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Abstract 
Arbetet består av en analys av boken Hey Dolly av Amanda Svensson med fokus på 

genusidentiteter och hur Dolly representerar den nya kvinnan. Hey Dolly innehåller 

traditionella kvinno- och mansroller men personerna i boken bryter också mot de traditionella 

genusidentiteterna.  

 

Den nya sortens kvinna som Dolly representerar är en person som pendlar mellan rollerna och 

utmanar. Hon kämpar med sin genusidentitet och öppnar slutligen upp för alla att befinna sig i 

en gråzon. Resultatet blir en ny genusidentitet där en man kan vara mjuk och manlig och en 

kvinna kan vara hård men kvinnlig. Dolly tänker inte välja och tycker inte att andra ska 

behöva välja heller.  

 

 

Nyckelord: Amanda Svensson, Hey Dolly, genusidentitet, genusperspektiv. 
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Inledning 
Hey Dolly är Amanda Svenssons hyllade debut som publicerades på Norstedts 2008. Amanda 

Svensson är född 1987 och skriver om en ung kvinna och hennes upplevelser under en kort 

period av sitt liv.  

Dolly är en ung kvinna som lever med sin mamma och två syskon som hon inte har någon 

nära relation till. Pappan är död. Dolly i sin tur söker efter sin identitet och utforskar 

relationer, gränser och sin genusidentitet. Jenny Teleman på Sveriges Radio menar att Hey 

Dolly är en verbal dagboksrapport från en självsäker och osäker ung flicka på gränsen till 

vuxen. Hon skriver även att Dolly är slagfärdig om allt – från kärlek, relationer till egna 

neuroser.”1 Annina Rabe på Svenska Dagbladet skriver: ”Det är länge sedan jag stötte på ett 

sådan oförutsägbart berättarjag som Dolly, och en sådan följsam berättare som Amanda 

Svensson.[...] Men framför allt är det länge sedan jag mötte en kvinnlig huvudperson i ung 

svensk prosa med så mycket självklar jävlaranamma som Dolly.”2  

Vissa av recensenterna menar vidare att Dolly är en version av den nya mannen.3 Amanda 

Svensson själv är kluven. ”Många tjejer är de nya männen. Däremot är männen sällan de nya 

kvinnorna. Det finns inte så mycket plats för känslosamhet idag. Det märker man på Dolly 

också. Men hon är otroligt könsstereotyp i en del värderingar.”4 Det man däremot kan säga 

utan att överdriva är att Dolly är frispråkig och pratar om allt från menstruation till 

framstjärtar och ofta går till gynekologen. Hon associerar snabbt och fantiserar mycket så 

gränsen mellan ”sanning” och fiktion blir något flytande.  

 

Oline Stig på Sydsvenskan menar att detta bidrar till att göra henne till en ovanlig karaktär 

som sällan ses i svensk litteratur. ”Medan jag läser funderar jag på varför det är så ont om 

kvinnor som Dolly i litteraturen [...] på det hela taget översvämmas svenska romaner av 

jagsvaga, anorektiska och kärlekskranka unga kvinnor.”5 

 

Jan Arnald på Expressen reflekterar; ”Det är en nästan vuxen tjejs pungspark rätt in i 

vuxenvärlden. Att (i alla fall som vuxen, dessutom manlig läsare) ens försöka identifiera sig 

med den ljugande, självbedragande, fräsande aggressiva Dolly är lönlöst. [...] Vad är 

                                                
1 Jenny Teleman, Högrealistisk sunkighet i Amanda Svenssons debut Hey Dolly, sr.se, 21 april 2008 
2 Annina Rabe, Ung ångest skildrad med glatt humör, svd.se, 21 april 2008 
3 Lina Kalmteg, Kritikerna faller för Dolly, svd.se, 22 april 2008 
4 Ibid.  
5 Oline Stig, Hey Dolly, sydsvenskan.se, 22 april 2008 
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meningen med det här? Är det bara en provocerande karatekick utan djupare syfte? En 

självbiografisk uppkastning? Är det en identifikationsbok för förvirrade tjejer på randen till 

vuxenheten? Eller snarare en reningsprocess där en familjeflicka i litterär form lever ut allt det 

hon inte har vågat leva ut i verkligheten? Är det kanske en ironisk skildring av den samtida 

ytlighetens långtgående effekter? Eller till och med beskrivningen av framväxten av en ny 

sorts kvinna?”6 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera Hey Dolly av Amanda Svensson ur ett 

genusperspektiv för att ge svar på frågeställningarna. 

 

• På vilka sätt representerar Hey Dolly en ny sorts kvinna? 

• Vilka genusidentiteter finns representerade i Hey Dolly? 

 

Metod 
Jag gör en kvalitativ läsning av Hey Dolly utifrån genusperspektiv där tidigare forskning 

används som ”glasögon” vid läsningen av texten. Passager i Hey Dolly som visar på de 

rådande normerna (t.ex. ordval, beteenden) eller brott mot dessa normer (en ny sorts kvinna 

eller man) ställs mot tidigare forskning för att på så sätt kunna besvara mina frågeställningar.  

  

                                                
6 Jan Arnald, Amanda Svensson / Hey Dolly, expressen.se, 21 april 2008 
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Tidigare forskning 

Skapandet av genus 

Nina Björk menar att ordet kvinna är laddat med andra saker än sin tydliga definition. Kvinna 

innebär inte bara en person med bröst och slida utan ordet för också med sig andra 

associationer.7 Kvinnlighet är inte något biologiskt givet utan konstrueras i samhället.8 Detta 

har man successivt börjat inse eftersom studier visat att vad som anses är manligt eller 

kvinnligt skiljer sig mellan olika kulturer.9 Genus är således kulturellt konstruerat och 

iscensätts när vi beter oss enligt mönster som förväntas av oss utifrån vilket kön vi har och 

vilken roll vi därmed bör spela.10 I reklam, modevärld och kvinnopress skapas bilder av 

kvinnan som har likhetstecken mellan en kvinnlig kvinna och en vacker, vårdad kropp.11 

Denna vårdade kropp kan du aldrig vara nöjd med eftersom det alltid finns något som ska 

förbättras för att uppnå mer kvinnlighet.12 Kvinnligheten ska omformas via återkommande 

ritualer där vi imiterar ett icke-existerande original.13 

 

Kvinnlighet förknippas i sin tur med vissa egenskaper så som; böljande, känslig, sensuell, 

skön, svepande, behagfull, insmickrande, mjuk, kokett och mild etc.14 Dessa egenskaper och 

andra egenskaper som förknippas med kvinnlighet har i sin tur kopplingar till negativa 

aspekter som till exempel att känslighet och intuition kan tyda på att det saknas förnuft, 

passivitet tyder på att det saknas handlingskraft o.s.v.15 Kvinnlighet innebär också att finnas 

till för andra, känna omsorg, bry sig om, lyssna, hjälpa, pyssla om och göra uppoffringar.16 

Enligt tidigare teorier ärver kvinnor dessa egenskaper för artens överlevnads skull. Vi pysslar 

om och vårdar, uppoffrar oss och väljer en stark man för vår avkommas skull.17  Män å sin 

sida ska äga egenskaper som rationalitet, effektivitet och logik.18 Vidare ska de vara 

självständiga, målmedvetna samt kunna fatta snabba och förnuftiga beslut.19 Manligt och 

                                                
7 Nina Björk, Under det Rosa täcket (Borås, 1996), s. 14 
8 Lena Gerholm, ”Inledning”, Behag och begär, red. Lena Gerholm (Stockholm, 2000), s. 9 
9 Birgitta Meurling, ”Tro, kön och erotik”, Familj och kön, red. Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona 
(Lund, 1999), s. 77 
10 Ann Frisell Ellburg, ”Jakten på den perfekta näsan”, Behag och begär, red. Lena Gerholm (Stockholm, 2000), s. 23 
11 Björk, 1996, s. 17 
12 Ibid., s. 28 
13 Ann Frisell Ellburg, 2000, s. 24 
14 Björk, 1996, s. 22 
15 Ibid., s. 23 
16 Ibid., s. 32 
17 Ibid., s. 60 
18 Ibid., s. 225 
19 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm 2002), s. 82 
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kvinnligt utformas således inte av faktiska biologiska skillnader mellan könen utan av de 

kulturella tolkningar som görs av biologiska skillnader.20 Och dessa tolkningar varierar 

beroende på tid och kultur etc. 21 Genus sitter alltså inte bara i kroppen utan genomsyrar hela 

vårt samhälle och skapas i möten med andra, såväl som i tankar, handlingar och artefakter.22  

Könsnormer 

Redan de gamla grekerna diskuterade kring de binära paren och så har det fortsatt fram till 

idag där kvinnan får representera död, mörker, svaghet, materia och orenhet. Mannen är livet, 

ljuset, kraften, anden och renheten.23 Mannen ska vara duktig, beslutsam, modig och stark 

medan kvinnan ska vara älskvärd.24 Män förknippas således med offentligheten medan 

kvinnor förknippas med hemmet och den lågt värderade privata sfären.25 

 

Om normen bryts kan det ske med ett visst beröm när exempelvis en kvinna tar sig an 

manliga verksamheter som bilkörning eller styrkeprestationer.26 Flickor får därmed vara 

pojkflickor medan pojkar sällan beröms för att de exempelvis bär kjol eller rider.27 Men det 

kan räcka med att bära för manliga kläder eller ha för kortklippt hår för att denna tolerans ska 

ta slut.28 För att attrahera det motsatta könet bör du därför delta i det heterosexuella spelets 

logik och återgå till en klädsel och ett beteende som faller inom det snäva idealet.29 Den som 

bryter mot normen anses inte normal – men kanske queer. Queer innebär att man har ett 

kritiskt förhållningssätt till det normala, man bryter således mot normen.30 

Det heteronormativa kollektivet 

Queerteori behandlar enligt Tiina Rosenberg heteronormativiteten.31 Heteronormen anses av 

en del som ytterligare ett uttryck för patriarkatets förtryck.32 Kvinnan bör ha en man och vara 

                                                
20 Don Kulick, ”Homosexuellt beteende inom antropologisk teori och på Nya Guinea”, Från kön till genus, red. Don 
Kulick (Uppsala, 2004), s. 11, Gemzöe, 2002, s. 80 
21 Anna Maria Höglund, Män och kvinnor – vad vet en genusvetare? (Stockholm, 2000), s. 115 
22 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Lund, 2001) s. 16, Birgitta Meurling, ”Tro, kön och 
makt – prästfamiljen som könsrelation”, Familj och kön, red. Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona 
(Lund, 1999), s. 82 
23 Hirdman, 2001, s. 35, Gemzöe, 2002, s. 83 
24 Hirdman, 2001, s. 43-51 
25 Gemzöe, 2002, s. 77 
26 Hirdman, 2001, s. 66 
27 Ulrika Dahl, ”Scener ur ett äktenskap”, Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm, 2005), s. 61 
28 Fanny Ambjörnsson, ”Johannas förändring”, Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm, 2005), s. 187 
29 Ambjörnsson, 2005, s. 193 
30 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, (Stockholm, 2006), s. 8 
31 Höglund, 2000, s. 64 
32 Gemzöe, 2002, s. 99 
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en god moder eller också riskerar hon att hamna i rollen som horan. Modern, madonnan är 

fast i den uppoffrande rollen och horan representerar förtrycket av den kvinnliga 

sexualiteten.33 Att ses som lösaktig är bland det värsta man kan betraktas som. Detta innebär 

att man som kvinna helst inte ska tala öppet om sina sexuella bravader utan hålla på sig och 

bli kär i den du har sex med.34 Tvåsamma, reproduktiva, heterosexuella relationer är det 

ideala och det som bryter mot detta baktalas och beklagas.35 

 

Ett heterosexuellt liv ses som det mest naturliga och åtråvärda sättet att leva. Lagar, 

strukturer, handlingar och relationer upprätthåller heteronormen som det självklara valet för 

alla trots att många i dagens samhälle faller utanför denna norm.36 Det finns trots allt en stor 

del av befolkningen som faktiskt inte vill eller kan leva enligt heteronormen – där relationen 

med en man och barnafödande samt familjebildning är en central del. Dessa osynliggörs till 

stor del och känner sig obekväma i den roll de förväntas spela.37  

Kvinnlig sexualitet – från madonna till hora 

Kvinnans främsta egenskap har sagts vara hennes blygsamhet. Hennes sexuella 

återhållsamhet skulle rädda oss alla från undergång. Istället ägde kvinnan förmågan till 

moderskärlek och önskan om samlevnad.38 Kvinnor hade på så sätt lite begär och sexualdrift. 

Anledningen till att de gick med på sexuella eskapader handlade om deras önskan efter att bli 

mödrar.39 Senare har den unga kvinnan beskrivits i den erotiska berättartraditionen som en 

fresterska, förförerska samt som längtande och väntande på en man. Gifta kvinnor eller äldre 

kvinnor framställs som omättliga och liderliga.40  

 

Detta sätt att se på kvinnlig sexualitet hör tätt samman med hora-madonna-komplexet. 

Antingen är kvinnan madonna – frigid och obefläckad – eller hora. Om en kvinna är öppen 

med sin sexualitet eller har erfarenhet av att vara med flera män så tillskrivs hon diverse 

skällsord. Hon ska helst vara emotionellt bunden till mannen eller männen ifråga för att inte 

                                                
33 Gemzöe, 2002, s. 101 
34 Ambjörnsson, 2006, s. 127 f 
35 Ibid., s. 159 
36 Ibid., s. 52-60 
37 Ibid., s. 60 
38 Pia Laskar, ”Förnuft och instinkt”, Framtidens feminismer, red. Paulina de los Reyes & Satu Gröndal (Hägersten, 
2007), s. 55  
39 Laskar, 2007, s. 56 
40 Inger Lövkrona, ”Hierarki och makt – den förmoderna familjen som genusrelation”, Familj och kön, red. Birgitta 
Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona (Lund 1999), s. 29 
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ses som förtappad.41 Flickor ska vara känslosamma men inte liderliga och sexgalna – om de är 

det associeras de direkt till porr eller prostitution.42    

Feminism 

Gemzöe menar att en feminist är en person som anser att kvinnor är underordnade män och att 

det bör ändras på.43 Inom feminismen finns det olika inriktningar beroende på ur vilken 

kontext inriktningen växt fram.  

Liberalfeministen vill att kvinnor ska ha samma demokratiska fri- och rättigheter som män. 

De tror på uppfostran, utbildning och på attitydförändringar som medel för att förändra 

kvinnors underordnade position. I dagens samhälle är lika lön och jämlik representation i 

styrelser och inom politiken viktiga frågor. Liberalfeministerna menar att kvinnor och män i 

grunden är lika.44  

Radikalfeministen pekar på den privata sfären mer än det offentliga rummet. De visar på 

kontroll av kvinnor i familjen, sexuellt förtryck, kvinnomisshandel och kvinnoförakt. De ser 

patriarkatet som sin gemensamma fiende och anser att det erotiska mötet mellan en man och 

en kvinna aldrig kan vara jämställt förrän patriarkatet är störtat. En del anser att skillnader 

mellan könen är biologiskt betingat och härrör till könsorganens funktion. I dagens samhälle 

är våldtäkt, prostitution, kvinnomisshandel och sexuella övergrepp några av de stora 

frågorna.45  

Marxism/socialistisk feminism bygger på tanken att privategendomens införande och 

klassamhällets uppkomst resulterade i kvinnans underordning. Med fullt deltagande i 

produktionen och lönearbete blir kvinnan fri.46  

Socialistisk radikalfeminism förkastar tanken att kvinnors underordning beror på ekonomisk 

ojämlikhet. De ser klass och kön som förenade med varandra. Patriarkat och kapitalism 

förstärker varandra men kan också konkurrera med varandra. Om den ena upphör, upphör den 

andra och vice versa. De menar således att sexualitet och fortplantning hör samman med 

ekonomi och politik.47  

 

                                                
41 Maud Hägg & Barbro Werkmäster, Kvinnor och sex (Göteborg, 1973), s. 36 ff 
42 Hägg & Werkmäster, 1973, s. 61, 71 
43 Gemzöe, 2002, s. 13 
44 Ibid., s. 30 ff 
45 Ibid., s. 45 ff 
46 Ibid., s 57 ff 
47 Ibid., s. 67 ff, s. 96 
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Inom den feministiska litteraturforskningen analyserar man hur litteraturen och den litterära 

institutionen förmedlar föreställningen om kön och genus. Genom att se på maktrelationen 

mellan könen kan nya frågeställningar skapas som leder till ny kunskap.48 

Den hegemoniska manligheten 

Manlighet formas någonstans mellan det kvinnliga och det överdrivet manliga, enligt Thomas 

Johansson.49 Pojkar har fostrats mot autonomi, karriärtänkande och ett aggressivt 

självhävdande.50 Denna begränsning i frihet som den manliga rationaliteten skapar i känsloliv, 

filosofiska traditioner samt samhällsstrukturer har skapat en motivation för män att försöka 

luckra upp och förändra samhället i en mer jämlik riktning och man kan nu se framväxten av 

en mer jämlik manlighet.51 Även om vi fortfarande kan tala om en manlig hegemoni har den 

blivit mer försvagad och labil.52 Det är inte heller alla män som har tillgång till makten. Det 

finns manliga hierarkier där män kan inta olika positioner inom den manliga hierarkin. 

Hegemonisk-dominant, delaktig och underordnad är de indelningar Johansson gör  men 

tillägger att det såklart finns variationer inom de olika nivåerna beroende på etnicitet, klass 

etc. De män som klassas som hegemonisk-dominanta är t.ex. de män som har ledande 

positioner inom näringsliv. De innehar såväl kulturell som ekonomisk makt. Den delaktiga 

manligheten har tillgång till den hegemoniska positionen men kompromissar och förhandlar 

med de kvinnor som delar deras vardag. Det finns dock en tydlig gräns för hur långt en man 

får gå för att inte bli underordnad. Om de är för feminina underordnas de snabbt andra män. 

Johansson kompletterar hierarkin med den oppositionella och den nostalgiska positionen. Den 

oppositionella manligheten präglas av nära samarbete med kvinnor och ett kritiskt 

ställningstagande till de manliga strukturerna där det skapas en plattform för att bekämpa den 

hegemoniska manligheten. Den nostalgiska positionen längtar tillbaka till urmanligheten, 

myten om en man med stark inre känsla av maskulinitet.53 En fortsatt strävan mot jämlikhet 

mellan könen kan leda till gränsöverskridanden eller till könspolariseringar.54 Ett problem i 

processen är mäns problematiska förhållande till sitt känsloliv, när det blir svårt att formulera 

en ny manlighet.55 Traditionellt lär sig den unge mannen att kroppslig disciplinering är en del 

                                                
48 Åsa Arping & Anna Nordenstam, ”Förord”, Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, red. Åsa Arping & Anna 
Nordenstam (Lund, 2005,) s. 7 
49 Thomas Johansson, Det första könet? (Lund, 2000), s. 18 
50 Johansson, 2000, s. 21 
51 Ibid., s. 27 f 
52 Ibid., s. 35 
53 Ibid., s. 38 ff 
54 Ibid., s. 41 
55 Ibid., s. 44 



 10 

i att bli man. Män ska inte förlora kontrollen – den rationelle mannen förnekar emotioner, 

irrationella föreställningar och kroppsliga sensationer.56 Man talar idag om den nye mannen 

som är osäker på sin identitet och upplever manligheten som instabil.57 Männen anammar 

beteenden som traditionellt anses som kvinnliga t.ex. att män mer intresserar sig för sina 

dofter och sitt utseende.58 Tidigare har det främst handlat om pengar, karriär och makt.59 

Patriarkatets fall påverkar de intima relationerna genom att det krävs mer tillit när rollerna och 

makten inte är tydligt fördelad från början. Det krävs flexibilitet, smidighet och sensibilitet 

vilket kan vara påfrestande för de intima relationerna mellan män och kvinnor.60 Det krävs 

därmed att man arbetar på två nivåer; maktstrukturer och mentala föreställningar, för att 

överskrida polariseringar som råder.61 Föreställningar om mannen kan t.ex. vara den tyste 

mannen som uttrycker beslutsamhet, viljestyrka, målinriktning, disciplin och känslokontroll.62 

En annan vanligt förekommande bild inom bl.a. litteraturen är den frånvarande fadern som 

något diffust, okänt och främmande.63  

                                                
56 Johansson, 2000, s. 50 
57 Ibid., s. 53 
58 Ibid., s. 54 f 
59 Ibid., s. 101 
60 Ibid., s. 116 
61 Ibid., s. 123 
62 Ibid., s. 131 
63 Ibid., s. 156 
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Analys 

Fabula, sujet och exposition i Hey Dolly 

Anslag 

Vi kastas in medias res in i Dollys värld. Vår första introduktion av Dolly är ett kort 

telefonsamtal med pojkvännen Mårten och en episod när Dolly är hos barnmorskan Lena. 

Sedan berättar hon om sitt kärlekskranka hjärta och har tillbakablickar på sin barndom och 

berättar om hur modern ogillade passionerade utspel. Efter detta presenteras Marvin som 

hennes vän. Han är framgångsrik och introducerar vikten av att ha något eget, något som han 

liknar vid en ficklampa.  

Presentation 

Efter detta anslag introduceras vännen Emma och hennes pappa presenteras som en 

frånvarande, alkoholiserad pappa. Senare är Dolly på släktmiddag med Mårtens familj och 

försöker vara en bra svärdotter. I kapitel tio berättar Dolly om fula barn som hon vill hjälpa att 

bli snyggare. Sedan onanerar Dolly och Mårten i badkaret och vi får veta att Dolly gillar 

Hollywood och amerikanska produktioner. Hon känner sig som Scarlett Johansson i Lost in 

translation som inte kan kommunicera med sin pojkvän och därefter dyker rockstjärnan upp. 

Han är farlig, nonchalant, egoistisk och knarkar. Dollys familj och vänner introduceras och vi 

förstår att vännen Katrin varit mobbad och inte är psykiskt stabil samt att Emma är 

anorektiker. 

Vändpunkt och fördjupning 

Efter detta dyker rockstjärnan upp, skapar kaos och Dolly springer till Mårten i panik. Han är 

tyvärr inte hemma så hon ger upp och tar ut sin besvikelse på honom nästa gång de ses. 

Mårten blir då ledsen och hon raljerar över hans känslighet. De konverserar senare på MSN 

där Dolly söker bekräftelse men går bet, så hon sticker ut och träffar en kille som hon går hem 

med. Morgonen efter vaknar hon av att Mårten ringer på dörren. Otroheten avslöjas och 

rockstjärnan sitter i köket och betraktar det hela nonchalant.  
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Mittpunkt och konfliktupptrappning 

Mårten gör slut och Dolly funderar sedan på singellivet och går från att tycka att det är bra till 

att tycka det är ensamt och ett misstag för att tillslut söka tröst. Dolly känner sexuell 

frustration och har sex med en kille på grund av storleken på hans könsorgan. 

Filosofen/cineasten dyker därefter upp och konfronterar Dolly med att hon egentligen är en 

romantiker, men Dolly använder Simone de Beauvoir som ett försvar mot hans angrepp. 

 

Mamman berättar att hon avlivade familjens hund. Dolly besöker sedan Emma som bara spyr 

och super. Katrin är chockerad över att Dolly haft sex med Peter som mobbade Katrin när hon 

var mindre. Katrin försöker därefter ta livet av sig och hamnar på sjukhus. Dolly ringer dit 

och kallar Katrin för en jävla hora.  

 

I kapitel 42 springer Dolly i panik till Lena. Lena föreslår en terapeut varvid Dolly attackerar 

henne verbalt och anser att hon är en förrädare. Hon söker sig då till Marvin och erkänner att 

hon har en kris och de försöker tillsammans hitta en lösning.  

Vändpunkt och konfliktupplösning 

Marvin och Dolly går på en vernissage. Mårten och hans nya tjej är där liksom rockstjärnan. 

Illusionen brister, rockstjärnan löper amok på vernissagen och visar sig vara Dollys alter ego. 

Marvin och Dolly sätter sedan igång med åtgärderna. Dolly möter cineast/filosofen och går 

med på en date. Efter detta blir det en rannsakan huruvida alla problem är lösta bara för att en 

kille dyker upp. I denna rannsakan uppmärksammas metafiktionen och läsaren blir extra 

medvetna om att berättelsen är uppdiktad.  

Slut och avtoning 

Dolly besöker Katrin på sjukhuset och ger henne lösögonfransar eftersom Katrin dragit bort 

alla sina. Därefter avslutar Dolly och rockstjärnan sin ”relation” och Dolly inser att han är 

hennes fantasifoster. Dolly säljer Katrins oskuld på eBay som julklapp. Emma ringer och ska 

sticka till Berlin. Marvin och Dolly är på mässa. Hon fantiserar om stora brinnande scenerier 

och säger slutligen att hon och alla människor har en ficklampa i sig.  



 13 

Sammanfattande och förtydligande kommentarer 

För att sammanfatta och förtydliga är Hey Dolly en samtida roman och handlar om Dolly som 

genomgår en personlig kris.  

Författare och berättare 
I berättelsen finns en extradiegetisk författare men en autodiegetisk berättare och en 

inomstående fokalisator. Dolly är således huvudperson och hennes perspektiv berättas ur ett 

jag-perspektiv och vi får veta hennes tankar och känslor på ett subjektivt sätt. Däremot är det 

problematiskt att ta del av Dollys tankar på det här sättet eftersom hon har så dålig självinsikt, 

vilket innebär att läsaren inte riktigt kan lita på berättaren. Det blir då ett ontologiskt dilemma där 

läsaren försöker skilja mellan det verkliga och det fiktiva och kan aldrig riktigt veta till vilken 

grad hon lyckats med det. Då och då blir också läsaren medveten om att det är fiktion när 

berättaren talar till läsaren i form av en intradiegetisk berättare. Vid dessa tillfällen visar 

berättaren en självinsikt och kan plötsligt relatera till sig själv och sitt beteende på ett rationellt 

sätt till skillnad från när handlingen förs framåt enbart med hjälp av beskrivningar av hennes 

handlande eller hennes dialog. Dollys handlingar och dialoger är inte alltid rationella och logiska 

men hennes tankevärld skapar en viss förståelse för handlingarna.  

Tiden 
Vi får följa Dolly under en kort period av livet men får ta del av en längre tid genom 

tillbakablickar. Berättaren anger inga bestämda tidsangivelser men den berättelsen som sker i 

”nuet” kan tolkas som cirka ett halvår. Det börjar när det inte är vinter och avsluts vid jul. 

Berättaren lägger inte heller någon större vikt vid andra referenser som plats eller ålder. Vi 

förstår efter ett tag att de befinner sig i Malmö och på vissa adresser i Malmö. Utifrån de 

filmer och författare som nämns i berättelsen kan vi förstå att den är samtida. Men det känns 

också som att det är ett samtida problem som behandlas i berättelsen. Den nutida berättelsen 

har en ganska rättfram, kronologisk disposition men vävs samman med en del tillbakablickar 

och instick av olika slag t.ex. dikter, referat etc. Tillbakablickarna innebär att tidsaxeln 

sträcker sig ca 14 år tillbaka i tiden fram till nutid. Sujeten är däremot komprimerad och 

byggs upp av SMS, MSN, korta inlägg, möten, tankar, dialoger etc. Det blandas vilt mellan 

stilar, uttryck och intryck. Referenserna glider mellan högt och lågt och vi ser knappt skymten 

av närgångna miljöbeskrivningar. Dessa ordlekar och stilbrott bidrar till att skapa en känsla av 

kaos. Men det bidrar också till att ge berättelsen en historisk förankring. Det går inte att 

nämna t.ex. Simone de Beauvoir eller Karin Boye utan att läsaren får vissa associationer.  
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Berättarstil 
Hey Dolly är skriven på olika sätt beroende på kapitel och handling. Berättarstilen bidrar till 

att göra berättelsen samtida men samtidigt gör det att läsaren lättare förstår skeenden inuti och 

utanför personerna. Detta kan göra att boken blir datumbestämd och känns ”tidigt 2000-tal” 

redan om ett par år. Kapitlen är korta och nästan som dagboksanteckningar eller blogg-text. 

Ibland är de skrivna i raka ordflöden, ibland i dialoger, ibland berättande, ibland citat från 

SMS etc. Berättelsen innehåller många referenser till andra verk och författare. Dolly tänker 

på olika filmer och dikter bl.a. får Lost in translation förklara känslolägen och föra berättelsen 

framåt. Hon drar paralleller till författare och nutidshändelser, vilket gör berättelsen till ett 

nutidsdokument och sätter in det i en kontext. Det finns mycket av Hollywood och 

kändisvärlden i historien, vilket skulle kunna ge den en ytlig känsla men samtidigt finns det 

referenser till poesi och ”finkultur” vilket drar upp förväntningarna på vem Dolly är och vem 

hon representerar. Dessutom har Amanda Svensson ett sätt att skriva som gör att allt får en 

humoristisk twist. Dollys maniska och självdestruktiva sida blir något som man skrattar åt 

trots att det bitvis är rätt så sorgligt. Hon använder sig mycket av liknelser; ”[...]spräcker han 

stämningen som en mödomshinna [...]”64, ”[...]svider det som magsyra, nyponpulver, whisky i 

öppna sår [...]”65 och metaforer; ”Lenas varma livmodermun [...]”66. Hon är inte heller 

främmande för hyperboler; ”De ligger i drivor på taken [...]”67, ”Blodet flödar [...]”68 etc. 

Dessa överdrifter och liknelser är oväntade och bidrar till att göra stilen personlig och ge den 

en humoristisk ton.  

Kvinnorna i Hey Dolly 

Huvudpersonen är Dolly, som förefaller vara en splittrad person men med handlingskraft och 

energi. Hon har starka föreställningar om hur saker ska vara och förväntar sig att världen 

accepterar det. Hon är rapp och emellanåt självdestruktiv. Hon är rak och ganska tonårsaktig i 

sitt sätt att hantera människor och problem. Dolly suktar efter närhet och kärlek men tar stort 

avstånd från den känslan. Hon hyser ett stort kvinnoförakt som enligt henne själv alstrats av 

hennes vänners inlärda hjälplöshet. Dolly menar att när de är så sköra hela tiden, så har de 

ingen nytta av varandra och det är huvudanledningen till att hon inte gillar tjejer. Hon vill inte 

kännas vid sina romantiska eller mjuka sidor samtidigt som hon ser sig som de mobbades 

                                                
64 Amanda Svensson, Hey Dolly (Stockholm, 2008), s. 89 
65 Svensson, 2008, s. 93 
66 Ibid., s. 100 
67 Ibid., s. 106 
68 Ibid., s. 108 
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skyddshelgon. Hon tar ansvar för sina vänner, älskar dem eller hyser en viss tillgivenhet 

gentemot dem trots deras svagheter och menar vidare att de kan vara riktigt charmiga med 

sina små egenheter i lämpliga doser. Men hon blir samtidigt väldigt frustrerad ner de inte 

förefaller finnas där för henne. Hon är mjuk och hård på samma gång – just denna 

kombination kan vara en bild av den nya sortens kvinna.   

 

Dolly har en mamma som representerar den präktiga och praktiskt taget obefläckade modern. 

Hon är ridlärare, behärskad, väluppfostrad, välvårdad och något hämmad. Hon gör sitt bästa 

för att uppfostra och ta hand om tre barn men har ingen nära relation till sin dotter och de kan 

inte riktigt förstå varandra eller kommunicera. Det är enbart vid ett tillfälle som den perfekta 

fasaden spricker och det är när det avslöjas att modern avlivade familjens hund. Dolly har en 

negativ bild av gifta kvinnor och mammor. Hon menar att barnen vill frigöra sig från sina 

mödrars fulhet och gör uppror genom att jobba på sin fysiska perfektion som i sin tur leder till 

uppskattning hos fadern som är less på sin hustrus bilringar, hängbröst och håriga armhålor. 

Att bli mor själv förefaller således inte stå högt på Dollys önskelista.  

 

Den andra modersfiguren i berättelsen är Lena som är legitimerad barnmorska och är mjuk 

och trygg. Lena är en mer mänsklig form av modersgestalt. Men hon kan inte vara den mor 

som Dolly söker utan måste slutligen hänvisa Dolly till en terapeut, något som Dolly ser som 

ett förskräckligt svek.  

 

Dollys vänner är sköra varelser. Katrin har en bakgrund som mobbad i skolan och Emma har 

problem med sin pappa. Dessa problem tar sig fysiska uttryck. Katrin rycker bort sina 

ögonfransar, bakar kakor, har ett krampaktigt beteende och försöker sedan ta livet av sig. 

Katrin jämförs också genom hela berättelsen med en skör och kantstött porslinsfigur som 

Dolly brukade klappa på när hon var liten. Emma svälter sig, super, är sexuellt och verbalt 

utagerande. Båda längtar efter kärlek och närhet och har svårt att hantera bristen på kärlek och 

självförtroende. Anledningen till deras psykiska ohälsa är också nära knutet till män i deras 

liv.  

 

Andra kvinnor som nämns i Hey Dolly är Scarlett Johansson, Simone de Beauvoir, Karin 

Boye och Dolly Parton. Dessa olika karaktärer representerar olika genusidentiteter.  

Simone de Beauvoir får vara en sufflös som kämpar emot förälskelsen. I vanliga fall brukar 

Simone de Beauvoir vara en representant för feminism, den öppna relationen och den 
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självvalt barnlösa kvinnan. Simone dyker upp när Dolly träffar filosofen/cineasten för första 

gången. Simone får skydda Dolly från att avslöja sin mjukhet och sitt bultande hjärta. 

 

Karin Boye får vara den kvinna som spräcker Dollys illusioner. Att Boye själv var 

homosexuell och ifrågasatte de konventionella genusidentiteterna och slutligen tog livet av sig 

sätter hennes roll i ett spännande ljus. Hon kan representera kreativitet, integritet, känslor, 

kärlek, motstånd och längtan. Boye dyker upp vid vernissagen där Dolly inser att Mårten gått 

vidare och illusionen om hans oändliga kärlek krossas.  

 

Scarlett Johnsson representerar Dollys alter ego som missförstådd kvinna som trevar efter 

mening i livet med hjälp av en äldre man som kanske kan förstå henne – precis som hennes 

egen relation till Marvin. Scarletts rollkaraktär i Lost in translation dyker upp när hon är med 

Mårten och har ångest över att deras relation inte ser ut som Dolly skulle vilja. Dolly tycker 

inte att han förstår henne eller är tillräckligt snygg för henne. Scarletts rollkaraktär dyker upp i 

berättelsen återigen när Katrin är besviken över att Dolly haft sex med hennes forne mobbare.  

 

Sedan, till sist är Dolly döpt efter en countrystjärna med opererad kropp som lever den 

amerikanska drömmen. Dolly Parton får representera skönhetsidealen, objektifiering och de 

materiella värdena samt den glorifiering av Hollywood som Dolly ger uttryck för. Hon hjälper 

också till att skapa den distans som Dolly känner gentemot sin omgivning som enligt Dolly 

förefaller vara fylld med mediokra människor och Astrid Lindgren-figurer. Hon går t.o.m. så 

långt att hon fantiserar om att hon är kidnappad från en trädgård i Santa Monica. Hon känner 

sig kort sagt inte hemma i sin omgivning alls.  

 

Således finns det ett flertal olika kvinnotyper som finns representerade och det är dessa typer 

som Dolly försöker relatera till och skapa sin egen kvinnoroll utifrån.  

Dolly och feminiteten  

I början av berättelsen uppfattas Dolly som en annorlunda ung kvinna som inte följer rådande 

normer. Hon talar om sig själv i termer som framhåller hennes styrka, kraft, självständighet 

etc. Men trots detta mår hon inte bra. ”Jag skulle kunna sträcka mig så långt som till att påstå 

att jag känner mej en aning ur balans. Bara en liten aning. Det är emellertid inte ett normalt 
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tillstånd för en kvinna av min kaliber.”69 Sakta börjar läsaren inse att det är de kvinnliga 

könsorganen som bidrar till att hon är ur balans. Dolly vet nämligen inte hur hon ska förhålla 

sig till sitt kön. 

 

För att hantera sin ångest kring livets stora och små frågor vänder hon sig till en legitimerad 

barnmorska vid namn Lena. ”Lena som vet inget om ångest men allt om vad som är sunt och 

vad som är normalt. Hon har ögon som stora våta pölar av modersmjölk och händer lika 

varma och trygga som mannagrynsgröt.”70 Lena i sin tur får vara den ömmande modern som 

Dolly söker sig till. Och i den här situationen kan Dolly visa sig skör och beroende utan att 

känna ångest eftersom Lena inte är något hot mot hennes självbild. Lena är professionell och 

har sekretess. Hon bryter dock mot den överenskommelsen när hon menar att Dolly ska 

uppsöka en terapeut, och detta övertramp får Dolly att se rött.  

 

Dollys bild av kvinnor är väldigt negativ och bidrar säkert till hennes splittrade personlighet 

och hennes livskris. ”Den bistra sanningen är den att jag hatar kvinnor. Jag undrar om man 

kan vara feminist och hata kvinnor.” 71 Återigen kan man fundera kring vilka kvinnor Dolly 

egentligen har att relatera till. De genusidentiteter som Dolly möjligen kan hata är de som 

representeras av hennes vänner, Lena och modern. Om vi tittar på de övriga kvinnor som 

nämns i berättelsen kan kanske filmens Scarlett Johansson vara en alternativ genusidentitet 

som Dolly testar. Hon är intelligent och fri på många sätt men bunden till en man som inte 

förstår henne – precis som Dolly upplever sig i början av berättelsen. Dollys rädsla för 

traditionell kvinnlighet och förakt för kvinnor kan kanske höra samman med en avsaknad av 

fader – där Dolly fått axla en mansroll som äldsta barn. Den mansrollen har hon också axlat 

gentemot sina vänner som saknar manliga förebilder i sina liv. Hon har varit beskyddare och 

den rationella och i och med den rollen, har hon också fått ta avstånd ifrån motsatsen – det 

kvinnliga.  

 

Dolly verkar mer vilja vara som en man och beundrar kvinnor med mer manliga egenskaper. 

Kompisen Emma beskrivs till exempel: ”Som en riktig karl med blåställ och motorolja. Har 

hon sagt att hon ska göra något så fullföljer hon det.”72 Dolly har således en tydlig bild av vad 

                                                
69 Svensson, 2008, s. 6 
70 Ibid., s. 6 
71 Ibid., s. 20 
72 Ibid., s. 20 
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som är manligt. Hon anser däremot att ångest är ”så jävla typiskt brudigt”73. Detta kan således 

innebära att Dolly inte kan ha ångest eftersom det representerar något som hon tar avstånd 

ifrån. Dolly är en handlingskraftig person som tar tag i saker. Vilket hon senare bevisar – även 

om hon måste sjunka djupt för att inse det. En annan intressant aspekt är att den kvinna som 

hon jämför med en man är förmodligen den sköraste i hela berättelsen. Emma är den som i 

slutet av berättelsen försvinner ut i periferin och vi anar att det inte kommer att sluta väl. 

Även Dolly anar men låter henne fatta sina egna beslut. Dolly verkar respektera kvinnor som 

är bestämda, men det finns en dubbelhet i det. När hon besöker Katrin på sjukhuset känner 

Dolly sig anklagad för sitt sena besök men ser det som en positiv upplevelse eftersom det 

visar att Katrin har lite jävlar anamma i sig trots allt. Dolly menar att lite riv och ilska håller 

kroppen igång, men frågan är om det verkligen är ilska som Katrin utstrålar när hon undrar 

varför Dolly inte besökt henne tidigare.  

 

Ett stort problem i berättelsen och grunden till Dollys inre konflikt handlar om hennes bild av 

kvinnlighet. Hon är kvinna men hatar kvinnor. Hon är feminist och hatar kvinnor. Hon anser 

att kvinnor är underordnade och föraktar dem för det. Hon avskyr traditionellt kvinnliga 

egenskaper hos män och hon avskyr dem hos sig själv. Hon har svårt att förena normen, 

identiteten med det hon vill vara, vill ha eller är och hon ser inga gråzoner.  

 

Samtidigt blir hon emellanåt väldigt medveten om sina kvinnliga sidor utagerar det motsatta. 

Det handlar mycket om ”vi och dem” och att Dolly inte vill anpassa sig till genusidentiteter 

eller heteronormer. Hon strävar emot detta men kan ibland se sig besegrad, t.ex. vid släktkalas 

etc. De tillfällen då hon frivilligt anpassar sig blir hon ofta frustrerad efteråt och har svårt att 

hantera det. Hela boken blir en jakt efter balans och acceptans – av sig själv och andra.  

 

Om vi tittar på de konventionella genusidentiteterna så ska kvinnor vara familjeinriktade, 

ömsinta, mjuka, ordentliga, präktiga, emotionella etc. medan män ska vara tuffa, starka, 

hårda, rationella etc. Men Dolly representerar en ny sorts kvinna som kämpar med sin 

genusidentitet och slutligen bestämmer sig för att den är en gråzon. Resultatet blir en ny 

genusidentitet där en man kan vara mjuk och manlig och en kvinna kan vara hård men 

kvinnlig. Då har hon har mött sina skuggsidor och hittat sig själv – hittat sin ficklampa. Hon 

är båda sidorna av myntet. Hon kan vara hård och mjuk, emotionell och rationell. Hon tänker 

                                                
73 Svensson, 2008, s. 108 
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inte välja och tycker inte att andra ska behöva välja heller. Om alla får vara lite både och – 

kanske samhället skulle bli ett jämställdare Dollywood.  

Dolly och feminismen 

Dolly testar olika sidor och genusroller genom boken. Hennes genusidentitet är inte bestämd 

utan boken innehåller en jakt efter denna identitet. Dolly har på ett sätt en radikalfeministisk 

medvetenhet eftersom hennes erotiska möten är präglade av maktkamper på olika sätt. Hon 

ser kvinnoföraktet och anammar det till viss del själv och hon är dessutom väldigt medveten 

om könsorganens makt. Hon har på så sätt anammat radikalfeministens problemområden, 

men gjort det från motsatt håll. Hon är medveten om problematiken men vänder det mot 

kvinnorna istället för mot patriarkatet och den rådande könsmaktsordningen. Hon verkar 

skeptisk till barnafödande och är således medveten om vilken börda det kan vara. Hon är 

också liberalfeministiskt medveten eftersom hon vill ha samma friheter som män. Det som är 

problematiskt i Dollys situation är att hon inte bara är betraktare av problemen som 

radikalfeministerna tar upp utan hon anammar också vissa förhållningssätt som rent logiskt 

borde vara männens traditionella områden och åsikter. Som exempel har hon en jargong när 

hon nämner andra kvinnor; ”Typisk osäker brud.”74, ”[...] sönderammade frus bilringar och 

glanslösa armhålebehåring.”75 och hon menar att ångest ” [...] är så jävla typiskt brudigt.”76  

Detta återspeglar hennes inre konflikt som skapas utifrån hennes förakt för det egna könet.  

 

Hon propagerar också för att man ska uppskatta sin fitta vilket hon å ena sidan anser vara en 

feministisk välgärning men å andra sidan ser hon det också som ett vulgärt utspel. Hon är 

således medveten om vad som skulle vara feministiskt men hon kan inte riktigt stå för det, 

precis som att hon talar om patriarkalt förtryck och sedan avfärdar det och sina kvinnliga 

vänner.  

Dolly och moderligheten 

Lena får fungera som ett substitut och modersgestalt för Dolly. Eftersom Dollys egen mamma 

är förhållandevis kylig i sin personlighet får Lena representera den mjuka, omvårdande 

moderligheten. När det krisar vänder sig Dolly inte till sin egen mor utan till Lena och hon 

hänvisar också sina vänner att vända sig till Lena för sina problem. T.ex. tycker hon att Emma 

                                                
74 Svensson, 2008, s. 11 
75 Ibid., s. 28 
76 Ibid., s. 108 
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ska skicka sin pappa till Lena för lite konsultation. När Dollys bild av Lena krackelerar och 

det uppdagas att Lena trots allt är legitimerad barnmorska och inte vill eller kan agera mor 

och terapeut, rasar Dollys värld och hon anser att det är ett enormt förräderi. Det är också 

Lena som är den personen som kan komma med enkla lösningar och skriva ut recept t.ex. mot 

dålig karaktär. Hon får genomföra rutinundersökningar varenda gång Dolly får ångest och 

Lena är också den som ska vara beredd med Kleenex när Dolly deppar ihop, enligt Dolly 

själv. Dolly har således en bild av hur en moder bör och ska vara och hennes egen mor håller 

inte måttet.    

 

Dollys egen mamma beskrivs som ”exemplarisk”.77 Det förefaller som att det är den dåliga 

relationen till modern som skapar en grogrund för de problem som Dolly har med sin egen 

genusidentitet. Mamman har svikit Dolly genom att avliva familjens hund. Den exemplariska 

modern har på så sätt dels begått misstag dels tagit ifrån Dolly en trygghet i tillvaron. Genom 

att ta avstånd från modern tar Dolly också avstånd från allt som modern representerar och den 

genusidentitet som hon står för. Och eftersom Dolly inte har så många andra vuxna kvinnor i 

sin närhet finns det inte så många andra alternativa genusidentiteter att jämföra med och 

anamma. 

Horan och madonnan 

Dollys problematik förefaller ha en lång historia av förväntningar och undertryckta behov. 

”Istället för att köpa smuggelvodka från lagerbilar tapetserade vi skolan med affischer om att 

man skulle uppskatta sin fitta. Vilket inte var så mycket en feministisk välgärning som ett 

försök att få utlopp för våra undertryckta vulgära sidor. Vi tyckte det var jävligt roligt. Det 

tyckte ingen annan. Och några pojkvänner fick man ju inte av det direkt.”78 Här bryter Dolly 

tydligt mot de normer som råder. Hon avviker och får därmed inget gehör hos det motsatta 

könet. Hon framstår också som vulgär, bejakar sitt könsorgan och bryter således mot reglerna. 

Hon är också väldigt framåt när det gäller sexualitet och bryter därmed också mot rollen. ”Sen 

får jag aldrig ta några oskulder i festivaltält. Detta att förföra en liten fumlig femtonåring är en 

hemlig dröm jag har.”79 Som kvinna är det inte helt accepterat att erkänna att man vill förföra 

en femtonåring. Att förföra en yngling sätter ynglingen i fråga i en position som får honom att 

framstå som fumlig, nervös, orutinerad och lite skör – epitet som inte brukar förekomma som 

                                                
77 Svensson, 2008, s. 45 
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79 Ibid., s. 15 
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traditionella manliga egenskaper. Dolly framstår å sin sida som erfaren, kraftfull, målinriktad 

etc. – traditionellt ”okvinnliga” egenskaper. Men när det gäller sex är Dolly rak på sak.    

 

Dolly förnekar inte sin sexualitet. ”Man kan aldrig frigöra sig från biologin. [...] Jag ligger där 

och kastar mej fram och tillbaka som en löpande hund på amfetamin. Detta måste få ett slut. 

Jag är inte en sån som finner mej i sömnlöshet och bortglömda genitalier. Jag tänker inte 

förneka mina behov. Jag raggar.”80 Hon är alltså öppen med sin sexualitet och sina behov. 

Men samtidigt beskrivs den sexuella aktiviteten som senare äger rum ur ett väldigt manligt 

perspektiv. Det är ”svällande kön”, ”putande skrev”, ”kungliga kuk” som ”borrar sej in”.81 

Det slutar därmed att handla om hennes sexuella upplevelse och handla mer om hans 

könsorgan och att det är hon i det här fallet som ska vara tacksam för att hon fick ta del av 

denna fantastiska kroppsdel. ”Jag säjer tack för kuken och han säjer varsågod.”82 Här bryter 

hon mot normen för att sedan bli väldigt traditionell i sin kvinnoroll. Hon vet vad hon vill ha 

men accepterar sedan att vara mottagare och passiv. När hon tidigare hade sex med Mårten 

var hon trots allt delaktig, även om hon inte kände sig tillfredsställd. Det man kan fråga sig är 

om hon skapar en emotionell distans eftersom hon vet att hon beter sig dåligt mot Mårten och 

att hon använder sex som förnekelse och verktyg för att straffa Mårten och bedöva sig själv. 

”Är det månne så att jag tänker på sex för att slippa tänka på ensamheten?”83 Hennes otrohet 

uppkommer exempelvis ur en situation där hon tycker att han överger henne när han hänger 

med sina kompisar en kväll. Hon går därefter ut och möter den bosniske prinsen som hon går 

hem med – trots en liten inre protest. Men protesten ”[...] drunknar i ljudet av mina 

exploderande revben och en krackelerande tvåsamhet.”84 Senare när de ska diskutera 

otroheten beter sig Dolly som att det är Mårten som är tramsig och irrationell som tycker att 

hon gjort fel. Hon förefaller tycka att det är han som har konstig världsbild. Samtidigt förstår 

hon att han blir ledsen, men väljer att strunta i det. Precis som hon struntar i att Katrin blir 

ledsen för att hon har sex med hennes gamle mobbare. Dolly anar att han finns i en historisk 

kontext men väljer att ignorera det. Hon anser alltså att hennes behov av fysisk närhet och 

bekräftelse är viktigare än andras känslor. 

 

                                                
80 Svensson, 2008, s. 81 
81 Ibid., s. 81 
82 Ibid., s. 82 
83 Ibid., s. 110 
84 Ibid., s. 68 
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Dolly verkar ha mindre problem med att hantera den sexuella akten än att hantera en relation. 

Sex verkar inte vara särskilt traumatiskt för henne, men det hon inte kan hantera är risken att 

de samtalar med varandra för då kan hon riskera att bli förälskad och hamna i ett underläge. 

Hon menar exempelvis att hon kan ha sex med Daniel eftersom han är för självupptagen för 

att göra nåt annat än att utnyttja henne. Det farliga skulle vara om han ville prata med henne. 

Hon har således en liderlig sida som till viss del föraktas enligt hora-madonna-problematiken 

samtidigt hon visar emotionella bindningar vilket är madonnalikt. Så hon föredrar om sexet 

separeras från dialogen och ett möte på det personliga och emotionella planet. Det ena får 

vara kroppen och det andra får vara hjärtat. Denna strategi, att inte blanda in emotioner i den 

sexuella akten, kan ses som en traditionellt manlig och rationell strategi.  

 

Om man ser till den traditionella kvinnorollen så ger sig kvinnan in i den sexuella akten med 

syfte att bli gravid och bilda en familj, bygga upp en god relation etc. Genom att fjärma sig 

från emotionerna riskerar inte Dolly att hamna i en sådan situation. Och genom att fjärma sig 

så raserar hon således också bilden av madonnan. ”Nu faller min hologramtavla föreställande 

jungfru Maria inhandlad på Möllevångstorget för nitton kronor i golvet och spricker från kant 

till kant.”85 

 

Dolly är medveten om att hon emellanåt uppfattas som vulgär eller avvikande. ”Min förkärlek 

för fula ord orsakar ibland dålig stämning på släktkalas.”86 Men ibland väljer hon att anpassa 

sig till de rådande normerna. ”I dag är jag svärdottersmaterial och jag har lovat Mårten att inte 

bära mej illa åt inför hans mormor.” 87 Dolly vet alltså hur en svärdotter ska bete sig. Hon 

förstår hur en blivande hustru, fru och mor ska vara. Detta har hon förmodligen lärt sig av sin 

mor. Dolly accepterar således att spela de förväntade rollerna vid vissa tillfällen men kan inte 

riktigt löpa linan ut utan måste t.ex. kräkas i en krukväxt för att inte ge upp sin egen identitet 

fullständigt. Det är alltså problematiskt för henne att spela rollen som svärdotter eftersom 

detta också blir att acceptera rollen som modern representerar. 

 

Dolly är på det här sättet vare sig hora eller madonna men hon kan pendla mellan rollerna och 

utmanar dem båda. Hon kan t.ex. lyssna på riot girrl88 och samtidigt sticka benvärmare, vilket 

                                                
85 Svensson, 2008, s. 71 
86 Ibid., s. 7 
87 Ibid., s. 21 
88 Riot girrl är en feministisk rörelse inom punkrocken. Texterna behandlar ofta sexualitet, våldtäkt, misshandel mot 
kvinnor i hemmet och kvinnofrigörelse.  
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säger en hel del om hennes kluvenhet. Hon känner begär och bejakar sin sexualitet, vilket 

skulle kunna uppfattas som normbrytande eller lite lösaktigt samtidigt som hon kan vara 

huslig och en bra svärdotter. Men hon är inte helt bekväm i någon av situationerna. Hon har 

lättare med det sexuella men måste där vara icke-kommunikativ för att inte känna sig hotad av 

situationen. Hennes passivitet överrensstämmer samtidigt med synen på kvinnan som ett 

objekt. Svärdottersrollen vet hon hur hon spelar men ogillar den. Hon tar alltså avstånd från 

kärnfamiljsidealet. Hon är således vare sig hora eller madonna men kan spela rollerna under 

korta ögonblick t.ex. när hon drar hem killar från krogen eller deltar i släktmiddagar.  

Männen i Hey Dolly 

Marvin är vännen som har pluggat psykologi och är lite äldre än Dolly. Han förefaller ha ett 

mer ordnat liv med katt, slips, jobb etc. Han är lugn och omtänksam samtidigt som han kan 

säga ifrån. Han är den som hjälper Dolly genom krisen. Genom hela berättelsen känns han 

mer som en storebror eller pappa än som en vän. Enligt Johansson skulle man kunna säga att 

han är en delaktig man som har många epitet som förknippas med den hegemonisk-dominanta 

manligheten men väljer att samspela med kvinnor. Han är också oppositionell och ifrågasätter 

de olika rollerna.  

 

Mårten är pojkvännen som fnissar åt pandor och blir rädd för skräckfilm. Han är något av en 

mjukiskille som tror på kärlek och har stor förmåga att känna och visa empati, men han kan 

inte ge Dolly den respons som hon behöver. En av de saker som stör henne allra mest är nog 

att han inte har några ambitioner utan är ganska nöjd med vardagen som den är medan Dolly 

har Hollywood-ambitioner. Mårten tillhör också de delaktiga männen men har inte lika 

mycket tillgång till den hegemoniska-dominanta världen eftersom han inte har ambitionen att 

tillhöra den.  

 

Rockstjärnan är Dollys fantasiman som dyker upp i berättelsen och ställer till problem. Han 

dricker, röker, tar droger och beter sig osympatiskt och okänsligt. Han står för det farliga, 

ouppnåeliga Hollywood-idealet. Han är en tydlig representant för den hegemonisk-dominanta 

manligheten med inslag av den nostalgiska positionen – kändisskap, status och rock n’ roll-

livsstil.  

 

Cineasten/filosofen dyker upp först senare i berättelsen och står för ett slags mellanting 

mellan de tidigare männen. Han är självständig men samtidigt känslig och intellektuell. Han 
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knypplar men luktar manligt. Han representerar den delaktiga manligheten som förhandlar 

med kvinnor men skulle kunna ha tillgång till den hegemonisk-dominanta manligheten. Det 

känns som att han intar den oppositionella positionen och är kritisk till de manliga 

strukturerna som råder. Han är stabil och trygg i sig själv utan att vara någon översittare.  

 

Egentligen kan man väl säga att alla dessa män, förutom Dollys egenkonstruerade rockstjärna, 

representerar ganska bra, moderna och vettiga män. De enda som kan kopplas till att bara vara 

män med sitt könsorgan och sin sexualitet som enda epitet är Peter med paketet och Daniel 

– den ”bosniska prinsen”. De är de två killar som Dolly har sex med förutom Mårten i 

berättelsen. Peter med paketet omtalas bara på grund av sitt könsorgan och sitt svinaktiga 

beteende mot Katrin och den bosniska prinsen är vacker men bedöms som vek och lite 

omanlig av Dolly.  

 

När det gäller männen förefaller det således som att de flesta männen egentligen bryter mot 

genusidentiteterna och den som verkar ha störst problem med det är Dolly. Detta kanske kan 

ha en koppling till att Dolly faktiskt inte har vuxit upp med någon fadersgestalt som kunnat 

visa henne hur en man kan vara. Hennes vänner har också frånvarande fadersgestalter så hon 

har inte kunnat hitta någon i den närmsta kretsen som kan ge henne en bild av hur män kan 

vara. Hennes uppfattning om män har hon således fått skaffa på andra sätt; genom film, 

tidningar, musik etc. och det förefaller som att Dolly har en tydlig bild av hur en man bör 

vara. Hon verkar gå efter en slags myt om mannen och manligheten som hon snappat upp.  

 

Om vi tittar på en av de filmer som Dolly refererar till så är det Lost in translation där det å 

ena sidan finns en vacker man som inte förstår sin fru och inte talar samma mentala språk 

men å andra sidan finns det en äldre man som är skådis som talar hennes mentala språk. Detta 

skulle således kunna innebära att det finns män som man kan förstå och ha en mental 

samstämmighet med. Men Dolly är skeptisk till att detta är hela sanningen. Hon tror att såväl 

den äldre mannen som frun har en dold agenda och att de inte egentligen har någon mental 

förståelse för varandra. Hon menar att skådisen bara vill ha sex med den unga kvinnan som 

Scarlett spelar och att den unga kvinnan bara vill få honom att tro att hon ska ha sex med 

honom för att sedan blåsa honom. Detta tyder på att Dolly har en ganska cynisk bild av kärlek 

– precis som att den inte kan vara genuin och oberoende av sexuella maktspel och ålder. Hon 

drar således inte en koppling till sin egen relation med Marvin. Deras relation verkar bygga på 

en mental kontakt som är oberoende av sexuella maktspel och ålder. De kan mötas i en genuin 
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känsla, vilket Dolly inte reflekterar över. Denna cyniska inställning till kärlekens olika 

ansikten kan nog bidra till att hon har svårt för att möta sina partners i genuina öppna 

relationer som samtidigt bygger på sexuell attraktion. Hon fortsätter att separera på det 

sexuella och det mentala mötet.  

 

Anledningen till att hon kan möta Marvin förefaller handla om att han inte representerar den 

uppoffrande kärleken i en parrelation utan bygger på ett utbyte av stöd och kärlek utan 

sexuella maktspel baserade på kön. T.ex. så kan de njuta av det goda livet har att erbjuda 

tillsammans och finns där för varandra när det blir problematiskt. De kräver inget i utbyte av 

varandra och behöver inte prestera eller vara perfekta för att älska varandra. Ibland beter de 

sig alltså nästan som far och dotter men det är mer öppet och jämställt än så. Dolly ger 

exempel på ett flertal saker som är Marvins svagheter eller dåliga egenskaper etc. men menar 

aldrig att det skulle få henne att gilla honom mindre. Däremot ställer hon helt andra krav på 

övriga män i berättelsen.  

Dolly och maskuliniteten 

Den splittring som Dolly bär inom sig gör att hon inte riktigt vet hur hon ska hantera sig själv 

och personerna kring henne – främst Mårten råkar ut för detta. ”Och sen går jag men först slår 

jag ner marmeladburken på golvet och skriker att han är dum i huvudet som tror på 

tvåsamhet.”89 Samtidigt anar Dolly att hon har en pojkvän som många skulle avundas. ”Jag 

har en pojkvän som kan titta på bilder av pandor i flera timmar bara för att de gör honom så 

fnittrig, och ändå är jag inte nöjd. Det är möjligen fel på mig. Många flickor skulle göra vad 

som helst för en pojkvän med såna svagheter.” 90 Det som verkar störa Dolly med pojkvännen 

är att han inte riktigt följer mansnormen av att vara hårdhudad och rationell, samtidigt vill hon 

själv ha möjligheten att bryta mot kvinnonormerna såsom att vara mjuk, öm och vänlig. Hon 

är således själv väldigt normativ i sina förväntningar på andra och Mårten får representera en 

manstyp som hon inte kan hantera. Hon hänvisar till hans fnittrighet som en svaghet och 

antyder att han har fler liknande svagheter. T.ex. så klagar hon på hans handfallenhet och 

anser att han ska vara mer handlingskraftig och konventionellt manlig. Saker som hon nämner 

i termer av sexighet och manlighet är t.ex. snabba bilar, cigarettetui i silver, knark, 

kriminalitet osv. Den kille som Dolly hade innan Mårten hade t.ex. rätt handlag med kvinnor 
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och var en charmör enligt Dollys fröken. Hans handlag med damerna bestod av att han skrek 

och tog tjejerna på brösten.  

 

Hon vill att Mårten ska ändra sig och vill; ”Tala om för honom var skåpet ska stå. Tala om för 

honom hur det ligger till: Att jag inte tolererar att vara kär i nån som är rädd för skogssniglar. 

Det är ju löjligt.”91 Kanske kan man säga att Mårten i hennes ögon är en underordnad man, 

om vi ska se till Johanssons resonemang kring manlig hegemoni i Det första könet, eftersom 

han vare sig har tillgång till ekonomisk eller kulturell makt. Hon kan inte heller klassa honom 

som den tyste manstypen eller den rationelle. Hon får t.ex. vara den beskyddande och 

”manliga” när de hyr skräckfilm. ”Jag lägger mej runt honom som den stora skeden och 

tänker att det kanske inte går så fort att bli psykotisk.”92 Hon mjuknar således för en liten 

stund men återgår snart till sitt vanliga jag. 

 

Mårten förefaller trots allt som en rätt så ideal pojkvän men ändå räcker det inte för Dolly. 

Ibland upplevs det som att hon är rädd för att vara mer kär i honom än han är i henne – att 

vara mer beroende av honom än han är av henne. Kort sagt att hon vill skapa en tydlig 

maktstruktur i relationen. Som exempel kan läsaren se att hon är underordnad kvinna eller 

objekt i relationen till rockstjärnan och i hennes korta sexuella relationer. Dessa män placeras 

över henne i rangordning utifrån deras virilitet, styrka, status etc. och hon har då lättare för att 

underkuva sig – bete sig traditionellt kvinnligt, beundrande och som ett sexuellt objekt. Hon 

hävdar till och med att relationen till rockstjärnan är rätt så ideal eftersom han dyker upp när 

hon minst anar det men mest behöver det. Rockstjärnan kallar sig själv för riktig man och 

raljerar över cineasten som en filosof-fjolla. I relationen till cineasten är hon jämlik och 

jämställd vilket också verkar fungera för henne – men när rollerna blir otydliga blir det 

konfliktfyllt för Dolly. Mårten är eventuellt för lågt ner i den manliga maktordningen för att 

Dolly ska anse att det är accepterat för henne att behöva honom. Om hon behöver en man som 

är långt ner i maktordningen placeras hon själv ännu lägre ner i maktordningen på grund av 

sitt kön. Att som kvinna bete sig som en man kan ge vissa fördelar till en viss gräns medan en 

man som beter sig traditionellt kvinnligt sällan får beröm för ett sådant beteende, utan 

placeras lägre ner i hierarkin.  
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Dolly kan vidare hantera en viss grad av omhändertagande men inte för mycket. Där drar hon 

en gräns. ”I århundraden har kvinnor daltat med sina män vid minsta tecken på melankoli. 

Underblåst deras självömkan genom att tycka att det är fint och könsrollsbrytande så fort de 

gråter. Men jag har genomskådat det där. Är det nåt som konserverar maktbalansen i en 

relation så är det när män gråter. Det är då som kvinnan rycker ut och förvandlar sej själv till 

en gigantisk modersbarm som de kan söka tröst vid. Istället för att bara sätta dem på 

psykofarmaka och låta dem lösa sina problem själva. Som kvinnor alltid fått göra.”93 Dolly 

tycker således att Mårten ska ta sig samman. ”Jag hade kunnat vara stöttande. Men om han 

ska hålla på och fåna sej med kvasidepressioner som är vardagsmat för brudar. Då finns det 

bara en gärning jag är beredd att begå för att förbättra hans tillstånd. Örfila upp honom som 

fan så att han skärper sej.”94 Här blir det en splittring där hon å ena sidan bryter mot normen. 

Hon vill ha en stark man som följer en konventionell genusidentitet men vill samtidigt inte 

vara en omhändertagande kvinna utan ha möjlighet att bryta mot den kvinnliga 

genusidentiteten av att vara ömsint och vårdande.  

 

Dolly verkar själv ha svårt att ta emot hjälp och verkar då också begära att andra ska hantera 

sina problem som hon gör. Detta skulle man kunna se som en maskulin strategi eftersom män 

ska vara rationella enligt den traditionella genusidentiteten. Dolly kan inte heller se 

svagheterna i ett sådant resonemang, vilket troligtvis bidrar till hennes inre konflikt när hon 

slits mellan behovet av en relation och bekräftelse och behovet av självständighet och frihet. 

Denna inställning till problemhantering krackelerar ytterligare när Katrin försöker ta livet av 

sig. Katrin är ett tydligt exempel också på Dollys förnekelse av sakernas tillstånd. När de 

sitter på taket och samtalar försöker Dolly desperat intala sig att det inte är något fel med 

Katrin. ”Det är absolut inget fel på Katrin. Hon trycker alltid tänderna mot varandra så där 

hårt. Tyst. Jag vet för jag känner henne.”95 

 

Dessutom är hennes sätt mot Mårten annorlunda än den sida hon visar för sina vänner. Hon 

kan vara inkännande och accepterande när det gäller deras svagheter och egenheter men kan 

inte acceptera Mårten som han är. Hon slits således mellan att känna att Mårten är en 

superkille som hon inte kan lämna och önskan att vara utan honom. ”Fan Marvin, tänk om jag 

gör slut med honom. Då vore jag så jävla dum i huvudet.”96 Hon är alltså medveten om att 
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Mårten äger egenskaper som många andra skulle uppskatta men hon kan inte riktigt finna sig i 

dem. ”De svåra orden, det är ord som kärleksförklaringar och monogami.”97 Hon vet således 

att hon har en bra kille men att hon har svårt för att erkänna sina känslor och sitt beroende. 

Och en nära relation kräver ett ömsesidigt erkännande och accepterande av beroende. Denna 

konflikt leder slutligen till att hon är otrogen och man kan ana att Dolly delvis anklagar 

Mårten för händelsen.  

 

Men inte heller den killen hon är otrogen med duger och klarar av att axla manlighetens ok. 

”Han har en mycket vek och omanlig rygg.”98 Dolly förefaller ha mycket svårt för män som 

inte beter sig eller är enligt den traditionella normen.99 Dolly återkommer t.ex. om och om 

igen i berättelsen till att Mårten fnissar. Hon förefaller tycka att detta fnissande är något vekt 

och kvinnligt hos honom som verkligen stör henne bland andra veka saker han gör. ”Äta 

ostkaka ur kartongen och annat som veka pojkar gör för att förbättra sin benstomme. Jag vet 

att han vantrivs bland sina grabbiga vänner men ändå går han dit istället för att komma och 

spexa till min tillvaro lite.”100 Dolly anklagar honom således för att vara vek samtidigt som 

han gör ett aktivt eget val att vara med sina ”grabbiga” vänner. Hon vill alltså att han ska vara 

självständig och stark men vara det tillsammans med henne.  

 

Men så gör rockstjärnan entré i Dollys liv. Han är motsatsen till Mårten. ”Han är min alldeles 

egen rockstjärna och han älskar mej tack och lov inte.”101 På grund av att han inte älskar 

henne visar han att han inte behöver henne eller är beroende av henne och på så sätt kan hon 

lättare underkuva sig. Han äger oberoende och makt och under denna överlägsenhet kan hon 

finna sig. Han glider undan, är råbarkad och har diverse drogproblem. ”Han skriver en helt ny 

låt på tio minuter som han tillägnar mej. Han kallar den Little pretty whore och jag gråter för 

den är så vacker.”102 Och i relation till detta fantasimonster är hon väldigt beundrande och 

dyrkande. Hon anpassar sig, hakar på hans dumheter och blir till en ganska pubertal liten 

flicka – kanske på grund av att hon vet att hon aldrig kommer att få honom.  

 

Om vi tittar lite närmre på de maktstrukturer som finns i boken kan vi se att den man som 

placeras högt i Dollys rangordning är just rockstjärnan. Han är viril, tuff, känslokall, 
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emotionellt avtrubbad och gör det han vill eller känner för utan att fundera över 

konsekvenserna för omgivningen. Hon kan således vara feminin mot denna fantasifigur men 

har svårt att visa det för andra. Inte ens Marvin får se detta, trots att han är den som får veta 

mest om hennes känsloliv. Dolly menar t.o.m. att de hade kunnat vara tillsammans om han 

inte varit så gammal och bitter. Hon menar att de kan njuta av livet tillsammans och det är 

fundamentalt i en relation. Hon trivs i hans sällskap och föreställer sig att de har en 

kompisrelation som påminner om hur män gör. ”Det är så män gör, har jag hört. Pratar 

känslor utan att se varandra i ögonen.”103 Han verkar känna henne bättre än hon gör själv och 

han leder henne genom processen och ger henne bilden av ficklampan redan från början. 

Marvin menar att längst inne i varje människa finns det något som alltid varar, även om man 

förlorar allt annat. Denna ficklampa slutar aldrig att lysa och för att bli lycklig måste man få 

kontakt med det ljuset. Och när detta har skett så har hon nog också hittat sin genusidentitet.  

 

Om vi ser till de fäder som finns i berättelsen är de döda, alkoholiserade eller frånvarande. 

Det närmsta man kommer en fadersgestalt i berättelsen är Marvin. Han har sessioner, kramas, 

säger vad som är rätt och fel och lagar middagar till Dolly. Han leker till och med 

Palestinakonflikten med Dolly. Marvin är mogen och erfaren och sansad. Rationell och 

emotionell – utan att vara blödig eller feg – vilket placerar honom högt i den manliga 

rangordningen. Dolly själv värderar honom också högt eftersom hon anser att han är en riktig 

vän. Han ställer alltid upp när hon behöver honom.  

 

Cineasten eller filosofen introduceras på det här sättet: ”Istället får jag en lockig filosof med 

lusekofta i knäet. Han är väldigt närgången och säger att han aldrig träffat nån som jag. Klart 

som fan han inte har. Alla som är som jag hade lagt benen på ryggen och stuckit vid det här 

laget.”104 Men han konfronterar henne också med sin romantiska sida och hon tvingas springa 

till Lena för att råda bot på känslan av hans snokande sätt att ta reda på sanningen. Cineasten 

bryter mot hennes förväntningar på vad en man ska vara. Han har inga manliga poser och 

troligtvis ingen imponerande kuk men luktar mer man än någon annan hon mött. Cineasten är 

såväl emotionell som rationell. Han är inte lika mjuk och gosig som Mårten, inte lika faderlig 

som Marvin, inte lika macho som rockstjärnan utan en kombination av alla dessa. Men det är 

svårt att avgöra om han finns i verkligheten eller om han bara är ytterligare en fantasi. Han 

dyker upp ur tomma intet varenda gång och får aldrig ett ordentligt namn.  
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Syn på relationer och kärlek 

Det som Dolly upplever i berättelsen är en existentiell kris och ångest, vilken hon förnekar 

och försöker dämpa och härleda till andra saker eller personer. Pojkvännen Mårten nämns 

bland annat på detta sätt; ”Han tar illa upp när jag ignorerar hans god natt-sms. Han säjer att 

jag inte verkar bry mig om honom och att han inte vågar lita på mina känslor. Det bör han 

naturligtvis inte göra heller. Människor som tror att kärlek är ett statiskt begrepp borde 

antingen föraktas eller avundas.”105 Om man ser till detta uttalande av Dolly så förefaller hon 

inte ha något till övers för romantik eller långvariga relationer. Dolly tar alltså avstånd från 

romantik, tvåsamhet, äktenskap etc. och bryter då dels mot heteronormen, dels bryter hon mot 

vad som anses kvinnligt. Mårten däremot har tagit den kvinnliga rollen genom att bry sig om, 

vilja vara två etc. och det stör henne. Men det finns en ambivalens hos Dolly. Hon föraktar 

kärleksbegreppet men avundas samtidigt de människor som har en romantisk bild av kärlek, 

eftersom hon saknar det i sig själv. Tidigt i berättelsen målar hon upp en rätt så förklarande 

bild. Hon menar att hennes hjärta är satt bakom galler eftersom det annars skulle rymma och 

jaga efter kärleken. Det skulle vara som en liten rädd hamster som vill krypa upp under 

någons tröja stup i kvarten och det är för få som skulle klara av detta behov. Hon har alltså 

tidigt bestämt sig för att ingen räcker till och tar därmed avstånd från kärlek i ren 

självbevarelsedrift.  

 

Heteronormen är något som hon återkommer till. ”Tvåsamhetens tvångströja, verklighetens 

eventuella chimär och sexualitetens förödande inflytande på hjärnan till exempel.”106 Hon 

visar här återigen att hon har svårt för att anpassa sig till tvåsamheten. Hon känner sig 

obekväm i den roll som hon förväntas spela. 

 

Samtidigt menar Dolly att ”människans viktigaste organ är placerat bakom galler. [...] Min 

mamma som är en hejare på vett och etikett, har lärt mej att det är fult att låta hjärtat och 

hundar löpa fritt. Det blir lätt fläckar på mattan då och sånt är ju lite pinsamt när man får folk 

på besök.”107 Hon vill således älska, men känner att hon inte får följa sina känslor. Hon vill 

vara stark men känner samtidigt att det kräver att hon håller tillbaka emotionellt. Mamman får 

rollen av norm och rättesnöre och den som kräver återhållsamhet.  
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Dolly och förluster 

Moderns beslut om avlivning verkar för övrigt ha en stor inverkan på Dolly och hennes 

nuvarande relationer. Dolly menar att hundens död skadade henne syn på hållbara relationer. 

Hon svor på att leva ett ensamt liv utan substitut och tar alltså avstånd från allt som kan skapa 

sorg eller som hon kan förlora. Detta gäller troligtvis även män. Det som är ytterliggare 

intressant är att anledningen till att hunden blev avlivad var för att hon blev så besvärlig när 

hon löpte. Om vi drar en parallell till människorna i berättelsen är det således inte så konstigt 

att Dolly upplever att det är fult att längta och trängta – eftersom detta verkar vara något som 

var oacceptabelt i hennes barndomshem.  

Dolly och status 

Men Dolly slits mellan förväntningar och emotioner. ”Det problematiska med tvåsamhet är att 

den kräver god kondition och en hyfsad grundfysik. Man måste ständigt vara på språng. Alert. 

Tillgänglig för den älskade när han behöver en.”108 Detta uttalande låter både romantiskt och 

bundet till vad som anses vara kvinnliga egenskaper. Sedan menar Dolly: ”För att inte tala om 

den egna längtan som kan försätta en i språngmarsch med skulderblad och örsnibbar som mål. 

När man minst anar det. Det är därför jag springer nu. På väg hem till Mårten driven av en 

märklig känsloimpuls. Jag tycker inte om det.”109 Hon längtar alltså efter honom, närhet och 

kärlek men tycker inte om det. Hon vill vara tillgänglig för honom, precis som det förväntas 

enligt den traditionella könsnormen. Men hon tycker inte om den position som det sätter 

henne i som underordnad känslomässigt. För att kunna visa sitt behov och uttrycka det vill 

hon vara säker på att han behöver henne mer så att hon inte riskerar sin egen makt och status.  

 

När Mårten gör slut försöker Dolly argumentera mot honom. ”Okej, så nu är jag omogen bara 

för att jag inte sitter och bölar hela nätterna eller är så jävla känslosam och vek och 

BEROENDE jämt. [...] För att jag fattar att kärlek bara är ett nödvändigt ont.”110 Här kan man 

se att Dolly anklagar Mårten för att vara vek och beroende och hon hade gärna sett att han inte 

varit det. Hon avslöjar samtidigt att hon är rädd för kärleken och rädd för att hamna i den 

situationen själv. Samtidigt sitter hon och argumenterar för en relation som hon genom hela 

berättelsen har klagat på och funderat på att lämna. Hon tar avstånd från sina känslor och kan 

inte ta in vad som hänt. ”För att inte verka okänslig och okvinnlig äter man upp alla muffins 
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de bakar åt en och klämmer fram en skenhelig tår eller två.”111 Hon intalar sig alltså att hon 

inte är ledsen trots att det är detta uppbrott som så småningom leder fram till klimax och 

katharsis. 

 

Mot slutet av berättelsen kan Dolly trots allt tänka sig att dela en relation med en person som 

knypplar. Hon har också accepterat att hon nog trots allt är en romantiker och hon verkar 

förstå att det är okej att behöva någon annan och att ibland vara mjuk och ibland hård – för 

såväl flickvänner som pojkvänner. På så sätt kan man säga att hon fått kämpa sig igenom 

maktstrukturer och mentala föreställningar för att slutligen kunna känna tillit till en relation 

med en man. 

Dolly och Hollywood 

Dolly har fler perioder av känslosamhet och romantik. ”Utanför Mårtens port står jag länge 

och njuter några sekunder av den fascinerande känslan av svaghet. Åh, Mårten, mitt hjärtas 

tröst och lilja!”112 Denna motsägelse gör Dolly till en mycket komplex person. I dessa 

ögonblick drömmer hon om äktenskap, romantik och kärlek bortom allt – för att sedan ändra 

attityd. Ett exempel på denna splittring ryms i en mening: ”Jag föddes för att stå rakryggad i 

cocktailklänning med de största diamanterna runt min hals.”113 Hon vill vara en stolt person 

med viss styrka och karaktär samtidigt som hon vill vara en prydd trofé enligt något slags 

Hollywood-ideal. Denna dubbelhet är central i boken. Det pratas mycket om olika 

varumärken och om tidskrifter med en amerikansk hållning till mode och skönhetsideal. Dolly 

pratar t.o.m. själv om sig själv som ett varumärke.  

 

Om vi tittar på de kvinnliga personer som vi tidigare nämnt så har Dolly svårt att hitta några 

levande genusidentiteter som hon kan acceptera; vännerna är för sköra och modersgestalterna 

för traditionella i sina identiteter, således har Dolly antingen revolterat mot dessa 

genusidentiteter eller tittat på film och läst böcker för att hitta andra former av kvinnotyper. 

Dessa kvinnogestalter kommer ur ett Hollywood-ideal som bygger på yttre skönhet och 

materiella värden, vilket inte Dolly är helt oberörd inför utan det verkar betyda en hel del för 

henne. Detta Hollywood-ideal påverkar också hennes syn på relationer eftersom hon själv 

skapar dramatiska scener som ur hollywoodproduktioner t.ex. att hon springer genom staden i 
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regn och förväntar sig en storslagen dörröppningsscen av Mårten men blir besviken när den 

uteblir. Tilläggas bör att alla hennes favoritfilmer är amerikanska produktioner (även om hon 

sedan påstår att hon blir knäsvag av franska vågen.) Hennes bild av USA är höljd i ett magiskt 

skimmer. En fredagskväll ska spenderas med en känsla av USA – inte tillsammans med 

vänner, kaffe och knöliga kanelbullar. USA får också vara platsen där allt är vackert, 

spännande och härligt. T.ex. så använder hon det som en bild för mod och frihet och om man 

visar sig vara mänsklig eller ha svagheter passar man inte in. ”Jag åkte till USA och vågade 

inte stanna.”114 Marvin påstår att Dolly glorifierar jetsetliv och hollywoodglamour – något 

som Dolly såklart förnekar. Hon menar att det; ”[...] låter som ett sätt att förklara titeln på en 

fånig svensk film om en tonårsbrud med identitetsproblem.”115 – ungefär som boken Hey 

Dolly alltså.   
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Sammanfattning 
De genusidentiteter som finns representerade i Hey Dolly är såväl traditionella 

genusidentiteter som normbrytande. Det finns ömmande mödrar, alkoholiserade och 

frånvarande pappor. Det finns sköra flickor, passionerade kvinnor och sedan finns 

rockstjärnan och den konstanta närvaron av Hollywood… Men mitt bland detta finns också 

fnissande, mjuka, förstående män och starka, självständiga, kåta kvinnor och det är just denna 

kombination som driver fram formen av den nya kvinnan. Den nya kvinnan förstår att en man 

kan vara mjuk och traditionellt manlig och att en kvinna kan vara hård och traditionellt 

kvinnlig på samma gång. 

 

Men processen är inte lätt – Dolly får brottas med sina egna föreställningar om män och 

kvinnor och hennes förakt för kvinnor samt beundran av män underlättar inte processen och 

hon får kämpa sig igenom maktstrukturer och mentala föreställningar för att slutligen hitta 

den där ficklampan som hon sökt genom hela berättelsen.  

 

Hon vet vad hon är, vad hon är rädd för och vad hon kan stå för. Hon vet vad som finns kvar i 

henne när allt annat har rasat samman. Hon har hittat sitt eget sätt att vara kvinna och har 

insett att hon kan vara hård och mjuk, emotionell och rationell. Och om alla får vara lite både 

och – kanske samhället skulle bli ett jämställdare Dollywood.  

 

 

 

 



 35 

Källförteckning  

Tryckta källor 

Ambjörnsson, Fanny (2005) ”Johannas förändring” i Don Kulick (red) Queersverige. 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Ambjörnsson, Fanny (2006) Vad är queer. Stockholm: Natur och kultur. 

Arping, Åsa & Nordenstam, Anna (2005) ”Förord” i Åsa Arping & Anna Nordenstam (red) 
Feministiska litteraturanalyser 1972-2002. Lund: Studentlitteratur. 

Björk, Nina (1996) Under det Rosa täcket. Borås: Wahlström & Widstrand. 

Dahl, Ulrika (2005) ”Scener ur ett äktenskap” i Don Kulick (red) Queersverige. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Frisell Ellburg, Ann (2000) ”Jakten på den perfekta näsan” i Lena Gerholm (red) Behag och 
begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer. 
Stockholm: Carlssons. 

Gemzöe, Lena (2002) Feminism. Stockholm: Bilda Förlag. 

Gerholm, Lena (2000) ”Inledning” i Lena Gerholm (red) Behag och begär. Kulturella 
perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer. Stockholm: 
Carlssons. 

Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Lund: Liber. 

Hägg, Maud & Werkmäster, Barbro (1973) Kvinnor och sex. Göteborg: Författarförlaget. 

Höglund, Anna Maria (2000) Män och kvinnor – vad vet en genusvetare?. Stockholm: Cura 
och Utbildningsradion. 

Johansson, Thomas (2000) Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt. Lund: 
Studentlitteratur. 

Kulick, Don (2004) ”Homosexuellt beteende inom antropologisk teori och på Nya Guinea” i 
Don Kulick (red) Från kön till genus. Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. 
Uppsala: Carlssons. 

Laskar, Pia (2007) ”Förnuft och instinkt” i Paulina de los Reyes & Satu Gröndal (red) 
Framtidens feminismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Hägersten: 
Tankekraft Förlag. 

Lövkrona, Inger (1999) ”Hierarki och makt – den förmoderna familjen som genusrelation” i 
Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona (red) Familj och kön. Etnologiska 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Meurling, Birgitta (1999) ”Tro, kön och erotik” i Birgitta Meurling, Britta Lundgren & Inger 
Lövkrona (red) Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 



 36 

Meurling, Birgitta (1999) ”Tro, kön och makt – prästfamiljen som könsrelation” i Birgitta 
Meurling, Britta Lundgren & Inger Lövkrona (red) Familj och kön. Etnologiska perspektiv. 
Lund: Studentlitteratur. 

Elektroniska källor 

Arnald, Jan (2008) Amanda Svensson / Hey Dolly, Expressen 21 april 2008, tillgänglig på  
http://www.expressen.se/kultur/1.1130632/amanda-svensson-hey-dolly, citerad 8 maj 2010 

Kalmteg, Lina (2008) Kritikerna faller för Dolly, SvD 22 april 2008, tillgänglig på 
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/kritikerna-faller-for-dolly_1161731.svd, citerad 8 maj 
2010 

Rabe, Annina (2008) Ung ångest skildrad med glatt humör, SvD 21 april 2008, tillgänglig på 
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/ung-angest-skildrad-med-glatt-humor_1157393.svd, 
citerad 8 maj 2010 

Stig, Oline (2008), Hey Dolly, Sydsvenskan 22 april 2008, tillgänglig på 
http://sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/bokrecensioner/article317054/Hey-
Dolly.html, citerad 8 maj 2010 

Teleman, Jenny (2008) Högrealistisk sunkighet i Amanda Svenssons debut Hey Dolly. SR 21 
april 2008, tillgänglig på 
http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=2024844, citerad 8 maj 2010 



 
 
 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Tel 023-77 80 00 
 

 


	framsida
	C-Uppsats



