
 

Intervju med Simona Ahrnstedt, författare till En enda natt 
 
Vad är romance egentligen? 
 
Det är en underhållningsgenre, västvärldens största litterära genre. Romance har rötter 
i både 1700- och 1800-talet men slog igenom på allvar på 1930-40-talet, i Storbritannien 
och i Nordamerika. I den anglosaxiska världen är den enormt stor och vital.  
 
Romance är böcker som kretsar kring en central kärlekshistoria. Genren är släkt med 
både chick-lit, feelgood, historiska romaner, kärleksromaner, fantasy och krim. Men 
fokus är alltid på den centrala kärlekshistorien. Sedan kan det utspela sig i vilken 
tidsepok som helst och i vilken miljö som helst. Oftast handlar det om man-kvinna, men 
det finns både lesbisk romance, bögromance, ungdomsromance och till och med religiös 
romance.  
 
Ur-romancen är Stolthet och Fördom, en intelligent skriven kärlekshistoria som överlevt 
århundraden. Jag brukar förklara romance med att det är som en deckare. Fast istället 
för ett brott som ska lösas så är det en kärlekshistoria som ska få ett lyckligt slut. 
Ramverket till denna historia kan bestå av i stort sett vad som helst – endast författarens 
fantasi och skicklighet sätter begränsningar. 
 
Hur kom det sig att du började skriva romance?  
 
Jag har alltid älskat att läsa om just kärlek. I alla böcker – om det så är deckare, sci-fi, 
historiska romaner eller klassiker – så är det relationerna i allmänhet och 
kärleksrelationerna i synnerhet som fascinerar mig.  
 
När jag på nittiotalet började utbilda mig till psykolog var all kurslitteratur på engelska 
och jag behövde snabbt bli bättre på att läsa på det språket. Jag fick låna en riktigt 
smaskig romancebok av en kompis. Jag började läsa mer och mer av den typen av böcker 
och insåg att det var som att återupptäcka den där tidiga läslusten. Samtidigt har jag 
alltid velat skriva men inte riktigt vetat vad.  
 
En dag föll allt på plats. Jag skulle naturligtvis skriva precis sådana böcker som jag 
älskade att läsa – böcker om passion, kärlek, humor och erotik. Ofta tänker jag att det 
var genren som hittade mig, inte tvärtom. 
 
Du har tidigare skrivit romaner i historisk miljö, men nu lanserar du en serie som 
utspelar sig i nutid. Hur kommer det sig? 
 
Romance kan utspela sig i vilken tidsepok som helst. Jag visste tidigt att jag ville skriva 
en bok som utspelade sig i svensk nutida överklass. En enda natt har väntat på att bli 
skriven ända sedan 2009. Eftersom den snabbt kom att bli den mest komplicerade bok 
jag skrivit så är jag glad att jag hade skrivit tre romaner innan. 
  
 



Vad har varit roligast och svårast med att förlägga handlingen i nutid? 
 
Som alltid så har researchen spelat en central roll och det har varit roligt att träffa 
journalister, finanspersoner och diverse experter. Jag har nog aldrig haft så kul, faktiskt. 
En del saker jag fått höra har varit helt galna och tyvärr helt sekretessbelagda. Det 
svåraste var att sätta sig in i finansvärlden så att jag verkligen förstod hur allt hängde 
samman. Det är en otroligt komplex värld. Bara hur börsen fungerar är en hel vetenskap.  
  
Har du behövt göra mer eller mindre research än tidigare? 
 
Mer! Det hade jag aldrig trott. Men jag älskar att utmana mig själv och det såg jag 
verkligen till att göra. Jag har lusläst böcker och artiklar om riskkapitalism och corporate 
finance, jag har rest till slott, intervjuat experter på börsvärlden, läst litteratur om 
svensk överklass och förstås om kläder – svensk haute couture. Så himla roligt. 
Börsstämmor. Helikopternavigering. Jetsetliv. Bankvärlden. Internatskolor. Listan är 
nästan oändlig. 
  
Riktar den nya romanen sig till samma målgrupp som dina tidigare böcker? 
 
Jag har en så otroligt bred målgrupp – mina böcker läses av mammor, döttrar, fastrar 
och farmödrar. Av unga kvinnor och av mycket livserfarna kvinnor. Och enstaka män. Så 
ja, de som gillade mina historiska kommer älska En enda natt. Det garanterar jag.  
   
Du har sagt att du ofta möter människor som säger: ”Romance, det är inget för 
mig.” Varför finns det så mycket fördomar om din genre? 
 
Jag tror att vi särskilt i Sverige är rädda för allt som verkar ytligt och banalt. Jag vet inte 
var den ängsligheten kommer ifrån. Folk bekänner hellre att de har psykiska problem 
eller är missbrukare än att de läser och gillar romantik. Mina böcker är roliga dessutom. 
Och innehåller erotik. Det är praktiskt taget finkulturellt självmord att erkänna att man 
gillar sådant. Men skämt åsido, det är förvånansvärt många som uttalar sig om genren 
utan annat än en mycket ytlig kännedom om den. Jag tänker att man kan BÅDE gilla 
romance OCH vara en god samhällsmedborgare.  
 
Du har nära kontakt med dina läsare, finns det någon typisk romanceläsare? 
 
Jag tänker på mina läsare som typiska allätare. Folk som är både allmänbildade, belästa 
och gillar underhållning. Människor som tittar på TV och läser romaner, som läser 
dagstidningar och veckomagasin, om vart annat. Gillar man deckare brukar man 
dessutom gilla romance. Det är trots allt välskriven underhållning med mer djup än vad 
den glamorösa ytan ger vid handen vid den första anblicken.  
  
Du har sagt att romance är böcker av kvinnor, för kvinnor och om kvinnor. Böcker 
som Sveriges kvinnor helt enkelt inte vet att de vill läsa. Vad menar du med det? 
 
 Så många av böckerna i den här genren är underbar läsning, genuin läsglädje, sån där 
som man upplevde när man var ung. Jag tror att allt fler svenska läsare kommer 
upptäcka detta och börja kräva mer sådana här böcker. 
  



Det är få människor som förknippar feminism med romance, men det är något du 
vill ändra på, eller hur? 
 
Det finns ett slentrianmässigt förakt för dels genrelitteratur, dels för litteratur som 
framför allt engagerar kvinnliga läsare. Dagens romance skildrar ofta starka kvinnor, 
aktiva kvinnor, kvinnor som gör saker. Dessutom slutar det väl för dessa kvinnor vilket 
är ett starkt och positivt budskap som jag tycker förtjänar att lyftas fram.  
 
Om man har läst något mer i genren än Femtio nyanser eller Vita serien de senaste åren, 
så vet man att romance skildrar starka och handlingskraftiga kvinnor som tar ansvar för 
sina egna liv, både ekonomiskt och känslomässigt. Det är en praktisk feminism som 
tilltalar mig.  
 
Dessutom är det en genre som läses av kanske flest kvinnor i världen, den berättar alltså 
något om vad många kvinnor funderar över, vilka frågor de brottas med. Andelen 
kvinnor som styckmördas är befriande låg. Jag kan tycka det är så skönt att läsa böcker 
där kvinnor inte är offer hela tiden, böcker där kvinnor blir sexuellt tillfredsställda och 
böcker där kvinnlig vänskap skildras som en källa till glädje. Jag säger inte att det inte är 
så i andra böcker också, men i romance är det liksom garanterat så. Om det sedan är en 
utopi – låt så vara, det är en utopi att sträva efter. 
   
Sedan är det ju det här med sexet … Du är ju jäkligt bra på att skriva erotiska 
scener, men många författare kan skriva under på att det är något av det svåraste 
som finns. Har du något tips på hur man skriver bra sexscener? 
 
Det är svårt. Det kräver mod eftersom man ju alltid utlämnar en del av sig själv. Men 
man måste vara ärlig, som alltid när det gäller skrivande. Och så måste man orka med att 
folk kallar det för snusk. Visst är det fascinerande att erotik för kvinnor alltid ska kallas 
snusk? Psykologen i mig får verkligen bita sig i tungan för att inte börja analysera detta. 
    
På vilket sätt har du nytta av att vara psykolog? 
 
På alla sätt. Jag förstår nästan inte hur man klarar av att skriva böcker och inte vara 
psykolog. Mänskligt beteende, interpersonella relationer, uppväxt, trauman, 
erfarenheter och inre motivation – det är ju sådant man jobbar med som psykolog. Och 
som författare. Det går inte att överskatta nyttan jag haft av mina år som psykolog. 
 
 
Läs mer om Simona Ahrnstedt på http://simonaahrnstedt.se/ 
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