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vår valfrihet och längtan till en stark auktoritet som talar om för oss vad vi ska göra
här i livet?

?

Fråga (Visa)

Svar (Dölj)

Kritikernas syn på 50 nyanser av honom

Tidigare i år hade filmen 50 nyanser av honom premiär! Filmen bygger på den första delen i en
romantrilogi av E.L. James från 2011 och på grund av sitt erotiska BDSM-innehåll har den
blivit mycket omtalad. Man kan inte annat än säga att den har blivit varmt emottagen av
publiken. Hela serien har sålts i 90 miljoner exemplar och översatts till 52 språk, vilket inte
kan ses som annat än succé, men hur har egentligen svenska litteraturkritiker tagit emot den
första romanen, 50 nyanser av honom?

Nina Ruthström uttrycker sin åsikter i artikeln En tramsig skräpbok - men likväl en
ligguppvärmare (litteraturmagazinet.se, 21 oktober, 2012). Hon är glad att författaren vid varje
samlag nämner att man använder kondom, och anser att den bästa biten är sexscenerna, som
beskrivs som "heta och eggande". Ruthström stör sig dock på den svaga kvinnliga
huvudkaraktären, och skulle dessutom vilja veta mer om bakgrunden till varför hennes liv ser
ut som det gör. Handlingen får "underkänt", då hon inte tycker om att relationen baserar sig på
extrema stereotyper. Språket anses vara upprepande och slarvigt, och Ruthström menar även
att de inre dialogerna ofta är alltför barnsliga. Hon avslutar med att budskapet - att presentera
BDSM i litteraturen - inte fungerar, då synen som boken beskriver är förlegad.

Ett annat perspektiv presenteras av Sinziana Ravini, i recensionen Femtio nyanser av honom |
E L James (Göteborgsposten, 8 oktober, 2012). Där Ruthström störde sig på stereotyper, ser
Ravini ett viktigt budskap om kvinnans frigörelse från mannen, och istället för sexscenerna var
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det bokens psykologiska precision som drog in henne. Hon är dock överens med Ruthström
om att språket är fullt av upprepningar och onödiga preciseringar. Ravini menar även att
dialogerna inte är realistiska, och att intrigen inte kommer som en överraskning. Hon
värdesätter däremot huvudkaraktärens oskuld, då den enligt henne är väldigt underhållande.

Lotta Olsson, i recensionen E L James - Femtio nyanser av honom (Dagens nyheter, 19 mars,
2013), har en helt annan syn på oskulden - hon anser att den krockar med hur huvudkaraktären
kastar sig in i sexuella situationer. Olsson har problem med att relatera till huvudkaraktärens
upphetsning, och blir arg på den klassiska, något sexistiska, handlingen. Sexscenerna tilltalar
henne till en början, men börjar efter ett tag sakna variation. På liknande vis är den första
boken "hyfsad underhållning", medan det går utför med de andra två. Olsson finner dock ett
värde i att tolka om budskapet - kanske handlar det inte om emancipation, utan om rädslan
inför valfriheten?

Hur har då kritikerna tagit emot boken? Till att börja med verkar det råda konsensus om att
själva språket inte är särskilt professionellt, samt att handlingen inte är så spännande. Det är
däremot det enda som man är överens om - annars har kritikerna olika åsikter om det mesta.
Sexet kunde ses som eggande eller variationslöst, det sexistiska maktförhållandet som viktigt
eller förkastligt. Huvudkaraktären var i det ena perspektivet svag, i det andra underhållande,
och i det tredje inkonsekvent. Vad som var budskapet varierade också - var det att presentera
BDSM, diskutera valfrihet, eller påminna om kvinnans ställning i samhället? Allt detta ger oss
en ledtråd till varför boken blivit så populär - kanske är det för att den öppnar upp för en
mängd olika diskussioner, där varje person kan ha sin egen ståndpunkt.

Källor:

En tramsig skräpbok - men likväl en ligguppvärmare, Nina Ruthström, litteraturmagazinet.se,
den 21 oktober, 2012

Femtio nyanser av honom | E L James, Sinziana Ravini, Göteborgsposten, den 8 oktober, 2012

E L James: Femtio nyanser av honom, Dagens nyheter, den 19 mars, 2013


