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ANJA HIRDMAN

”Det ska bli en ära att få
tillfredsställa dig!”
Ideal manlighet i Harlequinromanen
Jag har vuxit upp med bilden av en lång mörk man, med intensiv, forskande blick, fastklistrad på näthinnan. Som läsare
av tidningen Mitt Livs Novell i tidiga tonåren var det honom
jag mötte, fick nogsamt beskriven för mig och fantiserade om.
Han kunde ibland bytas mot någon med rågblont, rufsigt hår
och stålgrå, lite road blick. Men den långe mörke intog alltid
den främsta platsen i fantasin om Mannen.
Denna tidiga erfarenhet är jag inte ensam om. Romantisk
fiktion är en av de mest lästa genrerna av kvinnor världen över.
Och mest lästa av dem alla är Harlequinböckerna, vars försäljning stadigt ökar – 2009 såldes över 125 miljoner böcker.
Förlaget startade 1949 i USA och har sedan starten sålt mer än
6 miljarder böcker. Böckerna säljs i 115 länder och utkommer
på 32 olika språk; sedan 1979 finns en nordisk underavdelning.
Från mitten av 1980-talet har också nya undergenrer tillkommit
såsom Gotisk, Historisk, Lust, Passion och Krim.1
Harlequin ses ofta som prototypen för den massproducerade
kärleksfiktion som är skapad av och för kvinnor. Trots de enorma
försäljningssiffrorna har genren i allmänhet, och Harlequin i
synnerhet, en låg kulturell status. Den standardiserade formen
brukar anges som skäl (trots att starka generiska mönster även
finns exempelvis hos deckaren), men nedvärderandet kan nog
snarare kopplas till det faktum att man vänder sig uteslutande
till kvinnor och att temat är kärlek och romantik. Harlequin
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har förvisso varit känt för sin massproduktion av titlar där den
enskilde författaren har spelat mindre roll.2 Sedan 1990-talet
förefaller detta dock ha förändrats; numer lyfts flera så kallade
succéförfattare fram av förlaget, och i varje bok återfinns en
författarpresentation skriven i jagform.
Under 1980- och 90-talet ådrog sig kvinnors läsande av
romantisk fiktion feministiska och kulturteoretiska forskares
uppmärksamhet.3 Med sin ”förljugna” idealisering av kärlek och
romantik ansågs genren manipulera läsaren genom att erotisera
och upprätthålla den ojämna maktbalansen mellan könen, eller
som Teresa L. Ebert uttryckte det: ”The most powerful texts for
reproducing gender distinctions are romance narratives, which
are crucial sites for the operation of patriarchal ideologies.”4
Andra perspektiv återfinns emellertid, som i första hand har
försökt förstå lockelsen hos dessa ’massproducerade fantasier
för kvinnor’. I sin Loving with a Vengeance pekar Tania Modleski
på att svaret finns framförallt i de problem som tas upp och i
de lösningar som Harlequin presenterade. Under 1980-talet
rörde, enligt Modleski, problemen framförallt känslomässiga
konflikter både inför traditionella genusrelationer och kvinnors
sexuella begär. Även Janice Radway visade att massfiktionens
framgång beror på berättelsernas förmåga att ta upp reella
konflikter och svårigheter i många kvinnors liv. Samma spår
följer Leslie Rabine, som menar att Harlequinböckernas eskalerande popularitet sedan slutet av 1970-talet kan kopplas till
kvinnors ökade intåg på tidigare manliga arbetsområden.5 I
berättelserna finns en subversiv kritik mot den maskulina uppdelningen av den privata respektive offentliga världen. Den
förvärvsarbetande kvinnliga karaktären, som introduceras vid
denna tid, reagerar ofta mot det alienerade och fragmenterade
arbetslivet där kärlek och känslor varken värderas eller har
någon plats. Hon kräver både erkännande som subjekt (en professionellt kompetent och sexuellt attraktiv individ) och förändrade arbetsstrukturer. Kampen för ett feminint själv i berättelserna sammansmälter således, enligt Rabine, med kampen
för en ny, mer integrerad tillvaro för båda könen. Ett annat
perspektiv finns hos Jan Cohn, som menar att det är makt och
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inte kärlek som ligger till grund för den romantiska genrens
enorma popularitet. Här artikuleras den förbjudna längtan
efter hämnd och efter att beslagta män. Genom att få tillgång
till mannen får kvinnan tillgång till patriarkal auktoritet och
ekonomisk kontroll.6 Berättelserna kan därmed förstås som
ett slags otillåten maktutövning där kvinnor förverkligar sig
själva genom sin önskan efter makt. Enligt Cohn svarar den
romantiska fiktionen inte bara mot ett fantasibehov som inte
kan realiseras i verkliga livet. Den tar också upp begäret efter
auktoriteten själv, efter den makt och autonomi som det sociala
systemet förnekar kvinnor, ett begär som vanligen måste döljas
då det underminerar den patriarkala ideologin.
Trots förekomsten av subversiva (under)teman anser dock
såväl Rabine som Cohn att syftet med den romantiska fiktionen samtidigt är att neutralisera utmaningarna mot just den
patriarkala ideologi som berättelserna skildrar. Detta görs
antingen genom att idealisera det traditionella äktenskapet eller
genom att kommersialisera kvinnors längtan efter subjektivitet genom kärlek. Populärkulturens vana att ta upp faktiska
problem och sedan leverera lösningar vilka ger en illusion av
social harmoni, har av flera setts som detta utbuds utopiska
(och samtidigt manipulativa) dimension.7
Kritiken av dessa berättelser betonar alltså ofta den patriarkala ideologin, men få studier har intresserat sig för den
bild av maskulinitet som Harlequin förmedlar. För detta är
en genre där kvinnor skriver fram en bild av män och manlighet. Förvisso har det konstaterats att den romantiska litteraturen alltsedan Charlotte Brontës och Jane Austens hjältar,
Rochester och Darcy, följt dessa två manliga urtyper: den
lite farliga, hotfulla och den godhjärtade.8 Med undantag för
Modleski, som menade att mannen ofta framställdes som en
dubbelnatur vilken kvinnan behövde lära sig förstå för att
överleva, har en närmare analys av kvinnornas fantasier om de
män som befolkar Harlequinberättelserna lyst med sin frånvaro. Förvisso kan detta bero på att det är framförallt på senare
år som föreställningen om manlighet tilldelats en allt större
plats i berättelserna. Inte minst ser vi detta i det faktum att
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Harlequin numer har två berättarjag: kvinnan och mannen.9
Detta är annars inte ett särskilt vanligt berättargrepp i den
romantiska fiktionen, där exempelvis den så kallade chick-litlitteraturen nästan enbart har kvinnliga berättarjag.10 I Harlequinberättelserna får läsaren däremot ta del av den manliga
huvudpersonens tankar, känslor och reaktioner i lika stor omfattning som det kvinnliga berättarjagets. Därmed blir den
man som mejslas fram av kvinnor i Harlequinböcker både beskriven inifrån (av ”jaget”) och utifrån (”han”), både upplevd
och betraktad.
En genres framgång är, som sagt, alltid beroende av vad
den erbjuder publiken, vilken typ av problem och konflikter
(implicit eller explicit) den hanterar och, inte minst, vilka lösningar den presenterar. Det finns också i all underhållning,
enligt filmvetaren Richard Dyer, en utopisk känslonivå, där vi
som publik får ta del av hur det som gestaltas i en text skulle
kunna kännas: ett slags som-om-upplevelse. De vanligaste
känslor som populära berättelser frammanar är, anser Dyer,
överflöd (ekonomiskt eller känslomässigt), energi (kraft), intensitet, transparens och förnimmelser av gemenskap.11 Dessa
utopiska känslonivåer kompenserar för upplevelser av vår egen
och andras otillräcklighet som vi möter i det vardagliga livet.
Man kan inte heller förstå eller göra rättvisa åt en genres ideologiska funktion om inte dess positiva innehåll uppmärksammas.12 Harlequintexter kan således inte vara ideologiska utan
att samtidigt, uttalat eller inte, vara utopiska. Det de ska svara
emot, och uppenbarligen gör på något plan med tanke på att
miljontals kvinnor läser dem, är ”a particular articulated consumer preference for specific cherished love fantasies”.13
I denna artikel undersöks vad denna framgångsrika kärleksfantasi består av och vilken manlighet den visar upp och
beskriver. Materialet utgörs av tio Harlequinböcker utgivna i
huvudsak under 2009 och 2010, från serierna Lust, Passion,
Romantik, Historisk och Krim.
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Blickar och begär
För att undersöka bilden av kärlek och manlighet studeras de
känslomässiga konstruktioner som präglar berättelsernas olika
faser: mötet, konflikten och lösningen. Jag tar även upp frågan
hur detta görs, den berättartekniska formen, framförallt med
fokus på blickars betydelse, eller vad kulturteoretikern Mieke
Bal refererar till som ”textens öga”.14 I litteratur överlag är karaktärers blickar viktiga för att beskriva personlighetsdrag och
känslor. I Harlequin är blickar emellertid helt centrala markörer för kommunikation mellan kvinnan och mannen och mellan text och läsare. Texterna beskriver detaljerat hur män och
kvinnor betraktar varandra, vad olika typer av blickar betyder
samt framförallt vilka kroppsliga reaktioner blicken på den andra framkallar.
Såväl i texter som vid fysiska möten etablerar och förklarar olika typer av blickar positioner mellan människor vad
gäller ålder, kön och social status. Genom historien har också
auktoritet och makt manifesterats genom sätten att se. Personer med hög status har ofta tilldelats rätten att ohöljt betrakta personer med lägre status, vars nedslagna blickar i sin
tur indikerar att de förstår sin plats i den sociala hierarkin.15
Det klassiska heterosexuella mötet, tusenfalt beskrivet på
film, är just ett kodat blickmöte: han ser henne, stannar upp
och stelnar till inför hennes uppenbarelse. Hon tittar upp, ser
honom iaktta henne, slår ner blicken och låter sig beskådas.
Denna så kallade shot-reverse-shot-teknik, där publiken följer en
karaktärs blick och ser vad karaktären ser, och därpå hur den
besedda returnerar blicken, skapar en viss blickposition, i fallet
ovan en manlig sådan.
Begreppet ”den manliga blicken” lanserades för att synliggöra hur kvinnor framställdes som begärliga blickfång i en
kultur styrd av en patriarkal begärsstruktur. Här introducerades en teori om att maskulin makt skapas och upprätthålls också
genom seendet, genom vem som får se på vem och på vilket
sätt. Med utgångspunkt i psykoanalytiska perspektiv argumenterade filmvetaren Laura Mulvey för att blicken i Hollywood31
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filmer, med hjälp av olika tekniker (kameravinklar och ljussättning) samt invävda mönster av lust och identifikation, producerar ett maskulint aktivt seende och ett feminint passivt ”tobe-looked-at-ness”.16
Den kanske kraftigaste kritiken mot Mulvey har gällt frågan
om den kvinnliga blicken, eller snarare det uteslutande av denna
blick som Mulveys resonemang mynnar ut i.17 Populärkulturen
erbjuder, och har under lång tid erbjudit, kvinnor möjligheten
att betrakta (och njuta av) män och deras kroppar, alltifrån
Marlon Brandos bararmade muskulösa kropp i filmen Linje
Lusta till de mer androgyna männens hårlösa bringor i senare
tiders reklam. Men som genusvetaren Susan Bordo påpekar
har detta likväl varit ett betraktande som sällan fått ta offentlig
plats eller artikuleras som begär.18
Den kvinnliga blicken på män är emellertid, hävdar jag,
som mest framträdande i texter. Kanske för att bildkulturen
sedan länge är en arena där den feminina kroppens erotisering
och den manliga blickens primat är svårrubbat. Bilder på män,
även erotiserade, erbjuder sällan kvinnliga betraktare samma
lustposition som bilder på kvinnor gör för manliga betraktare.
Att underställa sig betraktarens lust och bedömning är att
inta en kulturellt definierad feminin position. Den manliga
kroppen frånsäger sig därför med bestämdhet att helt och
fullt bjuda in en kvinnlig betraktare. Det är inte en kropp som
säger: ”Jag är här för Dig – tycker Du om vad Du ser?”.19 Men
i texter, särskilt i den romantiska litteraturen och i Harlequin,
är kvinnors blickar riktade mot, ja nästan fastnaglade vid män.
Noggrant beskrivs deras ansiktsdrag, kroppar, muskler, dofter,
och inte minst – deras ögon och blickar.

Känslosamma kroppar
Konflikterna i Harlequinberättelserna är centrala och återfinns
på ett yttre och ett inre plan. I fokus står den inre konflikten,
vilken ofta rör huvudpersonernas motstridiga känslor inför
varandra, inte sällan förstärkta av ett yttre problem som en
oväntad graviditet eller ett påtvingat giftermål. Den man vi
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möter är yrkesmässigt framgångsrik och ekonomiskt välbeställd men har svårt att verbalisera sina känslor. Han är ofta
besviken på, nästan rädd för, kvinnor på grund av tidigare erfarenheter, och har förlikat sig med att leva ensam. Hon är i
sin tur relativt framgångsrik, trivs med och är utomordentligt
duktig på sitt jobb, är ofta föräldralös och har vuxit upp med
en släkting. Tidigare relationer, och män, har sårat henne och
inte sällan fungerar arbetet som kompensation för ett knappt
existerande socialt liv.
Gemensamt för dem båda är således att de inte aktivt söker
efter kärlek, att de inte litar på det motsatta könet (eller på sin
egen förmåga att ha en relation) och att de har försonats med
tanken om ett liv utan en fast partner. En skillnad dem emellan
är att hon sällan har samma sociala och ekonomiska ställning
som han, utan tjänar mindre och/eller kommer från en lägre
social klass. Deras möte sker tidigt i berättelsen liksom deras
första sexuella kontakt. En återkommande yttre konflikt i mitt
material är att kvinnan oväntat blir med barn och inget berättar
för mannen/fadern, utan drar sig undan med intentionen att
hantera föräldraskapet på egen hand (Bruden som sa nej!, 2004;
Håll kvar magin, 2010; Chefens julklapp, 2009).
Såsom påpekats alternerar berättarjaget i Harlequin mellan
den kvinnliga och den manliga huvudpersonen. Vanligtvis följer vi deras respektive tankegång i ett och samma kapitel. De
alternerande berättarjagen skapar möjligheter för läsaren att
uppleva en och samma situation från bådas synvinkel samtidigt
som de tydliggör de båda karaktärernas inre konflikter. På så
sätt erbjuds läsaren en inblick i vad de båda egentligen känner
inför varandra, oavsett vad de säger eller gör. Just diskrepansen
mellan vad de tänker och känner å ena sidan och deras ord och
handlingar å den andra, är ett grundtema och det som den
inre konflikten vilar på. Fram till berättelsens slut är det också
hanterandet av glappet mellan tanke och kropp, mellan känsla
och förnuft som avhandlas. Misstron inför den andras känslor och avsikter tillsammans med det kroppsliga begäret blir
därmed en kombination av obehag och vällust:
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Hur kunde han väcka sådana motsägelsefulla känslor hos
henne? (Bara stjärnorna ser på, s. 38)
Det hettade till i honom. Han hatade att hon väckte sådana
känslor. (En natt, ett liv, s. 77)
Han hade nästan vant sig vid den fladdrande panikkänslan
varje gång han såg på henne […]. (Beskyddaren, s. 168)

Den icke-verbala
kommunikationen
Huvudpersonernas första möte sker inte sällan i en större folksamling såsom bröllop, invigningar, etc. Detta skapar en rumslighet som är av stor betydelse för att etablera deras reaktion
på varandra:
[…] de intensiva ögonen glittrade roat och han log, ett
charmigt leende som lyste upp ansiktet och fick foajén och
människorna omkring dem att försvinna. (Leva för stunden,
s. 38)
Människorna i salen brast ut i hurrarop och vilda applåder
då hon steg in.
Men hennes ögon såg dem inte. Tajik höll fast hennes
blick. (Bara stjärnorna ser på, s. 87)
Hon märkte knappt av alla glada hälsningar från kollegorna när de gick genom rummet och folkvimlet. (Chefens
julklapp, s. 25)

Denna utvidgning av rummet markerar ett avbrott från den
vardagliga upplevelsen av vår omgivning där vår uppmärksamhet är riktad mot dem vi omges av. När rummet försvinner,
och alla andra kroppar också, understryks intensiteten i känslan som den andra orsakar – vilken även den går utanför det
vardagliga.
Huvudpersonernas reaktion på varandra är alltid mycket
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fysisk med starka kroppsliga gensvar där andhämtningen förändras, elektriska stötar far genom kroppen, blod dånar i öronen, ansikten rodnar och kroppsdelar blir fuktiga eller hårda.
Det är inte heller den andras ord som sätter igång de fysiska
reaktionerna utan åsynen av den andras kropp och specifika
kroppsdelar:
Nick följde Dales blick genom folkmassan till en kvinna
som stod ensam, en kvinna som fick allt blod i hans ådror
att rusa neråt i kroppen. (Leva för stunden, s. 33)
Hon försökte koncentrera sig på något annat, men hennes
blick fastnade på hans ena bröstvårta och hon kände hur
blodet steg på hennes kinder. (Markisens favorit, s. 26)

Ögonen är trots allt den kroppsdel som är signifikativ för mannens jag i Harlequin. De etablerar hans personlighet, hans utseende och framförallt hans reaktion på hennes uppenbarelse.
En manlig doft fyllde näsborrarna och hon lyfte blicken
och såg in i de mörkaste, mest genomträngande ögon hon
någonsin sett. Det tog bara en sekund […] att inse att de
där mörka, nästan svarta, sammetsögonen var omgivna av
solbränd hud, blont hår och en markerad käklinje som hon
skulle ha känt igen var som helst […]. (Leva för stunden,
s. 38)
Så tittade hon upp på mannens ansikte och mötte hans
blick. […] Hans ögon brände som glödhett guld och de
mörka ögonfransarna förstärkte kraften i de maskulina
anletsdragen. […] hennes blick drogs mot den sensuella
munnen. (Bara stjärnorna ser på, s. 16)

Till skillnad från det klassiska heterosexuella mötet på film, där
hon slår ned blicken för att visa att hon noterat hans intresse, är
det ett mer jämbördigt blickmöte vi tar del av i Harlequin. Här
stirrar kvinnor på män, och utan att kunna slita blicken från
deras olika kroppsdelar låter de sig njutningsfullt uppslukas av
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den manliga gestalten. Den blickposition som kvinnorna tilldelas (eller snarare tilldelar sig själva) är som det betraktande
subjektet:
Tillbakalutad på armbågarna iakttog hon hur han ordlöst
och vant hanterade fiskelinan. Benen var långa och starka,
musklerna spelade under den brunbrända huden och salta
stänk från havet glittrade i armarnas solblekta fjun. För att
inte tala om hans bröst och magmuskler […]. (Håll kvar
magin, s. 211)
Kate lutade sig bakåt på hälarna och stirrade på mannens
mest intima kroppsdel som låg inbäddad i mörkbrunt hår.
– Åh, stönade hon medan blodet dunkade i hennes öron.
(Markisens favorit, s. 49)

Och män uppmuntrar kvinnornas seende – de gör sig uttalat
till objekt för denna lustfyllda blick:
Morgans ögon drack mannen hon hade framför sig och
han lät henne göra det […]. (Bara stjärnorna ser på, s. 74)
Den här gången var hans rörelser dröjande för att hon skulle få möjlighet att titta på honom. Till slut var han naken
och det var hennes tur att dra efter andan – hennes tur att
utstöta ett ljud av uppskattning som lät lite som ett djurs.
(Bara stjärnorna ser på, s. 95)
Tycker du om att se män strippa? frågade han. (Beskyddaren,

s. 101)
Filmens shot-reverse-shot-teknik, som beskrevs ovan, där publiken får följa den ena karaktärens blick och därefter den andras
under en kort sekund, återfinns i Harlequinberättelserna i textuell form – men med en viktig distinktion. Genom att snabbt
skifta mellan berättarjagen under en och samma scen, ”ser”
läsaren först den ena betrakta den andra (och får ta del av de
tankar, känslor som seendet framkallar), för att sedan snabbt få
samma inblick hos den andra. Denna alternerande blickmodell
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skapar därmed möjligheter till både en manlig och en kvinnlig
blickposition för läsaren.
Det är också med hjälp av den andras blickar huvudpersonerna
sedan försöker tolka varandras beteende och uttyda olika känslotillstånd, eller med andra ord, via blicken få en insikt i den
andras intention. Blicken ska förstås som ett avslöjande tecken
för en genuin känsla, som vanligtvis går tvärt emot de ord som
uttalas och de beteenden som kan iakttas:
Hon öppnade sakta ögonen. I dem kunde han läsa åtrå uppblandad med … panik. Han kunde inte låta bli att notera
hur hennes bröst började häva sig ännu snabbare, samtidigt
som pupillerna vidgades. Hon var alltså rätt rejält påverkad
av attraktionen dem emellan? (Håll kvar magin, s. 195)
Nick väntade på Jules reaktion. Där kom den, en lättnad
i de grå ögonen. När hon lade sin hand i hans, kunde han
andas igen. (Leva för stunden, s. 42)
Men budskapet som kom ur hans mun stämde inte överens
med det i hans ögon. (Håll kvar magin, s. 182)
– Laurel, viskade han och lyfte blicken för att se på henne.
Ögonen uttryckte en blandning av förvirring och passionerad åtrå, och en våldsam känsla av lycka spred sig inom
honom. (Bruden som sa nej!, s. 99)

Hur kan denna koncentration av och på blickar förstås? Blicken
är i första hand kommunikation utan ord – en kommunikation
som just för att den är ordlös och för att den i dessa berättelser
leder till en rad kroppsliga reaktioner, framställs som det mest
genuina tecknet för karaktärernas inre känslor. Kroppens uttryck för åtrå och samtidiga oro inför den andra speglas i och
genom olika typer av blickar. Dessa visuella budskap utspelar
sig vid sidan av ordväxlingarna personerna emellan och skildras som det orubbliga beviset för känslomässig transparens, för
den kroppsliga sanning som är utanför det verbala, och kanske
bara kan existera utanför det verbala.
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Det är framförallt tre typer av manliga blickar som gestaltas
och som illustrerar de skilda faserna i relationen. Vid det initiala mötet är den begärande blicken förhärskande, den ”intensiva” och ”glödande” som klargör hans åtrå inför henne. Under
konfliktfasen mellan huvudpersonerna är hans blick istället
”brännande” och håller sig kvar på hennes kropp när hon
vänder honom ryggen. Detta är en blick som markerar att han
inte förmår se bort, att hans känslor för henne (motvilligt) tar
över honom. Både de glödande och de brännande blickarna
för också tanken till det som huden inte kan skydda sig mot,
element som tränger igenom och penetrerar kroppens skal.
Den tredje är istället den ”roade” eller ”forskande” blicken
som uppträder i slutet av berättelserna när mannen börjar förstå kvinnan, när han ser (i ontologisk bemärkelse) det ingen
annan har sett, hennes hela vara. Kort sagt, blicken som bekräftar hennes subjektivitet.
De blickar som tillskrivs mannen har således tre narrativa
betydelser. De är tecken för hur kvinnans kropp och gestalt
uppfattas av omvärlden och av honom som åtråvärd, vacker,
sensuell. De markerar en känslo-autenticitet som går utanför
orden, och mot förnuftet. Slutligen symboliserar de ett metafysiskt seende där hennes sanna, och hitintills dolda, jag blir
synligt. Denna tredje blick betecknar också vägen till det kvinnliga subjektblivandet, utan vilket ingen romans i Harlequinvärlden är fullbordad:
[…] han hade också tittat djupt in i hennes själ med de
guldbruna ögonen och lämnat henne fullständigt utmattad. (Bara stjärnorna ser på, s. 30)
– Du hatar det här, konstaterade han. Eller hur? – Nej! Han
såg tydligen rakt igenom henne. – Ja, erkände hon motvilligt. (Playboy på fall, s. 138)
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Belönande aggressivitet
Den känsla som, vid sidan av kroppslig åtrå, intar stor plats i
berättelserna är kvinnlig aggressivitet. Den kvinnliga karaktärens ilska beskrivs ofta som furiös, som ett glödande ursinne
riktat mot mannen:
Raseriet flammade upp inom henne. (Dina läppar säger
nej…, s. 246)
Hon lutade sig fram över bordet med ursinnet glödande i
sina ögon. (Chefens julklapp, s. 80)

Kvinnors aggressivitet har av tradition ofta framställts som
problematisk, inte minst för att den ses som en negation till
sexuell attraktion och tillgänglighet. Att denna känsla har en
så framträdande plats i samtliga böcker jag läst, kan förstås
som att kvinnan på ett yttre plan reagerar mot mannens direkta handlingar, och på ett djupare plan mot den makt han
symboliserar – ekonomiskt och socialt. Det är också i samband
med att mannen har använt sig av sina pengar och sin ställning
för att få igenom sin vilja, som hennes ilska flammar upp. Det
kan röra sig om att han undersöker hennes förflutna (Chefens
julklapp), tvingar henne att ta hand om sin hälsa under graviditeten (Bruden som sa nej!; Håll kvar magin), eller forcerar fram
ett giftermål (Bara stjärnorna ser på; Markisens favorit):
Hans skratt ekade […] för att i nästa ögonblick avbrytas
av en sjungande smäll då hennes handflata träffade hans
kind. […] – Det där var onödigt! fräste han. – Inte ur min
synvinkel, högg hon tillbaka […]. Han borde istället be
henne om förlåtelse. (Bara stjärnorna ser på, s. 69)
– Du har tagit mitt arbete ifrån mig. Du har tagit mitt hem
ifrån mig. Men du kommer inte att kunna ta min fria vilja
ifrån mig! Hennes ögon blixtrade mot honom. (Chefens
julklapp, s. 115)
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Detta reella problem, mäns större ekonomiska och sociala makt
överlag och kvinnors motvilja mot detta, får i berättelserna sin
lösning genom att mannen inte bara accepterar kvinnans ilska,
utan lyssnar och ändrar sitt beteende. Hennes utbrott markerar
även en narrativ vändpunkt där han, efter att ha bevittnat den,
börjar vägen mot att se hennes egentliga jag:
– Du är så olik den kvinna jag först trodde att du var. Du
har ett mod och en gnista som jag först inte såg. (Bara stjärnorna ser på, s. 76)
– Jag är hård, tuff och okvinnlig. Jag är ambitiös, aggressiv
och tävlingsinriktad, och allt kvinnor inte ska vara […].
Naldo strök tillbaka en hårslinga ur hennes ansikte. Blicken
brann av passion. – Jag älskar ditt sätt att kämpa för det du
vill ha, att du inte kan nöja dig med mindre. (Dina läppar
säger nej…, s. 291f)

Det manliga jagets reaktion på denna ilska är i slutänden
respekt, eller snarare insikt. Han ser kvinnan på ett nytt sätt,
vilket både fördjupar hans känslor för henne och ger hennes
karaktär fler dimensioner. Kvinnlig aggressivitet får därmed
ett slags belönande funktion som samtidigt neutraliserar dess
egentliga orsak: kvinnors maktlöshet inför mäns större ekonomiska och sociala resurser.

Utlevande kroppar
och kvinnligt begär
Det område där män är som mest hjälplösa inför kvinnor är
emellertid i det sexuella mötet. Förvisso är starka känslor av
begär och sexuella reaktioner berättelsernas huvudtema, men
det är i beskrivningarna av samlagen som hans kontroll och
auktoritet blir upplöst:
Som från ett långt avstånd kunde hon höra honom vråla
– som om hans värld brustit. (Bara stjärnorna ser på, s. 99)
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– Nej! tjöt han och hela hans kropp började skaka. (Markisens favorit, s. 210)

Fenomenet litterär transvestism har diskuterats av historikern
Margaret Jacob i samband med de pornografiska texter som
under 1700-talet skrevs av män utifrån ett kvinnligt berättarjag. Detta, menar Jacob, visade en vilja att gestalta en mer tilllåtande sexuell fantasi.20 Med ett kvinnligt berättarjag kunde
män skriva om manlig sexualitet och manliga kroppar utan att
frågan om homosexualitet behövde vidröras.21 I Harlequin, där
kvinnor skriver om mäns lust och sexualitet utifrån ett manligt berättarjag, fyller denna transvestism två andra funktioner. Den förklarar mäns omåttliga begär efter kvinnor och efter
kvinnors starka sexuella lust.
Den manliga karaktärens närmast okontrollerbara sexuella
begär efter kvinnan i berättelserna illustreras i beskrivningarna
av vad som händer i honom när han ser på henne, tar på henne,
och när hon tar på honom. Fram träder en manlighet som är
försvarslös såväl inför det feminina som inför sin egen kropps
åtrå:
– Vad gör du? flämtade han när hennes hand smekte hans
överkropp och fick honom att darra av åtrå. (Playboy på fall,
s. 133)
Samma fingrar som haft honom i ett stadigt grepp och visat
honom vägen in i hennes kropp. Mason svalde och tvingade sig att se rakt fram på vägen. […] Men det var för sent.
Han skulle aldrig glömma henne. Inte hennes ansikte, hennes doft, hennes beröring – inte något. (En natt, ett liv, s. 16)

Denna transvestism används också, som sagt, för att hantera
frågan om ett kvinnligt begär, vilket Modleski konstaterade var
ett problematiskt tema i Harlequinböcker under 1980-talet.
Tjugofem år senare är lösningen den sexuella fantasi där män
bejakar och understödjer kvinnors lust. Mäns vilja, och inte
minst förmåga, att ge kvinnor orgasm är ramen för det sexuella mötet. Gång efter annan ges detaljerade beskrivningar av
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hur han tillfredsställer henne, antingen med handen eller oralt,
innan han själv ger sig hän:
Det ska bli en ära att få tillfredsställa dig! (Bara stjärnorna
ser på, s. 72)
Han höll kvar munnen mot henne när hon red på orgasmens vågor. (Beskyddaren, s. 139)
Han hörde lyckligt hur hon skrek av befrielse och han höll
henne hårt tryckt mot sina egna skriande behov medan hon
darrade. (Chefens julklapp, s. 36)
Trycket från Vics fingrar var precis lagom hårt, han måste
ha lagt på minnet hur hon ville ha det […]. Hans fingrar
drev henne närmare, och närmare… tills hon… Hennes
skrik av fullbordad orgasm kom från djupt inombords
[…]. (Håll kvar magin, s. 224f)

Även under själva samlaget väntar han på hennes klimax och
följer hennes rytm. Detta är en betydande skillnad mot hur
sexuella akter beskrivs och gestaltas i mainstream-pornografin,
där ständig penetrering och kvinnors försäkran om att det är
endast detta de vill ha, är mallen.22 Harlequins bejakande man
kan också förstås som ett sätt att avproblematisera kvinnors
sexuella lust och att de visar stark upphetsning – vilket är något
kvinnor gör berättelserna igenom med fuktigheter, tunga andhämtningar etc. Kvinnligt begär får så att säga manligt godkännande, och förklaras endast öka mäns lust efter dem:
Varje gensvar, när hon stönade djupt nere i halsen eller
smekte hans tunga med sin, ökade ytterligare den rasande
elden inom honom. (Beskyddaren, s. 51)

Däremot bejakas här, liksom i hårdpornografin, storleken på
mannens organ, vilket ofta förklaras vara betydande:
Han var magnifik. Och trots att hon kände hur hon blev
allt fuktigare mellan låren var hon rädd för att hon inte

42
Kvinnorna gör mannen © 2013 Kristina Fjelkestam, Helena Hill,
David Tjeder, respektive författare & Makadam förlag
INTERN PDF – EJ FÖR VIDARE SPRIDNING
kontakt: info@makadambok.se

”DET SKA BLI EN ÄRA ATT FÅ TILLFREDSSTÄLLA DIG!”

skulle kunna ta emot hela honom. (Bara stjärnorna ser på,
s. 74)
– Du behöver en jättekondom, inte den här lilla saken. Åh,
Luke… (Playboy på fall, s. 137)

De mer passiva våldtäktsliknande samlag, som enligt bland annat genusvetaren Ann B. Snitow förr beskrevs i kodade ordalag
i romantisk fiktion, är inte heller det som präglar de utdragna
och flertaliga sexuella scenerna i böckerna. Här möter läsaren
en aktiv kvinnlig sexualitet, där hon ofta leder och förför honom:
Istället för att svara, gav hon honom en lätt knuff. Med en
duns föll de ner på sängen. Cat överöste Luke med kyssar
på munnen, kinden och halsen. […] Med ostadiga händer
försökte Luke stöta henne ifrån sig. [Han] bemödade sig
om att undvika hennes lystna mun och den listiga tungan.
(Playboy på fall, s. 132f)
Hon kysste hans bröstvårtor och letade sig ner mot hans
mage innan hon satte sig grensle över hans lår. – Ligg still,
sa hon med en hes röst hon inte kände igen. (Chefens julklapp, s. 106)
Hon tog ett steg närmare och lade slipsen runt halsen på
honom. Det var kanske dags att fundera på vad hon skulle
kunna göra med honom. Utan att släppa honom med blicken knäppte hon upp manschetterna och drog skjortan ur
byxorna. (Beskyddaren, s. 99)

Sexualiteten är i Harlequin det fysiska uttrycket för kärlek, och
det är även sexualiteten som är katalysatorn för transformeringen av dem båda. För mannen sker den slutgiltiga förändringen när han tappar kontrollen över sin kropp och ger efter
för sina känslor. För kvinnan sker det när hon inser sin kärlek
till honom, även om hon sedan trycker undan dessa känslor.
Hennes sexuella respons på honom står således som tecken för
hennes kärlek till honom, medan hans sexuella reaktion på
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henne inte sällan beskrivs i termer av icke-kontroll, en separering mellan tanke och kropp:
Panikartat insåg han att kroppsdelarna frigjorde sig från
hjärnan som visste att det här var en extremt farlig situation. (Playboy på fall, s. 133)

Oron gäller emellertid hans upplevelse av henne som ett känslomässigt hot och är inte riktad mot hennes aktiva begär, tvärtom. I sexuella skildringar bryts vanligen det moderna självkontrollerade västerländska kroppsidealet ned till en vällustigt
erupterande massa där allt som återstår är kroppsreaktioner
och utlösningar. I den traditionella pornografin har emellertid
mannen även i ögonblicken av extas kontroll över sin kropp.
Den som ska uttrycka sexualitet är kvinnan, verbalt eller med
blickar. I Harlequin möter vi dock en man som också han brutits ned och tagits över av sin kropp. Hans lust är ingående
beskriven i samma termer som kvinnans – darrningar, vågor
av lust och högljudda stönanden.

Erövrade män?
Det är den passionerade kärleken, den som hotar störa ordningen med sin anarkistiska förmåga att sätta alla vardagliga
rutiner ur spel, för att tala med Anthony Giddens, som dessa
berättelser celebrerar.23 Den känslomässiga involveringen med
den andra är så stark att framförallt mannen ignorerar alla sina
övriga plikter och åtaganden. Även om de känslor som åsynen av den andras kropp väcker överväldigar dem båda, är det
den manliga förvirringen som beskrivs mest utförligt, nästan
lystet. Känslorna som hon framkallar gör honom oförmögen
att fungera rationellt, att arbeta och framförallt att stå emot
henne. Mannens inre kamp för att behålla sitt oberoende och
sin rationalitet är en kamp läsaren vet att han är dömd att
förlora:
Catherine har bestämt sig för att få honom på andra tankar. När hon är klar med honom kommer Luke inte bara
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ha glömt sitt löfte utan även sitt eget namn. (Playboy på
fall, s. 1)
Han måste försöka ta sig samman igen. Placera Holly på ett
ställe där hans förnuft kunde hantera henne och hans känslor för henne. Han måste börja jobba igen. Ändå längtade
han efter henne som en narkoman längtade efter sin nästa
fix. (Chefens julklapp, s. 108)
Aldrig hade han kunnat tro att det skulle vara så här svårt
att överleva utan Kate, men nu kämpade han sig igenom
varenda dag likt en opiumberoende utan sin pipa. (Markisens favorit, s. 263)
Helena kände en aning av makt. Han kunde låtsas att han
hatade henne hur mycket han ville, men han var absolut
inte opåverkad av henne. Glöden i hans ögon gav henne
mer kontroll än hon kunnat hoppas på. (En natt, ett liv, s. 37)

Det är först i slutet av berättelsen som den romantiska kärleksfantasin blommar ut och blir viktigare än det skriande sexuella
begäret. Den romantiska kärleken blir, på det yttre berättarplanet, lösningen på dilemmat mellan den pulserande kroppen
och förnuftet, tanken – en lösning som inträder först när de
båda övertygas om den andras kärlek. Medan konflikten och
berättelserna till största delen utspelas i ett verbalt vakuum där
bara kropparna och ögonen ”talar”, är klimax nådd i och med
mannens artikulerande av, eller snarare kapitulerande inför,
sina känslor:
– Jag har lärt mig att lyssna på mina känslor. […] Jag erkände äntligen att jag älskar dig, Helena. (En natt, ett liv,
s. 140)
– Det var ju också ett jäkla tillfälle att inse att han älskade
Claire, verkligen älskade henne. (Håll kvar magin, s. 303)

Genom hans deklarering av sin kärlek får hon slutgiltigt tillgång till honom, till hans styrka, hans pengar, status och käns45
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lor. Genom att erkänna sitt beroende av henne lägger han
sig också till med ett feminint kodat relationellt själv. Han är
tämjd, eller helt enkelt likadan.

Ideala män
I den romantiska chick-lit-genren framställs den passionerade
kärleken inte sällan som något överskattat och övergående
där livet med den ibland tråkige men pålitlige pojkvännen/
mannen är att föredra. Det som präglar kvinnors berättelser
om män och den heterosexuella relationen är desillusion över
den icke-infriade romansen. Sidorna är fyllda med hjältinnor
som suckar lite besviket över den frånvarande passionen, för
att sedan ruska på sig och inse att det är bäst att nöja sig med
det man kan få.
Den man Harlequinkvinnan däremot möter, älskar kvinnors kompetens, självständighet, deras upphetsning, kön och
också deras ilska. Det är en man som ger henne allt vad hon
vill ha och behöver, precis allt: fantastiska orgasmer, en partner
som lyssnar och förstår henne, som genomgår en emotionell
transformering, som inser och erkänner sitt behov av henne.
Kort sagt, någon som ser och behandlar henne som ett subjekt.
I denna kärleksfantasi är också bilden av relationen mellan
könen långt från den mer problematiserande ton vi möter i
veckopress riktad till kvinnor. Tips och råd har här sedan lång
tid handlat om hur kvinnor ska lära sig män, lära sig förstå
deras känslotillstånd och identifiera sig med det som sägs vara
deras sätt att förhålla sig till världen. I Harlequin finns inga
kvinnor som försöker förstå män eller förklara sig själva inför
dem. Mannen här är uppslukad av henne, koncentrerad på
hennes vara och tillfredsställelse, han försöker snarare förstå
henne. Den känslomässiga förändring han genomgår handlar
just om att känna, förstå och identifiera sig med det feminina,
och den slutgiltiga insikten är att män inte är känslomässigt
oberoende av kvinnor. Tvärtom.
Såväl kvinnor som män i Harlequin upplever känslor som
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något hotande och har få om några nära vänner eller familj.
De är båda frågande inför varandra, övertygade om den andras
ointresse, och fast beslutna att inte vilja något, att inte önska
något, förutom på det fysiska planet. Det pågår ingen artikulerad självreflexivitet av den typ som chick-lit-böckerna byggs
upp kring, det vill säga där man talar sin historia, sitt förflutna,
sin framtid, sina förhoppningar och drömmar när det gäller
kärlek. De två huvudpersonerna är istället som inneslutna i
sig själva, känslomässigt alienerade inte bara från varandra
utan från världen i övrigt. De har lärt sig att inte lita på någon
och att få bekräftelse via arbetet istället för i intima relationer.
Dessa mer traditionellt maskulina egenskaper finns således
även hos henne. Och de känslomässiga upplevelserna och erfarenheterna under berättelsens gång är i hög grad likartade
hos dem båda (begäret, insikten, tilliten). Medan den kvinnliga karaktären skrivs in i den ”maskulina världen” av självkontroll, effektivitet och icke-känslosamhet, tillskrivs mannen traditionellt feminina attribut genom att styras av sina
känslor och av sin kropp. Betonandet av det kroppsliga löser
också upp den ihärdiga uppdelningen med kvinnan som kropp
och mannen som tanke, ratio. På det sättet försvinner även en
mer negativ tolkning av kroppen och känslans kraft.24 Passionen beskrivs ingående som en fysiologiskt betvingande kraft.
Kroppen står som en befriare, en autenticitetsmarkör, och det
är den fysiska reaktionen som till slut bryter ned deras självkontroll och emotionella alienation.
I denna idealiserade och essentialistiska förståelse av kroppen står blicken som katalysator för det sanna jaget, det jag
som bara ofrivilliga reaktioner kan frammana och göra synligt
inför andra. Betoningen på intensiva kroppsupplevelser framkallade av blicken på den andra, och det subjektsblivande som
de slutligen leder fram till, illustrerar en föreställning om en
möjlig direkt länk till den andra, om att bli ”hel” genom den
andras blick. Detta är något som inte kan uppnås genom språket, som av hävd splittrar oss genom sin föregivna struktur
och genom att vi aldrig kan vara riktigt säkra på att människor
menar det de säger. Men bilden av oss själva i den andras ögon
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kan bära på idén om möjligheten att överkomma denna barriär
mot världen.
Att blicken kan godtas som garant för känslans autenticitet
beror på en grundmurad essentialism, menar Kevin Goddard.25
Det är tanken om existensen av ett ”naturligt” jag, antingen
dolt eller synligt, som möjliggör att blicken kan få denna betydelse. I Harlequin är den ideala mannen han som ser – både
bildligt och bokstavligt. Han som ser på henne och som ser
utöver den kropp han ser. Här förändras den traditionella manliga blickpositionen genom att kvinnan ”tar” blicken och låter det feminina subjektblivandet illustreras genom mannens
blick. Enligt Lacan är begär och brist utgångspunkten för vår
identitet. Jaget skapas i processen av att ge efter inför begäret
av den Andre. Blicken blir uttrycket för det ideala, det som kan
göra oss kompletta, genom att spegla oss såsom vi vill bli sedda:
som begärda. Men den blick jaget möter är inte en seende blick
utan en önskad blick i den andres ögon. I slutändan är den
blick som jaget får därför otillfredsställande. Den andre tittar
inte på självet såsom självet i sin föreställning vill bli tittad på.
Därmed blir längtan uttrycket för den brist som begäret aldrig
kan fylla.26
Denna kulturellt etablerade längtan kan emellertid sägas få
en imaginär lösning när Harlequinberättelsen skriver fram sin
ideala man. Utvägen blir just den idealiserade mannens blick
– den som betecknar såväl beslagtagandet av hans begär, hans
kropp, hans tankar, hans känslor (och arbetsförmåga) som realiseringen av hennes sanna jag.
Och vilken kärleksfantasi kan vara starkare?
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Material från Harlequin
Bara stjärnorna ser på, 2009, Trish Morey (Romantik)
Beskyddaren, 2009, Cara Summers (Krim)
Bruden som sa nej!, 2004, Sandra Marton (Romantik)
Chefens julklapp, 2010, Yvonne Lindsay (Passion)
Dina läppar säger nej…, 2010, Jennifer Lewis (Passion)
En natt, ett liv, 2010, Yvonne Lindsay (Passion)
Håll kvar magin, 2010, Catherine Mann (Passion)
Leva för stunden, 2004, Jeanie London (Lust)
Markisens favorit, 2010, Deborah Simmons (Historisk)
Playboy på fall, 2002, Cherry Adair (Passion)

Noter
1. Ägare är mediekoncernen Torstar Corporation med huvudkontor
i Kanada, se www.harlequin.com, www.harlequin.se, http://en. wikipedia.org/wiki/Harlequin_Enterprises.
2. En s.k. Harlequinformel kunde förr ges till hugade författare
vilka fick skriva under pseudonym.
3. Se bl.a. Radway 1991, Modleski 1988, Ebert 1988, Snitow 1995
(1979).
4. Ebert 1988, s. 21.
5. Rabine 1985.
6. Cohn 1988, se också Lee 2008.
7. Se Dyer 2002 (1992), Jameson 1979.
8. Cohn 1988.
9. Jag kan inte med bestämdhet säga när detta hände men i böcker
från 1993 återfinns denna berättarteknik.
10. Förekomsten av enbart ett kvinnligt berättarjag är utmärkande
för chick-lit överlag, men som exempel kan bästsäljande författaren
Marian Keyes nämnas, liksom bland många andra Jane Moore och
Sophie Kinsella.
11. Dyer 2002 (1992).
12. Fiktionen kan även sägas erbjuda ett större utrymme för idealiserade framställningar av manlighet och av relationen mellan könen
än flera andra genrer, såsom veckopress riktad till kvinnor. I den sistnämnda månar man istället om att erbjuda råd och tips och fiktionen
har helt försvunnit, se Hirdman 2002.
13. Darbyshire 2002, s. 79.
14. Bal 1996.
15. Tydliga exempel är de gamla slavekonomierna där den nedslag-
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na blicken gestaltade slavens underordnade ställning, medan ”ägaren”
hade rätten att såväl titta som närgånget undersöka personen ifråga.
Fram till 1700-talet skulle alla närvarande också slå ned blicken när
kungen kom in i ett rum.
16. Mulvey 1989 (1975).
17. Se bl.a. Gibson & Gibson 1993.
18. Bordo 1999.
19. För ett utförligare resonemang kring denna visuella avsaknad,
se Hirdman 2008.
20. Jacob 1996.
21. Det kvinnliga berättarjaget försvinner dock alltmer som pornografisk röst under 1800-talet och ersätts antingen av en manlig
narratör eller av en opersonlig berättare utan genus, se Jacob 1996.
22. Se Hirdman 2008.
23. Giddens 1992.
24. Se också Lupton 1998.
25. Goddard 2000.
26. Lacan 1977.
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