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Litteratur

KVINNO- OCH FEMINISTISKA BÖCKER
Vi rekommenderar några kvinno- och feministiska böcker. Samtliga beskrivningar eller recen-
sioner är tagna från de aktuella bokhandlarna som finns angivna i parentes under varje bok.

Kvinnors mödor och glädjeämnen skild-
ras med värme och inlevelse av 25 delta-

gare i berättartävlingen Kvinnoliv, utlyst av
Pensionärernas Riksorganisation. Deras
skildringar bör ge många fler inspiration att
minnas tillbaka, jämföra sina livsöden med
jämnåriga och berätta om dem, i tal eller skrift,
för sina efterkommande och därigenom bidra
till att bevara kunskap om 1900-talets kvinno-
liv. Berättelserna spänner över hela livet, från
barndom till ålderdom. I åtskilliga av dem står
bristerna i jämställdhet mellan män och kvin-
nor i fokus.

Boken är illustrerad med författarnas egna
insända foton, som bidrar till att skapa när-
hetskänsla till en gången tid. (Bokhandeln
Adlibris)

En bok om kvinnlighet, kropp och hunger.
Anna Johansson skriver bland annat om

den i vår del av världen utbredda föreställ-
ningen att kvinnlig fetma är ett personligt miss-
lyckande. Utifrån mängder av konkreta exem-
pel diskuterar hon den feta kvinnans mons-
terstatus, den omättliga hungern och skam-
men över att vara fet i ett samhälle där vacker
= smal. Men vad är det egentligen som är så
fantastiskt bra med att vara smal? (Adlibris)

Carin Holmbergs avhandling om hur några
unga par utan barn tolkar varandra och

sig själva utifrån sitt samhälles föreställning-
ar om manligt och kvinnligt. En bok vi rekom-
menderar då den är lättläst, innehåller många
intressanta och lättförklarade teorier och håll-
bara resonemang, dessutom ger den en bra
och tydlig bild av hur unga par utan barn le-
ver tillsammans. (Bokhandeln Bol.com)

Carin Holmberg: Det Kallas Kär-
lek, En socialpsykologisk studie
om kvinnors underordning

En rak höger mitt in i jämställdhetsdebat-
ten. Hon vågar ställa frågor som:

! Finns det olika gener för disk och biltvätt-
ning?

! Är kvinnliga chefer manliga?
! Varför får feminister så ofta frågan om de är

manshatare? (Bokhandeln Bol.com)

Carin Holmberg: Det Kallas
Manshat, En bok om feminism

Anna Johansson: Elefant i ny-
lonstrumpor, Om kvinnlighet,
kropp och hunger

I biologismens värld finns inga ensamståen-
de mammor, inga pappalediga pappor, inga

homosexuella partnerskap med eller utan barn.
Den traditionella kärnfamiljen är helig. Den
kvinnobild som hålls fram är en nästan spök-
lik spegling av vår kulturs traditioner och för-
domar. Sara Arrhenius är journalist och för-
fattare.

I den här kritiska essän - som både till stil
och innehåll påminner om Nina Björks kiosk-
vältare ”Under det rosa täcket” - diskuterar
hon dagens bild av manlighet och kvinnlig-
het och visar hur idéer om könens olikhet ska-
pas och sprids i en väv av mystik och politik.
(Bokhandeln Adlibris)

Redaktörerna Linda Skugge och Belinda
Olsson har samlat Sveriges yngsta och

smartaste kvinnliga skribenter innanför pärma-
rna. ”Vi vill visa att det finns tjejer som har
högre mål än att bli framröstade till Fröken
Sverige. Vi vill visa att vi finns och att vi bryr
oss. Vi är coola, snygga, tuffa, smarta, roliga
och framför allt så är vi feminister. Vi vill ge
tjejer ett forum där de inte blir redigerade och
tillrättalagda. Det här är en ocensurerad fri-
zon, en aggro-ventil. Allas åsikter är lika myck-
et värda, och vi är stolta över hur ärliga alla
tjejer i den här boken har varit. Vi hoppas att
tjejer genom att läsa den här boken kanske

Linda Skugge, Belinda Olsson
mfl: Fittstim, En feministisk anto-
logi för unga tjejer, om unga tjejer,
av unga tjejer

lär sig sätta gränser tidigare, ser sitt värde
och inser att de har makten över sitt eget
liv.” (Bokhandeln Adlibris)

Sara Arrhenuis: En riktig kvinna

Bo Tynderfeldt: Kvinnoliv, 25
kvinnor om sitt 1900-tal

Bengt Stahlman: Könsrollernas
Maskerad

Människans existens på jorden upplevs
radikalt annorlunda idag än för 500 år

sedan. Under de senaste århundradena har
denna förändring i levnadsvillkor, och därmed
föreställningsvärld, accelererat ytterligare. Inte
minst har kvinnornas position i samhället re-
volutionerats. Kvinnor är idag myndiga, har
rösträtt, får äga egendom och utbilda sig; allt
otänkbart för inte så länge sedan. Trots detta
värderas männens liv och verksamhet alltjämt
högre än kvinnornas.

Könsrollernas maskerad beskriver och ifrå-
gasätter etablerade teorier och uppfattningar
om våra könsroller. Den framställer på ett ini-

tierat sätt framväxten av jämlikhet mellan kö-
nen som ett ännu ouppnått ideal. Rikligt illus-
trerad, hämtar boken exempel från vardagen
varvade med historiska exempel på hur köns-
rollstänkandet har präglat och präglar hela
samhällsutvecklingen. Frågan är om vi måste
leva med de begränsningar könsrollerna ger
oss eller om de mönster av dominans och un-
derordning som finns inbyggda i samhälle och
kultur kan brytas. (Internetbokhandeln)

Var står den svenska feminismen idag och
vart är den på väg? När vi allt oftare hör

tongångar om kvinnans särart, om kvinnors
rätt att vara annorlunda män, måste vi åter
ställa den grundläggande frågan: vad är kvinn-
lighet? Genom att läsa förföriska kvinnoma-
gasin, feministiska biologer, hyllare av moder-
skapet, en roman av Virginia Woolf, aggres-
siva ninjafeminister i litteratur och på film och
genom att läsa skildringen av Simone de Beau-
voirs liv följer Nina Björk kvinnligheten som
en skapelseberättelse.

Nina Björk talar för en feminism som inte
gör kvinnan till en utopi, som inte ger henne
en ”naturlig” identitet - utan som istället käm-
par för en frigörelse från fasta könsidentiteter.

”Under det rosa täcket” väckte en enorm
uppmärksamhet när den utkom första gång-
en 1996 och fick snabbt kultstatus, inte minst
bland unga tjejer. Den anses idag vara en av
de viktigaste feministiska böcker som utkom-
mit i Sverige under de senaste åren. (Bok-
handeln Adlibris)

Nina Björk: Under det rosa täcket

Faludi har träffat plågade män i alla åldrar
och ur alla samhällsklasser, från friställda

varvsarbetare och våldsamma gängledare till
porrfilmsskådespelare, krigsveteraner och ast-
ronauter. Under resans gång har hon förstått
mer och mer om mannens utsatthet i dagens
samhälle. De klassiska mansidealen finns kvar
i medierna och det allmänna medvetandet, men
de blir allt svårare att leva upp till. (Bokhan-
deln Bol.com)

Susan Faludi: Ställd, Förräderiet
mot mannen

Boken har satt hela det gamla patriarkatet
i gungning. Kom ut redan 1971 och satte

fart på den då nästan avsomnade könsrolls-
debatten. Fortfarande den bästa väckelsebo-
ken, lika viktig för män som för kvinnor och
samtidigt mycket rolig. (Alida bok) !

Mariann Andersson: Det grym-
ma manssamhället


