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Inledning 

 

We have seen that the author cannot choose to avoid rhetoric; he can choose only the kind of rhetoric he will 

employ. […] ”some parts of the action are more fit to be represented, some to be related.” But related by whom?
1 

 

Författaren kan inte undvika att använda retorik, skriver Wayne C. Booth. Men hur ser denna 

”retorik” egentligen ut i skönlitterära framställningar? En roman som driver en tes om samhället och 

politiskt aktuella frågor är Maria Svelands Bitterfittan (2007). Här framgår snart för läsaren att 

Sveland berör ett ämne som är allt annat än diskret tesdrivande. Sveland går så långt som att på 

romanens första sida rakt ut ställa den fråga som hon kommer att ”avhandla” under berättelsens 

gång, ”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av att leva jämställt 

med den vi älskar?”
2
 Sveland anger alltså redan på en gång vad romanen ska handla om. Men hur 

får hon egentligen fram det här budskapet? Hur är det när vi läser för nöjes skull (som jag antar att 

de flesta läser romaner)? Är vi inställda på att någon då försöker förändra vår samhällssyn? Sveland 

gör ju ingen hemlighet över vad Bitterfittan kommer att handla om, så någon överrumplingseffekt 

eller ”dold” argumentation kan vi kanske inte tala om. Men hur fungerar det då med litteratur som 

har ett ärende? Och kan vi verkligen skilja mellan litteratur med ärende och utan?  

 

Ett av de ädlare syftena med att skriva skönlitteratur är att man har något viktigt på hjärtat som man tror 

kan sägas bara som just skönlitteratur. Man vill formulera något som varken en debattartikel, en motion, 

ett reportage, en avhandling, en paneldebatt eller andra konstarter kan uttrycka. Man vill skapa en 

sanning: en sanning utan faktaunderlag, men lik förbannat en sanning i kraft av den övertygande 

gestaltningen och legeringen av form och innehåll.
3 

 

Jonas Thente inleder en bokrecension med att beskriva det han ser som ett av ädel skönlitteraturs 

syfte. Thente pekar på att skönlitterära texter har angelägenheter, dvs de bär inom sig en vilja att 

kommunicera något, till någon (de vill något). Det här skapar även en bild av världen som denna 

”ädla” litteratur befinner sig i, nämligen en där det finns en läsare, en ”någon” att vara angelägen 

inför. Skönlitteraturen, konstaterar Thente, kan uttrycka dessa angelägenheter på ett sätt som inte 

”andra konstarter” kan. Jag menar här inte att skilja mellan ädel och o-ädel litteratur, eller placera in 

Bitterfittan någon av dessa kategorier. Men det är intressant hur Thente menar att man [författaren] 

tror sig kunna säga något som ”man tror kan sägas bara som just skönlitteratur”. Svelands budskap 

är ett som frekvent diskuteras i andra former än litterära, men kan denna form innebära att hon 

förmedlar budskapet på ett annorlunda sätt? Jag kommer i den här uppsatsen inte ägna mig åt någon 

komparativ studie av skönlitteratur mot andra textformer utan är mer intresserad av hur romanen i 

                         
1
 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction [1961], Chicago 1969, s.149. 

2
 Maria Sveland, Bitterfittan, Stockholm 2007, s.9. Fortsatta hänvisningar till Bitterfittan sker genom att sidnummer 

anges inom parantes direkt i texten.  
3
 Jonas Thente, ”Den stora danska romanen”, Dagens nyheter, Stockholm 2010-12-15, s.4. 



sig fungerar för att diskutera en så pass infekterad och svår fråga som jämställdhet. Svelands roman 

känns aktuell att analysera då temat och debatten kring jämställdhet är återkommande, har pågått 

under lång tid i historien, och fortsätter att väcka meningsskiljaktigheter. Vilka strategier använder 

en författare idag i denna fråga? Kenneth Burke menar att påverka människan, det kan man göra på 

alla möjliga sätt,  

 
All told, persuasion ranges from the bluntest quest of advantage, as in sales promotion or propaganda, 

through courtship, social etiquette, education, and the sermon, to a ”pure” form that delights in the 

process of appeal for itself alone, without ulterior purposes. And identification ranges from the politician 

who, addressing an audience of farmers, says, ”I was a farm boy myself,” through the mysteries of social 

status, to the mystic's devout identification with the source of all being.
4 

  

Maria Sveland skriver sin roman utifrån ett stark jag-perspektiv. Säger hon, liksom i Burkes 

exempel, att hon är en bondpojke när hon talar med bondpojkar, har hon ett sätt att väcka 

identifikation i läsaren?  

 Mitt syfte är att undersöka litterära och retoriska strategier, och hur dessa svarar mot vad 

man uppfattar som författarens ärende. Finns det en tes i texten, i så fall vad är den? Och om det 

finns, vilken eller vilka retoriska strategier används för att förmedla den? Behöver man 

problematisera de eventuella teserna mot bakgrund av att materialet är en skönlitterär text? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Kenneth Burke beskriver identifikation som en social akt som handlar om att på att överbygga 

skillnader människor emellan.
5
 ”'Belonging' in this sense is rhetorical.”.

6
 Det här menar han är ett 

sätt att beskriva det som annars inom retoriken benäms persuasio, alltså övertygandet.  

 
As for the relation between ”identification” and ”persuasion”: we might well keep it in mind that a 

speaker persuades an audience by the use of stylistic identifications; his act of persuasion may be for the 

purpose of causing the audience to identify itself with the speaker's interests; and the speaker draws on 

identification of interests to establish rapport between himself and his audience. So, there is no chance of 

our keeping apart the meanings of persuasion, identification (”consubstantiality”) and communication 

(the nature of rhetoric as ”adressed”). But, in given instances, one or another of these elements may serve 

best for extending a line of analysis in some particular direction.
7
 

 

Det är alltså genom identifikation som persuasionen sker. Burkes identifikation bör således förstås 

som en social akt, som om vi går tillbaka till citatet från första delen av inledningen, där Burke 

                         
4
 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives [1950], Berkeley/Los Angeles/London 1952, s.xiv. 

5
 Burke 1952, ”The Rhetoric deals with the possibilities of classification in its partisan aspects; in considers the ways 

in which individuals are at odds with one another, or become identified with groups more or less at odds with one 

another.”, s.22, och ”Identification is affirmed with earnestness precisely because there is division. Identification is 

compensatory to division. If men were not aport from one another, there would be no need for the rhetorician to 

proclaim their unity.”, s.22.  
6
 Burke 1952, s.28. 

7
 Burke 1952, s.46. 



beskriver all text som retorisk, ligger i all text. Enligt Burke handlar retorikens funktioner om att 

framkalla attityder, eller vad som kan förstås som ”inställning”, så väl som direkta handlingar i 

människor, ”the basic function of rhetoric, the use of words by human agents to form attitudes or to 

induce actions in other human agents”.
8
 Den här synen på hur (var) påverkan sker är en central 

utgångspunkt i min analys, då Bitterfittan inte direkt uppmanar till handling hos läsaren. Att forma 

attityder är som Burke ser det ett sätt att skapa en icke (än) agerad handling. Något som kan bli 

handling, eller helt enkelt bara flytta (i det här fallet läsarens) ”attityd”, inställning till något. Det 

här aktualiseras när analysen tangerar retoriska genrer som ett sätt att förstå tendenser i materialet 

och hur det fungerar i relation till mottagaren. De retoriska genrerna aktualiseras genom att använda 

Wayne C. Booths begrepp showing och telling, eller på svenska visad och berättad. Ett sätt att 

skilja mellan olika sätt berättelsen berättas. Booth menar att berättaren i högsta grad styr läsningen, 

men att det inte finns något sätt som skulle vara automatiskt överordnat det andra. De fungerar på 

olika sätt. ”My subject is the technique of non-didactic fiction, viewed as the art of communicating 

with readers – the rhetorical resources available to the writer of epic, novel or short story as he tries, 

consciously or unconsciously, to impose his fictional world upon the reader.”
9  

 

All narrators and observers, whether first or third person, can relay their tales to us primarily as scene [..], 

primarily as summary [...], or, most commonly, as a combination of the two. Like Aristotle’s distinction 

between dramatic and narrative manners, the somewhat different modern distinction between showing 

and telling does cover the ground. But the trouble is that it pays for broad coverage with gross 

imprecision. Narrators of all shapes and shades must either report dialogue alone or support it with ”stage 

directions” and description of setting. [...] the contrast between scene and summary, between showing and 

telling, is likely to be of little use until we specify the kind of narrator who is providing the scene or 

summary.
10

 

 

Det centrala för Booth är alltså inte att showing eller telling är en distinktion mellan bra eller dåligt 

berättande. Författaren berättar historien för att på bästa sätt visa det han vill, detta kan enligt Booth 

ske inom ramen för antingen showing eller telling, eller båda.
11

 I min analys får begreppen agera 

ramar för diskussionen av hur fiktionen framställs. Genom att diskutera vem det är som står bakom 

berättandet, vem berättaren är, försöker jag undvika att komma bort ifrån ett allt för oprecist 

generaliserande, såsom Booth varnar för. Jag kommer dock inte att fokusera på att gå in i detalj i 

berättarperspektivet, då det endast svarar för en del av undersökningen, som en aspekt för att 

besvara frågeställningen.   

 

                         
8
 Burke 1952, s.41.  

9
 Booth 1969, förord.  

10
 Booth 1969, s.154.  

11
 Booth 1969, ”Since Flaubert, many authors and critics have been convinced that 'objective' or 'impersonal' or 

'dramatic' modes of narration are naturally superior to any mode that allows for direct appearance by the author or 

his reliable spokesman. Sometimes, as we shall se in the next three chapters, the complex issues involved in this 

shift have been reduced to a convenient distinction between 'showing,' which is artistic, and 'telling,' which is 

inartistic.”, s.8.  



Begrepp 

När ordet tes används i analysen, om materialet, är det som en förkortning för det övergripande 

budskap om strukturell ojämställdhet som Sveland argumenterar för finns.  

 Ordet könsmaktsordning används stundom i analysen för att beskriva den struktur Sveland 

visar i sin text. Begreppet blir i analysen ett sätt att rikta uppmärksamhet mot att det rör sig om både 

struktur och jämställdhetsfråga i ett begrepp. 

 Ett förekommande begrepp är intertextualitet, vilket avser förekomsten av tidigare texter i 

det analyserade verket och hur dessa texter skapar nya betydelsesammanhang i detsamma.
12 

 

Begreppet avser här förutom litterära texter relationer till andra texter och referenser. Det bör i 

analysen förstås som ett sätt att beskriva samspelet mellan texter i bredare mening.  

 

Tidigare forskning 

Det finns ingen forskning om Bitterfittan. Romanen är så pass ny att detta inte heller är att förvänta.  

Skrivet om Bitterfittan finns endast en akademiska publikation, magisteruppsaten Föräldraskap, 

kön och jämställdhet i Maria Svelands Bitterfittan av Sofie Samuelsson. Denna är en motivstudie av 

materialet. Uppsatsen anlägger olika genusteoretiska perspektiv för att undersöka strukturer i 

familjen.
13

  

 Man kan placera in Bitterfittan i en typ av litteratur som berör, problematiserar och kritiserar 

samhället. Under de senaste åren har flera romaner under denna, något vida och ospecificerade 

genre, publicerats och uppmärksammats. Det rör sig om kvinnliga författare vars budskap kan 

beskrivas som antingen del i en ”feministisk trend” eller på annat sätt ställer sig kritiska inför 

samhället, som ofta har ett starkt jag i texten och diskuterats som mer eller mindre biografiska 

framställningar. Katarina Wennstam identifierar i Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på 

våldtäkt (2002) en syn på sexuellt promiskuösa kvinnor, som det värsta en kvinna kan vara. Denna 

tematik är något Sveland berör i Bitterfittan.
14

 Romaner som Svinalängorna (2006) av Susanna 

Alakoski som berör invandring och Åsa Linderborgs barndomsskildning Mig äger ingen (2007) kan 

nämnas som uppmärksammade exempel. I Myggor och tigrar (2007) av Maja Lundgrens hävdar 

                         
12

 En enkel av begreppet är ”ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter”, Peter Hallberg, 

”intertextualite't”, Nationalencyklopedin, nionde bandet [red. Kari Marklund], Malmö 1992, s.521, spalt 3. För 

problematisering av begreppet se t.ex. Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, 

Litteraturvetenskap – en inledning, red. S. Bergsten, Lund 2002, s.51-66. 
13

 Sofie Samuelsson, Föräldraskap, kön och jämställdhet i Maria Svelands Bitterfittan, Högskolan i 

Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), Utgivningsdatum: 2009, Serie/rapportnummer: 

Magisteruppsats 2009:15, hämtad 2010-11-03, http://hdl.handle.net/2320/5020. 
14

 Skylla sig själv (1976) av Maria-Pia Boëthius kan ses som en föregångare till Wennstams romantema då den 

problematiserar synen på våldtäkt utifrån liknande premisser. 

http://hdl.handle.net/2320/5020


författaren att det finns ett manligt förakt av kvinnor, och namnger verkliga personer. Carina 

Rydbergs Den högsta kasten (1997) uppmärksammades för hur hon ”hängde ut” verkliga personer. 

Om Rydbergs författarskap och hur det mottagits i media skriver Christian Lenemark i sin 

avhandling Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering.
15 

Annars 

finns inte någon direkt forskning om den senaste feministiska trenden i svensk roman.  

 Ett begrepp som måste nämnas i samband med de just nämnda verken och Bitterfittan är 

begreppet tendensroman. David Gedin ger i sin avhandling om Strindberg en kort historik om 

tendensroman-begreppet. Gedin beskriver hur begreppet kom att inneha en negativ klang i.o.m. 

debatten kring Det går an (1839). Det började sedan beteckna litteratur med ett uttalat ärende, vilka 

ansågs endimensionella.
16 

Eftersom jag inte har ett litteratursociologiskt perspektiv i min analys 

intresserar jag mig inte i analysen för att vidare ställa Bitterfittan mot detta begrepp, men det kan 

vara bra att känna till om man vill vidare undersöka andra litterära verk med tydliga budskap. Alla 

studier av litteratur med politiskt budskap använder förstås inte "tendensroman"-begreppet. Annika 

Olssons litteratursociologiska avhandling Att ge den andra sidan röst: Rapportboken i Sverige 

1960–1980, kan nämnas. Olsson diskuterar rapportböcker av kring 1970 av J. Myrdal, S. Lidman 

och Maja Ekelöf som ett sätt att gestalta sociala och politiska problem i en viss genreform.
17

 

 Kring studier av litteratur som retorik finns det tidigare forskning som till viss del anlägger 

liknande teoretiska och/ eller metodiska utgångspunkter som jag gör, även om utgångspunkterna 

inte är identiska. En stor skillnad ligger i valet av material, då Bitterfittan ligger mycket senare i 

tiden än vad som tidigare undersökts.  

 Artikeln "Det retoriska maskineriet Det går an. C.J.L. Almqvist och det ideala 

övertygandets teknik", skriver Jon Viklunds om betydelsen av skapandet av retoriska situationer i 

Almqvists Det går an (1839).
18

 Mitt sätt i uppsatsen använda Wayne C. Booths begrepp show och 

tell, för att skilja mellan två typer av argumentation kopplade till retorisk genre, liknar Viklunds,  

 
Vad som sker är således att Almqvist lägger en grund för två typer av argumentation. Här intresserar jag 

mig dock inte för de två retoriska talhandlingarna i sig. Men den dubbla argumentationen har lett mig till 

en uppdelning av analysen i två läsningar, där jag koncentrerar mig på två skilda retoriska 

framställningassätt, delvis knutna till den deliberativa och den demonstrativa genren. Grovt taget rör det 

sig om det som Wayne C. Booth beskrev som skillnaden mellan ”telling” och ”showing”.
19 

 

                         
15

 I sin avhandling undersöker Christian Lenemark två författare som står som förgrundsfigurer vad gäller hur 

författaren idag medialiseras. Lenemark undersöker hur dessa använder sina personer och författarskap i media, 

samt hur media svarar på detta. Han finner att media svarar helt olika på författarskapen. Kritiken är hård mot 

Rydberg, medan Larsson hyllas, Christian Lenemark, Sanna lögner: Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens 

medialisering, diss. Lund 2009. 
16

 David Gedin, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll, Artonhundraåttiotalet, diss. 

Stockholm/Stenhag 2004, s.173-192. 
17

 Annika Olssons, Att ge den andra sidan röst: Rapportboken i Sverige 1960–1980, diss. Uppsala 2002.   
18

 Jon Viklund, "Det retoriska maskineriet Det går an. C.J.L. Almqvist och det ideala övertygandets teknik", Tidskrift 

för litteraturvetenskap [red. Håkan Möller], nr 1–2:2005 (Uppsala/ Litteraturvetenskapliga institutionen), s.56-73. 
19

 Viklund 2005, s.59.  



I avhandlingen Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt 

och första världskriget undersöker Sofi Qvarnström de retoriska strategier som använts i bl.a. 

krigskritisk litteratur under första världskriget. Qvarnström anlägger både ett litteratursociologiskt 

och retoriskt perspektiv på sitt material.
20

 Qvarnströms teoretiska utgångspunkter ligger i linje med 

de som används i denna uppsats då hon utgår från Kenneth Burkes identifiaktionsbegrepp. 

  

 
 

Analys 

1. Skapande av retorisk situation i texten 

Förutsättningen för att Maria Sveland ska kunna skriva Bitterfittan, som den text den är, skapas 

genom hur Sveland etablerar situationen i historien. Huvudkaraktären tillika berättarjaget, Sara, 

åker i romanens början till Teneriffa. Första kapitlet heter ”GLAD ATT FLYGA” och börjar då Sara 

sitter på flygplanet,  

 

Det är en ful januarimorgon och jag sitter på planet till Teneriffa. Jag är så förbannat trött, så ful, så jävla 

arg. Nej inte arg, irriterad. Jag är så jävla irriterad. (s.9) 

 

Boken börjar och slutar med att Sara reser till och, hem igen, från Teneriffa. Under den vecka hon 

spenderar där följer läsaren vad som händer henne och hennes tankar. Tiden på Teneriffa varvas 

med tillbakablickar till barndom, ungdomsår och episoder ur hennes vuxna liv före resan. Allt är 

berättat genom Saras ögon. Berättaren Sara är den enda i Bitterfittan som har ordet. En högst 

subjektiv röst, till vem hon riktar sig står öppet. I analysen används ordet tillbakablick för att 

beskriva de delar av boken där vi följer Sara i tidigare händelser, och ramberättelse för den nutid på 

Teneriffa varifrån Sara ser tillbaka. Det finns ingen mellanhand mellan berättare och läsare. Sveland 

skapar en retorisk situation där berättaren alltid är med läsare, och förmedlar sin bild av situationer, 

händelser och människor. Hon reflekterar och drar paralleller mellan sitt liv nu och då.  

 Ön blir en plats för kontemplation, och resan dit och hem gränsen mellan den person hon var 

innan resan och den person hon utvecklats till under vistelsen på ön. På så sätt är resan också en bild 

för den förändring hon genomgår under berättelsens gång. Tillbakablickar och ramberättelse 

sammanfogas under berättelsens gång genom berättarens röst och reflektioner, och handlar om 

orättvisorna sprungna ur att vara ”fast” i en könsmaktsordning.
21

 

 

                         
20

 För Qvarnströms diskussion av Burke och andra utgångspunkter i avhandlingen se avsnittet ”Teori och metod: 

litteratur som politisk handling” i, Sofi Qvarnström, Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, 

Marika Stiernstedt och första världskriget, diss. Uppsala 2009, s.17-28. 
21

 Här används ordet fast inom citationstecken då könsmaktsordningen, så som den kommer att framställas av Sveland, 

inte är något man i egentlig mening kan göra sig fri från eller ställa sig utanför. 



Bort från vardagen 

Den vardag huvudpersonen Sara försöker fly undan introduceras med frågan ”Hur ska vi någonsin 

kunna få ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av att leva jämställt med den vi älskar?” (s.9). 

Sara söker det som Virginia Woolf beskriver i A Room of One’s Own (1928): ett eget rum.
22

  

”Dränerad på energi av familjehelvetet, full av emotionella skitfläckar.” (s.9), ”[...] jag har en liten 

son på två år hemma som ger mig sömnbrist och nu behöver jag ta en paus från allt en stund.” (s.13) 

Här skapar Sveland ett slags rum för Sara, bort från familjen.  

 Bitterfittan är skriven som en monolog, där tillbakablickar varvas med allmänna reflexioner. 

Genom upprättandet av situation motiveras i berättelsen varför detta resonemang förs. Sveland har 

skapat en miljö där andra inte kan lägga sig i resonemanget. Sara är själv uttolkare och styrande för 

hur och vad vi läser. Men bitvis bryts romanens berättande av när partier som framstår som mera 

oförmedlad argumentation kommer in. Detta sker när Sara vänder bort sitt tilltal från ett inre 

resonemang till mer öppet ställda påståenden eller frågor. I en överförd mening går huvudpersonen 

från att vara en berättare till att bli en föreläsare. De här frågorna har ingen uttalad publik, ingen 

som Sara uttalat riktar sig till. Vi vet inte för vem hon berättar eller skriver denna text. ”Varför 

fortsätter alla olyckliga att leva tillsammans, år efter år?” (s.137) frågar sig Sara när hon iakttar 

paren i hotellets matsal på Teneriffa. Eller när Sara, lite för övertydligt för att vara en trovärdig ”inre 

monolog” berättar, 

 

Artikeln var såklart skriven av en man och jag kan inte låta bli att leka med tanken på hur artikeln skulle 

ha sett ut om den hade skrivits av en kvinnlig journalist: ”Nu är det bevisat, män är dumma i huvudet. Nu 

har du fått en förklaring till varför din man aldrig lyssnar på dig. Män har svårare att koncentrera sig, 

vilket beror på en liten genetisk hjärnskada, enligt brittiska forskare.” Som tur är finns det kvinnliga 

forskare och de kommer ofta, som av en händelse, fram till andra slutsatser. (s.152) 

 

Som i andra romaner som berättas i jagform inbjuds läsaren som vittne till huvudpersonens innersta 

tankar och reflexioner. Situationen skapar en plats varigenom det starka jaget möjliggörs inom 

berättelsen. Genom att detta ”jag” ges en central plats i texten finns hela tiden ett starkt subjekt  

närvarande, varigenom vi som läsare upplever det som händer i texten. Där läsaren också kan 

betrakta samhället utifrån, genom Saras ögon.  

 

En situation utan motståndare 

Sveland har skapat en position för berättaren som inte kräver av berättaren att hon talar till någon 

annan utom sig själv. Hon är som berättare och huvudperson utan motståndare när hon driver sin 

tes. Situationen skulle kunna ses som en strategi för att komma bort från en realpolitisk situation. I 

                         
22

 Woolf syftar visserligen på förutsättningarna för [kvinnliga] författare, men tanken om nödvändigheten av en 

enskild plats känns igen och återfinns i Svelands skapande av plats för Sara.  



den skapade retoriska situationen kan frågan om könsmaktsordning ventileras tillsynes fritt. Det 

finns alltså inte i den etablerade situationen någon direkt motståndare, Saras tankar styr och tolkar 

verkligheten utan hänsyn. Hon som berättarehar inte någon motståndare. Monologen som form gör 

att diskussionen kan föras i en mindre polariserad situation. Fiktionen skapar en möjlighet för Sara 

så att hon inte argumenterar mot någon. Det här sättet att skapa en retorisk situation i berättelsen 

kan jämföras med Carl Jonas Love Almqvists Det går an. En tafla ur lifvet (1839) som upprättar en 

situation vari en dialog kan föras.
23

 

 

Distans från samhället hon skildrar 

Att Sveland upprättar den här situationen gör att Sara står utanför den värld hon beskriver, även om 

hon också får inblickar i och reflekterar över samhället utifrån andra turister på ön. Sveland har 

alltså etablerat en plats inom den fiktiva världen, en distanserad position från vilken Sara kan 

reflektera över situationen i hemlandet. Med avståndet får hon ett slags privilegierat perspektiv på 

tillvaron. Genom detta avstånd beskrivs samhället utifrån. Den distanserade berättarpositionen 

skulle kunna ses som en strategi för att visa strukturen i samhället. Ett sätt att få överblick över 

samhället och identifiera hur de enskilda händelserna i berättelsen är delar av ett mönster. Läsaren 

kan, genom Saras ögon, betrakta samhället utifrån, liksom Sara gör. Ett strategi varigenom tesen, att 

identifiera struktur i samhället, kan läggas fram för läsaren. 

 

                         
23

 Viklund 2005. 



2. Den retoriska jämförelsen 

Det finns flera paralleller mellan Sara i Bitterfittan och andra texter. Genomgripande likheter 

finns mellan Sara och Erica Jongs Isadora i Rädd att flyga (1973).
24 Erica Jongs roman finns 

från första sidan med som en parallell berättelse till – och en del av – Bitterfittan. Isadora är 

en slags parallellkaraktär till Sara, ett namn som finns inskrivet i Jongs, ISAdoRA. Då Sara i 

Bitterfittans första kapitlet ”GLAD ATT FLYGA” sitter på planet till Teneriffa läser och tänker  

hon på Jongs roman. Det finns likheter och skillnader mellan dem som berättarjaget Sara 

explicit påkallar, då hon jämför sig med huvudkaraktären tillika berättarjaget Isadora, ”Jag är 

trettio, precis som Isadora i Rädd att flyga [...]”. (s.9) Början ur Rädd att flyga beskriver 

Isadoras resa på ett flygplan tillsamman med 117 psykoanalytiker, och det framkommer att 

hon gått i analys hos flera av dem, gift sig med en, samt att behandlingen kanske inte gett 

något vidare resultat. Hon är rädd att flyga och har varit det trots sina 13 år i analys.  

 
Det satt 117 psykoanalytiker på Pan American-planet till Wien. Jag hade behandlats av minst sex 

av dem. Och gift mig med en sjunde. Gud vet om det berodde på hjärnskrynklarnas oduglighet 

eller på mitt eget storartade motstånd mot all form av analys, att jag om möjligt var ännu mer 

vettskrämd för att flyga nu, än jag var när jag började mina analytiska äventyr för så där en tretton 

år sen. Min man gav mig en terapeutisk handtryckning i startögonblicket. (s.8)
25  

 
Läsaren presenteras på detta sätt för två kvinnor i liknande situation. På ett plan, på en resa. 

Citatet ovan säger oss att psykoanalysen inte verkar ha gett full effekt för Isadora. Hon har 

fortfarande sitt problem kvar. Hon har en rädsla som finns där, utan att verka vilja försvinna. 

Det är inte bara de yttre omständigheterna som är likartade för de två berättelserna. Även inre 

likheter mellan karaktärerna finns, även om känslan Sara har inledningsvis är en annan, ”Jag 

är så förbannat trött, så ful, så jävla arg. Nej inte arg, irriterad. Jag är så jävla irriterad.” (s.9) 

Isadoras problem, och introduktionen av psykoanalytikerna bidrar till att skapa förväntan hos 

publiken om vad som skall hända även Bitterfittans berättarjag på resan. Genom att 

”hjärnskrynklarna” introduceras via Rädd att flyga anges direkt att det inre, kontemplation 

och analys, är ämne i texten. Saras berättelse och framförallt tillbakablickarna är ju en typ av 

analys av barndomen, av orsak och verkan. Här uppdagas hur ramberättelsens Sara formats 

till den hon är. Rädd att flyga är på dessa båda sätt bidragande till att skapa den retoriska 

platsen i berättelsen.   

 

Utopi mot verklighet 
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 Erica Jong, Rädd att flyga [Fear of Flying 1973], Stockholm 1975. 
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 Här är citatet hämtat ur Bitterfittan för att visa på hur direkt Jongs roman lyfts in. Citatet går även att hämta 

ur Rädd att flyga, där det är de inledande raderna av romanens första kapitel. Jong 1975.  



70-talet framstår genom Bitterfittan som bättre än den värld Sara lever i, Isadoras önskningar 

framstår som mer eftersträvansvärda än det Sara drömmer om. De här jämförelserna fungerar 

för att visa vad som värderas högt och vad som är fel i Saras situation. Jämförelsen illustrerar 

även i vilken riktning Sara vill att samhället och hennes liv ska utvecklas.  

 Medan Isadora sitter på planet till Wien är Sara på väg till Teneriffa, en skillnad 

Sara uppmärksammar. Platsen Sara reser till är ett av de sätt Sveland gestaltar den 

tråkighet Sara beskriver sig själv med. Nedvärderandet av resmålet fungerar som 

negativ skiljemarkör mellan Isadora och Sara. I motsats till Saras liv framställs Isadoras 

som mer spännande.  

 
Jag sitter på ett plan till Tönt-Teneriffa istället för till knapplösa knull på en psykoanalyskonferens 

i Wien. (s.11) 

 

Jag vågade inte resa för långt för det är jag för feg för. Och längtan efter sol och värme var för stor 

för att välja någon spännande storstad. Istället blev det en charter till Teneriffa, ett resmål som mer 

passar den tönt jag är. Eller har blivit. […] även om det bara handlade om en futtig veckocharter 

till Teneriffa. (s.19) 

 

 På mitt plan finns inte 117 psykoanalytiker, bara jag och ett sextiotal andra januariglåmiga 

 stackare som alla ser mer eller mindre olyckliga ut. Inte heller jag är på väg till drömmarnas 

 möte eller något härligt knapplöst knull med någon okänd härlig man. [...] Men så var ju allt 

 oändligt mycket roligare på 70-talet när Erica Jong skrev Rädd att flyga. Och det är delvis därför 

 som jag sitter här och är en bitterfitta. (s.10) 

 

Men det är inte bara själva resan hon jämför sig med, utan hela den tid Isadora lever i, 70-

talet. Sveland beskriver hur Sara upplever det som en positivare tid, då fler 

samhällsförändringar skedde. Sveland skiljer på detta sätt inte bara Sara och Isadora åt utan 

även, vad som skulle kunna beskrivas som, ett glorifierat 70-tal från nutid. Där var den 

feministiska rörelsen aktiv, häftigare och mer radikal.  

 
Medan hon fick knulla runt, gå i analys, festknarka, vara vänster och med i en stor fet 

kvinnorörelse, fick jag växa upp och vara tonåring under ett antifeministiskt, räddhågset 80-tal där 

allt var mörkblått, till och med mascaran. (s.10) 

 

Det är genom jämförelsen med 70-talet som Sara finner orsak till att vara bitter. Den här 

bitterheten, som aktualiseras i blockcitat ovan och nedan, verkar ha sin grund i diskrepansen 

mellan förväntning och verklighet. Denna bitterhet beskriver det missnöje Sara känner i sitt 

liv, ”Och jag vet inte hur jag ska överleva utan att förbli bitter när det finns så många 

anledningar att vara bitter.” (s.10)
 
Ett sätt att förstå vad Sara vill idag är alltså att jämföra mot 

hur hon uppfattar att det var då. Genom att Sara hyllar vissa delar av 70-talet kan vi se vad 

hon tycker fattas idag. Var Isadora har, som Sara inte har. 

 

Erica Jong myntade begreppet det knapplösa knullet – det skuldfria, rena mötet, ett knull fritt från 

all ånger och historia, fritt från all maktkamp. Men det var då det, på det roliga 70-talet. Trettio år 

senare, i en helt annan värld myntar jag begreppet bitterfitta. Skuldtyngt och fullt av historiens alla 



oförrätter. Tyngt av könens maktkamp. Det är sån man blir i det här samhället. Om du är kvinna 

vill säga. Medan Isadora predikade knapplösa knull och festknark, fick min generation 

föreläsningar om aids och missbruk. (s.10f) 

 

Ibland vänder sig Sara till Isadora, huvudkaraktären i Rädd att flyga. Sara har kommit på 

något och detta vill hon nu dela med sig till henne. När Sara i ett kapitel reflekterar över tysta 

män, fungerar Isadora som ett bollplank och förtrogen vän. Sara identifierar sig helt enkelt 

med Isadora. 

 
Jag vet precis vad du menar, Isadora. Jag önskar att jag fanns där bredvid dig som ett vittne. En 

vän som kunde påminna dig om att du inte gjort något för att förtjäna hans straffande tystnad. 

(Sveland, s.139) 

 

Och sådär fortsätter det. Isadora onanerar och gråter sig till sömns medan Bennet sover med 

ryggen mot henne. Och jag önskar att Isadora kunde ringa mig så att jag kunde berätta om det jag 

läste i Carin Holmbergs avhandling Det kallas kärlek. (s.140)  

 

 

 

Skillnad mellan Sara och Isadoras önskningar 

Erica Jong myntar, som nämnts ovan, begreppet det knapplösa knullet för att beskriva ett 

knull utan, vad som kan beskrivas som, genussystemets förtryckande strukturer. Isadora 

verkar på så sätt representera vad Sara skulle velat längta efter. Isadora längtar efter sex och 

passion i relationen, och ger efter för den, ”Men Isadoras längtan svider bara mer och mer och 

tillslut bestämmer hon sig för att följa lusten”. (s.115) Allt det som Sara inte har ork till. Hon 

längtar istället efter att längta efter sex.  

 
Jag är trettio, precis som Isadora i Rädd att flyga, fast oändligt mycket tröttare och tråkigare. 

Dränerad på energi av familjehelvetet, full av emotionella skitfläckar. Jag kunde vara hon. Jag 

kunde vara du, Isadora, om jag kände någonting. Men allt är avstängt och jag är inte ens rädd för 

att flyga. (s.9) 

  
Nu när jag sitter här ensam på ett kafé i Puerto de la Cruz och tänker på ostar önskar jag att jag 

längtade lite mer efter äventyr istället. Varför tänker jag på ostar? Varför blir jag bara illa berörd av 

danska inviter? Till och med mina sexdrömmar handlar om Johan! Och jag vet inte om det beror 

på att jag har ett så starkt överjag och så mycket skuld att jag förtränger all annan sorts lust, eller 

om det helt enkelt kan vara så att jag är fullt tillfredsställd med mitt tioåriga sexliv med Johan. 

(s.114)  

 

 

Här framstår Isadoras längtan som det spännande och utopiska behovet, medan sömn och 

ensamhet är det som Sara i verkligheten längtar efter. Det här visar hur det i hennes ögon är 

att föredra att vara i Isadoras position, före den hon befinner sig i. Isadora får i alla fall längta 

efter något roligt. Det här är ett sätt som polariteterna utopi och verklighet porträtteras. Fräls 

oss ifrån kärleken (1978) av Suzanne Brøgger fungerar som ett annat sätt att polarisera 

utopisk föreställning och verklighet. Det handlar om att ställa det missnöje Sara finner i 

äktenskapet, både sitt eget och andras, mot Brøggers syn på denna typ av relation. Sara iakttar 



gifta par på Teneriffa och ser hur olyckliga de verkar, hur dåligt männen beter sig mot 

kvinnorna, och hur kvinnorna inte säger emot. Detta ställs mot Brøggers ord, 

 
Jag kan inte sluta. Iakttagelserna blir bara mer och mer nattsvarta. Jag försöker titta bort, läsa i min 

bok, ta av mig solglasögonen och tänka på annat men det hjälper inte. Nu efter några dagar börjar 

jag dessutom tycka att jag känner en del av paren här. En känsla som får mig att stirra ännu mer 

ohämmat. […] Hon som skrivit det vackraste och sorgligaste jag någonsin läst om tvåsamhetens 

svårigheter: Att tvåsamheten är en organiserad form av olevt liv. En rad icke-möten. (s.100f)  

  

Genom att jämföra Sara mot litterära verk (och verkliga personer) skapar Sveland ett 

värdering om vad som är dåligt och vad som är eftersträvansvärt. Hon skapar på så sätt en 

polaritet mellan hur verkligheten är och hur Sara vill att den ska vara. Och Sara kan efter att 

ha jämfört dessa konstatera att verkligheten inte är som hon vill. Det finns alltså inbyggt i 

konceptet ”utopi” finns en önskan eller föreställning om att verkligheten borde likna utopin, 

eller sträva mot den, ”Jag kunde vara hon. Jag kunde vara du [...]”. (s.9) Texten pekar på att 

Saras verkligheten är något potentiellt föränderligt, att hon inte betraktar sin plats som något 

nödvändigt konstant. Genom att använda intertexterna gestaltas vilken den önskade 

förändringen.  

  

Ett återkommande mönster  

Genom att porträttera 70-talet får vi en dystopisk bild, av hur svårt systemet är att förändra. 

De intertextuella exemplen fungerar för att belysa skillnaden mellan 70-tal och nutid, vilket 

skulle kunna ses som en strategi för att belysa vad denna tidsskillnad innebär. Genom 

paralleller till 70-talet visar Sveland att könsmaktsordningen inte är något nytt och belyser på 

samma gång det svårföränderliga i denna struktur, att den inte lätt bryts. Bilden Sveland 

förmedlar av strukturen verkar överensstämma med delar av det Yvonne Hirdman beskriver i 

sin artikel ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. Hirdman 

presenterar där en syn på hur denna struktur reproduceras från generation till generation.
26

  

 Jong och Brøgger lyfts upp som förebilder då de gått emot denna struktur och försökt 

bryta den. Sveland visar på så sätt genom intertexterna att motståndet mot 

könsmaktsordningen inte är något nytt, att förtrycket funnits länge. På det här sättet fungerar 

referenserna till 70-talet och de här författarna som en strategi för att skapa bevis för att 

systemet inte är lätt att bryta. Svelands analys liknar på så vis Hirdmans syn på strukturen som 
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 Hirdman benämner den struktur som i uppsatsen refereras till som ”könsmaktsordning” med ordet 

”genussystem”, vilket är en mer adekvat benämning utifrån att Hirdmans tes om strukturen är sprungen ur en 

syn på kön som socialt konstruerat. Valet av benämningen ”könsmaktsordning” i min analys kommer sig av 

att Sveland inte problematiserar kön som social konstruktion utan snarare diskuterar orättvisa mellan män 

och kvinnor utifrån biologiska förutsättning, framförallt då hon skriver om föräldraskapets förutsättningar. 

För en vidare analys av Hirdmans analys av systemets reproduktion se Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1988:3, Lund 1988, s.49-

63. 



något som genomsyrar och påverkar hela samhället. Sveland gestaltar, och gör en pessimistisk 

analys av samhällets utveckling genom att låta deras motstånd illustrera hur svårförändrat 

systemet är.  

 

 
Autenticitetsbevis och fiktion, hur Sveland skapar trovärdighet.  

Att skapa parallell mot ett annat litterärt verk, ett sätt som berättelsen knyts till en referens 

som existerar i läsarens verklighet. Hon är placerad i en ”verklig” kontext, så som vi känner 

den, med fakta som stämmer i verkligheten. Exempel på detta är Carin Holmbergs avhandling 

som Sara använder sig av i sin argumentation, den finns i verkligheten och är publicerad vid 

Göteborgs universitet, och finns idag utgiven som pocket att lättillgängligt få tag på för vem 

som helst.  

  
Och sådär fortsätter det. Isadora onanerar och gråter sig till sömns medan Bennet sover med 

ryggen mot henne. Och jag önskar att Isadora kunde ringa mig så att jag kunde berätta om det jag 

läste i Carin Holmbergs avhandling Det kallas kärlek. Det finns ett begrepp som Carin Holmberg 

skriver om som hon kallar för ”mikromakt”. Bristen på respons, menar hon, är ett av de yttersta 

uttrycken för mäns makt. Genom att mannen inte svarar tvingas kvinnan till underordning och hon 

blir en icke-person. (s.140) 

 

Så beskriver Sara Carin Holmbergs analys genom att berätta om den för Isadora. Genom 

denna referens förhåller sig här Sara till en text som existerar utanför berättelsen. Ett 

autenticitetsbevis för att Sara existerar i samma verklighet som Bitterfittans läsare. Holmberg 

har verkligen skrivit en avhandling med detta namn och tes.
27

 Att verkliga personer och verk 

finns med i berättelsen som kan betecknas som ”auteticitetseffekter” i förhållande till 

fiktionen. Den här tanken anspelar på det som Roland Barthes kallar ”verklighetseffekten”. 

De här effekterna liksom säger: ’detta är samma värld som din (läsarens)’.
28 

Berättelsen är på 

så vis uppbyggd på ett sätt så att den stämmer överens med världen utanför berättelsen. Att 

visa att tesen hon driver inte stannar i texten, utan fortsätter vara relevant även efter att läsaren 

lagt ifrån sig boken skulle kunna ses som ett sätt resonemanget däri lättare kopplas till världen 

utanför berättelsen.  

 Att läsaren skulle kunna identifiera sig med Sara genom berättar-jagets position, skulle 

kunna vara ett ytterligare ett sätt varigenom textens autenticitet förstärks. Läsaren är själv ett 

jag, som här läser genom ett annat jag. Sara känner igen sig i och identifierar sig med Isadora, 

men Isadora framställs som en av Jong skapad karaktär. Sara framställs aldrig som en 

karaktär, utan som ett ”verkligt” jag. Vi som läser Bitterfittan kan se likheterna mellan Sara 
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 Carin Holmberg, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, diss. Göteborg 1993. 
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 Här används Roland Barthes begrepp ”verklighetseffekten”, på franska ”l’effet de réel”, ”The Reality Effect” 

[”Le bruissement de la langue”], i The Rustle of Language, Oxford 1986, s.141-148.  



och Isadora (att båda är karaktärer i varsin bok). Men samtidigt är Sara här en ”verklig” 

person, en som inte utges för att vara fiktiv så som Isadora. Sara är, genom att hon läser Rädd 

att flyga, är i samma position som läsaren. Samtidigt som vi påminns om att läsare och böcker 

finns, finns en aning om vad dessa böcker kan göra för läsaren. Det framkommer tidigt att 

verklighet och fiktion är åtskilda. Detta sker genom det läsarperspektiv vi delar med henne. 

Hon är således placerad i samma position som vi, som läsare av Bitterfittan, är i förhållande 

till texten. De här markörerna för att Sara är en läsare tar inte utrymmesmässigt stor del av 

texten, men positionen är ändå relevans att beakta när man försöker förstå hur intertexten 

Rädd att flyga (m.fl. texter) fungerar som autenticitets-skapande i texten. Det här skulle kunna 

vara ett till sätt där texten fungera genom en ”verklighetseffekt”. Sara skiljs genom läsandets 

akt från fiktionen. ”Jag sitter här på planet och läser Rädd att flyga och försöker bli mild i 

sinnet, kanske rentav lycklig en liten stund?”. (s.9) Här anges att ’Saras verklighet är också 

din’. Genom att Isadora är den Sara läser om framställs hon som den fiktive av de två. Det 

framkommer att hon är en skapad karaktär. 

 
Största delen av mitt vuxna liv har jag levt tätt tillsammans med Johan. Ett liv fyllt av drömmar, 

längtan, viljor och besvikelser. Så sammanbundet att jag inte längre kan urskilja vad som är 

längtan och vad som är besvikelse. Vet bara att det är fyllt av emotionella skitfläckar. Det är därför 

jag älskar att läsa om Isadoras förvirring. Den får mig att inte känna mig så ensam. Isadora längtar 

och åtrår Adrian [älskare, min anm.] och gör allt för att Bennet [make, min anm.] ska försvinna. 

[...] Jag vet i alla fall att jag inte har slutat åtrå andra män trots att jag älskat Johan i mer än tio år 

nu. Att det är fullt möjligt att ha alla möjliga känslor för andra. Även om jag just här och nu, på 

Teneriffa, bara njuter av ensamheten och sömnen. Isadora däremot, svider av längtan efter sex. 

(s.113) 

 
Jag sitter här på planet och läser min bok om Isadora. Hon är på väg till en 

psykoanalytikerkonferens i Wien […]. (s.10) 

   

Genom att Sara står i samma förhållande till Isadora som läsaren (av Bitterfittan) till Sara 

skriver Sveland in en läsarposition. Att Sara läser Rädd att flyga och Fräls oss ifrån kärlek 

placerar henne i samma position som oss, läsaren. Sveland stärker upplevelsen av Sara som 

autentisk karaktär. Hon framstår som en verklig människa som upplever litteratur. Genom att 

läsaren delar position med Sara (som läsare) kan en eventuell identifikation ske. Vi kanske 

inte delar åsikter och samhällsanalys med Sara, men vi kan som läsare av Bitterfittan 

identifiera oss i förhållandet till den lästa texten. Det här handlar om att skapa identifiaktion 

med den samhällsanalys Sara gör. Delar vi position med henne ligger förståelsen för även 

hennes övriga perspektiv hypotetiskt närmre. Genom att dela betraktarposition tycks Sveland 

tagit läsaren och Sara i ett steg i den riktningen.  

 



3. Att skriva struktur genom exempel 

Det tydligaste uttrycket för en tesdrivande argumentation i Svelands roman är hennes sätt att 

använda erfarenhetsexempel som illustrationer av en könsmaktsordning. Berättelsen 

ackumulerar exempel på exempel och snart framträder således i berättelsen en bild av en 

struktur som stödjer romanens övergripande tes att kvinnor lever i en ojämlik och bitvis 

förtryckande värld. Sveland använder återkommande teman i exemplen. Hur kvinnors 

sexualitet på olika sätt smutskastas eller framställs som något dåligt. Ett av dessa är att det är 

negativt för kvinnor att ha en stark sexualitet.  

För den förbannade gamla regeln gäller fortfarande om du är kvinna: jagas, inte jaga. Hur många 

gånger har jag inte gjort fel där? Ända sen jag var tolv och ivrigt gned mig mot Fredrik L och fram 

till konstfacksgrabbarna när jag var tjugoett. (s.111) 

 

När man väl är sprängkåt och vill ha glömmer man lätt hur förbjudet det är. Det vill säga om du är 

kvinna och inte vill bli avspisad utan åtrådd. Om du inte vill bli kallad hora. Det spelar ingen roll 

om du är trettio eller tretton. […] Fredrik slutar smeka min rygg. Faktiskt slutat smeka min rygg. 

Faktiskt slutat kyssa mig tillbaka och nu försöker resa sig upp. ”Vi kan väl ta det lite lungt va”, 

minns jag att han sa. (s.116) 

 

Jag vet inte om jag blev så ledsen egentligen, mer att jag tyckte det kändes äckligt att deras pappa 

sett på mig med såna ögon. Och jag vet att jag aldrig mer använde den där svarta klänningen. 

(s.117) 

 

Citaten belyser både direkt uttalat och sedan mer illustrativt vad som händer, hur Sara känner 

och vilka konsekvenser händelserna får för henne. Sara beskriver även hur hon och hennes 

tjejkompis som unga har varit med några killar och tittat i porrtidningar, vilket skett på 

killarnas initiativ. Här ser vi en annan sida av hur sexualitet inte är jämställt. 

 
Det är första gången jag ser hur ett kvinnligt könsorgan ser ut underifrån. På en av bilderna ligger 

en kvinna med särade ben och där, inne i hennes kropp, finns en dammsugarslang instucken. Jag 

försöker se på hennes ögon om det gör ont, men hennes ögonlock är halvslutna, som om hon höll 

på att somna. […] Varför måste allt vara så äckligt? Vi går tysta längs med radhusen där vi bor. Ett 

tjockt slem i min hals gör det svårt att andas och jag måste stanna och spotta varannan meter. Cissi 

harklar sig och sympatispottar hon också men vi kan fortfarande inte prata med varandra. [...] och 

hör plötsligt att jag snyftar högljutt. Kroppen skakar och jag kan inte hejda tårarna som väller fram 

mot kinder och halsen. (s.98) 

 

På ett hotell där Sara befinner sig som barn 1983 skildras antydningsvis en våldtäkt. Det är 

Saras pappa som våldtar hennes mamma. Efter ett gräl på en restaurang mellan föräldrarna går 

mamman och barnen tillbaka till hotellet.  

”Ska inte pappa med?” frågar jag. ”Nej han kommer sen”, säger mamma och skyndar på oss. 

Pappa tittar inte när vi går och jag förstår att de bråkat. [...] Jag vaknar av att det knakar i sängen 

där mamma och pappa ligger. Ett rytmiskt dunkande. Efter några sekunder hör jag mamma säga: 

”Om du inte slutar nu kommer jag att skrika på hjälp!” Jag ligger i tältsängen och tänker att den 

enda som finns i huset är den galne mannen [en av hotellgästerna, min anm.]. Jag ligger blickstilla 

och vet inte vad jag ska göra. (s.87) 



 

Efter våldtäkten åker Sara tillsammans med sin mamma och syster hem tidigare än planerat 

från semestern, med tåg. Pappan har redan tagit bilen mitt i natten och stuckit. 

Vi skäms allihopa, tänker jag. Fast kanske förstod inte Ann-Marie vad det betydde, det där att 

pappa varit fräck mot mamma? (s.88) 

 

Här skildrar Sveland en tystnad som finns runt skamliga och tabubelagda ämnen. I exemplet 

ovan rör det sig om sexuellt våld i familjen. Saras familj skildras genomgående som en familj 

med bristande kommunikation. Det är alltså inte bara i denna extrema situation som de, 

framförallt pappan, är tyst. Hon visar även exempel på och beskriver hur andra tabubelagda 

ämnen väcker skamkänslor i henne. Hon reagerar med tystnad eller får svårt att 

överhuvudtaget agera. Sveland visar exempel på situationer där män bemöter kvinnor med 

tystnad.  

”Jävla autist!” väste jag till Johan en gång när jag hade ställt samma fråga tre gånger utan att han 

svarat. […] Han bara fortsatte stirra på kvittot, utan att svara eller ens höja huvudet och se på mig. 

(s.140) 

 

Sveland är genom Bitterfittan tesdrivande. Det sker genom att berättarjaget argumenterar och 

påtalar meningsskiljaktigheter mellan könen för läsaren. Sara drar paralleller mellan olika 

situationer och fenomen, vilket fungerar jämförande och läsaren får själv dra sina slutsatser.  

Detta för att angripa tesen från olika håll, samt skapa bevis för den. Det Sveland beskriver är 

ett mönster, en struktur, och inte lösryckta engångsföreteelser. Bitterfittan har ett ärende, det 

är inte endast en lättsmält roman utan vill påvisa ett strukturellt förtryck som läsaren inte ska 

blunda för. 

 Detta sker alltså genom en rad olika exempel. Sveland visar läsaren genom exempel 

på hur detta genussystem yttrar sig i olika (mer eller mindre lätt-identifierbara) konkreta 

former. Det är ett beskrivande av vad Sara ser och är med om, hur hon reagerat och reflekterar 

kring detta.  Sveland behöver inte skriva ut explicit hur dessa exempel gemensamt verkar för 

att gestalta det system hon tar upp. Exemplen verkar istället parallellt med det explicita 

påståendet att ett strukturellt förtryck finns, eller att förtrycket går att förklara strukturellt. 

Kopplingen blir som tydligast när Sveland går från ett mer gestaltande exempel till att 

reflektera över detta, hon drar paralleller till andra händelser och använder sig även av mer 

abstrakta generaliseringar: ”Ungefär en gång om året som jag fyllde tretton har jag blivit 

kallad hora. Av alla möjliga olika sorters män, i alla möjliga och omöjliga sorters situationer.” 

(s. 117) 

 Det här knyter tillbaka till analysens första del som berör berättarperspektivet. 

Antingen berättar Sara för oss om olika situationer eller så visar hon oss läsare och låter oss 



följa med i en tillbakablick. Detta ger en än större effekt då hon tvingar läsaren att själv 

reflektera över innehållet i det som sägs. Sara berättar för läsaren att hon skäms över 

konsekvenserna pappans våldtäkt på hennes mamma producerat och vad hon berättar också 

om den skam hon känner efter att ha varit på ungdomsmottagningen med sin mamma. 

Däremot visar hon hur olika känslor reproduceras, hur beteenden upprepas och överförs. På 

samma sätt visar hon hur män ofta bemöter kvinnor med tystnad, som en maktstrategi. Detta 

knyter hon sedan explicit till Carin Holmbergs avhandling. Vad hon visar är att detta beteende 

finns på fler ställen, bland olika människor och i olika situationer. Genom att visa saker 

genom att lyfta fram olika situationer parallellt, ger en annan effekt gentemot hennes mer 

berättande strategi. Det är inte samma raka sätt att berätta hur något ligger till, utan skulle 

kunna fungera som ett sätt som läsaren själv får sätta sig in i händelserna och kanske känna 

den indignation eller förstå de skamkänslor Sara känner. Vi får själva fylla i luckorna och 

identifiera sambandet mellan händelserna. Detta gör läsaren mer aktiv i sin läsning, gentemot 

de berättade delarna som styr läsaren i en tydlig riktning. 

 Sedan finns det delar som är nästan renodlat ”argumentativa”, där berättaren verkar 

vända sig ur romanens historia, utanför berättelsens situation där hon själv är på Tenreiffa, 

hon tilltalar läsaren direkt. Så här tänker, eller säger, Sara kring det faktum att hennes man 

Johan är mer säker på att deras äktenskap kommer att hålla:  

 
Vill man (jag) vara välvillig kan man tolka denna orubblighet som ett uttryck för Johans tryggare familj och 

uppväxt. [...] Vill man (jag) vara mer konspiratorisk kan man se det som ett uttryck för patriarkatets 

uppfostran. En uppblåst självgodhet som så många män verkar ha fått med sig på vägen. (s.39) 

 

Det hon säger rak ut är något om hur män generellt är enligt henne. Det hon säger rak ut är att 

män har mer ”uppblåst självgodhet” än kvinnor. Det hon visar är att problemet inte är att hon 

inte älskar sin man, utan hans brist på förståelse och insikt i hennes perspektiv. Här behöver 

läsaren inte hålla med berättaren om vad hon säger, det som är hennes uppfattning om män 

och den självgodhet hon tillskriver dem. I vissa fall påtalar hon en sak rakt ut på ett ställe i 

texten, men gestaltar det på flera andra. 

 Sveland ger exempel på återkommande teman där hon eller någon annan gör något 

eller utsätts för något. Där läsaren får se hur detta sedan påverkar denna människa.  

 Man kan här också se mönster i hur och när Sara känner skam. Skammen blir ofta 

dubbel. Till exempel när hon blir kallad hora inför sin pojkvän. Samtidigt som hon känner 

skam för själva benämningen känner hon även skam för sin pojkväns räkning. ”Då skämdes 

jag och ville be om ursäkt.” (s.117) Detta psykiska förtryck visas snarare än explicit 

diskuteras. Genom att bygga texten på så många konkreta exempel blir mönstret mer påtagligt 

och greppbart. Det blir även svårare att ifrågasätta hennes tes, eller förbise att det finns 



likheter mellan de beteenden Sveland tar upp, och den struktur hon argumenterar för. 

Mängden exempel blir ett sätt att argumentera för strukturen, ett sätt att visa att människors 

handlingar inte bara kan förklaras som en individs val. De visar att flera individer väljer och 

det blir svårare att förbise eller ifrågasätta huruvida människors beteende kan kategoriseras 

och systematiseras. 

Exemplen pekar på individens handlingar och reaktioner. Det är istället genom mängden 

exempel, upprepandet, som gör att strukturen framträder (i gestaltad form). Här ser vi som 

läser att det finns ett mönster, hon behöver inte förklara det. På så sätt gestaltas strukturen 

genom enskilda exempel. De handlingar som människorna i berättelsen utför, de beteenden 

som finns, tillskrivs/motiveras/ får sitt ursprung i på så sätt individen som utför dem/n, istället 

för att förklaras/ skyllas på ”strukturen” eller ”mönstret”. Så även om Sveland i texten 

stundtals explicit lägger skulden till förtrycket och strukturen på män och mäns beteende, 

verkar det som att skulden och ansvaret genom exempel-formen kommer att hamna även hos 

individen. Det är sedan mängden av dessa individers (ofta dåliga) handlingar som istället får 

visa på att dessa individer utgör ett mönster. 

 

Identifikation 

Hade Bitterfittan varit författad i någon annan, icke fiktiv, textform skulle en läsare som är 

skeptisk till det politiska och ideologiska i Svelands budskap kanske sluta läsa texten efter ett 

par sidor. Den läsaren hade kanske snart upptäckt att denna text klart och tydligt intog en 

ståndpunkt som läsaren inte själv höll med om, och inte delade samhällsanalys med. En 

anledning till varför det kan vara olustigt identifiera sig med Svelands tes, att livet förklaras i 

struktur, kan vara att sig själv som oförmögen att bryta denna struktur. Strukturen är överallt, 

inte ens Sara och Johan kan fly den. Den reproduceras från generation till generation. Den har 

stått emot tidigare försök, från vissa, att bryta den (vilket 70-tals referenserna är exempel på). 

Svelands text visar att den påverkar alla även om de inte vet om det på ett negativt sätt. Det 

här ett pessimistiskt budskap, en ovälkommen och obekväm som Sveland presenterar. Att se 

sitt liv som formbart, skapar en känsla av möjlighet och utrymme att själv skapa sin 

verklighet. Ett kanske mer tilltalande sätt att se livet än som något man är ”fast” i, ett mönster 

man inte kan påverka eller fly ifrån om man vill, oavsett vad man gör, för man kan inte 

kontrollera, det är inte ditt att styra över. Maktlöshet, utanför dig själv.  

 Den mest framstående av strategier Sveland använder är sättet hon exemplifierar. 

Hennes minnen av vad hon varit med om kan ingen ta ifrån henne, även om man inte delar 

hennes analys i övrigt. Även om man som läsare inte håller med om den explicita 



argumentationen som berättaren uttrycker, kan denna komma att identifiera sig effektivare i 

denna berättade form då läsaren upplever sig genom berättarens subjekt. Först så verkar de 

kunna fungera för läsaren att identifiera sig med. Sveland verkar genom de konkreta 

exemplen, genom att gestalta människor, visa händelser som skulle kunna ligga nära läsaren 

eller som verkar mer greppbara och realistiska än abstrakta teser om ”könsmaktsordning”. Att 

Sveland valt gestalta sin berättelse utifrån en persons perspektiv skulle kunna vara ett sätt 

genom vilket läsaren presenteras för en annan människas subjekt, och en potentiell 

identifikation i detta. Så även om vi inte håller med Sara i hennes analys , kan vi fortfarande 

relatera till indignationen hon som person känner när hon blir dåligt behandlad. Detta innebär 

inte att vi accepterar hela Svelands tes i verkligheten, endast att Sveland verkar ha byggt upp 

en text där den kritiske läsaren skulle kunna tilltalas av  den direkta närheten till individen 

som har berättarrollen. På så sätt skulle texten kunna fungera mot den publik som motsätter 

sig att människans beteende kan beskrivas i termer av struktur och ses som del i ett mönster.  

 För det andra, kan det verka som att de visade exemplen skulle kunna fungera som 

effektivare kommunikatörer av tesen är de berättade för en läsare som ställer sig skeptisk till 

tesen. Genom att använda individen som grund för argument kanske till och med läsaren som 

inte skulle hålla med Sara i hennes explicita analys och orsaker till bitterheten (då de inte 

skulle hålla med om att hon i hennes position har rätt att vara bitter, då hon inte är utsatt för 

något strukturellt förtryck – det finns inte, hon hittar på och konstruerar detta själv) ändå kan 

se att denna bitterhet i sig har en negativ effekt på individen, att bitterheten är en negativ 

reaktion på den situation hon befinner sig i. Även om denne läsare skulle se hennes situation 

som ett resultat av hennes (o)förmåga att upprätthålla ett fungerande förhållande, och 

följaktligen kanske inte känna sig träffade av hennes problem, då läsaren kanske själv skulle 

vara bättre på att få samma funktion att fungera/inte känna samma bitterhet eftersom denne 

inte delade Saras syn på problemen i relationen som strukturella. 

 Det tredje sättet de illustrativa exemplens funktion skulle kunna förstås på är igenom 

hur de verkar fungera demonstrativt. Genom att exemplen är en slags vittnesbörd visar de 

läsaren vad som händer i en person, och gestaltar det abstrakta systemet. Texten verkar 

fungera inom den retorikens genus demonstrativum. Men i visandet av hur yttringarna av 

systemet sker finns ingen direkt uppmaning till läsaren om handling, de bäddar istället snarare 

för insikter och mental förändring.  



4. Alla män är inte onda. Eller? 

Flera män i berättelsen är lättare att identifiera som sexistiska.
29

 Svårare är det med Saras 

man, Johan. Han är berättelsens ”goda” man och fungerar som en mer nyanserad bild mot de 

män (vilket är nästan alla) som reproducerar den snedvridna könsmaktsordningen. En 

situationsanalys som alla av Bitterfittans kanske inte håller med om.  

 

Det är både typiskt och fruktansvärt provocerande att männen i rika Sverige lyser med sin tystnad 

och frånvaro när det gäller kampen mot ojämlikhet mellan könen. Det är väldigt bekvämt att 

gömma sig bakom myten om det jämställda Sverige. Det är som sagt bara att förneka att det 

existerar några orättvisor – gärna med hjälp av egna, privata exempel, en snedvriden travesti på 

kvinnorörelsens ”Det privata är politiskt”. Då kan man till exempel hävda att statistiken på antalet 

misshandlade kvinnor är överdriven, som en av Sveriges mest kända manliga journalister sa i en 

intervju en gång, eftersom han personligen bara kände till ett enda fall av kvinnomisshandel i sin 

närhet. (s.157) 

 

Även om läsaren skulle hålla med om att den journalist Sveland tar upp i exemplet har fel, 

kan säkert flera läsare även ge exempel på att de känner, eller själva är, män som har en syn 

på jämställdhet som ligger närmre Svelands.  

 Johan är avvikande som exempel i det att han har en uttalad strävan att vara jämställd. 

Han är en man som försöker. Ett  bemötande av en eventuell kritik, mot att all män skulle 

representera samma position som journalisten i blockcitatet. Men här finns en paradox, som 

verkar som en förstärkning av Svelands text. Inte ens med någon som har ambitionen att vara 

jämställd går det. Genom Johan visar hon att inte alla män har intentionen att ”förtrycka”, 

men att de gör det ändå. Systemet är överallt, i alla. Det har format oss, skapat 

förutsättningarna för vad vi betraktar som normalt, vad rättvisa är och vad kvinnor och män 

förväntas göra. Det är svårt att göra sig av med dessa värderingar.  

  

Moderskapets särställning 

Saras och Johans förhållande blir utsatt för prövningar då de får barn. Nu går det att skönja 

dessa maktstrukturer även i deras förhållande. Modersrollen och barnet verkar få en 

särställning. Detta är vad som splittrar Sara och Johan och skapar orättvisa i deras förhållande. 

Sara blir den som får det största ansvaret för att familjen ska hålla ihop och fungera. Johan 

väljer att satsa på karriären. Detta är en text som driver tesen att systemet är en modell som 

förklarar hela samhället, inte bara några i det. Det beskriver en norm, inte ett avvikande 

beteende. Johan verkar som bevis på att systemet inte går att välja bort, och att det innebär 

olika saker att bli mamma och pappa. Mannen är den som måste sätta sig in i kvinnans 

situation, snarare än tvärt om, då kvinnan befinner sig i en mer tvingad situation som mamma. 

Kvinnans roll är mindre flexibel då hon inte kan välja bort att vara gravid, samt att amningen 
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faller på hennes lott. Reproduktion av könsmaktsordningen mellan generationer aktualiseras 

när Sara och Johan får barn. Vi ser att det inte bara är Sara som liten som ser sina föräldrars 

beteenden, utan att Sara och Johan nu kommer påverka sitt barn med sina beteenden. Det som 

framkommer som lösning för hur föräldraskapet ska vara rättvist är att de måste hjälpas åt, 

annars, framkommer det ur texten, faller det mesta ansvaret på modern. Utgångspunkten till 

varför modern får mer ansvar pålagt sig börjar vid graviditeten och att hennes kropp påverkas. 

Hon bär och ansvarar helt för barnet i magen. Här visar Sveland varför Johan måste anstränga 

sig mer och välja bort jobbet om de ska vara föräldrar på lika villkor. Det är fysiskt omöjligt 

för Sara att jobba i den situation hon befinner sig. Och hon måste få hjälp hemma med barnet 

direkt efter förlossningen. Hon måste föda barnet. Hon måste återhämta sig själv efter 

förlossningen, och den påföljande sjukdomen. Det kan inte Johan, det kan hon inte välja bort. 

Svelands visar att föräldraskapet är speciellt svårt att identifiera som förtryckande, just därför 

att de biologiska förutsättningarna ses som ”naturliga” och dikotomiserar föräldrarna.
30

 Att de 

fysiska förutsättningarna är olika för Sara och Johan lyfts fram i texten, det rör sig här alltså 

inte om en tes som talar om könet som konstruerat, utan som snarare konstaterar de biologiska 

olikheterna men sen stannar där. Som menar att det är ungefär så långt som skillnaden 

sträcker sig mellan föräldrarna, att hon har varit gravid och föder barnet. Efter det erkännande 

Sveland ingen skillnad. Både Sara och Johan borde, om det enligt Sara skulle varit rättvist, 

varit hemma. De skulle gjort detta tillsammans. Här påpekar Sveland att Sara har, vad hon 

beskriver som, ett försprång i relationen till barnet. Det som behövs för att pappan ska få 

denna koppling är att han spenderar tid med barnet, något som när han inte gör det leder till än 

mindre förståelse för hur det är för mamman. Här menar inte Sveland att Johan skulle vara 

sämre på att vara förälder, utan att det tar tid och närvaro för att förstå föräldrarollen. Sveland 

verkar implicit visa på hur det kanske är extra viktigt för pappan att vara hemma med barnet 

för att komma in i föräldrarollen, mamman har ju redan på ett sätt varit med det i nio 

månader. 

 Det här skulle kunna vara ett sätt varigenom Sveland visar ”vems fel” det är att 

genussystemet reproduceras. Vem som har störst ansvar. Här finns det utrymme för läsaren att 

bli provocerad, då Sveland skyller på män, vilka ofta figurerar som negativa exempel i boken. 

Hon visar genom att Johan ser sitt jobb som ett måste, hur fokus i diskussionen mellan 

mamma och pappa kommer att fokuseras kring individens val och måsten. Hon illustrerar 

genom att Johan inte kallar sig själv del av en struktur utan tvingad som individ av olyckliga 

omständigheter hur det finns en motvilja att se sig själv som del i ett systematiserat beteende. 
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5. Slutets tvetydighet 

Man kan läsa slutet på två sätt. Antingen kan man se det som ett nederlag, att Sara slutgiltigt 

måste "förtryckas" av strukturen för att få äktenskapet att fungera. Då skulle Sveland alltså 

visa att feminism och familj är omöjliga att kombinera. Suzanne Brögger är ett i texten 

tidigare exempel på en kvinna som "försonats" med sig själv, och egentligen då som Sara ser 

det kompromissat bort sin ideologi. (s.101-107) 

 Det andra sättet jag ser att man kan läsa slutet är som ett sätt att möta en kritisk läsare 

(läsare skrivs in). I denna läsning är utgör slutet inte romanens "budskap", utan är ett 

kompromissande, ett sätt att "mildra" slutet för att läsaren (som är kritisk till hennes eventuellt 

radikala tes) inte ska avfärda hennes bok som orealistisk. Ponera att hon skulle skiljt sig i 

slutet. Hur hade det sett ut? Skulle det verka som att Sveland uppmanade läsaren till 

skilsmässa skulle boken inte accepterats, och riskerat avfärdas som radikalfeministisk. 

 Sara når någon typ av förlikning, kärlek, som gör att hon kan förlika sig med sitt liv 

verkar det som på vissa sätt. Samtidigt innebär inte detta att hon lyckas knäcka någon hemlig 

kod för hur man tar sig ur förtryckande mönster, - får hon ens Johan att fatta vad hon känner? 

Här kommer bokens paradox, ingen av de kvinnor Sveland beskrivit lyckas ta sig ur systemet 

eller förtrycket, och i slutänden undrar man om Sara heller gör det. Alltså ställer Sveland oss 

tillbaka i ruta ett: jämställdheten verkar inte kommit långt alls i Sverige. Kan kvinnor idag 

vara fria? Kan ens en ”modern” kvinna i Sverige, som ändå försöker leva jämställt och som 

har en man med samma ambition, lyckas med det, eller finns det ett så starkt förtryck att det 

inte går? Saras ”kapitulation” i slutet ger om man läser romanen utifrån slutet en bild av att 

det är lika bra att ge upp, för man kan inte leva jämställt i en parrelation med barn. Att leva 

jämställt skulle då innebära att inte skaffa barn och/ eller skilja sig, och det skulle då istället 

kompromissa på vad individen Sara egentligen vill. Ska en kvinna behöva avsäga sig detta för 

att leva jämställt? Boken blir på så sätt dystopisk. Sveland gestaltar hur feminist ställs mot 

maka och mor. Kombinationen verkar vara ett i praktiken omöjligt projekt. Det sker här även 

en värdekomparation, där man i valet mellan jämställdhet och trygghet (genom 

familjebildning) ska välja det senare. Brøggers prioritering verkar mot Bitterfittans tes i stort 

oproblematisk, då boken i stort går ut på att visa att ojämställdheten är en av de saker som 

leder till och skapar just otrygghet. Brøggers ”kapitulering”, eller senare livsval, belyser utopi 

och vad det kan innebära på olika plan. Hur påverkar det individens om denne vill leva i ”den 

jämställda utopin”? Betyder det att man måste avstå från jämställda förhållanden om man vill 

leva i en parrelation? Det är i den riktningen Svelands text rör sig, och med Brøgger som 

utgångspunkt blir denna fråga än mer central. Detta verkar vara en systemstärkande tes, som 

bekräftar struktur som en förklaringsmodell för samhället. Sveland har genom att ”offra” Sara 



visat på hur ingen kan stå emot.   

 Att livet (med relationer) är mer komplext än att man kan ”bryta sig ut” ur 

genussystemet, utan att man måste hitta ett sätt att fungera däri. För genussystemet är inte 

något man kan bryta sig ur, det är inte ett fysiskt nät utan ett abstrakt sätt att beskriva 

människor och deras handlingar och tankar. Att Sara måste göra på ett annat sätt, förhålla sig 

till man och barn utifrån andra premisser än vad som var möjligt på 70-talet, att ”kampen” 

inte ser ut på samma sätt. Och att motståndaren kanske är en själv ibland, lika mycket som 

någon annan. För ponera, och det kanske man måste utgå ifrån, att Johan också vill ”bryta sig 

ut” ur genussystemet. Hur ska han göra det, han uppfattar sina val annorlunda än Sara, men 

båda vill samma sak. Och tillslut verkar det ju som att Isadora och Brøgger inte riktigt klara 

av att ”bryta sig ut”. På olika sätt finner de sig tillslut, eller inordnar sig själva i det mönster 

de själva motsatt sig. Vad är då att bryta sig ut, kan man göra det, och om man inte kan göra 

det, hur ska man leva i systemet utan att vara slav under det? Individens upplevelse, en lögn 

av falsk säkerhet och lycka, fortfarande ett mönster, och med det följer förväntningar som 

Sveland visat. Där Brøgger och Isadora misslyckas, gör Sara bättre ifrån sig, klarar hon sig 

bättre? Intertextens kvinnor blir på detta sätt en paradoxal intertextuell referens, som både 

aktualiserar det eftersträvansvärda och den ”kapitulerande” kvinnan. För läsaren som inte kan 

identifiera sig med idén om att bryta sig ur systemet, eller ens tanken på att analysera 

samhället på detta sätt, verkar slutet av Bitterfittan som en positiv bild framåt för Sara. Där 

hennes försoning med maken blir en seger för kärleken och hopp om framtiden.     

 

Att se framåt 

Intertexterna spelar på så vis stor roll vid uttolkningen av slutet i Bitterfittan. Inte bara slutet i 

den skönlitterära texten tillika fiktionen ”Bitterfittan”, där man kan jämföra Saras slut mot 

Brøggers och Isadoras, utan även ”slutet” i en vidare mening, där slutet representerar det val 

alla kvinnor gör (medvetet eller ej) i sitt liv och dess konsekvenser. Detta spelar in för hur 

man kan tolka Bitterfittans budskap kring hur man ska välja i sitt [läsarens] liv. Sveland visar 

hur mycket det krävs för att förändring ska ske, och att det förmodligen är kvinnor som 

behöver arbeta för denna förändring. Häri ligger logiken bakom orättvisan, kvinnorna måste 

arbeta både för förändring och i motvind då deras position från början är sämre än mäns. 

Kvinnan bestraffar alltså dubbelt i samhällets struktur, med mer arbete för att få en bra 

vardag. Det här visar också, och genom att Brøgger är en äldre generation än Sara, genom att 

problematiken fortfarande kvarstår, hur mycket det krävs för att förändra samhället. Hon visar 

också hur det är kvinnorna som (mer eller mindre) tvingas tumma på sig själva för att få 

relationen att fungera. I alla fall de feministiska kvinnorna, de tvingas ta ett steg tillbaka i sina 



ideal. Och detta är något att bli bitter över, att man som kvinna inte ska kunna driva denna 

”kamp” (som kortsiktigt slår tillbaka på dessa kvinnor själva då de bespottas som 

”feminister”) som tar energi från just dessa kvinnor, om man håller med om att det är kvinnor 

som mest arbetar för denna förändring, och samtidigt inte kunna leva i en fungerande 

parrelation mellan man och kvinna. Här används Isadora igen som jämförelse, språngbräda. 

Hon ser plötsligt framåt, om vad som ska bli, och hur valen hon nu gör påverkar framtid. 

 

Han är samma gamla pålitliga Bennet, konstaterar hon besviket. Och så gör hon samma sak som 

jag gjort varenda kväll den här veckan, tappar upp ett hett bad. Den bästa snabbterapin av alla. 

[…] Jag kanske bara hade kommit hit för att bada. Jag kanske skulle ge mig iväg igen innan 

Bennet kom tillbaka. Eller också skulle vi resa hem tillsammans och ordna upp det hela. Eller 

också skulle vi resa hem tillsammans och ta ut skillsmässa. Det var ingen som visste hur det här 

skulle sluta. I artonhundratalsromaner gifter man sig. I nittonhundratalsromaner skiljer man sig. 

Kan man tänka sig ett slut där man inte gör någotdera? 

Det är min sista dag på Teneriffa. […] tänker på Isadora och hennes eventuella skilsmässa. Jo, det 

finns alla möjligheter. För mig också. Jag behöver inte behålla det här barnet om jag inte vill. Jag 

kan skilja mig från Johan om jag vill. Jag har full frihet och fullt ansvar för mitt eget småsinta, 

storslagna liv. Solen bränner och jag svettas och blir glad när jag inser att jag vill och inte vill. Jag 

vill ha det här barnet. Jag vill inte skilja mig från Johan. Jag älskar honom faktiskt! Just nu i alla 

fall, är jag tvungen att tillägga för mig själv. Jag har frihet att göra andra val nästa vecka, månad, 

år. Men just nu inser jag att jag är beredd att kämpa vidare. Jag vill det. Jag tror jag orkar bråka 

och skrika mig blå en omgång till om det skulle behövas. Det är en envis och trotsig känsla som 

fyller mig: jag vill både behålla kakan och äta av den. Det måste gå. (s.213f) 

  

Oavsett vilken av de här läsningarna man ställer sig bakom visar Sveland att Sara inte 

förändra strukturen, utan bara sig själv. Eftersom det enda som inte varit är framtiden skulle 

slutet blivit än mer pessimistiskt om Sara agerat annorlunda. Det enda som hon har är hoppet 

att förbättring kan ske. Att det som varit i det förgångna är som det är kan hon inte förändra, 

men hon kanske måste se ljust på framtiden? För pessimistiskt att som individ ge upp? En 

sådan här hoppfull läsning ter sig paradoxalt mot tidigare beskrivning av strukturen, som 

rådande överallt. Ett positivt och hoppfullt slut innebär en inkonsekvens mot hur resten av 

texten gestaltat tesen.  

 

Sammanfattande diskussion 

Maria Sveland använder romanen Bitterfittan en antal strategier för att argumentera för tesen 

att det finns ett strukturellt könsförtryck i samhället. Jag har genom att undersöka hur Sveland 

förmedlar och stärker tesen i texten kommit fram till att detta sker på flera sätt.  

 Genom att skapa en retorisk situation inom ramen för berättelsen etablerar Sveland en 

plats varifrån berättaren fritt kan reflektera över och iakkta samhället. Genom att distansiera 

berättaren undviker Sveland en polarisering mellan berättarens åsikter och andras. Hon skapar 



även en plats varifrån berättarens tankar legitimeras inom berättelsens ram. Härifrån 

framkommer det som är Svelands huvudsakliga strategi, att exemplifiera sin argumentation 

med otaliga konkreta exempel. Hon synliggör den struktur hon menar finns och gör den 

greppbar.  

 Genom intertexterna bygger Sveland upp en polarisering i romanen mellan vad som är 

utopiskt och hur verkligheten ser ut. Det här fungerar som en strategi varigenom hon visar vad 

hon tycker saknas idag och hur hon vill att det ska vara, eller bli. Genom att hämta in exempel 

på texter som existerar utanför Bitterfittan skapar Sveland en  autenticitet I berättelsen. Denna 

förstärks även genom att berättaren intar samma position som vi som läser Bitterfittan då hon 

läser Rädd att flyga. Genom att utgå ifrån Kenneth Burkes syn på identifikation ser jag ett sätt 

varigenom Sveland skriver in läsaren I samma position som Sara, då hon läser Rädd att flyga.  

 Sveland skapar av Saras man Johan ett exempel på hur svårt det faktiskt är att bryta 

invanda mönster som format en som människa, sedan barndomen. Även för Sara och Johan 

som strävar efter jämställdhet verkar målet omöjligt att uppnå, i alla fall sen de fått barn. Att 

ha med Johan i berättelsen fyller en funktion av att ge en mer nyanserad bild av mannen än 

vad Sveland i övrigt gör. Johan kan läsas som ett mer positivt exempel av mannen. Han 

försöker ju i alla fall. Genom att visa upp Johan undviker Sveland i att teckna en allt för svart-

vit bild av hur ”män är”. Johan kan ses som en strategi varigenom Sveland försvarar sig mot 

att eventuell kritiseras för att presentera denna allt för onyanserade bild. Genom Johan visar 

hon för läsaren som inte känner igen sig i hennes berättelse att hon vet att alla män inte 

(medvetet) vill göra skada. Men även här gör Sveland en poäng av att könsmaktsordningen 

påverkar kvinnor negativt överallt. Till och med Johan har negativa sidor.  

 Han finns till i berättelsen som exempel för att stödja tesen, att könsförtryckande 

strukturer finns överallt, genom att inte ens han kan se de mönster han själv reproducerar. 

Sveland visar genom exemplet Johan att det inte bara är de mer uppenbart ojämställda 

männen som beter sig illa och reproducerar negativa mönster. Den här läsningen ger oss en 

bild av Svelands tes som pessimistisk, om inte Johan kan bryta mönstret, vem kan det då?  

 Av slutet visar jag hur två olika läsningar kan göras. Visat på att det finns problem 

med att analysera litteratur, slutet. Men att strukturen aldrig bryts. Sveland kan genom slutet 

skapa två olika tolkningar, varav den enda har så pessimistiska tendenser vilket en konsekvent 

och ideologiskt driven romankaraktär hade fullföljt och visat att vi inte kan bryta oss ur 

systemet. Istället verkar Sara, genom denna läsning anpassa sig inom systemet och acceptera 

att hon måste leva inom det. Genom denna läsning av slutet problematiseras Johan ytterligare. 

Han accepteras tillslut trots sina brister och dåliga insikter i Saras perspektiv. Han är den man 

Sveland till slut visar upp som ”acceptabel”. En systembekräftande tes. Den andra läsningen 



är utformad kring tanken som en läsare som skulle ställa sig kritisk till ett så radikalt slut som 

en skilsmässa. Läsningarna står egentligen inte i motsats till varandra. Det kanske till och med 

är så att den läsare som den andra läsningen avser skulle kunna tilltalas av den första 

läsningen, där Sara anpassar sig inom systemet, då denne läsare ändå inte skulle hållit med 

Sveland om att en så radikal handling som skilsmässa skulle löst några egentliga problem 

eftersom det inte finns någon egentligt och direkt, över individen, styrande struktur. För det 

här är något som Sveland visat gång på gång i Bitterfittan, att även om samhället kan förklaras 

i strukturer och kategorier, kan ingen skylla sitt beteende på någon struktur. Alla är individer, 

som själva måste ta ställning till och identifiera negativa handlingar. På det sättet är ingen 

egentligen ”styrd” av någon struktur, även om man påverkas av den.  
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