollerna är många, men skillnaderna är väsentliga. Den 

största skillnaden är att den Everywoman hjältinnan är i början av boken 

inte är komplett. Hon är inte en Idealwoman och kan därför inte få 

mannens kärlek. Hon behöver förvalta sitt kapital för att bli den perfekta 

kvinna som vinner respekt och kärlek och lever lycklig i alla sina dagar. 
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Framför allt behöver hon blir perfekt för att bli älskad och därmed kunna få 

inflytelse över mannen. Hon kanske även får en möjlighet att förändra 

honom, vilket är det yttersta beviset för hennes makt. Kampen för att 

förvalta sitt utseende och sin personlighet är med andra ord inte alltid en 

kamp som handlar om ytligt utseende. Den bakomliggande tanken är att 

kvinnan därmed ska kunna försätta sig i en maktposition över mannen, 

vilket hon sällan innehar.    

  Kritiken mot Harlequinhjältinnan är ofta att hon är så oerhört stereotypisk. 

Visst är hon det. Hon är vacker, smal, trevlig, god, viljestark, empatisk, 

rådig och skötsam. Hon skapas som ett ideal, där även hennes brister är 

noggrant utvalda, motiverade och något som de flesta läsare har 

överseende med (t ex impulsiv, godtrogen).  

  Och det är just tack vare Harlequinromanernas många 

standardkomponenter och stereotyper som det är möjligt att skönja en 

gemensam idealkvinna ur 10 böcker av många olika författare. Att 

böckerna följer givna normer gör att ett strukturellt mönster över kvinnans 

kapitahöjning tydliggörs vid en analys. Generellt och kortfattat kan alltså 

hjältinnans kapitalhöjning beskrivas på följande sätt: 

  Till en början har hon nästan alltid har lågt symboliskt kapital, hon är en 

mycket ”vanlig” kvinna (Everywoman). Sedan träffar hon hjälten som 

nästan alltid kommer från ett annat socialt och ekonomiskt fält än henne. 

För att passa in i hans värld måste hjältinnan koda av verkligheten och 

ändra sitt habitus. Kapitalhöjningen sker genom olika strategier och till slut 

bekänner mannen sin kärlek till henne och hon har nått sitt mål och segrat. 

Hon lyckas med det alla strävar efter – hon är idealkvinnan (Idealwoman) 

som gör precis rätt, är precis rätt.  

  Men denna idealkvinna är sällan den kvinna hon själv tror hon måste 

vara. Mannen älskar henne i själva verket för att hon är just naturlig och 

annorlunda mot alla andra kvinnor. Den ideala kvinnan i Harlequinvärlden 

är alltså lik Everywoman, men hon behöver ändå genomgå en process från 

den kvinna hon var först till den kvinna hon blir sedan, för att nå sitt mål.  

  Som Everywoman har hon inte tillgång till mannens sociala fält och skulle 

aldrig fått honom att bli förälskad i henne – eller åtminstonde att inse att 

han är förälskad i henne. Som Everywoman har hon heller inte insikt om 



 87 

sitt eget habitus och denna självinsikt och rannsakan är viktig i dess 

förvärvningsprocess. Bourdieu menar ju att vårt habitus kan kontrolleras 

genom att vi blir medvetna om det. 

  Just skillnaden mellan hjältinnan som Everywoman kontra Idealwoman är 

dock en viktig beståndsdel i hennes framställning, ställning och roll.  

  Skulle hon förbli Everywoman skulle hon alltså vara en spegling av vilken 

kvinna som helst, men utan de attribut vi måste ha för att nå så högt som 

möjligt inom de sociala fälten. I Harlequinromanerna är det bara hjältinnan, 

och andra kvinnor som gestaltas exakt som henne, t ex hennes mamma i 

vissa fall, som är en Idealwoman. Ingen av de andra kvinnorna som flockas 

runt hjälten har hennes unika kombination av utseende och personlighet.  

En analys av hjältinnan visar alltså hur hon hö jer sin ställning, men också 

hur hon måste ändra habitus för att nå dit, och också vilka attribut som 

krävs. 

  Vissa attribut är absoluta förutsättningar för att hon ska lyckas nå sitt mål. 

Ett av de viktigaste verkar vara att hon är vacker. Det finns få, om ens 

några, oattraktiva hjältinnor i Harlequinromanerna och det gäller 

genomgående för alla serier. Hennes brister är noggrant utvalda, vilket 

även gäller brister i hennes utseende. Hjältinnan har sällan något fysiskt 

handikapp, är tjock, har oattraktiv frisyr etc. Hon har heller aldrig fördomar 

om olika etniska eller sexuella grupper, är ytterst sällan politiskt aktiv eller 

ens politiskt medveten och beskrivs mycket sällan som religös. Allt för att 

minska risken för att läsarna, med olika politiska och religösa uppfattningar, 

ska finna henne osympatisk. Alla läsare ska kunna älska henne och vilja 

att det går bra för henne. 

  Slutligen kan man sammanfatta skillnaden mellan Everywoman och 

Idealwoman med att Everwoman är naturlig, men hon är inte komplett, 

vilket Idealwoman är. Hon behöver genomgå processen, kunna avkodning 

och kunna tillämpa habitus, för att kunna passa in. Även om det i slutändan 

är just hennes naturlighet som är attraktivt, passar aldrig Everywoman in 

direkt. Everywoman vet heller inte alltid hur hon ska avkoda situationer 

eftersom hon sällan rörts sig på sociala fält som är annorlunda mot de hon 

vuxit upp inom. Hon har inte den nödvändiga utbildningen eller 

familjenamnet bakom sig för att kunna konversera fritt om de ämnen andra 
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kvinnor kan tala om. Hon har inte pengar att köpa vilka dyra kläder hon vill 

medan Idealwoman är ekonomsikt oberoende i och med att hon funnit 

hjälten.  

  Här skulle man alltså kunna lämna Harlequinhjältinnan åt sitt öde. En 

analys av hennes strategier har visat hur hon gör för att vinna kärlek och 

uppskattning, men analysen säger egentligen ingenting som har någon vikt 

utanför litteraturens egen diskurs. Men en sådan här undersökning kan 

flyttas från en textanalytisk position och placeras in i en annan social 

struktur. Till hjälp har jag då tagit Bourdieus teorier. Genom att använda 

mig av dessa har jag kopplat samman populärlitterära personer med reella 

strategier. Sedda som sociologiska objekt blir därmed 

Harlequinromanhjältinnorna en högst verklig del av vardagslivets 

funderingar.  
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Bourdieu kontra Hjältinnan 

På vilka sätt stämmer då, kortfattat, Pierre Bourdieus teorier med 

hjältinnans stragegier? 

  Enligt Bourdieu förändras habitus när agenterna blir medvetna om det 

symboliska kapital som gäller inom fältet. Och hjältinnorna blir medvetna 

om detta och har kunskap om hur hon ska förändra sitt habitus. Hon köper 

kläder som andra kvinnor har, går till dyra hårsalonger och förändrar på 

andra sitt uppträdande och vanor. Enligt Bourdieu kan kapitaltillgången 

behärskas genom olika symboler och attribut, som vi först måste tillskaffa 

oss för att de sedan ska kunna omvandlas till nya värden i en annan social 

position.  

  Sina nya dyra vanor kan hon bekosta med hjältens pengar som hon får 

tillgång till. Ökat ekonomiskt kapital ger alltså ökat socialt kapital och det 

ena är en förutsättning för det andra. Sitt beteende ändrar hon genom tips 

från andra; vänner eller sin mamma, eller genom lyckad avkodning. Hon 

tillskaffar sig en maktposition med hjälp av hjältens position. Bourdieus 

begrepp homologi beskriver den tydliga samvariation som existerar mellan 

olika smaker och sociala positioner. Hjältens höga ekonomiska och sociala 

kapital är till hjälp för hjältinnan, men hon måste utveckla sitt habitus för att 

förändra och höja sin position.  

   Anleningen till varför hjältinnan alltid lyckas med sin kapitalkamp ligger i 

konstruktionen av henne som en kvinna som har alla nödvändiga attribut. 

Bourdieu menar att individer som deltar i olika sociala miljöer tillägnar sig 

olika sätt att agera och förhålla sig och med detta habitus kan hon agera 

naturligt i flera av dessa miljöer. Hjältinnans vinnande habitus är det 

habitus hon fått med sig sedan barndomen. Det är deras grundläggande 

moral och värderingar som hon behållit och som skiljer henne från andra 

kvinnor som inte lyckats behålla den oskyldiga och naturliga kvinnan i sin 

socialiseringsprocess. I tillämplingen av de regler och sociala spelregler 

som gäller, har hon tillämpat dessa men ändå behållit sin goda moral. De 

brister hon har kan hjälten (och läsaren) ha överensseende med. 

  Jag är medveten om de sociala och kulturella skillnader mellan den 

franska elit som Bourdieu analyserat och de engelska kvinnor böckerna 
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handlar om. Men Bourdieu vänder sig även till världen utanför Frankrike 

och Harlequin publiceras i 112 länder. Min uppfattning är att de generella 

metoderna i kapitalhöjningen ter sig rätt lika i västvärlden. Och de 

kvinnoideal, som hjältinnan är skapad enligt, är en representation av ideal 

som genomsyrar de flesta västerländska samhällen. Och det just i 

representationen av verkligheten som det verkligt intressanta med dessa 

böcker ligger. För att närma oss detta krävs att vi går från att behandla 

hjältinnan som ett litterärt objekt till att se henne som ett sociologiskt 

objekt.
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Hjältinnan som sociologiskt objekt 

Genom att lyfta ur hjältinnan från att endast existera inom den 

textanalytiska diskursen möjliggörs så en diskussion kring det sätt som 

hjältinnornas strategier för lycka och framgång liknar de strategier 

människor som Bourdieu analyserat använt sig av. Hjältinnan förändras 

därmed ifrån att enbart fungera som en populärlitterär konstruktion till att bli 

en representation av verkligheten. Med detta menar jag att hjältinnan får 

reella band med den författare som skapat henne och de läsare som hon 

vänder sig till. Hon behöver alltså inte ses som del av litteraturen, utan som 

en del av vardagslivets fundering av sig själv och sin historia. 

  Med andra ord: genom att inta ett kultursociologiskt perspektiv och göra 

hjältinnan till ett sociologiskt objekt blir hon till en metafor för ett reflexivt 

tänkande kring vardagen och därmed fyller hon en viktig funktion. För vad 

säger konstruktionen av hjältinnans kapitalhöjningskamp om vårt samhälle 

och våra ideal? Hon kan ge många svar och jag ska nu reflektera kring 

några av de olika sätt man kan se på hjältinnan på. 

Den förtryckta kvinnan 

Det går att se Harlequinromanhjältinnan som en symbol för de kvinnoideal 

som existerar i västvärlden idag. Detta synsätt är det som alltid präglar den 

feministiska diskussionen kring böckerna och dess hjältinnor, vilket jag tog 

upp i min redovisning av tidigare forskning i genren.  

  Hjältinnan kan ses som en objektifiering av de ideal som råder i samhället 

och dessa ideal kan man naturligtvis tycka bra eller illa om. Kritik mot 

dessa samhällsideal innebär i förlängningen en kritik mot de ideal som 

hjältinnan står för och som många kritiker anser att böckerna återskapar 

och glorifierar. Harlequinromanerna blir till en gryta där de stereotypiska 

kvinnoidealen kan kokas ihop med ideal om den perfekta familjen i det 

perfekta samhället. Kritiker hävdar att dessa böcker återspeglar och 

återskapar en förlegad kvinnosyn och romantisierar ett patriarkaliskt 

förtryck där det viktigaste för kvinnan är att vinna  mannens kärlek. 

  Problemet med denna synvinkel på Harlequinromanerna är, enligt mig, att 

denna kritik egentligen är en kritik mot samhället i stort. Därför tar sig aldrig 

diskussionen om böckerna utanför dessa ramar utan måste ständigt slåss 
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mot den ideologiska kritiken. Det blir en orättvis diskussion eftersom 

böckernas syfte aldrig har varit att vara samhällskritiska eller omvälvande. 

Liksom den mesta populärkulturen produceras Harlequinromanerna för 

nöjesläsning. Att begära att de ska förkasta och emotsäga rådande 

samhällsideal är inte bara omöjligt utan även ointressant för dem som 

produkt. Samhällsrevolution är inte deras syfte och kommer heller aldrig att 

bli det.  

Fantasikvinnan 

Om man ser på hjältinnan som en slags representation av verkligheten och 

kritiserar henne eftersom hon återskapar samhällsideal, erkänner man 

dock indirekt kopplingen mellan den reella kvinnan och den fiktiva kvinnan. 

Och vad innebär detta för kritiken om att läsarna läser romanerna under 

flykt och kompensationstemat? 

  Den kritiken är ju så vanligt förekommande mot populärkultur, vilket jag 

jag tidigare tagit upp159. Böckerna reduceras till vara fantasiberättelser som 

kan jämställas med droger; de är beroendeframkallande och dosen måste 

ständigt ökas. Läsarna flyr in i en fantasivärld och får där utlopp för sina 

drömmar om ett bättre liv, ett vackrare yttre, en ny partner. 

  Men denna syn på Harlequinromanhjältinnan, som en fantasikvinna som 

är omöjlig att vara, blir problematisk om man försöker utveckla 

disskusionen.  Eftersom samma kritiker hävdar att hon är en återskapelse 

av de samhällsideal som råder, innebär det då att det är omöjligt att vara 

en idealkvinna? Och erkänns därmed Harlequinromanhjältinnan som den 

moderna idealkvinnan?  

  Under åren har vissa stereotypiska västerländska kvinnoideal existerat; 

myten om den vampiga kvinnan existerade i början av 1900-talet, under 

mitten av århundradet var det den blonda bimbon ideal och under de 

senaste 25 åren har myten om Superkvinnan existerat. Denna 

Superkvinna ska alltså utan större anstängning klara av att kombinera 

karriär, barn, sexuella njutningar och en fritid fyll av meningsfulla 

hobbies.160 

                                                                 
159 Detta tog jag upp på sidan 22 f.  
160 Myra Macdonald (1995) Representing Women- Myths of Femininity in the Popular Media  s 14. 
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   I Harlequinromanerna existerar denna Superkvinna också, men med 

ännu fler nödvändiga attribut och skyldigheter. Alla läsare ska kunna älska 

henne och kunna identifiera sig med henne. Denna identifikation handlar 

inte alltid i form av liknande utseende eller handlingar, utan istället om en 

djupare identifikation som stödjer sig på en längtan och strävan efter att nå 

uppsatta mål i livet. 

Drömkvinnan 

Därmed leds vi in på ett annat synsätt på Harlequinromanhjältinnan: hon är 

den kvinna vi som läsare vill vara. Och även om vi inte vill vara som henne 

är hon ändå en symbol för lyckade strategier – vi drömmer alla om 

förvärvning av högre kapital, vilket är vad Bourdieus teorier går ut på.  

  Hjältinnan blir till ett konkret exempel på någon som lyckas med den 

kamp om det symboliska kapitalet som vi alla tar del av. Vår kamp ser 

annorlunda ut, vi har alla individuella mål och strategier. Men det finns en 

strävan efter lycka hos de flesta. Våra mål skiljer sig kanske beroende på 

våra egna kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar. Men 

universiella ideal verkar kunna urskiljas. 

  Hjältinnan ska fungera som självklar hjältinna i de 112 länder som 

Harlequinromanerna ges ut i. Den ideala kvinnan måste därför konstrueras 

som någon som ofantligt många läsare uppfattar som sympatisk och 

trevlig, och som någon de önskar att det går bra för i slutet av boken. Detta 

oberoende av läsarnas egna kultrella och sociala verklighet. 

  Harlequinromanernas spridda popularitet ger även oanad makt, menar 

jag. I länder där kvinnor mycket sällan får tillgång till böcker om en modern, 

engelsk kvinna fungerar Harlequinromanerna som en beskrivning av hur 

västvärldens idealkvinna ser ut. Jag tänker på länder som t ex Botswana, 

Haiti, Malaysia etc, för att bara nämna några, där 

Harlequinromanhjältinnan kan fungera som en förebild för västerländska 

ideal, och där hon kanske ger en av få inblickar i en västerländsk kvinnas 

livsstil. Därmed blir böckernas ansvar stort. Politik och religion är i det 

närmaste bannlyst från Harlequinromanerna, sådana diskussioner förs inte 

av hjältinnan och hjälten. Återigen är det viktigt att komma ihåg 

romanernas primära syfte: att roa och att sälja. Alla religiösa, politiska och 
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etniska grupper ska lockas att köpa böckerna runt om i världen och dess 

neutralitet är därför nödvändig.  

  Men personerna i böckerna representerar ändå vissa värderingar och 

ideal. Den genomsyrande moralen är tydlig: mannens kärlek är det högsta 

målet att sträva efter och det når du genom att främst vara ärlig och 

naturlig, men också genom list, förvärvade kunskaper, påkostat utseende 

och en god förvaltning av habitus.  

Kvinnan som reflektion 

För att kunna analysera litteraturens position i samhället måste man också 

se boken som en produkt av författarens egen strategi inom sitt personliga 

habitus. I denna genre är kopplingen mellan författare och läsare extremt 

påtagligt och väsentligt.  

  Kvinnor är både producenter och konsumenter inom Harlequinromanerna.  

Dessutom är det i många fall samma kvinnor. De nära banden mellan 

läsare och författare är en av grunderna till förlagets framgång. De är 

beroende av att läsare själva skickar iväg manuskript till böcker vars 

handling de själva vill läsa. Som en del av förlagets 

marknadsföringsstrategi tar man på detta vis reda på vad läsarna vill ha 

och kan fortsätta producera liknande böcker. Romanerna är med andra ord 

nästan specialdesignade av läsarna för läsarna. 

  Det är uppenbart att relationen kvinna till kvinna är extremt stark i denna 

genre – kanske starkare än i någon annan form av litteratur. Därmed kan 

man se på denna process som en form av reflexiv korrenspodens av 

vardagslivets funderingar och drömmar från kvinna till kvinna, från 

producent till konsument, från författare till läsare. Själva produktionen av 

dessa böcker blir ett samhälleligt författarskap och därmed kan inte deras 

betydelse förringas. 

  Visserligen är ramarna för vad Harlequinromanerna bör, och inte bör, 

innehålla väldigt strikta. Det ges inte stort utrymme för alternativa hjältinnor 

som frångår mallen för hur en idealisk Harlequinromanhjältinna ska vara, 

men genren har utvecklats oerhört de sista 20 åren. Hjältinnan har gått från 

att vara en ganska osäker, ibland fysiskt misshandlad kvinna (hjältens 

brutalitet romantiserades alltid och bidrog till intrycket av att han var stark, 
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beskyddande och manlig), till att vara en målmedveten strateg som mycket 

väl vet vad som krävs för att vinna makt över mannen – och gör det också. 

Kärleken blir ett verktyg för maktförskjutning. 

  Kropp, intellekt och kvinnlighet kombineras skickligt och läsaren försäkras 

om att symboliskt kapital, och makt, kan erövras. Böckerna är en produkt 

av författarnas egna värderingar och ideal, som är förankrade i vårt 

moderna samhälle. Romanerna blir därmed en spegling av en 

vardagsprocess, där det sociala samspelet i relationen mellan en man och 

en kvinna står i centrum. Vem har makt i dessa förhållanden och hur kan 

denna makt vinnas och förvaltas? 

  Jag tror att det finns en god vilja hos författarna att skapa starka 

hjältinnor, vars lycka visserligen först fulländats när hon vunnit mannens 

kärlek, men som samtidigt står för ideal och moral som i allmänhet 

uppfattas som god bland läsarna runt om i världen. Därför menar jag att 

böckerna är en medveten demonstration av vad som anses som god moral 

och vilket sorts kapital som det är viktigt att förvärva.  

  Det är just därför populärlitteraturen är av socialt intresse för oss, då den 

berättar så mycket för om rådande förhoppningar och drömmar i vårt 

samhälle. Böckerna kan ses som en metafor för vardagslivets funderingar 

kring sig självt. Detta är också skälet till varför en textanalys av 

Harlequinromanhjältinnans kapitalhöjningskamp kan vara ett intressant 

inlägg i en kultursociologisk diskussion.  

  Jag menar att genren för romantik måste blir accepterad på sina egna 

villkor och dömd efter sina egna kriterier. Den ska inte jämföras med andra 

litteraturgenrer och heller inte buntas ihop med annan populärlitteratur, 

utan förtjänar rättvis bedömning utifrån sina egna förutsättningar och 

normer. Att studera den litteratur som 50 miljoner kvinnor årligen läser 

borde inte vara något unikt. Men det är snart 20 år sedan Janice Radway 

gjorde den studie som blev den första, och än i dag den rätt unika, 

undersökning av romantikgenren. Sedan dess har litteraturen mer eller 

mindre ignorerats i akademiska och litterära kretsar. Jag hoppas att min 

uppsats har bidragit till att öka intresset kring genren, dess hjältinnor och 

ideal. Harlequinromanhjältinnan kan tillåtas att ta många skepnader och ha 

olika roller. Visst kan hon fortsätta att enbart existera inom 
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populärlitteraturen, men hon kan ses som en reflektion av verkligheten. 

Och som sådan borde det vara av stort intresse att studera och analysera 

vilka budskap och ideal hon kommer med.  

  Idealen sprids trots allt i en hastighet av 6,6 sålda Harlequinromaner varje 

sekund världen över.  
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