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Abstract

Adapting the concept of the ”popular cultural  memory” and its  necessary “context  knowledge” 
established by Karin Kukkonen,  this  bachelor  thesis seeks to  examine how this  memory is  “at 
work” and expresses itself in contemporary fiction, by doing an intertextual reading of the swedish 
author Amanda Svensson's debut  Hey Dolly. Within the intertextual structures of  Hey Dolly the 
reader  encounters  allusions  and  references  that  address  almost  everything  from  contemporary 
popular culture to established authors in the swedish canon, mainly as means for the characters to 
help them express their emotions and thoughts, by “choosing” from already available content of 
popular culture to use and modify.

The intertextuality alluding to the popular cultural memory does at the same time address 
the concept of the ideal reader throughout the novel. This ideal reader is addressed by the narrator 
as one of those “in the know”, as competent enough to see this “popular cultural memory” at work 
in the novel by “getting” these intertextual allusions and references. Thus any (real) reader has to be 
equipped with the same expertise of popular culture as the narrator in order to fully understand this 
intertextuality.

The intertextual practices of Hey Dolly should be understood as traits used by the author to 
express and implicate her/his awareness of the texts “surroundings”, traits indeed found even in the 
name of  Hey Dolly's  main protagonist,  symptomatically influenced from contemporary,  western 
American commercial  culture.  Given the premiss where this  intertextual  framework relies on a 
heavily contemporary influenced popular cultural context, it potentially would run the risk of not 
being understood, should future popular culture contexts operate under different premisses. In this 
regard  the  high  cultural  canon memory  would  have  to  be  regarded  as  being  more  stable  and 
“reliable” than the popular cultural memory, as the norms for the canon are more fixed and rarely 
negotiated.

 Arguing that this intertextual reading of Hey Dolly is of an immense value and significant 
for understanding how the Zeitgeist operates and should be approached, this thesis is still based on 
the premiss where the intertextual reading of Hey Dolly has largely been nonexistent when looking 
at how Hey Dolly has been received. Instead in the swedish media we find a consistent dominance 
of how its reception has been read from almost exclusively a gendered point of view, where Hey 
Dolly is seen and regarded as the forthcoming of a new representation of the girl/woman ideal. The 
intertextual reading of Hey Dolly would instead be regarded as “secondary” at best, where the story 
by itself is self sufficient, even if the reader lacks the necessary context knowledge of how this  
”popular cultural memory” is at work in the text.
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Inledning

- Vad jag har, Dolly? En ficklampa. En liten röd metallicficklampa, som aldrig slutar lysa. There is a light 
that never goes out, du vet.1

Med denna allusion till  låten ”There is a light that never goes out” av det brittiska bandet  The 

Smiths vill  jag  presentera  den  tematik  som jag  anser  är  symptomatisk  för  Amanda  Svenssons 

(1987-) debutroman Hey Dolly från 2008. Handlingen i Hey Dolly utspelas i Malmö och handlar om 

Dolly, ungefär 18 år gammal, som i ovanstående situation står i kö på ett lokalt falafel-”hak” och 

pratar med sin bästa kompis, den ett par år äldre Marvin. Samtalet har kretsat kring Marvins tidigare  

flickvän  Lise,  som efter  deras  separation  nu  flyttat  tillbaka  till  Köpenhamn och  som i  flytten 

dessutom stal albumet ”Louder than Bombs” från Marvins skivsamling.2 Marvin konstaterar att Lise 

visserligen inte kanske var någon idealflickvän men att hon ändå sa en bra sak som stannat kvar hos 

honom, som handlade om hur viktigt det är att veta var man har sig själv och vem man är, oavsett  

om man skulle förlora allt annat. Dolly frågar honom vad det är som han i så fall har där allra längst 

in, på vilket han i det inledande citat direkt hänvisar till just bandet The Smiths och deras musik.

I bokens sista kapitel ska ovanstående allusion återkomma ännu en gång. Handlingen har 

nått  fram till julafton och Dolly och Marvin har gått till  kyrkan för att besöka julmässan. Väl i 

kyrkan föreställer hon sig tända eld på det manifest som hon tillsammans med Marvin utarbetat i ett 

slags ”självterapeutiskt” syfte, vilket sedermera resulterar i att hela kyrkan antänds på vilket hon 

konstaterar att ”Sarte och Mårten [Dollys ex-pojkvän egen anm.] och alla andra depprövar kan go 

fuck themselves. Det finns ett ljus som aldrig brinner ut. En liten metallicficklampa i bröstet på 

varenda människa”.3 Som ett klassiskt berättardrag fullbordar alltså Amanda Svensson cirkeln med 

Hey Dolly genom att i bokens sista rader låta Dolly alludera tillbaka till hennes och Marvins samtal  

från falafelkön i början av boken.

Amanda Svenssons berättarstil handlar nämligen, utifrån min egen läsning av Hey Dolly, om 

att utsmycka Dolly med denna slags kunskap och kännedom om populärkultur som i ovan givna 

exempel. Genom verket refererar, alluderar och hänvisar Dolly till detta populärkulturella bildspråk 

som ett sätt att underlätta för sig själv för att kunna uttrycka och förmedla sina känslor och tankar. 

Detta menar jag är påtagligt och kännetecknande för hur vi ska förhålla oss till vår samtid då dessa  

slags  anspelningar  och  referenser  till  alla  andra  berättelser  omkring  oss  verkar  utgöra  en  helt 

1 Amanda Svensson, Hey Dolly (Stockholm, 2008), s. 13.
2 ”Louder than Bombs” är ett samlingsalbum av det brittiska bandet The Smiths som släpptes som dubbel LP i mars 

1987 (alltså samma år som Amanda Svensson föddes).
3 Svensson, s. 157.
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naturligt  del  av  vardagslivet  så  som  är  fallet  för  Dolly  och  Marvin.  I  litteraturvetenskapliga 

sammanhang  används  begreppet  intertextualitet för  att  studera  textuella  samband,  hur  en  text 

använder  sig av och hänvisar till  andra ”texter”,  vilket  är  den teoretiska utgångspunkt  som jag 

kommer att anlägga. Mitt syfte är alltså att inrikta mig på hur Amanda Svensson använder sig av 

populärkulturella  intertextuella grepp i Hey Dolly.

Syfte

Jag har  i  uppsatsen  som syfte  att  skildra  hur  Hey Dollys intertextuella  praktiker  genomgående 

anspelar och refererar till olika uttryck och fenomen i samtida populärkultur. Med Hey Dolly avser 

jag att göra en intertextuell läsning av verket, förankrad i populärkulturens samtida inflytande och 

prägling på de referenser och allusioner som genomsyrar verket. Jag kommer också att argumentera 

för att verket är skrivet för just en ideal mottagare som förväntas behärska denna intertextualitet. 

Sett  till  Hey Dollys intertextuella  uppbyggnad  avser  jag  också  att  pröva  om det  går  att  se  en 

förskjutning bort från berättelsen  i texten,  på grund av  verkets användning av de redan befintliga 

berättelserna, som istället träder fram i förgrunden.

Så som intertextualiteten fungerar i  Hey Dolly, måste den nämligen förstås som vitt skild 

från hur intertextualitet inom skönlitteraturen oftast tidigare har kännetecknats och studerats. Jag 

har  som avsikt  att  skildra  hur  Hey Dolly målar  upp ett  tillstånd  där  intertexten  för  läsaren  är 

tillgänglig, synlig och intermedial (med avseende på relationen och samspelet mellan medier). Detta 

utgör  som  jag  menar  en  betydande  förskjutning  från  en  traditionell  förståelse  för  skönlitterär 

intertextualitet, där den alluderat och refererat till det (hög-)kulturella arv som dominerat och utgjort  

västerländsk  kanonbildning  för  att  betona  textens  kanontillhörighet  och  värde.  Studiet  av 

intertextualitet inom skönlitteraturen har i dessa avseenden kanske först och främst inriktat sig mot 

dess autonoma drag som enkom hänvisat bakåt till  skönlitterär kanon, vilket kan ha medfört att 

intresset har varit mindre påtagligt för att studera skönlitteraturens intertextuella relationer till andra 

medier. Jag vill alltså övergripande i denna studie lyfta fram en intermedial intertextuell läsning av 

Hey Dolly.

Disposition

I  denna introduktion har  jag  förankrat  uppsatsens ämne i  samtida uttryckssätt  för  intertextuella 

praktiker  i  skönlitteratur.  I  följande  teori-  och  metoddelen  kommer  jag  att  göra  en  historisk 

överblick och bakgrund av vad som präglat  förhållningssättet  och synen på texters  relation till  

2



varandra, fram till Julia Kristevas myntande av begreppet intertextualitet på 1960-talet. Jag kommer 

vidare att förankra begreppet i hur det betraktas i en nutida kontext, där det präglas av drag som 

kännetecknas  av  postmodernism  och  intermedialitet.  I  min  genomgång  av  intertexualitetens 

bakgrund och utveckling kommer jag vid ett par tillfällen, som en slags röd tråd, att hänvisa till vad 

som skrivits om den modernistiska amerikanska poeten T.S Eliots verk The Waste Land, hur verket 

representerar och skildrar just denna traditionella historiska syn på hur intertextualitet studerats. Jag 

kommer  sedan att  presentera  och redogöra  för  begreppen ”popular  cultural  memory” av  Karin 

Kukkonen som det analysbegrepp jag främst kommer använda mig av genom analysen.

I uppsatsens materialdel kommer jag att presentera  Hey Dolly för att sedan redogöra för 

verkets mottagande i svensk press, som tematiskt främst har läst Hey Dolly som representationen av 

ett  nytt  kvinnoideal.  Därigenom  kommer  jag  att  peka  på  behovet  av  att  lyfta  fram  en 

underrepresenterad intertextuell  läsning av verket,  som istället  främst  intresserar  sig  för textens 

kontextuella kunskap och medvetenhet. I den påföljande analysdelen kommer jag att gå in på denna 

tematik efter min egen läsning, som handlar om att lyfta fram detta innehåll i texten som förmedlar 

ett slags postmodernt tillstånd där denna slags intertextualitet är av en helt annan karaktär än den 

som finns representerad i äldre skönlitteratur. I avslutningsdelen vill jag återknyta och utveckla de 

aspekter av Hey Dolly som jag har behandlat genom uppsatsen och analysen och bland annat ställa 

denna intertextuella läsning mot den hittills påfallande dominerande läsning av verket som genom 

Dolly ser framväxten av ett nytt tjej- och kvinnoideal.
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Teori och metod 
Begreppet  jag kommer att  använda mig av för att  applicera på det  tillstånd som präglas av en 

intermedial intertextualitet är ”popular cultural memory” som har utvecklats av Karin Kukkonen.4 

Kukkonens begrepp är användbart för att peka på det slags kollektiva och kontextuella kunskap som 

en text (som  Hey Dolly) uppvisar genom olika stilistiska drag, referenser och allusioner. Texten 

tilltalar  också  en  läsare  som själv  uppfattar  dessa  hänvisningar  och  anspelningar,  vilket  alltså 

innebär att  denna läsare redan är bevandrad i  samma kollektiva ”minne”.  Det är  således denna 

ideala läsare som vi kan hitta inskriven i texten och som verkar dela samma världsbild som Dolly 

själv.5

Om vi betraktar Dolly som ung kvinna född under slutet  av 80-talet  har hon säkerligen 

alltsedan barnsben vuxit upp med ett samtida utbud av medie- och kulturinnehåll som antagligen 

ingen tidigare generation innan 80-talisterna översköljts med i samma utsträckning. Det är kanske 

därför inte så konstigt att detta utgör helt grundläggande och naturliga inslag i Dollys vardagsliv 

och präglar hennes världsbild. Till och med hennes namn är symptomatiskt för just detta.6 Det som 

dock fascinerar med läsningen av Hey Dolly, sett till verkets rika och mångfacetterade förmåga att 

behärska och känna av sin samtid, är hur pass naturligt Amanda Svensson använder sig av detta 

alluderande och refererande grepp. Själv född under 80-talets senare hälft måste Amanda Svensson 

onekligen sägas vara ett barn av sin tid.7

Den bild som Amanda Svensson målar upp genom Hey Dolly, när den betraktas utifrån sina 

aspekter av att förmedla detta slags samtidsskildring, verkar dessutom göra anspråk att påvisa en 

författarröst, kompetent nog att berätta om och beskriva vårt förhållande till denna mediesamtid. 

Författare som Svensson sätter sin kompetens således på prov när texter som Hey Dolly  till stilen 

och innehållet uppvisar denna slags medvetenhet till sin omgivning och kontext, när författaren vill 

skildra denna komplexa samtidskultur. Denna författarkompetens kommer jag koppla till verkets 

intertextuella läsning, som kommer att skildras och representeras genom modellen ”popular cultural 

memory”. Med denna modell som utgångsläge vill jag påvisa hur denna läsning präglas av drag av 

postmodernism som intermedialitet  och en blandning av  hög-  och lågkultur.  Detta  som nämnts 

markerar samtidigt en normativ förändring från hur intertextualitet tidigare studerats och förståtts i 

4 Karin Kukkonen, ”Popular Cultural Memory. comics communities and context knowledge”, i Nordicom Review 29 
(2008) 2, pp. 261-273, http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/270_kukkonen.pdf, hämtad 2009-12-04.

5 Jag återkommer senare i denna teoridel till att redogöra för vilka begrepp jag avser använda för Hey Dollys ideala 
läsare.

6 Denna aspekt kommer jag fördjupa mig i i själva analysdelen.
7 Det är dock viktigt att betona att detta inte handlar om eller får missförstås som någon självbiografisk läsning av 

Hey Dolly. Jag kommer genom uppsatsen aldrig försöka sätta något likhetstecken mellan Amanda Svensson och 
bokens berättarjag (Dolly). 
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skönlitterära sammanhang.

Jag kommer i denna del att börja med att historiskt förankra och spåra den intertextuella 

skolan tillbaka till sina rötter i strukturalismen och Mikhail Bakhtin för att sedan förflytta mig till 

Julia Kristevas påbyggnad av dessa teorier på 1960-talet. Bakhtin och Kristevas teorier ska delvis 

förstås i sin historiska kontext då de utvecklades som en motreaktion till påverkningsforskningen, 

den tidens dominerande syn på studiet av skönlitterära texter som betonade en historisk förankring i  

sökandet efter en författares tidigare källor och verk. Jag kommer sedan in på samtida teoretiska 

förhållningssätt till intertextualitet och Kukkonens modell ”popular cultural memory”.

Den intertextuella skolans ursprung: Bakhtin och Kristeva

Det var först under 1960-talet  i och med Julia Kristevas introduktion av termen intertextualitet, 

utvecklad och inspirerad av den ryska litteraturteoretikern Mikhail Bakhtins ursprungliga verk på 

1920-talet,  som en mer nyanserad förståelse för textens samspel  med andra texter kunde ta sin 

början och ges rättvisa. Begreppet intertextualitet kännetecknar själva förhållningssättet för studiet 

av texter där en texts innehåll och stil studeras i relation till andra texter och deras gemensamma 

textuella omgivning. Dessa tankar ska visserligen inte betraktas som unika, som om de uppstod i 

och med Kristevas och Bakhtins teorier. Vad som utgör textens själva väsen och natur har under 

historien säkerligen alltid diskuterats, utan att en gängse term kunnat ge detta fenomen rättvisa.

Som kort inledning på tidigare förhållningssätt och studier av hur en text påverkats av sina 

förgångare  kan nämnas essän  ”Tradition and the  individual  talent”  skriven av  T.S.  Eliot  1917. 

Anders  Olsson  beskriver  i  sin  essä  ”Intertextualitet,  komparation  och  reception”  hur  Eliot 

presenterar sin syn på att en författare och hans verk alltid ska ställas i relation till vad som redan  

har skrivits,  alltså en slags jämförande värdering av författaren som på detta vis placeras bland 

tidigare (döda) författare.8 Enligt detta förhållningssätt kan litterär talang och förmåga bara förstås 

och uppskattas i själva jämförelsen med redan befintliga verk. Ingenting blir tillräckligt att betrakta 

som  självständigt  eller  fristående.  Detta  ska  nu  naturligtvis  inte  betraktas  som  överdrivet 

revolutionerande  eller  banbrytande  ”upptäckter”  som  Eliot  gjorde,  utan  Eliots  värderingar  bör 

snarare  läsas  som  representativa  för  en  slags  normativ  röst  för  hur  en  västerländsk  kanon 

traditionellt  har  verkat,  där  kanon  fungerar  genom  att  man  skiljer  agnarna  från  vetet.  Denna 

normativa syn på ett verks relation och förankring till tidigare genrekonventioner och kanon kan 

liknas vid ett förhållningssätt av intertextuell karaktär till litteratur, vilket blir intressant om vi ser 

8 Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 
Bergsten (Studentlitteratur/Lund, 2002), s. 51.
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närmare på hur dessa konventioner uttrycks i författarskap som Eliots.9 Anders Olsson beskriver hur 

”denna övertygelse om traditionens makt” hittas i verk som Eliots The Waste Land, men förankrar 

också detta alluderande i en svensk kontext med den tematik som hittas i författaren Gunnar Ekelöfs  

dikt En Mölna-elegi. Det samtida är, enligt denna syn som Olsson presenterar, alltid präglat av vad 

som föregått. Det förflutna går inte koppla sig loss ifrån ”de döda är närvarande i det liv vi lever, 

deras röster genomtränger nuet […] all dikt livnär sig på annan dikt”.10 Olsson hänvisar till ett slags 

”minne” som hämtas ur kanon som präglade författarnas stilistiska drag,  där de ur detta minne 

kunde  hämta  och  förmedla  de  erfarenheter  som  människan  kollektivt  samlat  på  sig  genom 

litteraturhistorien.  Men det  är  återigen  viktigt  att  betona  att  det  i  exempelvis  The  Waste  Land 

handlar  om ett  ytterst  selektivt  kollektivt  minne.  Eliots  literära  allusioner  och hänvisningar  till  

tidigare  verk,  liknas  vid  en  ”en lyrisk  ekokammare”,11 förhåller  sig  enkom efter  en  hierarkisk, 

exkluderande,  kanonsyn  som  normativt  kännetecknar  (och  i  sin  tur  vidare  reproducerar) 

”högkultur”. Detta är som Graham Allen menar kännetecknande för den modernistiska genren där 

intertextualitet ska förstås utifrån termer som ”genre/boundry” och ”origin/cause”.12 Innan Kristevas 

teorier och verk började få gehör var denna komparativa syn inom litteraturvetenskaplig forskning 

den dominanta, där man ställer litteratur mot och i relation till sina föregångare. Detta kallas för  

påverkningsforskningen, ”litteraturvetenskapens traditionella sökande efter källor” där blicken alltid 

riktas tillbaka mot det förflutna i jakt på vad som ”påverkat” ett verk.13 Kristevas förhållningssätt 

och modell för textens relation till sin omvärld skulle kanske inte så överraskande, delvis utarbetas 

som en slags motreaktion till den historiskt betonade och orienterade skolan som studerade texter 

utefter föreställningen om källa och påverkan.

         Julia Kristeva introducerade på franska termen ”intertextualite” 1966. Inspirerad av Mikhail 

Bakhtin  som  anses  vara  den  första  att  presentera  teorin  om  intertextualitet,  vidareutvecklade 

Kristeva  Bakhtins  ursprungliga  teorier,  vilka  var  bland  de  första  att  kritisera  den  historiskt 

orienterade påverkningsforskningens förhållningssätt till litterära texter.14 Bakhtins egen kritik av 

påverkningsforskningen hittas bland annat i hans verk Problems of Dostoevsky's Poetics från 1929 

där han, som Margarete Landwehr redovisar, vänder sig mot deras syn på hur det i text skulle gå att 

hitta författarens avsikt, ”the novel consists of a homogenous representation of reality, expresses an 

9 Det ska dock betonas att Eliot i The Waste Land också anspelar på texter utanför en västerländsk kanon  som bland 
annat är skrivna på Sandskrit.

10 Olsson, s. 52.
11 Ibid.
12 Graham Allen, Intertextuality, (New York, 2000), s. 188.
13 Ibid., s. 53.
14 Margarete Landwehr, ”Introduction: Literature and the Visual Arts; Questions of Influence and Intertextuality”, i  

College Literature 29.3 (Summer 2002) s. 1-16, Literature Resources from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, 
Linköping, http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LitRG&u=link&authCount=1, hämtad 2009-11-23.
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author's  opinions,  or  reveals  his  or  her  psychology”.15 Avsikt  (intention)  var  något  som 

påverkningsforskningen  ansåg sig kunna hitta i ett författarskap där man med detta förhållningssätt 

satte  författarens  tidigare  verk  framför  senare.  De  tidigare  källorna  influerade  och  inspirerade 

utifrån  detta  synsätt  de  senare  verken.  Senare  verk  var  på  samma  vis  vara  förbättringar  och 

utvecklingar  av  de  tidigare  verken (källorna).  Problemen som naturligtvis  är  många med  detta 

förhållningssätt, började alltmer lyftas fram av forskare under 1940-talet och framåt där man pekade 

på att det helt enkelt inte är möjligt att betrakta varken texter (data) eller litteraturhistorien som rent  

neutrala fakta.16 

Istället  var  det  just  de normerande synsätten inom påverkningsforskningen som utgjorde 

denna värdegrund utifrån vilka texter man studerade och hur texterna påtvingades olika ursprung 

och källor. Landwehr citerar Thaïs Morgan som beskriver förskjutningen från historismens sökande 

efter ursprung till Kristevas modell för intertextualitet på följande vis:

By shifting our  attention from the triangle  author/work/tradition  to  that  of  text/discourse/culture, 

intertextuality  replaces  the  evolutionary model  of  literary history with a  structural  or  synchronic  

model of literature as a sign system. The most salient effect of this strategic change is to free the  

literary  text  from  psychological,  sociological,  and  historical  determinisms,  opening  it  up  to  an 

apparently infinite play of relationships with other texts, or semiosis.17

Enligt denna syn ska litteratur läsas som ett  teckensystem, vilket leder oss in på det semiotiska 

fältet. Kristeva hänvisar med termen intertexualitet till en process som markerar ”transposition[en] 

av ett (eller  flera) teckensystem till  ett  annat”.  Kristeva menar att  ”det nya teckensystemet kan 

produceras i samma medium […] och det kan lånas från ett annat medium”. I den egna forskningen 

undersöker Kristeva ”bildandet av teckensystemet i romanen såsom resultatet av en omfördelning 

av  ett  flertal  olika  teckensystem:  karnevalen,  trubadurdiktningen,  den  skolastiska  diskursen”.18 

Kristeva  betonar  hur  intertexualitet  oftast  likställs  och förenklas till  att  ”användas i  den banala 

bemärkelsen  'källkritik'  av  en  text”  (vilket  ska  förstås  i  kontext  av  påverkningsforskningens 

dominerande tolkningsföreträde) och myntar termen transposition som istället exakt anger att det är 

fråga om just en övergång av teckensystem också mellan medier:

Om  man  medger  att  varje  betecknande  verksamhet  bildar  ett  fält  för  transposition  av  olika 

15 Ibid., s. 2.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Julia Kristeva, ”ur Det semiotiska och symboliska”, i Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion  

Del 2, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund, 1993), s. 307.
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teckensystem (en inter-textualitet), så förstår man att dess ”plats” för utsägelse och dess denoterade 

”objekt” aldrig är unika, hela eller självidentiska, utan alltid mångfaldiga, splittrade, möjliga att 

ställa upp i tabeller. Polysemin framstår alltså även som resultatet av en semiotisk mångtydighet –  

en tillhörighet till olika semiotiska system.19

Denna polysemiska modell som Kristeva utvecklar gör det möjligt att se tecknets tillhörighet och 

plats i flera olika semiotiska system. Modellen är inspirerad och utvecklad ifrån Bakhtins teorier om 

”the 'polyphonic' novel” vilken innehåller ”a variety of idiolects employed by characters as well as 

extra-literary texts such as newspaper articles or anecdotes and consequently offers a multipliciply 

of ways of viewing 'reality'”.20 Dess karnevaliska natur, som använder sig av tecknet i flera olika 

system,  utgör  enligt  Landwehr  essensen  i  Kristevas  modell  för  intertextualitet.  Förenklat  går 

modellen ut på att Kristeva ersätter Bakhtins term ”ord” med termen ”text”. Kristeva visar på en 

modell där den horisontala axeln utgörs av subjektet/mottagaren och den vertikala axeln utgörs av 

texten/kontexten.21 Kristeva  påvisar  med  denna  modell  hur  varje  text  således  utgör  en 

skärningspunkt av texter där åtminstone en annan text alltid kan läsas. Detta tillstånd kan förenklat  

liknas för ”a mosaic of quotations”22 som enligt Kristeva konstruerar varje enskild text.

Kristevas och Bakhtins teorier utgör själva bakgrunden för synen på hur texter är betingade, 

för hur alluderande och refererande inte bara ingår och kan hittas i en texts innehåll/struktur, utan 

hur detta i själva verket utgör texten faktiska ”väsen”. För att utveckla och anpassa detta teoretiska 

läge mot en mer samtida förståelse för intertextualitet, tänker jag nu nedan kortfattat gå in på senare  

inriktningar som uppkommit och på vad som kännetecknar och utmärker ett postmodernt präglat 

tillstånd.

Postmodern intertextualitet

En  central  aspekt  som  kännetecknar  samtida  praktiker  inom  intertextualitet  kan  hittas  inom 

postmoderismen för hur dessa yttrar sig i texter som Hey Dolly. Landwehr för en diskussion om 

förståelsen för postmodernism utifrån just dess beroende av intertextuella praktiker och funktioner. 

Nu är jag väl medveten om de postmoderna teoriernas enorma spännvidd, och jag har här inte för  

avsikt att i detalj gå in på alla drag som anses vara utmärkande för denna -ism. Istället avser jag att 

utgå  ifrån  påverkningsforskningens  teorier  som  just  betonar  vikten  av  att  vara  medveten  om 

betydelsen av källor och ursprung utifrån föreställningen om påverkan och konventioner. Låt oss för 

19 Ibid., s. 308.
20 Landwehr, s. 2.
21 Ibid., s. 3.
22 Ibid.
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enkelhetens skull beskriva postmodernismen som att den uttrycker den absoluta motsatsen till detta.  

Hur den präglas av viljan att  slå sig fri, motarbeta och bekämpa (dekonstruera) detta arv, vilket 

alltså på samma gång påvisar postmodernismens själva medvetenhet om sina förfäder och tidigare 

läror. Denna medvetenhet menar Graham Allen skildrar hur postmodernismen kännetecknas av att 

just befinna sig i samma system som den faktiskt försöker avsätta, något som ger denna -ism en 

slags  dubbel  kodning.  Allen menar  att  postmodernismen just  utmärks  av denna  dubbelhet  som 

”questions available modes of representation in culture while acknowledging that it still must apply 

these modes”.23

Enligt  Linda  Hutcheon  är  det  i  postmodernismen  just  känslan  av  ett  slags  arv,  av  en 

kulturhistorisk västerländsk tradition och kanon som problematiseras eller dekonstrueras. Hutcheon 

jämför  dessa  postmoderna  drag  med  den  slags  intertextuella  nostalgi  man  kan  ana  sig  till  i 

modernistiska verk som Eliots The Waste Land som jag tidigare nämnt, där intertextuella praktiker 

sker i kontext av ett litterärt hänvisande och alluderande som uttrycker ett slags kollektivt minne 

som förmedlar lärd högkultur och dess bildningsarv:

When Eliot recalled Dante or Virgil in The Waste Land, one sensed a kind of wishful call to continuity 

beneath the fragmented echoing. It is precisely this that is contested in postmodern parody where it is 

often ironic discontinuty that is revealed at the heart of continuity, difference at the heart of similarity 

[...]24

Väl i analysen tänker jag återkomma till postmodernismen. För att avsluta denna tillbakablickande 

genomgång, menar Allen att postmodern fiktion är beroende av intertextuella praktiker eftersom 

postmodernismen  till  sin  natur  manipulerar  och  problematiserar  spänningen  mellan  fakta  och 

fiktion, och på samma gång mellan det konstruerade och det verkliga: ”between the doxa of realism 

and the para-doxial assertion of that realism's impossibility.”25 Postmodern intertextualitet ska också 

som  Landwehr  betonar  utmärkas  av  att  den  även  skildrar  samspelet  och  relationen  mellan 

medieformer (interarts relations),  alltså  skönlitteraturens  förhållande  och interaktion med bland 

annat konst, musik, film.26 I samma anda sker också en gränsupplösning mellan vad vi traditionellt 

kategoriserar som hög- och låg/populärkultur i den postmoderna genren. Denna tendens kommer 

jag att återkomma till i analysen, men där samtidigt försöka utveckla varför denna gränsupplösning 

som sådan sker, snarare än att bara konstatera att så är fallet i Hey Dolly.

Jag vill nu anlägga ett slags samtida teoretiskt perspektiv för vad jag anser utmärker och 

23 Allen, s. 188.
24 Linda Hutcheon, A poetics of postmodernism : History, Theory, Fiction (New York, 1988), s. 11.
25 Allen, s. 193.
26 Landwehr, s. 8.
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präglar intertextuella praktiker. Jag kommer nu in på Karin Kukkonens ”popular cultural memory” 

som jag avser ställa mot det tidigare förhållningssättet till intertextuella praktiker och alluderingar 

som representeras  i  verk som Eliots  The Waste  Land (som enkom förhåller  sig  till  ett  tidigare 

bildningsarv av ”högkultur” och som endast hänvisade till skönlitterär kanon).

Modell för en samtida förståelse för intertextuella praktiker: Popular 
cultural memory och context knowledge

Inspirationen för det synsätt på intertextuella praktiker som jag kommer använda i analysen är taget 

och anpassat ifrån begreppet ”popular cultural memory” av Karin Kukkonen. Jag tänker dock först 

göra en kortfattad historisk förankring av begreppet innan jag kommer in på hur det är användbart  

för att förmedla samtida intertextuella, populärkulturella praktiker och allusioner så som hos  Hey 

Dolly.27

Kukkonen gör en historisk förankring av begreppet som hon har utvecklat utifrån ”cultural 

memory”,  ursprungligen myntat  av  de  tyska  arkeologerna  Jan  och Aleida Assmann.  Kukkonen 

redovisar hur Assmanns ”cultural  memory” (”kulturelles Gedächtnis” på tyska) i sin tur har sitt  

ursprung i de teorier som sociologen Maurice Halbwachs utarbetade redan på 1920-talet.28 Enligt 

Kukkonen intresserade  sig Halbwach för  hur  en grupp människor som regelbundet  konsumerar 

samma medieinnehåll och medietexter, kommer att konstruera en slags kollektiv referensram utifrån 

hur de lär sig de koder och konventioner som detta innehåll är uppbyggt av. Detta, enligt Halbwach, 

utgör grunden för hur publiken kan komma att skapa sig en gemensam (kollektiv) identitet som 

således utgör ett slags samfund (audience community) där man delar samma kontextuella kunskap. 

Enligt Kukkonen beskrivs detta kollektiva minne som att det ”remembers textual elements in the 

abstracted or 'objectivised' forms of codes and conventions, which are then reconstructed in specific 

contemporary  contexts”.29 Samspelet  mellan  denna  objektivering  och  rekonstruktionen  utgör 

grunden för vad Kukkonen kallar för ”imprecise intertextuality”, ett vanligt drag som kännetecknar 

hur  medietexter  fungerar.  Kukkonen menar  med denna  term att  medietexter  alltid  hänvisar  till  

konventioner, genre och koder som andra texter redan skapat och etablerat (och vidare reproducerat 

från sina föregångare), men att de glömmer själva kontexten för dessa källor och sitt ursprung.30 

Innan jag kommer in på att beskriva de drag och egenskaper som präglar popular cultural memory 

vill  jag  dock  redogöra  för  hur  Kukkonens  anser  att  hennes  begrepp  skiljer  sig  från  makarna 

27 När jag gör en historisk förankring av detta begrepp kommer jag enkom skildra detta utifrån Kukkonens perspektiv, 
vilket gör att urkunder och källor kommer hänvisas till i andra hand. 

28 Kukkonen, s. 262f.
29 Ibid., s. 262.
30 Ibid., s. 262.
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Assmanns cultural memory och deras syn på detta kollektiva minne.

Som arkeolog är Jan Assmann intresserad av att undersöka och skriva om äldre samhällen 

och  kulturer  som  oftast  har  en  erkänd  och  befäst  ställning  i  historieskrivningen.  Utifrån 

förhållningssättet  till  detta  kulturarv  utvecklar  han  tillsammans  med  Aleida  Assmann 

föreställningen  om  det  ”kulturella  minnet”,  som  samtidigt  förankras  i  en  litterär  kanon  med 

begreppet ”cultural texts” som utgör själva navet. Detta ska dock återigen förstås som att det främst 

handlar om lyfta fram verk som oftast klassificeras som högkultur, den västerländska kanon och de 

monument och kulturminnen som anses av vikt på en nationellt förankrad nivå. Assmans menar, 

enligt Kukkonen, att det kulturella minnet alltid är statiskt och fullständigt, och att det aldrig står 

under förhandling.31

Kukkonen  är  dock  tydlig  med  att  betona  problemen  med  denna  modell  och  Assmanns 

exkluderande  syn  på  att  det  endast  är  högkultur  som  skulle  bevaras  i  det  kollektiva  minnet. 

Kukkonen  poängterar  hur  populärkulturen  haft  en  lång  historisk  kontinuitet  som  exempelvis 

kännetecknar  sagogenren  och  hur  det  dessutom  funnits  otaliga  fenomen  som  historiskt  varit 

dynamiska  och rört  sig  över  gapet  mellan låg-  och  högkultur.32 Kukkonen introducerar  således 

begreppet  ”popular  cultural  memory”  som  definieras  som  att  det  förenar  tre  olika  skilda 

dimensioner av kulturen: det sociala, det materiella och det mentala. Minnet behöver naturligtvis 

bäras  och  föras  vidare  av  en  publik,  vilken  utgör  den  sociala  dimensionen.  Den  materiella 

dimensionen utgörs av medietexterna och dessa måste alltid förstås som just  transmediala (de är 

aldrig bundna eller hänvisade till en medieform). Slutligen kännetecknar den mentala dimensionen 

vår förmåga att känna igen och identifiera koder och konventioner i vår läsning (för att exempelvis 

underlätta för att knyta något till en viss genre). Dessa dimensioner samspelar bland annat för att 

hjälpa oss att tillhandahålla kontextkunskapen eller för skapandet av ”audience communities”. För 

popular cultural memory finns dock ett betydande kriterium som uppfylls i likhet med Assmans 

”culture  memory”,  nämligen det  att  det  kollektivt  tillåter  och  möjliggör  ”the  concretion  of  an  

identity” med hjälp av dess mottagare:

Both the national communities of Assmann's memory cultures and the fan communities of today's 

media culture emerge from common reception experiences. Shared reception experiences form an in-

group  of  those  'in  the  know'  –  those  who  have  developed  the  necessary  context  knowledge  to 

understand certain connotative dimensions […] for the communites of popular media texts, they are 

31 Ibid., s. 262f.
32 Kukkonen använder sig den amerikanska serien Fables (2002-) av Bill Willingham för att visa på hur sagogenren 

och -figurer kan rekonstrueras (och således alltid är dynamiska). Handlingen i Fables kretsar kring sagofigurer som 
Snövit och Askungen som placeras i ett nutida New York för att skildra hur de präglas av värderingar och diskurser  
som är rådande i kontext av den samtid verket skrivs i.
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implicit and informal.33

Som Kukkonen menar är det för läsaren och publiken nödvändigt att vara bevandrad i den kunskap 

och kompetens som utformar ”reception experiences” för att just kunna tillhöra denna grupp av ”in 

the  know”  för  vad  som  refereras  och  alluderas  till.  Detta  utgör  också  vad  som  ovan  kallas 

informella samfund såtillvida att ingenting egentligen är kodat eller begravt i texten utan allt görs 

synligt och befinner sig på textens yta. Detta ”minne” som präglar populärkulturella praktiker är 

alltså,  sett  till  hur Kukkonen betraktar  fenomenet,  tillgängligt  som en delad erfarenhet hos den 

publik som utgör samma ”community”, skolad i samma referensram av populärkultur. Med termen 

”popular  cultural  memory”  vill  jag  hänvisa  till  denna  sorts  kollektiva  kunskap  som  avser  ett 

(medie)innehåll som hela tiden står öppet för omförhandling såtillvida att det alltid kan skrivas om, 

rekonstrueras,  återanvändas  och  återuppväckas  i  populärkulturen,  vilket  också  utmärker  den 

nödvändiga  och grundläggande kontextkunskapen.  På  ett  individuellt  lokalt  plan  tillhandahåller 

denna  kunskap  den  nödvändiga  kompetensen,  ”the  necessary  guidinglines”  för  att  kunna  vara 

bevandrad i denna mediedjungel. Kukkonen menar att en text aldrig kan förstås i och av sig själv,  

utan att mottagaren alltid måste vara medveten om själva kontexten, dess kulturella konventioner 

och vara bevandrad i textens själva omgivning.34

Kukkonens  modell  fungerar  således  utifrån  publikens  förståelse  och  mottagande  av  en 

(medie)text och dess innehåll, men på samma gång vore det inte helt vanskligt att påstå att en text  

utifrån detta perspektiv också är gjord  mot eller förutsätter en ideal publik och mottagare. Detta 

senare förhållningssätt kommer jag nu förenklat gå in på när jag avser exemplifiera med hur olika 

aspekter  av internt populärkulturellt  refererande och alluderande kan se ut,  och hur det  i  dessa 

allusioner går att läsa sig fram till en förställning om en tänkt mottagare eller läsare av texten.

Kunskapsnätverk: den ideala läsaren i samtida populärkulturell 
intertextualitet

Jag nämnde ovan kortfattat termen  ideal audience eller  ideal reader, en term som används inom 

bland annat litteraturvetenskaplig forskning, som syftar på en föreställd mottagare eller publik som 

menas vara inskriven i  en text. Att  försöka bevisa att en text skulle vara gjord mot en specifik 

verklig  mottagare (precis som att  förska peka på att  det finns en rätt  läsning) är antagligen att 

missförstå detta. Vi ska snarare försöka se denna mottagare som konceptet av ett läsarideal som 

finns inbäddad i texten. Denna teori introducerades under 1970-talet av den tyska litteraturforskaren 

33 Kukkonen, s. 263.
34 Ibid., s. 261.
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Wolfgang Iser.35

Som receptionsforskaren Jerry Palmer skriver i sin essä ”The act of reading and the reader” 

tillhör Wolfgang Iser den skola som brukar kallas för ”reception aesthetics”. Denna skola präglas av 

synsättet på texter där dessa producerar ”active collaboration from their potential audience in the 

realisation of their structures”.36 Här redogör också Palmer för hur Iser gör den viktiga indelningen 

av  läsaren  i  kategorierna  ”the  real  reader  [which]  has  a  distinctive  biography  and  a  physical 

existence separate from the text” och i det koncept av textens läsare som redan finns inskrivet i 

texten.37 Det senare är vad Iser kallar ”the implied reader” som innefattar ”all those predispositions 

necessary for a literary work to exercise its effect – predispositions laid down not by an empirical  

outside reality, but by the text itself”.38 Iser menar vidare att den implicita läsaren endast finns som 

en konstruktion i texten och ska inte förväxlas med någon verklig läsare (utanför texten). Här har 

jag kort velat introducera Isers teorier om att det i textens struktur återfinns en implicit läsare som 

tilltalas. Jag vill nu förankra detta utifrån föreställningen om en texts  ideala läsare enligt vad S. 

Alexander Reed skriver.39

Denna  ideala läsare som begrepp är enligt  Reed helt grundläggande för de intertextuella 

referenser som den amerikanska författaren Neil Gaiman gör till den amerikanska sångerskan Tori 

Amos i sina verk och vise versa, där dessa texter kommunicerar  genom denna  ideala läsare som 

förväntas vara bekant och bevandrad med de bådas verk.40 Reed menar att Gaiman och Amos på 

detta vis presenterar den andres verk så att det för läsarna blir en slags lek att söka efter och hitta 

referenserna Gaiman och Amos gör till  varandra.  Reed beskriver hur  dessa referenser oftast  är 

explicita  ”scattered among other  promiscuously  frequent  allusions to  and quotations from fairy 

tales, pop music, novels and inside jokes from the artists' individual personal lives”.41 Jag vill här 

fokusera på denna ideala läsare som tilltalas eftersom kopplingen till denna läsare skapar och utgör 

ett  nätverk  som inte enbart är textuellt utan som först och främst ska förstås som socialt.  Reed 

betonar  vikten  av  läsarens  belöning,  ”a  game  of  self-reward”  som  uppkommer  av  de  ”aha-

35 Iser introducerade dessa teorier i verket The Implied Reader från 1974. Jag kommer dock här att enkom hänvisa till 
Isers senare verk The act of reading: a theory of aesthetic response från 1978.

36 Jerry Palmer, ”The act of reading and the reader”, i The communication theory reader, ed. Paul Cobley (London & 
New York, 1996), s. 438f.

37 Ibid., s. 439.
38 Wolfgang Iser, The act of reading : a theory of aesthetic response, (London, 1978), s. 34.
39 Framöver kommer jag använda mig av termen ideal läsare (också i en kollektiv bemärkelse för detta 

kunskapsnätverk). Men det ska poängteras att jag inte sätter likhetstecken mellan denna term och Isers implicita 
läsare (även om de uppvisar likheter).

40 S. Alexander Reed, ”Through Every Mirror in the World: Lacan's Mirror Stage as Mutual Reference in the Works of  
Neil Gaiman and Tori Amos”, i ImageTexT: Interdisciplinary Comic Studies Volume 4, Issue 1 (2008), 
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v4_1/reed/, hämtad 2009-12-04 (Texten saknar paginering men är 
indelad i numrerade stycken.)

41 Ibid., Stycke 1
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upplevelser” när  läsaren förstår  vad  som avses  i  denna läsning.42 När  läsaren  väl  förstår  dessa 

intertextuella  referenser  mellan  Gaiman  och  Amos,  tilltalas  denna  nu  som  detta  ideal som 

visserligen inte nämns vid sitt eget namn i texten, utan istället genom just sitt medlemskap i detta 

kunskapsnätverk.43 Utifrån den igenkänning den  ideala läsaren sedan kan göra dras  denna in  i 

samspelet mellan texten och författarna:

it is through familiarity with (and very probably ownership of) these texts that consumers are drawn 

into  personal  connection  with  the  artists  and  into  social  connection  with  one  another  –  a  self-

perceived elite to whom the texts "speak." This ideal audience is then the hub of Gaiman and Amos's  

remarkable dialogue of personality, exploding the role of alternating identification into a collective 

imaginary [...]44 

Den ideala läsaren kommer alltså vara ett central begrepp i min intertextuella läsning av Hey 

Dolly vilket jag här nedan kommer in på i min teorisammanfattning.

Sammanfattning och tillämpning av teori

För att avsluta uppsatsens teoridel vill jag göra en sammanfattning av hur jag kommer att använda 

mig av ovan redogjorda teori i analysen. Jag kommer peka på hur Hey Dollys intertexuella praktiker 

i stor utsträckning tilltalar och utgör detta nätverk av ”those in the know”, de läsare som utvecklat 

och är tillräckligt kompetenta i den nödvändiga kontextuella kunskapen för att behärska denna slags 

läsning av verket.45 Läsaren upphöjs således till textens ideala läsare när denna ”recognizes her- or 

himself by 'catching' the reference in an 'aha' moment”.46 I dessa bemärkelser där läsaren upplever 

att  hon/han  själv  tilltalas  i  texten  kan  vi  enligt  Reed  tala  om  att  läsaren  är  en  medlem  i 

kunskapsnätverket som främst ska förstås som ett socialt sådant. Inför analysdelen kommer jag att 

anlägga ett teoretiskt förhållningssätt för de intertextuella praktiker som jag menar är tydliga för 

Hey Dolly, där verket refererar och alluderar till denna slags kontextuella kunskap som kan förstås 

genom  Kukkonens  begrepp  popular  cultural  memory.  Den  ideala läsaren  skapar  naturligtvis 

kollektivt  en  slags  ”exkluderande”  elit,  där  deras  kunskapsnätverk  baseras  på  samma 

populärkulturella expertis som Amanda Svensson uppvisar genom Dolly. Detta går naturligtvis hand 

i hand med den slags författarkompetens jag nämnde i inledningen som representativ för hur en 

författare måste kunna skildra hur hon/han behärskar och kan känna av sin samtid och detta minne.

42 Ibid., Stycke 3.
43 Ibid., Stycke 3.
44 Ibid., Stycke 20.
45 Kukkonen,  s. 263.
46 Reed, Stycke 3.
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Simon Lindgren är i boken Populärkultur inne på ett liknande spår där Lindgren menar att 

syftningar till populärkulturen ofta är symptomatiska för hur vi uppfattar vår plats i det historiska 

och sociala sammanhanget. Populärkulturen blir i denna bemärkelse en slags tidsmarkör, vilket är 

något  som  Lindgren  menar  framträder  tydligt  i  ungdoms-  och  uppväxtskildringar  som  oftast 

utsmyckas med ett populärkulturellt innehåll som beskriver vad huvudpersonen lyssnar på, läser 

och deltar i etc.47 Det populärkulturella minnet och dess tidsmarkörer måste alltså utifrån Lindgrens 

perspektiv  förstås  som mer  bundet  till  sin  samtid  i  jämförelse  med det  kulturella  minnet  eller 

kanonarvet,  och  riskerar  att  möjligtvis  snabbare  åldras  och  bli  inaktuellt.  Om  Hey  Dolly rent 

spekulativt förmedlar en röst som på olika sätt är präglat av vad som utmärker 00-talet, finns alltså 

risken  att  denna  intertextuella  läsning  av  romanen  i  framtiden  skulle  bli  för  svår  eftersom 

intertextualiteten således är för buden till  verkets samtid. Jag  kommer att återuppta denna mer 

teorietiskt övergripande diskussion i avslutningsdelen.

Väl i analysen kommer jag dock att först och främst gå in på hur denna populärkulturella 

expertis hittas och förmedlas i en läsning av Hey Dolly som betonar verkets intertextuella praktiker. 

Med detta menar jag att dessa populärkulturella, intertextuella praktiker till sin natur skiljer sig från 

hur  dessa  traditionellt  har  sett  ut  i  högkulturen  i  verk  som  The  Waste  Land av  T.S  Eliot  där 

intertexten  till  sin  natur  medvetet  har  gömts  och  inkodats.  Vad  som  utmärker  modernistiskt 

intertextualitet som Eliots, är att det också alltid hänvisar tillbaka till ett koherent strukturerat arv av 

västerländsk kanontradition. De intertextuella praktiker som kännetecknar en mer postmodern stil 

som är fallet här, är istället som jag nämnt informella, öppnade och visuella utan att för den delen 

behöva uppfattas som påklistrade eller dekorativa. Vi befinner oss således på en helt annan arena 

när vi möter  Hey Dollys intertextuella praktiker. I nästa del kommer jag att göra en övergripande 

materialpresentation av Hey Dolly och skildra verkets mottagande.

47 Simon Lindgren, Populärkultur (Malmö, 2009), s. 18.
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Materialpresentation, tidigare forskning och mottagandet av 
Hey Dolly
Jag  tänker  i  denna  materialdel  kortfattat  beskriva  Hey  Dolly och  hur  Amanda  Svenssons 

romandebut  mottogs  i  svensk press.  Det  material  jag  kommer  att  gå  igenom utgörs  främst  av 

recensioner, krönikor och intervjuer med Svensson. Detta kommer att vara en ingång för att sedan 

presentera den tematik som jag menar har dominerat läsningen och mottagandet av Hey Dolly. Vad 

gäller tidigare vetenskapligt material som behandlar Hey Dolly kan jag endast hänvisa tillbaka till 

ett  tidigare examensarbete som skrivits av Lina Adamsson och Annika Lindgren vid Södertörns 

högskola.48 Att det i en akademisk kontext är så pass magert med tidigare forskning kring boken får  

jag helt enkelt hänvisa till det faktum att romanen knappt är två år gammal, och att Svensson ännu 

inte heller kommit ut med någon uppföljare.

Få svenska debutanter verkar ha fått lika mycket uppmärksamhet och lovordats av en lika 

enhällig kritikerkår som Amanda Svensson när hennes debutverk Hey Dolly recenserades i svenska 

medier under våren 2008. Som titeln vittnar om handlar  Hey Dolly om den drygt 18-åriga Dolly 

som befinner sig någonstans i det trevande, otydliga och för det mesta ångestladdade gränslandet 

som kännetecknar den sällan smärtfria övergången mellan tonårs- och vuxenvärlden. I min egen 

läsning vill jag likna boken vid ett slags ”tunnelseende”, konsekvent förmedlat utifrån endast Dollys 

eget perspektiv. Detta perspektiv dras till sin mest absoluta extrem där det tills sist blir omöjligt för  

läsaren att skilja på vad som är verkliga händelser och vad som bara utspelas i Dollys huvud. Dolly 

bokstavligt ”dundrar fram” genom bokens 150 sidor, utan att för en enda sekund sakta ner, se sig 

om, eller försöka sig på någon ansats till självreflektion. Endast i ett fåtal undantagsfall låter hon 

någon annans röst än hennes egen få komma till tals. Svenssons debutroman verkar onekligen sätta 

sin huvudkaraktär i första, andra och tredje hand, endast i några sällsynta fall får bokens andra 

karaktärer  komma  till  tals.  I  denna  kortfattade  sammanfattning  av  Hey  Dolly hittas  den 

dominerande tematik som återfinns i de recensioner och röster om Hey Dolly som  fokuserar på hur 

den unga tonårstjejen skildras och representeras.

Utifrån vad som går att påvisa i mottagandet av  Hey Dolly i svensk press, verkar boken 

främst  ha  lästs  och  recenserats  utifrån  hur  det  genom huvudpersonen Dolly,  verkar  gå  att  ana 

framväxten av ett nytt tjejideal. Detta tema återkommer påfallande ofta i många av recensionerna 

utifrån hur unga tjejer ser på sig själva, hur de betraktar sin egen plats, sin rätt och sin identitet  

genom att  kompromisslöst  sätta  sig  själva  i  centrum.  Utifrån  vad som kännetecknar  ”00-talet” 

skulle vi genom Hey Dolly, eventuellt kunna peka på hur den unga livs- och sexsugna tjejen vågar 

48 Adamsson, Linda & Lindgren Annika, Ordning och reda i genusordningen? – en analys av fyra skönlitterära böcker 
(Examensarbete Södertörns högskola, 2008)
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framhäva sig själv, ta för sig, väsnas och hålla på sin egen rätt och vilja. Detta tema hittas också hos  

Adamsson  och  Lindgren  i  deras  examensarbete  där  de  menar  att  Hey  Dolly ”i  stor  grad 

problematiserar den heteronormativa genusordningen” när de i sin litteratursociologiska studie visar 

på hur skönlitteratur har en normativ funktion för läsarens förståelse och konstruktion av den egna 

sexuella identiteten.49 Denna normativitet blir samtidigt av extra stor betydelse om den betraktas i 

en kontext av Svenska som skolämne på högstadie- och gymnasienivå och det skönlitteratururval 

som  ingår  i  undervisningen.  Eftersom  Adamsson  och  Lindgren  menar  att  det  främst  är 

heteronormativitet som präglar detta urval utgör Hey Dolly alltså ett undantag när boken används i 

svenskundervisningen. Med risk för att göra en alltför stereotyp indelning av vad som utmärker de 

båda  könen,  karaktäriseras  Dolly  i  recensionerna  och  av  Adamsson  och  Lindgren  snarare  av 

egenskaper som preformativt kännetecknats som ”manliga”, eller som vi åtminstone inte är vana vid 

att tillskriva en ung tjej. I denna bemärkelse kan Dolly och hennes sexuella identitet utgöra en slags 

förebild för en läsaren i samma ålder och situation att kunna identifiera sig med. Jag kommer nu in 

på denna tematik i mottagandet av boken. 

 I sin recension av  Hey Dolly på  Dagens Nyheter kallar Sara Danius  Hey Dolly för ”en 

förtäckt  liten  bildningsroman”.  Danius  beskriver  Dolly  som ”den nya  mannen”  för  att  ”hon är 

hårdkokt, saknar skrupler och har ett hjärta av sten. Hon är per definition sugen på sex. Hon är för 

stor för Malmö”.50 Danius epitet ”den nya mannen” verkar ha fått en stor genomslagskraft och i en 

intervju  i  Svenska  Dagbladet får  Amanda  Svensson  frågan  vad  hon  själv  anser  om  Danius 

beskrivning av Dolly och hennes egenskaper: 

–Ja. Många tjejer är de nya männen. Däremot är männen sällan de nya kvinnorna. Det finns inte  

så mycket plats för känslosamhet idag. Det märker man på Dolly också. Men hon är otroligt  

könsstereotyp i en del värderingar. Som att hon har problem med sin kille för att han är för  

känslosam.51

Samma  tematik  kring  representationen  av  den  ”nya  mannen”  återkommer  intressant  nog  i  en 

intervju i Sveriges Radio P3 Star, där Svensson pratar utifrån detta tema och beskriver sig själv som 

att hon i tonåren hade svårt att förhålla sig till den dominanta kvinnorollen: ” Jag ville inte bli man, 

men kunde önska att jag hade fötts som man. Jag tyckte att klassiska kvinnliga drag var fula och jag 

skämdes över dem, som att vara känslosam eller romantiskt lagd.”52

49 Ibid., s. 54.
50 Sara Danius, ”Dolly är den nya mannen”, i Dagens Nyheter 21.4.2008.
51  Lina Kalmteg,, ”Kritikerna faller för Dolly”, i Svenska Dagbladet 21.4.2008, 

http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/kritikerna-faller-for-dolly_1161731.svd
, hämtad 2009-12-04.

52 ”Amanda Svensson: tjejen bakom 'den nya mannen'!”, Sofie och Sofia träffar, Sveriges Radio P3 Star, 
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Liknande teman återkommer i recensioner av Hey Dolly som i Annina Rabes ”Ung ångest 

skildrat med glatt humör” i Svenska Dagbladet där Rabe hyllar Dollys pondus och ”jävlaranamma”: 

”Efter att ha läst mängder av offerskildringar de senaste tio åren är det befriande med en hjältinna 

som mitt i all sin osäkerhet är kaxig, slängd i käften och ofta väldigt rolig.”53 Jenny Teleman på 

Sverige Radio kallar boken för en ”verbal dagboksrapport” där inga ämnen är för osmakliga eller 

för opassande för att nämnas,54 och i en essä på  Dagens Nyheter reflekterar Anne Hallberg över 

bokåret  2008 och drar  bland annat den positiva slutsatsen att  kvinnliga författare som Amanda 

Svensson ”skriver helt enkelt om rätten att få vara sexuella varelser, också. I första person och på 

egna villkor. Det är en utveckling som är efterlängtad”.55 Hallberg understryker att det inte först och 

främst handlar om en sorts relationsproblematik som kvinnliga författarskap behandlar (där fokus 

ligger  på  själva  parförhållandet),  utan  just  om  kvinnan  som  huvudpersonen,  hennes  åtrå  och 

sexualitet. 

Slutligen kan också Jan Arnalds recension I Expressen nämnas som beskriver boken som 

”fruktansvärt irriterande”. ”Irriterande” för att det för Arnald (och som vuxen man) är lönlöst att ens 

försöka förstå sig på ”den ljugande, självbedragande, fräsande aggressiva Dolly” och irriterande just 

för ”att man inte riktigt vet […] och i så fall är det litterärt mycket lyckat” 56. Här kan man onekligen 

vara något på spåret om att vad vi ser är framväxten av ett nytt slags mansideal som till och med en 

manlig recensent överhuvudtaget inte kan förstå sig på eller identifiera sig med.

Sett  till  vad  som tidigare  skrivits  om  Hey  Dolly verkar  det  alltså  finnas  ett  gynnsamt 

underlag att gå efter om man vill använda boken som material för att fokusera på just dessa aspekter 

och  läsningar,  för  att  exempelvis  lyfta  fram  och  komma  åt  olika  representationer  av  samtida 

kvinnoideal  i  skönlitterära  texter  som denna.  Jag  kommer  att  återvända  till  dessa  aspekter  av 

läsningen av Hey Dolly i min slutdiskussion för att förankra dessa i uppsatsens syfte kring hur vi 

ska förstå  samtida  uttryck för  intertextualitet  i  förhållande  till  denna  genusbetonade  läsning av 

verket.

http://www.p3star.se/default.ns?lngItemID=1088&intPageColor=4&objectID=4407
, hämtad 2009-12-04.

53 Annina Rabe, ”Ung ångest skildrad med glatt humör”, i Svenska Dagbladet 21.4.2008, 
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/ung-angest-skildrad-med-glatt-humor_1157393.svd
, hämtad 2009-12-04.

54 Jenny Teleman, ”Högrealistisk sunkighet i Amanda Svenssons debut Hey Dolly”, i Kulturnytt – kulturnyheter i  
Sveriges Radio 21.4.2008, http://www.sr.se/sida/artikel.aspxprogramid=478&artikel=2024844
, hämtad 2009-12-04.

55 Anna Hallberg, ”Alla nya vägar i den svenska prosan”, i Dagens Nyheter 6.12.2008, 
       http://www.dn.se/dnbok/alla-nya-vagar-i-den-svenska-prosan-1.471863  

, hämtad 2009-12-04.
56 Jan Arnald, ”Amanda Svensson / Hey Dolly”, i Expressen 21.4.2008, 

http://www.expressen.se/kultur/1.1130632/amanda-svensson-hey-dolly
, hämtad 2009-12-04.
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Det finns alltså en betydande poäng i att lyfta fram den tematik av Hey Dolly som måste sägas ha 

dominerat det som hittills har skrivits om verket – representationer av ett nytt slags kvinno- och 

tjejideal – och ställa detta mot vad jag upplever som en nästintill helt obefintlig intertexuell läsning 

av texten. Inför analysen kommer jag dock att inrikta mig på och presentera en läsning av  Hey 

Dolly enligt Kukkonens modell för popular cultural memory och denna kontextkunskap som jag 

redogjorde för i förra delen. 

Det  enda  mottagande  av  Hey  Dolly som  jag  har  hittat,  som  redogör  för  bokens 

intertextualitet och dess populärkulturella allusioner, antyds endast övergripande i en recension av 

Stina Sigurdsson på bokbloggen  dagensbok. Sigurdsson avslutar sin recension av  Hey Dolly med 

formuleringen ”fullsmockad av snygga formuleringar, pop- och finkulturreferenser och ett inte helt 

oävet innehåll”.57 Denna formulering får således tjäna som introduktion till vad jag vill lyfta fram i 

analysen.  Jag avser nu att  inrikta mig mot och vidareutveckla denna intertextuella läsning som 

Sigurdsson här presenterar av Hey Dolly, utifrån hur vi kan förhålla oss till Svenssons behärskande 

av denna kontextuella kunskap och hur Dolly verkar tilltala just den ideala läsaren i texten.58

57 Stina Sigurdsson, ”Will the real Dolly please stand up”, i dagensbok.com. 6.5.2008 
http://dagensbok.com/2008/05/06/amanda-svensson-hey-dolly/
, hämtad 2009-12-04.

58 Sigurdsson använder begreppet ”finkultur” medan jag snarare har använt mig av ”högkultur” för vad som 
traditionellt anses ingå i ett västerländsk kanonarv. Jag kommer i analysdelen att skildra Hey Dollys intertextualitet 
som alluderar till just detta kanonarv, även om fokus främst kommer att handla om att beskriva verkets 
populärkulturella expertis.
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Analysdel – representationen av ”popular cultural memory” i 
Hey Dolly

Inledningsvis  kommer  jag  att  göra  en  övergripande  tematisk  genomgång  av  vad  jag  anser  är 

kännetecknande  för  Hey Dollys kontextuella  kunskap  förankrat  i  det  populärkulturella  minnet, 

innan jag sedan för en mer teoretiskt orienterad diskussion kring hur vi ska förhålla oss till den 

traditionella indelningen av populär- och högkultur utifrån hur Hey Dollys intertextualitet ser ut.  De 

kulturella uttryck som kännetecknar högt och lågt verkar i Hey Dolly helt obehindrat beblandas med 

varandra, vilket kan uppfattas som symptomatiskt för just ett postmodernt tillstånd, som bland annat 

är  präglat  av  denna  slags  gränsupplösning.  Jag  kommer  sedan  att  förankra  Hey  Dollys 

populärkulturella expertis utifrån förhållningssättet att verket tilltalar en konstruktion av en  ideal  

läsare som förväntas behärska alla dessa pusselbitar av referenser och allusioner som görs genom 

hela berättelsen. Jag vill också precisera hur Dolly har konstruerat sin egen syn på sig själv och sin 

identitet utifrån just sitt eget namn. Detta kommer också vara förankrat i att hon tilltalar en  ideal 

läsare  som också  förväntas  vara  införstådd  med  denna  kulturella  identitet  och  vad  den  vidare 

förmedlar.

Jag tänker exemplifiera Hey Dollys förankring i det populärkulturella minnet med att göra en 

övergripande genomgång av verkets kapitelrubriker. I flera fall är dessa formuleringar som anspelar 

på Dollys känslor och hur hon kommunicerar dessa via just vad vi hittar i det populärkulturella 

minnet.  Detta  tema  utgör  själva  meningsskapandet  för  hur  bokens  karaktärer  använder  sig  av 

populärkultur för att skildra och förklara sina liv och vardagsproblem. Jag kommer dock främst att  

rikta in mig på bokens huvudperson Dolly. Jag lägger tonvikten på Dolly eftersom det, som tidigare 

nämnts, först och främst är hennes röst som genomgående hörs i boken (de andra karaktärerna ges 

aldrig samma utrymme). Förutom att Amanda Svensson låter Dolly alludera på samtida fenomen 

inom populärkulturen som amerikanska filmer och låttitlar i populärmusik för att gestalta vad Dolly 

känner och går igenom, görs på samma sätt även allusioner på lyrik och skönlitteratur som snarare 

kännetecknas som högkultur. 

Det populärkulturella minnet och dess meningsskapande i Hey Dolly

Jag tog i uppsatsens inledning kortfattat  upp ett exempel från kapitlet  ”Ficklampa” på hur  Hey 

Dollys populärkulturella  intertextualitet  ser  ut.59 Liknande  referenser  till  populärkultur  är  ett 

genomgående tema i Hey Dolly där referenser och allusioner som denna ingår som naturliga inslag i 

karaktärernas vardagsliv och i deras samtalsämnen, som Marvins citat ”there is a light that never 

59 När jag nu genomgående hänvisar till exempel och teman ur Hey Dolly kommer sidhänvisningarna fortsättningsvis 
göras löpande i själva brödtexten.
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goes out” (s. 13). I samma samtal har Marvin och Dolly pratat om andra artefakter som på olika sätt 

har att göra med bandet och musiken, som en plansch på Morrisey som Marvin hade över sin säng, 

och en LP-skiva av The Smiths (s. 11). The Smiths musik spelas och pratas om flitigt genom hela 

romanen av de båda karaktärerna, men utgör bara ett av många exempel på hur de använder sig av 

populärkultur för att skildra och förmedla sina egna känslor och tankar.

I kapitlen ”Förlorat i översättningen” (s. 37f) och ”Ambulans” (s. 96f) använder sig Dolly av 

den sinnesstämning som filmen Lost in Translation (regisserad av Sofia Coppola) förmedlar för att 

själv uttrycka sina känslor och tankar. Som läsaren snart märker är Dolly en ganska så orolig och 

hetsig ung tjej. Med hjälp av  Lost in Translation berättar Dolly att hon kanske trotts allt också, 

precis som Scarlett Johansson (en av filmens huvudrollsinnehavare), skulle kunna få känna frid om 

hon  fick  sitta  vid  fönstret  högt  upp  på  det  hotel  där  filmen  utspelar  sig,  och  blicka  ut  över 

Tokyonatten  och  dess  hustak.  Dolly  inbildar  sig  hur  hennes  bultande  hjärta  som  kliar  som 

nyponpulver kanske ”skulle få plats mellan husen” (s. 38) någonstans där ute i den oändligt stora 

huvudstaden.  Filmtiteln  Lost  in  Translation skildrar  inte  bara  det  kulturella  gap  eller  vad  som 

bokstavligt  förloras  i  översättningen  för  Scarlett  Johanssons  karaktär  och  hennes  man  när  de 

kommer till den främmande japanska kulturen och dess huvudstad. Titelns vidare innebörd anspelar 

dessutom, som Dolly menar, på det allt påtagligare gapet som växer mellan Scarlett Johanssons 

karaktär och den man hon är gift med, som inte förstår henne: ”för att det är precis som om de inte  

talar samma mentala språk och all mening går förlorad när de försöker översätta sina känslor till 

ord” (s. 37). Dolly känner att samma sak gäller i hennes relation med Mårten, de talar inte samma 

språk: ”han är inte ens särskilt snygg” (s. 38).

I  kapitlet  ”Clueless”(s.  31ff),  som anspelar  på  den  amerikanska  filmen  från  1995  med 

samma namn, har Dolly och pojkvännen Mårten badkarssex i en scen som ger utlopp för de bådas 

sexualdrift. Dolly använder sig av denna filmtitel för att förmedla sina känslor för Mårten när de  

ligger i Mårtens mammas ”sunkiga” badkar. Vart Dolly än tittar ser hon bara ”badrumsmöglet i 

taket och de skitiga kakelväggarna” (s. 32) och Mårtens mammas mensblodsfläckade trosor som 

ligger i en tvättkorg bredvid en stinkande kattlåda. I samma scen uppvisar dessutom Dolly att hon är  

beläst på de franska existentialisterna och hänvisar till att Zola och Sarte ”knew their shit” genom 

att beskriva situationen med formuleringen ”livet i sin renaste form är äckligt. Skitigt” (s. 32). Dolly  

uppvisar alltså en påfallande blandning av hög- och lågkultur i vad hon refererar till i denna scen 

när  hon  också  nämner  Zola  och  Sarte  –   vilka  det  blir  svårare  att  kalla  för  populärkulturella 

”fenomen”. Denna tendens kommer jag att återkomma till och fördjupa mig i i nästa analysdel där 

jag kommer in på Dollys allusioner på just högkulturen och dess kanon.  

För att återkoppla till kapitlets titel ”clueless” (ung. aningslös) så verkar dock Mårten istället 
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stortrivas i denna vardagsmissär (s. 32) utan att förstå varför Dolly ogillar situationen: ”Med ett  

skratt kommer han efter och försöker dra mej till sej med den där postorgasmiska glansen i ögonen 

som jag alltid har tyckt illa om. Den får honom bara att se dum ut. Och dum är han ju inte. Han är  

bara så totalt jävla clueless. Han trevar mellan mina ben och jag trevar efter lite mening i livet” (s.  

33). Detta är andra gången i boken som Dolly mer eller mindre subtilt anspelar på att allt inte är helt 

bra ställt mellan henne och Mårten i deras förhållande. Dolly hänvisar i båda fallen inte direkt till  

problemen som sådana, utan verkar snarare gå en omväg via fenomen i populärkulturen, för att 

sedan genom detta  meningsskapande  kunna beskriva  och förklara  tillståndet  mellan  henne och 

Mårten.

Tematiken kring hur Dolly indirekt förmedlar sina känslor och tankar genom att använda sig 

av populärkulturen, återkommer igen i kapitlet ”Fire walk with me” (s. 100 ff) där Dolly skyndar 

sig till den lokala ungdomsmottagningen för att träffa undersköterskan Lena. Dolly beskriver Lena 

flera gånger genom boken som en trygg person i hennes liv som hon alltid kan anförtro sig åt och 

lita på. I de föregående kapitlen har Dolly gått igenom något av en livskris efter att Mårten avslutat  

deras förhållande när han kommit på Dolly med att ha varit otrogen. Dessutom upplever Dollys 

närmaste vänner att de har blivit svikna av henne. Dessa händelser har kollektivt lett till att allt nu  

har blivit för mycket för Dolly som söker sig till Lena för hjälp. Hela kapitlet är gestaltat utifrån 

endast Dollys egna tolkning av miljön och ungdomsmottagningen. Genom att  referera till  ”Fire 

walk with me”, som anspelar på det berömda citatet  från David Lynchs teve-serie  Twin Peaks, 

illustrerar  Dolly hur hon mår, hur hon är på väg att gå över gränsen och hur allt håller på att falla  

sönder. Hon verkar dock vägra att inse att en stor del av skulden för detta faktiskt är hennes egen. 

Dolly kan dock använda sig av ett rikt bildspråk med bland annat hänvisningar till David Lynch för 

att skildra hur hon befinner sig i denna ”krigszon” som inte kännetecknas av någon liknelse med 

exempelvis  de  allierades  invasion  av  Normandie  under  Andra  Världskriget,  utan  som  snarare 

gestaltas med helt andra verktyg:

Krig! Världens undergång, apokalypsen och du påstår att det är mej det är fel på? Jag är ett offer 

förstår du väl! Jag är Judas som tvingas bära skulden för att Jesus skulle kunna dö för allas skull, och 

jag tänker inte ställa upp på det! Jag vägrar! Helvetesryttarna och de sju inseglen, hela jävla Gestapo  

och kosackerna på skenande hästar och alla trollen i skogen och David Lynch-dvärgarna i tvättstugan! 

JAG VÄGRAR SÅ LYSSNA PÅ MIG DÅ! (s. 102f)
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David Lynch har, genom bland annat sin antagligen mest berömda skapelse  Twin Peaks, lyckats 

med att visualisera och konkretisera känslor och uttryck för abnormiteter som språket kanske inte 

alltid  räcker till  för.  Den fingerknäppande David Lynch-dvärgen i  Twin Peaks som har  så pass 

deformerade ben att han knappt kan gå och dessutom talar ”baklänges”, förmedlar just detta slags 

tillstånd av språkets tillkortakommande för att kunna beskriva och konkretisera olika sinnesintryck 

som vad Dolly här upplever och går igenom. Dolly visar att hon behärskar detta bildspråk i citatet 

ovan, vilket jag menar ingår i detta slags kollektiva minne som hon kan hänvisa till för att indirekt 

förmedla och uttrycka sina känslor. Dolly alluderar vidare till  Twin Peaks ett par gånger genom 

boken,  exempelvis  i  kapitlet  ”Princess”  där  hon  och  Marvin  försöker  analysera  hennes 

självdestruktiva  sida genom att  likna henne vid Laura Palmer även ”fast  du är  ju  inte  mördad 

förståss … Men du knarkar lite ibland” (s. 124).  I citatet ovan alluderar Dolly också på Ingmar 

Bergmans kända film Det sjunde inseglet som förmedlar en liknande känsla av alienation, utsatthet 

och hopplöshet. Det är antagligen inte helt oproblematiskt att  kalla Ingmar Bergmans filmer för 

populärkultur, utan de bör kanske snarare arkiveras i ett mer högkulturellt fack. Det sjunde inseglet 

och Bergmans filmkonst överlag skildrar oftast existentiella frågor och teman, och Bergmans form 

och gestaltning har oftast en hög ingångströskel som antagligen inte lockar varje filmentusiast i 

gemen. Här hänvisar Dolly alltså både till populärkultur och till vad som snarare bör betraktas som 

mer (elitistisk) högkultur. Jag kommer att återvända till och fördjupa mig i denna tematik i nästa  

analysdel.

När temat filmkultur och Ingmar Bergman ändå behandlas, passar det likväl att skildra hur 

Dolly  ser  på  den samtida cineastkulturen.  Cineastkulturen  kan förenklat  beskrivas  som att  den 

kännetecknas av unga glasögonbärande, ”djupsinniga” filosofistuderande killar som intresserar sig 

för  äldre  svartvita  ”avantgardistiska”  filmer.  Nu  är  kulturella  identiteter  naturligtvis  inte  bara 

preformativa utan Dolly menar att dessa män och killar också har en sorts agenda med sin identitet 

och Dolly drar sig således inte för att hänsynslöst attackera och kritisera cineastkulturen:

Jag kan inte nog poängtera hur läskigt det är med cineaster och vad de gör mot samhället. För det  

första  håller  de stora  delar  av den kultursnubbekåta  brudpopulationen i  schack  med sina eviga  

utläggningar om Wes Anderson eller den klassiska krigsfilmens död i samband med Apocalypse 

Now. Med sina affischer från Cinemateket ovanför sängen håller de kvinnosläktet fånget med särade 

ben mellan lakanen. Detta är inte okej. (s. 127f)

Att jag inte vill klassificera cineastkulturen som sådan för högkulturell är för att film per se inte kan 

kallas för högkultur i samma utsträckning som exempelvis opera, där publiken måste ha relativt 
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goda förkunskaper för att kunna uppleva själva framförandet fullt ut. Film ställer sällan samma krav 

på publiken där våra förkunskaper om genre och stil kan vara obefintliga utan att detta utgör ett 

hinder för oss att ta del av det. Det som dessutom betecknar cineastkulturen, om vi betraktar den 

utifrån hur Dolly ser på den, är  snarare att dess identitet konstrueras utifrån deltagandet, än att 

identiteten kännetecknas av själva mediets nedärvda egenskaper. Jag hittar själv inte någon liknande 

preformativitet från deltagarnas sida hos publiker som istället deltar inom högkulturens områden. 

Cineastkulturen är därför främst populärkulturell eftersom den konstrueras av publiken själv, vilket 

liknar ett deltagande som då mer uppvisar drag av folkkultur och gräsrotsrörelser. Dolly får också 

mot slutet av boken i uppgift att sitta igenom en föreställning på den lokala cineastbiografen, som 

ingår som en del av hennes terapi som Marvin förordnat. Detta hänsynslösa förakt kan tyckas väl 

överdrivet som Dolly uppvisar mot cineastkulturen men det utgör just ett led i hur läsaren ska förstå 

och uppfatta Dollys egen identitet. Förståelsen för Dollys egen populärkulturella identitet verkar 

alltså i stor bemärkelse utgöras av just hennes avståndstagande till denna kulturella identitet och 

yttring  så  som  hon  själv  uttrycker  det:  ”Jag  ska  se  cineasterna  i  vitögat.  På  Spegeln  visar 

Cinemateket  en  matinéföreställning  av  den  japanska  sextiotalsfilmen  An  affair  at  Akitsu  av 

Yoshishige Yoshida. Kommer jag överlevande ur detta klarar jag allt.” (s. 129) 

I kapitlet ”Million dollar baby” (s. 149) fortsätter allusionerna på populärkulturella filmer. 

Million dollar baby är en berömd film om en kvinnlig boxare regisserad av Clint Eastwood. Här 

avslutar  Dolly  budgivningen  på  online  auktionstjänsen  eBay  där  hon  försökt  sälja  sin  kompis 

Katrins oskuld till högstbjudande. Budgivningen har gått över all förväntan och har hamnat på över 

två miljoner dollar när Dolly i sista minuten avbryter den. För att fira går Dolly sedan hem till  

Katrin och de båda äter chokladpudding och tittar på nämnda film, övertygad om att Katrin ska 

förstå symboliken i detta. Dolly hänvisar direkt till filmtiteln för att visa hur ”vi känner oss som 

miljoner dollar” (s. 150). Dolly menar att hon är stolt över att det enda filmutbudet som hon själv 

anser  sig  värdigt  att  se  på  är  amerikanska  filmer  (s.  36).  Detta  framgår  dessutom  tydligt  i 

ovanstående genomgång av vad Dolly alluderar på.

Samma  sak  gäller  också  för  hur  Dolly  alluderar  på  populärmusik  som i  det  inledande 

avsnittet ”Will the real Dolly please stand up” (s. 5) där hennes pojkvän Mårten utsiktslöst försöker  

nå henne på telefon men istället  möts av en avvisande röst  som ger  sig ut för att  vara Dollys  

sekreterare,  eftersom  Dolly  själv  tydligen  är  fullt  upptagen  i  ett  möte  med  den  amerikanska 

tidningen  Vanity Fair.  Hela samtalet skildrar ett  från Mårtens sida hopplöst försök att hitta den 

”äkta” versionen av Dolly, genom att Dolly i avsnittets rubrik direkt anspelar på formuleringen 

”Will the real Slim Shady please stand up” av den amerikanska rapparen Eminem i låten ”The Real 

Slim Shady”. Hänvisningar till amerikansk hip-hop kultur hittas också i kapitelrubriken ”Gangstahs 
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paradise” (s. 75), som är en låt av den amerikanska artisten Coolio. I detta kapitel beskriver Dolly 

den enda killen som hon var ihop med innan hon träffade Mårten, vilket var ett förhållande som 

varade under en vecka på lågstadiet.  Denna pojkvän var klassens ”värsting” och brukade under 

rasterna stå på skolgården och skrika Tupaclåtar (en annan berömd amerikansk rappare på 90-talet). 

Dollys lågstadielärare menade att han hade en musikalisk talang och han spåddes en lysande framtid 

som artist. Denna pojkvän hade flera år senare precis fått ett skivkontrakt när han plötsligt dog, 

något som onekligen måste kännetecknas som symptomatiskt för temat hip hop-kultur eftersom det 

”ingår” i genren ”gangster-rap” att artisten ska leva farligt och dö ung. Redan i kapitelrubriken kan 

dock Dollys tilltalade ideala läsare ana sig till att denna pojkvän kommer att gå detta öde till mötes.

Vad som framträder i de ovan kapitelrubrikerna i Hey Dolly är alltså en tydlig prägel av den 

amerikanska kommersiella kulturen (som Dolly själv också menar att det är den enda hon bryr sig 

om) runt vilken hon bygger sig en världsbild och förståelse för vad som händer henne genom att 

alludera på denna. Den ideala läsaren tilltalas i dessa fall inte explicit, men redan här kan man se 

hur förståelsen för dessa allusioner hänvisar till ett slags kunskapsnätverk som är ”kompetent” nog 

att göra denna intertextuella läsning. Samma kompetens menar jag hänvisas till i kapitlet ”Panda” 

där handlingen förmedlas helt via gränssnittet i Microsofts populära ”instant message” (IM) klient 

MSN. Genom kapitlet återskapas Dollys chattsessioner med pojkvännen Mårten (hans avatar på 

MSN är en panda) och hennes kompis Emma (s. 60ff). Ett liknande stilistiskt grepp hittas också i 

slutet  av romanen där  ett  kapitel  utgörs av ett  sms-meddelande som Dollys  kompis Katrin har 

skrivit.

I kapitlet ”Tourette's Camp” (s. 64ff) låter Amanda Svensson Dolly förmedla sitt humör och 

känslor  genom  att  just  anspela  på  sjukdomen  Tourettes  syndrom,  som  fått  stor  medial 

uppmärksamhet  de  senaste  åren.  Dolly  föreställer  sig  ha  syndromet  i  detta  kapitel  som är  en 

tillbakablick när Dolly och hennes kompis Emma var femton och besökte Emmabodafestivalen. 

Hänvisningen till Tourette görs i kapitlet genom att Dolly plötsligt mitt i en mening börja skrika 

vulgära ord (stavade med versaler) – alltså symptomen som kännetecknar sjukdomen:

Den där PUSSYCAT HOOKER midsommaren sög på alla sätt som en femtonårsmidsommar utan 

sprit kan suga, men vi skrattade rått åt tourettesmiffona och sex veckor senare på gångstigen mellan 

Emmaboda station och festivalområdet bestämde vi oss för att döpa vårt BITCHES AND HOES 

SUCK MAH DICKIE camp till Tourette's camp. (s. 64f)

Detta tema att ”låtsas ha” Tourette hittas i andra populärkulturella sammanhang i bland annat ett 

avsnitt av den populära amerikanska komedi- och satirserien South Park där en av huvudpersonera 
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låtsas få Tourettes, ”bara för att” kunna få ursäkten att obehindrat svära hur mycket som helst.60 

Dolly hymlar inte heller med att hon tycker om att få utlopp för sina mer vulgära sidor (s. 31) men 

användningen av Tourettes syndrom ligger onekligen i tiden med tanke på hur ”inne” sjukdomen är 

och hur den används inom populärkulturen. Dolly är inte sen med att haka på denna ”trend” för att 

själv få utlopp för sina känslor.

I nästa del kommer jag att ta upp de allusioner som Dolly gör, som snarare uppvisar drag av 

högkultur än vad som kan anses vara populärkultur.

Representationen och gestaltningen av högkultur i Hey Dolly 

I kapitlet ”Cepe” (s. 48ff) reflekterar Dolly över sin bekantskapskrets och konstaterar att de flesta  

hon känner är ”seriöst psykiskt störda”. Dolly uttrycker sin oro för hennes vän Emma som har en 

sjuklig fixering vid den svenska indieartisten Jens Lekman. (Indiepop är en musikgenre som är 

oerhört  påfallande  för  samtiden  och  Lekman  har  slagit  igenom  bland  annat  i  USA.)  Dolly 

konstaterar dock avslutningsvis att hennes vän Marvin i alla fall är en trygg pelare i hennes liv även 

om han har lite udda sexuella preferenser:

Till exempel är han [Marvin] lite småkåt på Hermione i Harry Potter. Fast inte för att hon är tretton  

och småflickssexig utan för att hon kan trolla. En gång när vi fastnat i hans hiss berättade han om en  

återkommande sexuell fantasi han har där han har sex med en av häxorna i Macbeth som förvandlar  

hans dick till en orm. (s. 49f)

På samma sätt som i tidigare textpassager som jag citerat och tagit upp i analysen, verkar inte någon 

hänsyn  nämnvärt  visas  till  denna  traditionella  indelning  och  gränsdragning  mellan  vad  som 

betraktas högt och lågt. En enkel förklaring skulle som sagt vara att hänvisa till det postmoderna 

tillståndet som kännetecknas av just denna gränsupplösning, vilket ju i  Hey Dollys fall är tydligt. 

Men denna bekväma förklaring verkar samtidigt inte göra mera än  att konstatera att det ser ut så 

här, istället för att försöka svara på den betydligt mer problematiska (och kanske obekväma) frågan 

varför det ser ut så här idag. Jag kommer här inledningsvis att vänta med att presentera min egen 

syn  på  denna  gränsupplösning  genom  att  först  presentera  några  exempel  ur  Hey  Dollys  

60 Avsnittet heter ”Le Petit Tourette” och är med i seriens 11.e säsong från 2007. Då avsnittet behandlar ett känsligt  
ämne hade föreningen ”National Tourettes Syndrom Associtation” (TSA) redan innan sändningen bett om att South 
Park dessutom skulle visa TSA:s inslag för att uppmärksamma och informera om Tourette. South Park är känt för 
att gärna överdriva och vulgarisera olika ämnen och tabun. I ett senare uttalande uttryckte man sig dock 
överraskande positivt till hur sjukdomen skildrats i avsnittet: ”we do concede that the episode was surprisingly well-
researched [...] there was a surprising amount of accurate information conveyed.” Källa http://www.tsa-
usa.org/news/1007responseTSA_SouthParkTourettes.html
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intertextualitet som just refererar till högkultur, för att sedan komma in på hur man ska förhålla sig 

till textstycken som citatet ovan där det tydligt framgår att populärkultur och högkultur blandas på 

detta sätt genom boken.

Dolly uppvisar alltså genom flera passager i boken sin beläsenhet på vad vi i grova drag kan 

benämna som fin- eller högkultur. Den svenska författaren Harry Martinsson (s. 106) omnämns i 

kapitlet  med samma namn, där Martinsson ingår som en del av Dollys ”terapi” där Marvin vill 

försöka få  Dolly att  komma till  bättre  insikt  om sig själv  genom att  bland annat  tänka på hur 

”Harry” skulle ha gjort och tänkt i hennes situation:

Dolly! Vill du ha mat eller?« ropar Marvin från köket men jag hör honom inte. Hmm hmm, låter det 

i mitt huvud, vad tänkte Harry på egentligen när han skrev Aniara. Rymdens oändlighet eller var det  

kanske bara ett sätt att distrahera sej från att tänka på sin tragiska barndom? Är det månne så att jag 

tänker på sex för att slippa tänka på ensamheten? (s. 110)

I citatet  hänvisar Dolly till  Martinssons kanske mest berömda ”science fiction-diktepos”  Aniara 

som beskriver människans uttåg från jorden till planeten Mars på grund av att jorden förstörts av 

kärnvapenkrig och miljöförstöring. Andra samtida allusioner till  Aniara och människans skildrade 

”exodus” från planeten jorden har också gjorts i  ett avsnitt av den svenska teveserien  Myggan. 

Dolly uppvisar också kunskap om Martinssons bakgrund och biografi, då hon hänvisar till att han 

möjligtvis skrev Aniara som ett sätt att kunna distansera sig ifrån och inte behöva tänka på sin svåra 

barndom och uppväxt. Jag ska ta upp ett par till exempel på Dollys högkulturella refererande innan 

jag presenterar min syn på vad detta i en större bemärkelse förmedlar.

Karin Boye refereras också till av Dolly i kapitlet med samma namn som endast innehåller 

följande formulering: ”Så här tänker jag om verkligheten: Ja, visst gör det ont när illusioner brister” 

(s. 119). För den som redan är bevandrad i Boyes lyrik alluderar detta naturligtvis till Boyes dikt Ja 

visst gör det ont och diktens första vers ”Ja visst gör det ont när knoppar brister”. Detta kapitel kan 

läsas som ett kort avbrott i berättelsen när Dolly och Marvin är på vernisage och Dolly plötsligt 

möts  av  hennes  före  detta  pojkvän  Mårten  och  hans  nya  partner.  Dolly  blir  överrumplad  och 

situationen avlöper inte helt smärtfritt. Allusionen till Boye är ett sätt för Dolly att indirekt uttrycka 

sina  känslor  i  den  plötsligt  uppstådda  situationen.  ”Ja,  visst  gör  det  ont  när  illusioner  brister” 

anspelar på att Dolly hela tiden föreställt sig att Mårten legat hemma och mått dåligt efter deras 

separation, inte att han redan skulle ha hittat en ny flickvän. Bilden hon ger av sig själv under resten 

av konstutställningen är dock den av en cynisk konstkritiker (som dessutom passar på att dricka lite 

för mycket), men som till synes verkar helt oberörd av att se sitt ”ex” med en ny partner.
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Ytterligare ett exempel på hur Dolly refererar till högkultur görs i kapitlet ”Det är inte det att 

jag inte tror på kärleken” (s. 83) som utspelar sig på ett café där hon märker att en cineast försöker 

flörta med henne. Men precis som kapitelrubriken anspelar på, inbillar hon sig att en berömd fransk 

feministisk forskare finns  närvarande och kan komma till  hennes undsättning när  hon inte  helt 

verkar kunna bemästra situationen:

Han sitter lugnt kvar i soffan och betraktar mig och jag vet inte vad jag ska svara. Öppnar sakta det 

ena ögat efter det andra tills alla tusen ögon stirrar på hans självrättfärdiga men ack så sympatiska  

leende. Vilket svin. Tack och lov sitter Simone de Beauvoir och trycker bakom cappuccinomaskinen 

beredd att sufflera. Hon är en kvinna man kan lita på i alla väder. »DET ÄR INTE DET ATT JAG  

INTE TROR PÅ KÄRLEK. MEN DEN SKRÄMMER MEJ – DÄRFÖR ATT DEN GÖR MEJ 

TÄMLIGEN FÅNIG« (s. 84f)

Dolly menar visserligen själv att hon inte tänker så mycket på kvinnosaken egentligen men uppvisar 

genomgående en slags  genusmedvetenhet  när  hon som här  kan hänvisa  till  de Beauvoir.  Dolly 

presenterar sin genussyn på olika platser i boken som när hon konstaterar att ”den bistra sanningen 

är den att jag hatar kvinnor. Jag undrar om man kan vara feminist och hata kvinnor” (s. 20). Det är  

visserligen betydligt svårare att påvisa att en hänvisning till en feministisk forskare  per se måste 

förstås som högkulturell, men de Beauvoir måste åtminstone sägas ingå i ett slags västerländskt  

bildnings- och kanonarv och därför har jag här valt att ta upp detta exempel i detta stycke om 

högkulturella referenser.

Den grundläggande frågan är således hur vi i så fall ska förstå och förhålla oss till Dollys 

referenser till Zola, Sarte, Ingmar Bergman, Harry Martinsson, Karin Boye, de Beauvoir etc? Vad är 

det som visas oss genom dessa allusioner på vad Assman skulle kalla för det ”kulturella minnet”, 

som traderar och reproducerar detta normativa förhållningssätt till ett västerländsk bildnings- och 

kulturarv?  Vad  som  är  utmärkande  och  kännetecknande  för  denna  gränsupplösning  är  mindre 

relevant att försöka peka på, utan vad som är symptomatiskt för Dolly är att hon inte ens reflekterar 

över  att  hon  måste  reproducera  någon  slags  norm  som  befäster  denna  indelning  i  ”hög-  och 

lågkultur”. Hon alluderar heller aldrig på högkultur som ett uttryck för ett slags statusmarkering för 

att befästa sin egen beläsenhet. Vad vi ser är istället detta mångfacetterade spektrum av allusioner  

och referenser som Dolly själv kan hänvisa till  utefter vad hon upplever  att  hon själv  behöver 

förmedla. Det är nämligen, så som jag uppfattar det, precis samma slags meningsskapande som 

Dolly gör när hon hänvisar till Boyes diktning som när hon alluderar till David Lynch och Twin  

Peaks – hon hänvisar till ett redan befintligt kulturellt uttryck för att själv kunna förmedla vad hon 
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själv upplever och känner. Själva essensen i Dollys allusioner är alltså densamma, även då hon 

refererar till ett innehåll som ibland återfinns i det populärkulturella minnet, och som ibland snarare 

skulle tillskrivas det högkulturella bildningsarvet.    

Sedan  ska  det  också  betonas  att  det  populärkulturella  minnet  här  har  ett  slags 

tolkningsföreträde  över  Assmans  kulturella  minne.  Med  detta  menar  jag  att  fler  referenser  till 

populärkultur görs av Dolly genom boken än till högkultur. Jag kommer att återkomma till dessa 

resonemang i slutdiskussionen, men jag kommer nu att återkoppla till det populärkulturella minnet  

utifrån hur Dolly betraktar sig själv och hur hon ser sin egen identitet som helt dominerad av den 

kommersiella amerikanska masskulturen.

Med Hey Dolly visar alltså Amanda Svensson lekfullt upp en skildring av samtidskultur där 

referenser och allusioner till främst populärkultur förmedlas som helt grundläggande och självklara 

inslag för Dollys språk och vardag, som ett sätt att förmedla och formulera sina egna tankar och  

känslor. Texten verkar på samma gång förutsätta samspelet med dess ideala läsare och publik som 

förväntas  sedan tidigare  ”ha  koll”  på  alla  dessa pusselbitar,  som förmedlar  det  slags  kulturella 

expertis som Dolly hela tiden uppvisar och hänvisar till. Föreställningen om denna ideala läsare är 

en tematik som går att koppla till Dollys eget namn och förhållande till sin familj,  som jag nu 

kommer att fördjupa mig i och problematisera. 

Hey  Dollys  adresserade  ideala  läsare  utifrån  förståelsen  för  Dollys  
namn

Med kapitelrubriken ”Life in plastic, it's fantastic” (s. 45) görs anspelningen på låten ”Barbie Girl” 

av det danska bandet Aqua från den senare halvan av 90-talet. Som Dolly själv förklarar är hon döpt 

efter den amerikanska countrysångerskan Dolly Parton som är känd för att ha genomgått många 

olika  skönhets-  och  bröstoperationer  under  sin  karriär.  Därav  denna  känsla  av  plast  och 

konstgjordhet som Dolly menar förmedlas med hennes namn. Genom dessa explicita referenser till  

den amerikanska masskulturen kan Dolly beskriva för läsaren hur hon upplever sig själv genom just 

vald rubrik på detta kapitel som introduktion till detta tema. Denna känsla av plast och avsaknad av 

originalitet  (som barbiedockor)  verkar  också  uttryckas  i  en  dubbel  bemärkelse.  Det  kan  också 

förstås som att direkt anspelning på själva låten som sådan, eftersom den är gjord efter en given  

mall och standard för hur massproducerad ”radiopop” ska se ut. Samma reproduktionskultur hittas 

också i hur själva framförandet och bandet såg ut, då bandmedlemmarna i Aquas var en uppsättning 

som helt följde samma standardmall för hur ett popband skulle se ut under 90-talet. Dessa aspekter 

av Hey Dollys intertextualitet utgör en möjlig bakgrund för hur vi kan försöka förstå själva  hennes 

person  och  karaktär,  och  kanske  allra  viktigast,  hur  hon  uppfattar  sig  själv.  I  samma  kapitel 
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presenterar hon nämligen för första gången sin familj för läsaren:

Min familj består förutom min exemplariska mamma av en död pappa och två syskon. De är  

tämligen ointressanta karaktärer. Båda är blonda och söta och menlösa. Ibland glömmer jag nästan 

bort vem som är vem trots att de har olika kön. Båda är döpta efter Astrid Lindgren-figurer. Jag är  

döpt efter en silikonfylld countrydiva. Ni förstår att en relation är omöjlig. (s. 45) 

Detta är ett helt grundläggande textstycke i Hey Dolly. Dollys användning av ”ni” i detta exempel 

tillhör ett av de få tillfällen där den ideala läsaren faktiskt tilltalas. Den som tilltalas förutsätts att 

kompromisslöst  se  världen  genom  samma  glasögon  som  Dolly,  och  ha  denna  ”självklara” 

kännedom om sakernas tillstånd där alla slags försök till försoning mellan dessa båda kulturella 

identiteter alltid redan på förhand är  dömda att misslyckas. I just Dollys fall verkar hennes eget 

namn extra symptomatiskt just  för hur hennes egen världsbild har skapats ”som en hyllning till 

landet där jag egentligen hör hemma fick jag det plastigaste namnet de kunde komma på” (s. 46). 

Dessa förutsättningslösa värden, ”hur allt ju ser ut”, förmedlas via denna berättarröst som inte visar 

något medlidande för en läsare som är oförstående inför denna världsbilds motstridighet.  Denna 

läsning av Hey Dolly refererar till och skildrar en slags oöverskådlig samtid bestående både av detta 

nationella  statiska kulturarv och en globaliserad masskultur,  men förmedlar också en känsla  av 

desillusion och frånvaro av en slags tradition och historisk förankring. Man kan läsa detta som att  

det  betonar  de  postmoderna  aspekterna  av  den världsbild som konstituerar  Dollys  identitet  (en 

tillhörighet  som hon skapar  sig  genom masskulturen).  Dolly  och hennes  två  syskon  utgör  just 

varandras motpoler enligt Dolly eget synsätt.

På den ena sidan har vi alltså Dollys två yngre syskon som förmedlar den trygga, sterila 

normativa värdegrunden som representeras genom Astrid Lindgren, vilken uttrycker nationalstatens 

fixa och statiska kulturarv (som i vissa avseenden bör förstås som exkluderande och xenofobiskt). 

På den andra sidan har vi Dolly som representeras genom en plastikopererad countrysångerska, som 

förmedlar en kulturindustri där lokal folkkultur snarare överförts till uttryck för kommersialiserad 

global masskultur, där innehåll fått ge vika för yta och framträdande. Denna oheliga, icke uppnåbara  

”symbios” som för Dolly gör varje ”relation omöjlig” (s. 45) skulle kunna liknas vid någon slags 

kulturell härdsmälta för att beskriva ett nutida tillstånd för hur världskultur ser ut eller i alla fall 

uppfattas. Detta kan alltså vara en förklaring till att Dolly tenderar att främst alludera och referera  

till fenomen knutna till den amerikanska kulturindustrin i sitt populärkulturella meningsskapande. 

Hur det genom Dolly dessutom genomgående finns denna känsla av brist av förankring i 

något  slags  tradition och arv kan delvis  representeras  av  just  hur  frånvarande Dollys  familj  är 
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genom berättelsen. Dolly kan dessutom knappt skilja på sina två syskon fast de är av olika kön, och 

de få gånger som de figurerar nämns de bara i förbigående, trotts att Dolly bor med sin familj.

Den  ideala  läsaren  som  ”idag  vet  bättre”,  de  redan  befintliga  
berättelsernas dominans?

Den enda attiralj jag lyckades skaffa var ett par blommiga All stars med Kent-citat i bläck längst 

den spruckna sulan.  DE SMÅ SMÅ ORDEN ÄR SVÅRA ORD stod det. I dag vet jag naturligtvis 

bättre. Små ord är skitlätta. Kuk. Hora. Cepe. De svåra orden, det är ord som kärleksförklaring och 

monogami. (s. 61)

Känner man till det svenska bandet Kent eller närmare bestämt deras låt ”Chans” med refrängen 

”och dom små små orden är svåra ord och dom hårda orden är enkla ord”, har man kanske vid något 

tillfälle reflekterat över vad som Kent själva avser med ”små ord”.61 Att detta inte bara har att göra 

med ordens längd i en bokstavlig bemärkelse. Vi har här snarare att göra med ordens ”storlek” som 

ett fenomen med en mer betydelsebärande innebörd – att ord vi vill säga till människor vi känner 

för oftast är just små, men svårigheten ligger istället i att förmå oss säga dem.

Sett utifrån samma tematik är de ”hårda” (elakare) orden, därför också enkla(re) att säga. Nu 

är Dolly själv naturligtvis redan väl införstådd med vilket tema Kents text faktiskt vill förmedla 

(som den ideala läsaren också förväntas vara) och det är just därför hon kan hänvisa till att hon ”i 

dag  naturligtvis  vet  bättre”  (s.  61).  Hon har  vuxit  upp genom de  erfarenheter  barndomen  och 

tonåren inneburit och kan konstatera att Kents syn inte kan vara (tillräckligt) representativ för henne 

eller föra hennes talan – vilket också i en vidare bemärkelse gäller en kollektiv röst för Dollys 

”tidsgelikar” som den ideala läsaren. 

Vad Dolly hänvisar till måste alltså ses som ett slags avståndstagande från vad som förmedlas 

via Kent och bandets text(er): ett kollektivt uttryck som måste förkastas eller som man åtminstone 

behöver distansera sig ifrån. Dolly förnekar inte att vissa ord (deras faktiska innebörd) är svårare än 

andra sett till vad de kommunicerar – en kärleksförklaring till en annan människa och att förbli 

trogen sin äkta hälft eller partner.62 Men hon vänder sig emot de förenklingar som i viss bemärkelse 

måste upplevas som konstgjorda och stundtals klichéartade med formuleringar som ”de små orden 

är hårda ord”, ”det finns ett enkelt svar, jag är varm när du är kall” och ”men nu är det för sent” som 

hittas i bland annat Kents låt ”Chans”. De små orden är istället ”skitenkla” för henne att säga, vilket  

naturligtvis  stämmer  om  man  med  ”små  ord”  avser  ordens  fonetiska  ”längd”  (och 

61 ”Chans” kommer ifrån bandets album ”B-sidor 95-00” som släpptes i slutet av år 2000. 
62 Det bör tilläggas att detta citat är taget innan det kapitel där Dolly är otrogen mot sin pojkvän (vilket också vidare 
leder till att han gör slut).
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vardagsanvändning) istället för deras konnotativa betydelse (Kents definition av ”små ord”). 

Det är på samma gång också intressant att notera Dollys (och ”00-talets”) stavning av ordet  

”cepe”. Det vore nästan att ana någon slags revolt  mot den tidigare generationen och mot dess  

språkbruk som idag behövs ”avslöjas” och motbevisas. Det är med denna nya erfarenhetshorisont 

som Dolly kan utmana och ifrågasätta Kents syn på vad som gör ord ”svåra” och ”enkla”. Några 

melodramatiska, förenklade ”oneliners” kan enligt henne inte fungera som representativa för att ge 

rättvisa åt att vi vet att vissa språkhandlingar i många fall är svåra och smärtsamma –  men där just  

förenklingar och behovet att av fånga allt i enfaldiga formuleringar snarare blir att göra sig själv en 

björntjänst. 

       För att inte uppehålla mig vid Kents ”röst” alltför länge vill jag använda mig av detta exempel 

för hur texten tilltalar dess ideala läsare. Denna läsare förväntas själv kritisera Kents ”tidigare” om 

än likväl i vissa bemärkelse fortfarande ”samtida” talan. Denna senare kollektiva röst med Dolly  

som dess taleskvinna har uppstått som en slags reaktion och svar  på grund av  vad som tidigare 

dominerat genom exempelvis Kent.

Det är således en ganska så elitistisk, ålderssegregerad ”expertis” som tillhandahåller dessa 

svårdefinierade pusselbitar för att fylla i luckorna i allusioner som denna.  Men detta är också ett 

slags  exempel  på  ett  ”samtal”  Dolly  gör  mot  en  redan  befintlig  berättelse  som läsaren  redan 

förutsätts ha en kännedom om (vi ska redan veta vad Kent menar med små ord). Det läsarideal som 

Dolly adresserar förväntas redan vara införstådd med helheten, vad vi lärt oss ”efter” Kent. Dolly 

bemödar sig aldrig att tilltala någon annan, än just detta läsarideal som förväntas förkasta dessa 

tendenser till infantilisering och förenklingar av känslor.

Detta läsarideal ska dock inte missförstås som att det endast avser unga, vita och sexuellt 

erfarna västerländska tjejer som det slags kunskapsnätverk Hey Dolly är skrivet inom. Det handlar 

inte  om att  läsaren på ett  personligt  plan nödvändigtvis  måste  kunna relatera  till  en tonårstjejs 

vardagsliv och problemvärld, utan kanske snarare om att många läsares kollektiva världsbild i stor 

utsträckning  är  uppbyggd  av  alla  andra  populärkulturella  berättelsers  närvaro  runtomkring 

individens  egen  berättelse,  som  konsekvens  av  en  samtida  västerländsk  (mass)mediekulturs 

dominans.  Utifrån detta perspektiv skulle det gå att säga att vi här hittar ett uttryck för ett slags 

dubbelhet i  hur vi kan läsa och ta oss an texter som  Hey Dolly som uppvisar dessa påfallande 

intertextuella drag av att behärska alla andra berättelser. Hey Dolly handlar naturligtvis på ett plan 

om just Dolly, romanens huvudperson som utan någon som helst pardon endast tillåter sin egen 

berättelse att få höras. Detta ”berövar” således läsaren från andra karaktärers röster och perspektiv i 

verket, till den utsträckning att läsaren ibland börjar tvivla på vad som faktiskt är verkliga händelser,  

och vad som endast har utspelat sig i Dollys huvud. Denna läsning av romanen handlar alltså om 
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representationen av ett nytt slags kvinnoideal (som jag har skildrat i uppsatsens materialdel). Detta 

är Dollys berättelse, om sig själv och om hennes privata värld som vi får ta del av.

Men denna andra – intertextuella – aspekt av Hey Dolly som behandlats och lyfts fram i denna 

analys,  handlar  i  så  fall  inte  om  Dolly  själv  (i  sträng  bemärkelse),  utan  blir  istället  en  slags  

textläsning  vi  kan  kalla  för  berättelsen  eller  expertisen  om  andra  texter,  istället  för  själva 

berättelsen/handlingen  i texten.  Detta  samtida  ”fenomen”,  om  detta  resonemang  dras  till  sin 

absoluta spets, sker i så fall nästan på ”bekostnad” av att den egna berättelsen blir sekundär och att 

det istället blir de om berättelser som träder in i förgrunden. Visserligen blir detta något överdrivet 

men denna användning eller återvinning av redan befintliga, eller snarare etablerade berättelser som 

finns  tillgängliga  i  det  populärkulturella  eller  kulturella  minnet  –  som  ett  slags  kollektivt 

medvetande – blir i  så fall  det centrala  istället  för att nya berättelser skapas. Detta resonemang 

kommer jag  att behandla i den avslutande diskussionen.

Sett till vad jag har tagit upp och gått igenom under uppsatsen vill jag nu återknyta till mitt  

syfte och ställa dessa två olika läsningar av  Hey Dolly mot varandra. Alltså själva berättelsen  i  

verket  om Dolly  som  ser  framväxten  av  ett  nytt  kvinno-  och  tjejideal,  mot  den  intermediala 

intertextuella läsning som jag har presenterat av verket i denna analys, och som handlar om den 

kontextuella kunskapen om andra texter och berättelser (vårt kollektiva minne).
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Slutdiskussion

Om det här nu hade varit en fånig svensk ungdomsfilm om en tonårstjej med identitetsproblem, då 
hade de där problemen varit lösta nu. Så fort killen dyker upp och räddar situationen utan att för den 
skull tafsa  för  mycket  på tjejens självständighet,  till  skillnad från tidigare killar som ofta hejdat  
hennes personliga utveckling, så löser sej tjejens problem på studs. Men det här är ingen chick flick, 
det här är den gamla hederliga verkligheten och jag sover fortfarande inte om nätterna och det finns 
fortfarande en oro som skaver mot lakanen. (s. 135)

Citatet visar på det slags dubbelhet som jag skissade upp i slutet av analysen och som jag menar är 

påfallande för läsningen av  Hey Dolly.  Citatet  uttrycker Dollys medvetenhet om den normativa 

mediekulturen och dess stereotypa könsroller, som Dolly tydligt tar avstånd ifrån här, men som i 

stor utsträckning fortfarande har ett slags tolkningsföreträde utifrån hur vi skapar vår världsbild. 

Detta anspelar alltså på det tema som jag har velat lyfta fram genom denna uppsats som handlar om 

hur  Hey Dolly  uppvisar påfallande intertextuella samspel med sin omgivning. Men ovanstående 

utdrag går lika väl att läsa utifrån det slags genusmedvetna tematik som genomgående har visat sig 

utgöra den dominerande läsningen (och tolkningen) av Hey Dolly i de recensioner och åsikter om 

verket som jag har redogjort för i uppsatsens materialdel.

Om man jämför hur dessa två läsningar av Hey Dolly har påvisats i medier, är det uppenbart 

att Hey Dolly först och främst har lästs som just berättelsen om Dolly utifrån hur hon representerar 

framväxten  av  ett  nytt  tjejideal.  Här  har  hon bland annat  givits  epitetet  ”den nya mannen” av 

Dagens Nyheters Sara Danius. Denna läsning verkar vara just symptomatiskt för ett nytt tjejideal 

som växer fram och som inte tillåter någon annan än det egna jaget att befinna sig i ramljuset.  

Kommande forskning kommer med största säkerhet att intressera sig för och utveckla denna läsning 

av verket, och vidare knyta denna tematik och dess tendenser till liknande verk som symptomatiskt 

för 00-talets samtid. 

Den  läsning  som  intresserar  sig  för  verkets  medvetenhet  och  kunskap  om alla  andra 

berättelsers ”närvaro” lyser  således  med sin frånvaro,  åtminstone  om vi  ser  till  hur  den hittills 

representerats. Som jag tidigare visat har en del av denna studies bakgrund och syfte utgjorts av att  

just vilja lyfta fram och synliggöra denna underrepresenterade läsning av Hey Dolly. Men det finns 

naturligtvis också ett annat slags intertextuell tematik som jag har velat komma åt genom uppsatsen 

genom att undersöka denna i viss bemärkelse ”osynliga” läsning av Hey Dolly.

Betraktat  utifrån en  intertextuell  kontext,  där  Hey Dolly i  denna  studie  har  lästs  utifrån 

Kukkonens begrepp ”popular cultural memory”,  har verket visat  att dess intertextuella praktiker 

måste förstås som att de nästan förmedlar det rakt motsatta till vad som traditionellt kännetecknat 
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intertextuella samband och hur de vanligtvis studerats historiskt sett. Jag vill således hävda att de 

intertextuella (postmoderna) praktiker vi hittar i Hey Dolly inte har något mer gemensamt med verk 

som T.S  Eliots  The  Waste  Land i  den  modernistiska  genren,  annat  än  just  de  båda  texternas 

påfallande  hänvisande  till  andra  berättelser.  Jag  menar  med  detta  att  själva  intertextualiteten 

naturligtvis  är  helt  grundläggande  för  hur  vi  ska  förstå  de  båda  verken,  men  till  sin  natur  är  

intertextualiteten i Hey Dolly helt annorlunda sett till vad den anspelar och alluderar på i jämförelse 

med The Waste Land, som är skriven utifrån förställningen om en etablerad skönlitterär kanonnorm 

som verket måste behärska.

Nu  hänvisar  Dolly  visserligen  till  en  slags  kanonnorm  av  lärd  bildningskultur  och 

bildningsarv när hon alluderar till bland annat Harry Martinsson, men som jag tidigare argumenterat 

för och påvisat, så verkar dessa inslag av högkultur i  Hey Dollys intertextuella praktiker snarare 

ingå och blandas med just populärkultur. Eller så ser vi också en tendens som kan förklaras av att 

det  är  inte  ”referenspunkten”  som sådan som är  den viktiga.  Utan  det  handlar  istället  om vad 

avsändaren (Dolly) själv tillskriver för värde och betydelse i den egna referensen, som ett sätt att ha 

populärkulturen  (och högkulturen)  som en redskap för  att  själv  förklara  och uttrycka  vad man 

upplever.  I denna bemärkelse verkar det populärkulturella minnet också vara mer ”utsatt” i  den 

bemärkelse att  det  är  en slags  samtidsmarkör  som riskerar  att  åldras  hastigare och bemötas  av 

oförstående, just eftersom det är mer beroende av kontexten av den egna samtiden. Det är intressant 

att notera att många referenser som görs till film och musikkultur kan härledas till 90-talet, alltså 

den kulturella kontext där vi kan anta att Dolly (och Amanda Svensson) gjorde sina första möten 

med  populärkulturen  under  uppväxtåren.  Med  detta  menar  jag  att  risken  finns  att  kommande 

generationer helt skulle ”missa” vad referenser som dessa anspelar på eftersom dessa läsare kan 

vara  präglade  och  skolade  i  en  annan  tidsanda  med  helt  andra  kulturella  yttringar  som 

samtidsmarkörer.  Det  kulturella  minnet  måste  alltså  sägas  ha  en  betydligt  längre  livstid  än  det 

populärkulturella minnet.

En annan ingång på hur vi ska förhålla oss till att populär- och högkultur blandas om vart 

annat i  Hey Dolly, om än fortfarande med en tydlig populärkulturell dominans, är att högkulturen 

inte behöver vara så statiskt så som vi kanske vanligtvis uppfattar den. Det vore alltså inte helt 

vanskligt att argumentera för att Dolly bland annat gör om Harry Martinsson till just populärkultur, 

och  således  visar  att  även  tidigare  betraktad  högkultur  naturligtvis  också  kan  ingå  i  det 

populärkulturella minnet. Dolly uttrycker i denna bemärkelse ett nytt slags deltagande och en ny 

syn på etablerade författare som Martinsson, där Dolly erbjuder nya tolkningar och ingångar till  

dennes verk och texter (och samtidigt gör dem tillgängliga för en ny publik). En syn på hur vi ska 

förstå  populärkultur  handlar  om själva  publik-  och  deltagarperspektivet  vilket  visar  sig  nog så 
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intressant i just Dollys fall, där hon nämligen själv aktivt gör egna tolkningar och läsningar av de 

verk hon hänvisar till. Dolly hänvisar aldrig till något normativt förhållningssätt som ”uppifrån-och 

-ner” representerar hur den ”korrekta” läsningen av kanonarvets texter ser ut. Dollys egna, minst 

sagt säregna, tolkning av Aniara har jag själv inte mött någon annanstans. 

Onekligen finns det således ett intresseväckande intertextuellt innehåll att upptäcka genom 

att läsa Hey Dolly genom Kukkonens ”glasögon”. Även fast detta är en läsning som må vara i stort 

sett obefintlig av verket, blir den knappast mindre relevant eller värdefull för det. Detta ”minne” 

förmedlar  detta  slags  kunskap  som  behärskar  och  kan  alludera  på  alla  slags  uttryck  för 

samtidskultur som Dolly ger prov på. Dollys anspelningar på vad jag i denna uppsats har kallat för 

det populärkulturella minnet verkar idag nämligen vara nästan grundläggande för hur vi ska förstå 

och förhålla oss till en kollektiv ”massmediegenomsyrad”  världsbild, hur den är konstruerad och 

uppbyggd.  Som  jag  tidigare  skildrat  är  det  just  själva  meningsskapandet  som  utgör  den 

grundläggande förståelsen för alla Dollys anspelningar på populärkultur som ett sätt för henne själv 

att kunna förklara sitt liv och indirekt (via populärkulturen) beskriva hur hon mår, vad hon upplever 

och går igenom. I denna bemärkelse ”hjälper” populärkulturen oss alltså att uttrycka oss även om 

detta  samtidigt  blir  en omväg som betonar  just  en  andra  gradens (konnotativ)  tolkning.  Denna 

förståelse  förutsätter  dock  på  samma  gång  att  läsaren  är  skolad  i  just  samma  referensram  av 

populärkultur. Således precis som när  Hey Dolly blir läst utifrån en genustematik skildrar verket 

onekligen något väldigt samtida.

Men  på  samma  gång  är  det  nästan  som  att  verkets  intertextuallitet  blir  en  slags 

bakgrundsberättelse, som alltid kommer i andra hand. Hey Dollys intertextualitet verkar nästan till 

sin ”natur” ha ett slags sekundär funktion, vilket i sig kanske inte är så konstigt eftersom referenser  

och  allusioner  alltid  hänvisar  till  något  annat,  en  andra  gradens  tolkning,  en  annan berättelse. 

Amanda Svenssons läsare sitter därför alltid förhållandevis ”säker”, även om denna läsning aldrig 

skulle  berikas  med  dessa  ”aha-upplevelser”  som Reed  menar  kännetecknar  läsarten  för  denna 

populärkulturella intertextuella expertis. Med detta menar jag, om vi lånar Isers term, att den icke 

implicita läsaren (den läsare som inte finns förkroppsligad i texten) av Hey Dolly aldrig egentligen 

”störs” av att inte förstå eller behärska detta ”minne” som kollektivt utgör textens  ideala läsare. 

Detta må låta aningen motsägelsefullt, men för att hänvisa till mottagandet av  Hey Dolly så har 

själva berättelsen i texten tydligen upplevts som i sig självtillräcklig. När Hey Dolly blir läst utifrån 

en genustematik som ser framväxten av ett nytt tjejideal, är denna läsning aldrig beroende av eller 

tvungen att  hänvisa till  den sortens populärkulturella expertis  som är  nödvändig för att  verkets 

intertextuella pussel ska kunna läggas av läsaren. Som Sara Danius skriver så uppvisar Hey Dolly 

drag av bildningsromanen, och kunskapen om vad som utmärker  denna genre måste onekligen 
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också sägas utgöra åtminstone det kulturella minnet. Denna dominerande läsning av Hey Dolly och 

dess intertextuella  läsning kan således aldrig sägas vara direkt beroende av varandra, de verkar 

istället löpa parallellt med varandra genom romanen. 

Det läsaren dock går miste om när denna intertextuella läsning av verket förbises eller inte 

uppfattas  i  tillräckligt  stor  utsträckning,  är  hur  förståelsen  för  Dolly,  hennes  personlighet  och 

världsbild berikas genom just dessa små fascinerande stilistiska nyanser som uppvisar detta slags 

författarkompetens som Amanda Svensson verkar behärska fullt ut. De populär- och högkulturella 

intertextuella berättargrepp Svensson uppvisar och skildrar i  Hey Dolly är helt  nödvändiga och 

grundläggande just för en författare som vill göra anspråk på att skilda sin samtid och vad som 

utmärker dess Zeitgeist. 

37



Referenser

Adamsson, Linda & Lindgren Annika, Ordning och reda i genusordningen? – en analys av fyra  
skönlitterära böcker (Examensarbete, Södertörns högskola, 2008)

Allen, Graham, Intertextuality (Routledge/New York, 2000)

Arnald, Jan, ”Amanda Svensson / Hey Dolly”, i Expressen 21.4.2008, 
http://www.expressen.se/kultur/1.1130632/amanda-svensson-hey-dolly
hämtad 2009-12-04

Danius, Sara, ”Dolly är den nya mannen”, i Dagens Nyheter 21.4.2008

Hallberg, Anna, ”Alla nya vägar i den svenska prosan”, i Dagens Nyheter 6.12.2008,
http://www.dn.se/dnbok/alla-nya-vagar-i-den-svenska-prosan-1.471863
hämtad 2009-12-04

Hutcheon, Linda, A poetics of postmodernism: History, Theory, Fiction (Routledge/New York, 
1988)

Iser, Wolfgang, The act of reading: a theory of aesthetic response (London, 1978)

Kalmteg, Lina, ”Kritikerna faller för Dolly”, i Svenska Dagbladet 21.4.2008, 
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/kritikerna-faller-for-dolly_1161731.svd
hämtad 2009-12-04

Kristeva Julia, ”ur Det semiotiska och symboliska”, i Modern litteraturteori Från rysk formalism 
till dekonstruktion Del 2, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Studentlitteratur/Lund, 1993), 
s. 287-321

Kukkonen, Karin, ”Popular cultural memory: comics, communities and context knowledge”, i 
Nordicom Review 2008:2, s. 261-273, 
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/270_kukkonen.pdf, hämtad 2009-12-04

Landwehr, Margarete, ”Introduction: Literature and the Visual Arts; Questions of Influence and 
Intertextuality”, i College Literature 29.3 (Summer 2002) s. 1-16, hämtad 2009-11-23

Lindgren, Simon, Populärkultur – Teorier, metoder och analyser (Malmö, 2009)

Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap – en inledning, 
red. Staffan Bergsten (Studentlitteratur/Lund, 2002)

Jerry Palmer, ”The act of reading and the reader”, i The communication theory reader, ed. Paul 
Cobley (London & New York, 1996), s. 438-447 

38

http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/270_kukkonen.pdf
http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/270_kukkonen.pdf
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/kritikerna-faller-for-dolly_1161731.svd
http://www.dn.se/dnbok/alla-nya-vagar-i-den-svenska-prosan-1.471863
http://www.expressen.se/kultur/1.1130632/amanda-svensson-hey-dolly


Rabe, Annina, ”Ung ångest skildrad med glatt humör”,i Svenska Dagbladet 21.4.2008, 
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/ung-angest-skildrad-med-glatt-humor_1157393.svd
hämtad 2009-12-04

Reed, S. Alexander, ”Through Every Mirror in the World: Lacan's Mirror Stage as Mutual 
Reference in the Works of Neil Gaiman and Tori Amos”, i ImageTexT: Interdisciplinary Comic  
Studies Volume 4, Issue 1 (2008), http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v4_1/reed/, hämtad 
2009-12-04

Sigurdsson, Stina, ”Will the real Dolly please stand up”, i dagensbok.com. 6.5.2008 
http://dagensbok.com/2008/05/06/amanda-svensson-hey-dolly/
hämtad 2009-12-04

Svensson, Amanda, Hey Dolly (Norstedts/Stockholm, 2008)

Teleman, Jenny, ”Högrealistisk sunkighet i Amanda Svenssons debut Hey Dolly”, i Kulturnytt –  
kulturnyheter i Sveriges Radio 21.4.2008, 
http://www.sr.se/sida/artikel.aspxprogramid=478&artikel=2024844
hämtad 2009-12-04

Okänd författare, ”Amanda Svensson: tjejen bakom 'den nya mannen'!”, i Sveriges Radio P3 Star 
10.2.2009, http://www.p3star.se/default.ns?lngItemID=1088&intPageColor=4&objectID=4407
hämtad 2009-12-04

39

http://www.p3star.se/default.ns?lngItemID=1088&intPageColor=4&objectID=4407
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=2024844
http://dagensbok.com/2008/05/06/amanda-svensson-hey-dolly/
http://www.english.ufl.edu/imagetext/archives/v4_1/reed/
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/ung-angest-skildrad-med-glatt-humor_1157393.svd

	Inledning
	Syfte
	Disposition

	Teori och metod 
	Den intertextuella skolans ursprung: Bakhtin och Kristeva
	Postmodern intertextualitet
	Modell för en samtida förståelse för intertextuella praktiker: Popular cultural memory och context knowledge
	Kunskapsnätverk: den ideala läsaren i samtida populärkulturell intertextualitet
	Sammanfattning och tillämpning av teori

	Materialpresentation, tidigare forskning och mottagandet av Hey Dolly
	Analysdel – representationen av ”popular cultural memory” i Hey Dolly
	Det populärkulturella minnet och dess meningsskapande i Hey Dolly
	Representationen och gestaltningen av högkultur i Hey Dolly 
	Hey Dollys adresserade ideala läsare utifrån förståelsen för Dollys namn
	Den ideala läsaren som ”idag vet bättre”, de redan befintliga berättelsernas dominans?

	Slutdiskussion
	Referenser

