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Inledning  

Under 1700-talet i England utvecklades flera begåvade kvinnliga författare, men det är idag 

svårt att veta hur många av 1700-talsromanerna som är skrivna av kvinnor.1 Men en av dem 

som kom att bli berömd och är så än idag, var Jane Austen (1775-1817).2 Hennes Stolthet och 

fördom tillhör en av världslitteraturens klassiker och för många läsare är denna roman en 

favorit som dessutom fortfarande är en bästsäljare. Romanen har även gett upphov till ett par 

filmer och tv-serier.     

     Stolthet och fördom mottog goda recensioner då den kom ut 1813. Bland annat hyllade en 

skribent i tidningen Critical Review huvudkaraktären Elizabeth Bennets ”archness and 

sweetness of manner.”3 Austen själv var väldigt förtjust i sin romanfigur Elizabeth Bennet och 

skrev vid ett tillfälle till sin syster Cassandra: ”I think her as delightful a creature as ever 

appeared in print.”4 En annan skribent skrev i tidskriften the British Critic att de hade läst 

Stolthet och fördom med mycket tillfredsställelse och nöje.5 Kanske var det tack vare de här 

välvilliga recensionerna som gjorde att Stolthet och fördom blev på modet våren 1813. Många 

läsare från de högre samhällskretsarna nämnde Stolthet och fördom i sin korrespondens.    

Nästan alla rekommenderade sina vänner att läsa romanen.6 Trots dessa framgångar förblev 

Austen mycket länge anonym.7  

     Anledningen till detta var att när den första boken Förnuft och känsla kom ut 1811 

publicerades den anonymt under pseudonymen: ”By a Lady.” När denna roman kom i en 

reviderad utgåva 1813 presenterades den som: ”By the Author of Pride and Prejudice.” Det 

var inte förrän 1818, året efter hennes död som hennes namn offentliggjordes.8  Under 

Austens egen tid ansåg en del att hon skapade sina litterära mästerverk på intuition. Många av 

dagens läsare ser däremot Austen som en medveten artist som visste vad hon ville med sitt 

skrivande och att hon nådde sina mål genom litterär genialitet och hårt arbete.9 Det finns 

mycket forskat om Austen och hennes romaner. Elizabeth Bennet har väckt min 

uppmärksamhet och även många andras kanske tack vare att hon tycks vara en så självständig 

kvinna med stor självtillit. Självständighet var något som definitivt inte förespråkades för 

                                                 
1 Birgitta Berglund, Woman´s Whole Existence: the Houses as an Image in the Novels of Ann Radlcliffe, Mary 
Wollstonecraft and Jane Austen, Lund 1993,s.11 
2 http://www.britannica.com.ludwig.lub.lu.se/EBchecked/topic/43558/Jane-Austen 2011-12-26  
3 Deirdre le Faye, Jane Austen The World of her Novels, London, första reviderade upplagan 2003 (2002),s.200 
4 Vivi Edström, Livets gåtor: Jane Austen, Stockholm 2009, s.140 
5 le Faye,s.200 
6 le Faye, s.200 
7 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/jane-austen 2011-12-31 
8 Edström, s.18-19 
9 Berglund,s.121 
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kvinnor då romanen utspelade sig under början av 1800-talet. James Fordyce (1720-1796)10 

skrev Sermons for young women 1766 där han förklarade hur unga kvinnor framförallt skulle 

behaga männen. Han såg också kvinnor som svaga varelser som behöver försvaras,11 något 

som fick mycket kritik av Mary Wollstonecraft (1759-1797), en brittisk feminist,12 då hon 

bland annat ansåg att denna bok bidrog till kvinnans fortsatta beroende av männen.  

     Även Austen kritiserade Fordyces Sermons for young women i Stolthet och fördom genom 

att låta den patetiske mr Collins ställa sig positiv till denne och därmed hans kvinnosyn. 

Kanske kan Elizabeth ses som ett slags tidig kvinnosakskvinna eller till och med feminist då 

hon tycks vara en självständig kvinna. För de kvinnor utan egna tillgångar och medel var det 

nästan endast genom ett äktenskap som de kunde få ett eget hem och ekonomisk trygghet. 

Elizabeth är en av dessa kvinnor. En kvinna utan pengar var beroende av mannen som var 

hennes försörjare.  

   Med den här uppsatsen vill jag analysera Elizabeth och jämföra henne med hur 

kvinnoidealet såg ut under den aktuella tiden, hur hon såg på äktenskapet och om hon är ett 

slags feminist. Detta eftersom jag har ett intresse av det historiska. Metoden jag kommer att 

använda mig av är därför nyhistoricism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&UID=4952  2011-12-18 
11 Mary Wollstonecraft, Till försvar för kvinnans rättigheter, s.150 
12 http://www.ne.se/mary-wollstonecraft 2011-12-18 
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Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur huvudkaraktären Elizabeth Bennet i Jane 

Austens roman Stolthet och fördom kan jämföras med hur kvinnoidealet såg ut under slutet av 

1700-talet till 1800- talets början. Jag kommer även att undersöka hur Elizabeth ser på 

äktenskapet och om hon kan räknas som en tidig feminist, detta eftersom Stolthet och fördom 

utspelar sig ungefär 1811-1812.13 Det blir därför en nyhistorisk analys och jag kommer att gå 

närmare in på vad begreppet nyhistoricism innebär under en egen rubrik nedan.  

 

 

Frågeställningar 

Mina frågeställningar är:  

 Skiljer sig Elizabeth från andra kvinnor i sin samtid när det gäller kvinnoidealet?  

  Kan Elizabeth räknas som en tidig feminist? 

 Hur är Elizabeth Bennets syn på äktenskapet och kan det anses vara realistiskt i 

hennes samtid?  

 

Metod 

För att kunna genomföra den här undersökningen har jag gjort en textanalys av Stolthet och 

fördom och relaterat denna till min analys av fackhistoriska texter om den period i Englands 

historia som kallas för the Georgian time efter kungen George III (1738-1820).14 Denna 

litteratur baserar sig i sin tur på historiska källor. Amanda Vickerys The Gentleman`s 

Daughter: Women´s lives in Georgian England från 1999 är användbar i min analys eftersom 

hon har forskat om äktenskapet under den aktuella tiden. Dessutom har hon forskat om den 

artighet som var viktig i Elizabeths samhällsklass. Deirdre le Faye har i Jane Austen: The 

World of Her Novels från 2002 undersökt kvinnornas utbildning och skönhetsidealet för 

kvinnor under Austens tid. Också Jennifer Newby har undersökt framförallt 

medelklasskvinnornas utbildning i Women´s Lives: researching Women´s Social History 

1800-1939 från 2011. Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter från 1792 är 

användbar i min analys då hon var samtida med Austen. Hon tycks ha liknande åsikter som 

                                                 
13 Den ursprungliga romanen utspelades 1794-1795 men Austen ändrade detta då hon arbetade med 
manuskriptet.  
14 http://www.ne.se/georg-iii  2011-12-25 
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Wollstonecraft om kvinnor och deras möjligheter samt att de inte skulle ses som svaga 

varelser som inte kunde tänka självständigt.  

 

Teori 

Uppsatsen utgör ett slags nyhistorisk undersökning. Meningen är att koppla ihop 

huvudkaraktären Elizabeth med verkligheten som den såg ut under slutet av 1700-talet till 

början av 1800-talet. Eftersom Jane Austens roman Stolthet och fördom skrevs under en 

period då den realistiska romanen var populär tror jag att Elizabeths karaktär kommer att 

stämma överens med vad som kunde ha varit verklighet, framförallt när det gäller de sociala 

frågorna d.v.s. hur man skulle uppföra sig.  

Däremot är jag tveksam om att Elizabeths syn på äktenskapet är lika realistisk i förhållande 

till den syn som rådde under den aktuella tiden. Särskilt gäller detta för de kvinnor som 

saknade egna tillgångar och medel. Jag tror att Elizabeth kan räknas som en tidig feminist då 

hon tycks vara en självständig kvinna och att det går emot den tidens allmänna syn på kvinnan 

som en svag varelse som behöver försvaras.  
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Nyhistoricism   

Nyhistoricism baseras på att man läser litterära och ickelitterära texter parallellt, ofta inom 

samma historiska period. Termen skapades av den amerikanska kritikern Stephen Greenblatt. 

Hans bok Renaissance Self- Fashioning: from More to Shakespeare från 1980 räknas 

vanligen som dess början.15 Peter Barry skriver i Beginning Theory att nyhistoricism vägrar 

att ge den litterära texten särskilda privilegier framför andra texter. Istället för att ställa det 

litterära i förgrunden och det historiska i bakgrunden ges litterära och ickelitterära texter lika 

stor vikt. Barry menar att de här texterna konstant informerar eller frågar ut varandra.16  

    Vidare förklarar Barry några olikheter mellan ny och äldre historicism. Den äldre 

historicismen gjorde en åtskillnad mellan litteratur och historia. Den litterära texten var av 

värde medan den historiska texten sågs som mindre värd. Barry menar att den största 

skillnaden mellan ny och äldre historicism är att ge lika stor vikt mellan litteratur och 

ickelitterärt material.17 Därför kommer jag inte att låta den ickelitterära texten dvs. det 

historiska vara bakgrund.  

     Jag kommer således att läsa Stolthet och fördom och undersöka hur Elizabeth Bennet 

förhåller sig till den aktuella tiden det vill säga slutet av 1700-talet till början av 1800-talet 

och det blir en analys som begränsar sig också till den kvinnliga historien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester, sextonde 
reviderade upplagan 2009 (1995),s.166 
16 Barry, s.166 
17 Barry, s.168 
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Tidigare forskning   

 
Tidig feminism och samhällskritik i Stolthet och fördom 

Det var 1892 som ordet feminism lanserades som benämning på kvinnosakskamp vid den 

internationella kvinnokonferensen i Paris.18 Termen feminism är därför modern då det inte var 

förrän det sena 1800-talet som feminismen började få den betydelse den har idag. Ändå anser 

man att Mary Wollstonecraft har feministiska tankar i sina texter från 1790-talet.19  

   Margaret Kirkham menar i Jane Austen, Feminism and Fiction från 1997 att Austen 

förtjänar att bli kallad för feminist eftersom det var hon som etablerade synen på mäns och 

kvinnors moraliska likhet och individuella kvinnors status som ansvariga personer. Det börjar 

bli vanligt att litteraturkritiker upptäcker feministiska element i Austens romaner.20 Det var 

under 1700-talet som kvinnor började invända mot synen på kvinnan som underlägsna 

moraliska och andliga varelser. Det var mycket vanligt under 1700 och 1800-talet med guider 

om hur man skulle föra sig som kvinna och vad man skulle tänka på. Berglund konstaterar att 

många kvinnliga författare tystades ner av de här böckerna.21  

      En av de mest kända böckerna är James Fordyces Sermons to Young Women22 från 1766. 

Det var en bok som ville styra unga flickor utifrån ett kristligt synsätt.23 Mary Wollstonecraft 

kritiserade det här verket i Till försvar för kvinnans rättigheter och menade att Fordyces 

predikningar var skrivna i en tillgjord stil. Även om han hade ”honungslena föreskrifter”, 

skulle hon förbjuda flickor från att läsa dem. Vidare menade hon att det finns en skillnad 

mellan konstlad och äkta behagfullhet där den sistnämnda är ”en viss form av självständigt 

tänkande”.24 Även Austen kritiserade Fordyce och ett exempel på när Austens samhällskritik 

kommer fram via ironi är just genom mr Collins. Han framställs som den mest patetiska 

karaktären i romanen och det framkommer ofta genom handlingen. ”Mr Collins var inte 

någon klok människa, och det han hade nekats av naturen hade endast i ringa grad 

kompenserats genom utbildning eller umgänge.”25 Elizabeth ser honom som ”en inbilsk, 

uppblåst, inskränkt, enfaldig man” (Stolthet och fördom,s.168). Austen hade sina knep för att 

framföra sin samhällskritiska åsikt genom romanen och det är bland annat att hon låter mr 

                                                 
18 http://www.ne.se/feminism 2012-01-07 
19 Margaret Kirkham, Jane Austen, Feminism and Fiction, London 1997, s.3 
20 Kirkham,s.3-4 
21 Berglund,s.123 
22 Benämns som Fodyce predikningar i den översättning av Stolthet och fördom som jag använder mig av 
23 Edström,s.138 
24 Wollstonecraft, s.149 
25 Jane Austen, Stolthet och fördom, översättning av Gun-Britt Sundström, Stockholm 2011 (1813) s.90. Därefter 
kommer jag att hänvisa till primärlitteraturen i texten. 
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Collins läsa ur Fordyces Sermons to Young Women. Austen sammankopplar mr Collins med 

Fordyce på detta sätt när mr Bennet ber honom att läsa högt för damerna:  

               

              Mr Collins gick gärna med på det och man tog fram en bok, men då han fick se    

              den [...]  ryggade han tillbaka, ursäktade sig och förklarade att han aldrig läste   

              romaner. [---] Andra böcker togs fram, och efter något övervägande valde han  

              Fordyces Predikningar (Stolthet och fördom,s.88). 

 

 

Efter sin högläsning av boken säger mr Collins att han ofta har lagt märke till att unga damer 

inte bryr sig särskilt mycket om böcker med allvarligt innehåll, trots att de är skrivna endast 

för deras bästa. Genom att låta den löjlige mr Collins läsa och ställa sig positiv till Fordyces 

predikningar visar Jane Austen vad hon tycker om dennes predikningar. Birgitta Berglund 

menar att Fordyces Sermons to Young Women är utsatt för Austens satir i scenen med mr 

Collins.26 Upplysningsfeminismen gjorde anspråk på att kvinnor också skulle ha den 

moraliska status som sågs som lämplig för förnuftiga människor, ”formed in the image of a 

rational God”.27 Kirkham menar att det här kravet kanske hade ett inslag av ironi eftersom 

feministiska moralister under Upplysningen var mer medvetna om mänsklighetens oförnuft än 

männen. Det var genom att göra narr av högt ärade smågudar som James Fordyce och Mr 

Collins som gjorde att kvinnor ”made this awareness felt”.28 Det här inlägget ger en tyngd åt 

hela romanen som genomsyras av en tidig feminism. Stolthet och fördom ger en sannolik bild 

av det samtida samhället eftersom pengarnas värde naturligtvis var viktigt även under den här 

tiden och det beskrivs tydligt i romanen. Vivi Edström menar i Jane Austen Livets gåtor från 

2009 att när äktenskap planeras och stiftas spelar pengarna en stor roll. ”De unga kvinnorna 

presenteras som varor på marknaden”.29 Elizabeth inser att hon inte är något gott parti för de 

unga män som intresserar henne, Wickham och överste Fitzwilliam som båda är i desperat 

behov av just en rik fru. Edström konstaterar att det just i Stolthet och fördom tydligt kretsar 

kring ämnet pengar. Det är ofta klart uttalat hur mycket pengar männen tjänade och genom 

detta hur mycket de var värda. Det nämns redan på andra sidan när mrs Bennet talar om mr 

Bingley: ”Ogift minsann! En ogift man med stor förmögenhet, fyra-femtusen om året. Så 

underbart för våra flickor!” (Stolthet och fördom,s.2) Författaren Malte Persson konstaterar i 

                                                 
26 Berglund, s.123 
27 Kirkham, s.4 
28 Kirkham, s.4 
29 Edström, s.312 
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efterordet till Stolthet och fördom 30 att: ”vi upplever gärna romaner som realistiska i samma 

mån som de handlar just om pengar, och i det avseendet är Jane Austen alltid realist”.31 

Caroline Karlsson har i sin kandidatuppsats Jane Austen: Hennes dialoger och hennes samtid 

från 2008 kommit fram till att Austen var noga med att hennes karaktärer skulle vara så 

utvecklade som möjligt, att de var trovärdiga och att ”det hon skrev skulle vara realistiskt”.32 

Samtidigt tänjer Austen på realismens gränser när det gäller karaktärerna genom att använda 

sig av komiken och satiren, som tillexempel frodas i makarna Bennet.33 

 

Äktenskapet i Stolthet och fördom 

Det finns många som har forskat om äktenskapet och dess betydelse i Jane Austens romaner. 

Edström har konstaterat att det på gränsen mellan 1700- och 1800-talet egentligen bara fanns 

en godkänd karriär för flickan, nämligen giftermålet. Om hon inte hade ärvt en förmögenhet 

var alternativet social utsatthet och fattigdom.34 Karlsson konstaterar i sin uppsats att de flesta 

ogifta kvinnor i Austens romaner letar efter en man att gifta sig med.35 

    Judith Lowder Newton menar i Women, Power and Subversion från 1981 att det finns en 

kritisk betoning i Stolthet och fördom mot den ekonomiska motsägelsen i männens och 

kvinnornas liv. Elizabeth måste gifta sig då hon inte har någon säker försörjning i framtiden 

eftersom arvet kommer att gå till en man. Det ekonomiska villkoret var till männens fördel 

och begränsade kvinnornas.36 Ett exempel på detta är att mr Collins ärver mr Bennet och 

Newton konstaterar i sin analys att det här är något som begränsar Elizabeth. Det ekonomiska 

privilegiet för männen och begränsningen för kvinnorna återges tydligt genom hela romanen. 

Männen har rätt till ett arbete som ger betalt och att de har utbildning som kvinnorna inte har.  

 Exempel på detta i Stolthet och fördom är att Mr Collins har studerat på universitetet och Sir 

William Lucas har pensionerat sig från sin handelsverksamhet.37 Medan männen måste göra 

sig förtjänta av sina olika möjligheter, är kvinnorna endast förberedda för att visas upp. 

Kvinnornas mål är inte att utföra något utan de ska istället bli betraktade som fulländade 

varelser. Newton menar att Austen lyckas att ge bra exempel på att tala om för oss vad 

                                                 
30 Det här är nyöversättningen från 2011. 
31 Austen, s.467 
32 Caroline Karlsson, ”Jane Austen: Hennes dialoger och hennes samtid”, kandidatuppsats i svenska språket och 
litteraturen, högskolan i Jönköping 2008, s.19 
33 Edström, s.13 
34 Edström, s.317 
35 Karlsson, s.22 
36 Judith Lowder Newton, “Women, Power and Subversion” i Sense and Sensibility and Pride and Prejudice, 
red. Robert Clark, London 1994, s.119 
37 Newton, s.119 



9 
 

fulländad betyder. Det är bland annat att kvinnan ska kunna måla bord. Kvinnorna har inget 

inträde till ett arbete som ger betalt och i Stolthet och fördom är en guvernant inget alternativ 

för kvinnorna.38 En del ogifta män har tillgång till en stor förmögenhet medan alla ogifta 

kvinnor måste gifta sig för att få tillgång till detta. Döttrarna som inte har egna tillgångar och 

deras familjer ”must think a good deal about marriage” medan männen med förmögenheter 

inte behöver det.  

      Familjer som har döttrar försöker att erövra och vinna männen och deras egendom. Dock 

är det döttrarna som är kontrollerade på grund av den ekonomiska situationen de är i. Männen 

har däremot en stor frihet. De kan nämligen dyka upp i ett grannskap och troligtvis kan de 

lämna det när de vill. Ogifta män har en självständighet som döttrarna utan tillgångar inte har 

och orsaken till den här skillnaden är det faktum att det är männen som har tillgång till 

pengar.39 De kvinnor som däremot har tillgång till en egen förmögenhet som Lady Catherine 

de Bourgh kan röra sig obehindrat och därför är det här inte enbart könsrelaterat utan även 

klassrelaterat.  

      Mary Poovey har i Ideological Contradictions från 1984 konstaterat att det är i Stolthet 

och fördom som giftermålet förblir den ideala livsåskådningen, av sammansmältningen 

mellan det individuella och samhället.40 Claudia L. Johnson skriver i Women, Politics and the 

Novel från 1988 att det är uppenbart för de flesta läsare att Austen var trogen konservativa 

sociala värden då giftermålet i hennes romaner är ofrånkomligt, eftersom ”it is a marriage that 

at all times confirms and reproduces established social arrangements, and a marriage that, at 

this particular time, was seen as the best possible arrangement in an imperfect world and, 

moreover, the sole arrangement by which we can nurture precious moral affections.”41  

        Johnson konstaterar vidare att Elizabeth kan ståta med att äktenskapet mellan henne och 

mr Darcy kan ”teach the admiring multitude what connubial felicity really was.” En anledning 

till att Elizabeth har rätt är att hennes äktenskap, likaväl Janes, i motsats till Charlottes 

äktenskap med mr Collins, lovar rationell lycka och världsligt välstånd. Johnson menar dock 

att det finns en skillnad mellan Elizabeths och Janes giftermål och det är att Elizabeths 

relation med mr Darcy genljuder av en fysisk passion som Jane och hennes man saknar.42      

     Vivien Jones skriver i How to Study a Jane Austen Novel att många nutida läsare är 

skeptiska till komedier där det slutar med äktenskap som symboliserar harmoni. Hon menar 

                                                 
38 Newton, s.120 
39 Newton, s.120 
40 Mary Poovey, “Idealogical Contradictions and the Consolations of Form (2)” i Sense and Sensibility and Pride 
and Prejudice red. Robert Clark, London 1994, s.112  
41 Claudia L. Johnson, Women, Politics, and the Novel, Chicago 1988, s.89 
42 Johnson, s.90 
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att läsarna många gånger känner att lyckliga slut är en orealistisk fantasi.43  Poovey menar att 

eftersom Elizabeth var Austens favorit fick hon därför gifta sig med mr Darcy som är den 

mest förmögna mannen av alla i Austens romaner. Elizabeth fick ju då de bästa materiella 

förutsättningarna. Vidare skriver hon att Elizabeths triumf signalerar det utförande av balans 

som utmärker Austens mogna romaner, då resultatet å ena sidan gradvis förändras från social 

och psykologisk realism till romantik i Stolthet och fördom. Å andra sidan är det en 

”redefinition” av romantik. 44 Edström menar att här har sagans dröm om lycka och rikedom i 

ljuv förening gått i uppfyllelse eftersom Elizabeth får gifta sig med den man hon älskar.45   

      Birgitta Berglund har forskat om äktenskapet och husets betydelse i Stolthet och fördom. 

Hon konstaterar att det lyckliga slutet i en Austen roman är när den kvinnliga huvudpersonen 

gifter sig med en man vars hus kan ge henne skydd och uppehälle och då åtminstone ge henne 

status.46 Edström menar att temat med flickan som blir gift över sitt eget stånd är ett av 

romanlitteraturens vanligaste men det nya hos Austen är huvudpersonen Elizabeths 

självständighet.47 Detta analyserar jag närmare under rubriken som handlar om att Elizabeth 

Bennet är en ny kvinna som går emot kvinnoidealet i samtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43 Vivien Jones, How to Study a Jane Austen Novel, Andra reviderade upplagan 1997 (1987), s.50 
44 Mary Poovey, s.101 
45 Edström, s.312 
46 Berglund, s.160 
47 Edström, s.127 
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Analys och resultat     

 

Elizabeth Bennet – en ny sorts kvinna 

Elizabeth är förhållandevis olik andra kvinnor i sin tid bland annat genom att hon gifter sig för 

kärlekens skull, vilket var särskilt orealistiskt för kvinnor utan tillgångar. Detta analyserar jag 

närmare under rubriken Elizabeths syn på äktenskapet. Samtidigt är hon medveten om 

samhällets regler om artighet och hövlighet och följer dessa om än endast på ytan. Under 

1700-talet hade en ny beteendekod kommit som kallades för ”politeness.”48 Denna byggde på 

kontinentala traditioner om artighet och går teoretiskt emot den medeltida uppfattningen om 

en allomfattande gästfrihet. Detta eftersom ”politeness” rättfärdigade de väluppfostrades 

sällskaplighet och tog avstånd från de ohyfsade.49 

     Inte desto mindre gav denna beteendekod sken av att matsalarna och sällskapsrummen 

passade det sociala utbytet och kulturella debatter. Joseph Addisons berömda ambition var att 

föra ut lärdomen från universitet till klubbar, tebord och kaffehus. Han samarbetade med 

Richard Steele och gav ut tidskrifterna Tatler och Spectator 1709-12.50 Det var bland annat de 

här tidskrifterna som prisade artiga samtal mellan utbildade män och förnuftiga kvinnor och 

såg det här som den gyllene medelvägen mellan formalism och skvaller.51 Det var viktigt med 

artighet och ödmjukhet i den samhällsklass Elizabeth tillhörde d.v.s. genteel som betyder 

respektabel. Man ansåg att ett fint sätt hörde ihop med utbildning och fostran. Detta innebar 

bland annat att man uppförde sig på ett kultiverat sätt och hade en grundlig kunskap om vett 

och etikett.52  

      Civiliserad dygd betydde att man hade en riktig känsla av vem man själv var kombinerat 

med en välvilja till andra människor. ”Politeness” hade tillämpats åtminstone sedan 1710-talet 

och den här artighetsmodellen var för gentlemannen och kvinnan, inte för aristokratiska 

hovmän. 53 Det fanns en orubblig lag som förbjöd korrespondens mellan giftasvuxna personer 

som inte var förlovade. Mr Darcys brev till Elizabeth där han bland annat förklarar sin 

relation med mr Wickham måste hållas hemligt och hon överväger inte att besvara detta 

brev.54 

                                                 
48 Med detta menades det att man skulle vara artig mot varandra. 
49 Vickery, s.196 
50 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/joseph-addison 2011-12-31 
51 Vickery, s.196-197 
52 Vickery, s.197 
53 Vickery, s.197 
54 le Faye, s.114 
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 Austen var noga med de sociala koderna och umgängesreglerna.55  Man tilltalade en adlig 

person med sin titel och sitt förnamn om man var bekant med denne,56 som när Elizabeth 

tilltalar sir William Lucas, väninnan Charlottes far. För vanliga män räckte det med 

efternamnet som t.ex. mr Wickham. Två personer som ännu inte hade presenterats för 

varandra tilltalade inte varandra, därför vill Bingley att Jane ska presentera Elizabeth för mr 

Darcy: ”Låt mig nu be min dam att presentera dig!” (Stolthet och fördom,s.18). Det här visar 

på att Elizabeth vet hur man uppför sig korrekt då hon väntar med att tala tills efter hon har 

blivit presenterad. 

     Hur är då Elizabeths personlighet och hur är hon annorlunda i förhållande till andra 

kvinnor förutom att hon gifter sig av kärlek? Sandra M. Gilbert och Susan Gubar skriver i The 

Madwoman in the Attic att hon är pratsam, satirisk, snabb på att tolka uppträdanden och att 

artikulera sina omdömen. Elizabeth är beskriven som faderns favoritdotter eftersom hon har 

samma förstånd som honom.57 Dessutom är hon den enda som förstår sin fars humor då hon 

har samma sorts humor, men som Edström konstaterar är hans humor mer grotesk.58 

Elizabeths karaktär förstärks genom att Austen plockar in kontraster gentemot henne i form av 

andra karaktärer. En del är dock mer karikatyrer än karaktärer och som Edström skriver 

framstår Elizabeth som övertydligt klok och klyftig i mötet med dem, som när hon 

konfronteras med Bingleys högfärdiga systrar.59  

    Kirkham menar att ingen annan av Austens hjältinnor är mer attraktiv än Elizabeth, ingen 

annan har sådan tydlig intelligens och varm tillgivenhet.60 Hennes äldre syster Jane är den 

totala motsatsen till henne själv. Jane är den tysta och känsliga systern; hon är ovillig att visa 

sina behov eller längtan. Hon bryr sig mycket om andra människor och är okritisk mot allt och 

alla. Gilbert och Gubar listar olika exempel på Elizabeths och Janes kontraster.  

      Medan Jane är sjuk, ”fångad” hos mr Bingley, går hennes syster Elizabeth två mil längs 

leriga vägar för att hjälpa till att ta hand om den förkylda Jane: ”Hon korsade snabbt gärde 

efter gärde, klättrade över stättor och hoppade över vattenpölar med otålig energi och stod till 

sist inom synhåll för huset, trött i fötterna, med nersmutsade strumpor och ansiktet hettande 

av ansträngningen.”(Stolthet och fördom,s.43). Citatet är en av många händelser som visar på 

Elizabeths självständighet.  

                                                 
55 Karlsson, s.17 
56 Karlsson, s.16 
57 Sandra M. Gilbert Susan Gubar, The Madwoman in the Attic:the Woman writer and the nineteeth-century 
literary imgaination,2.ed., New Haven,2000, s.157 
58 Edström, s.141 
59 Edström, s.141 
60 Kirkham, s.92 
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Birgitta Berglund konstaterar i Woman´s Whole Existence: The House as an Image in the 

Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen från 1993 att promenaden är 

ett bevis på en självständig och självsäker kvinna.61 Edström menar också att det här är en 

berömd scen och att när huvudpersonen konfronteras av naturen betyder det alltid något extra 

hos Austen. Det är då Elizabeths egentliga jag uppenbaras.62 Elizabeths mamma förfäras över 

tanken och påpekar att hon inte kommer att vara presentabel då hon når fram till Netherfield 

där mr Bingley och mr Darcy befinner sig. Dock är detta inget som Elizabeth funderar över 

och hennes svar blir: ”Jag tänker på att få se Jane, det är det enda jag bryr mig om.” (Stolthet 

och fördom,s.42). Dessutom bryr hon sig inte om ifall hon ses som respektabel eller inte av 

systrarna Bingley. 

     Ett annat exempel är att medan Jane stannar hemma, kärlekskrank men utan att klaga, 

följer Elizabeth med familjen Garderner på en rundtur vid Derbyshire.63  Trots att Elizabeth 

levde under det tidiga 1800-talet framstår hon som ganska modern vad gäller hennes 

självständighet. Genom att Elizabeth står på sig och utvecklas ter hon sig mer modern och 

Edström menar att ”med sin på en gång franka och älskliga personlighet bryter sig Elizabeth 

på ett märkligt sätt ur sin egen tid och blir allmängiltig – mera modern nu än då”.64  

       Elizabeth känner ingen rädsla för människor med makt och pengar. Hennes möten med 

lady Catherine de Bourgh, mr Darcys moster, visar på att Austen har skapat en värld där 

Elizabeth tillåts ett stort mått av frihet. Judith Lowder Newton skriver i Women, power and 

subversion att det är en frihet som Austens egen värld inte tillät henne själv. Den tillåter 

Elizabeth utrymme att inte bara ”entertain critical attitudes but to express them with energi 

and to put them into effective action”.65 Edström kallar henne för en rebellisk huvudperson.66    

     Edström menar vidare att Elizabeths styrka avslöjas framför allt just i språkliga dueller 

med dem som representerar makten.67 Vickery skriver att en kultiverad dam skulle behandla 

andra i enlighet med deras status,68 men det här är något som Elizabeth tydligt inte gör. Lady 

Catherine är en kvinna av hög börd och med en enorm förmögenhet men Elizabeth låter sig 

inte skrämmas av det här trots att lady Catherine kan hota hennes lycka. Redan vid deras 

första möte konstaterar lady Catherine: ”för att vara så ung uttalar ni era åsikter mycket 

bestämt!” (Stolthet och fördom, s.204). Elizabeth är för övrigt den enda som behåller 
                                                 
61 Berglund, s.217 
62 Edström, s.143-144 
63 Gilbert Gubar,s.157 
64 Edström, s.140 
65 Newton, s.133 
66 Edström, s.125 
67 Edström, s.141 
68 Vickery, s.202 
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fattningen i mötet med ladyn. Hon är inte otrevlig men inte heller imponerad av ladyn och 

dennas hus. Charlottes syster och pappa är däremot så uppfyllda av vördnad att de inte kan 

behålla fattningen. Den kultiverade damen skulle kännetecknas av en värdig otvungenhet och 

smakfull kontroll 69 och det uppvisar Elizabeth i denna situation. När lady Catherine säger åt 

Elizabeth att stanna några veckor till hos henne nekar Elizabeth artigt men bestämt då fadern 

inte kan undvara henne längre. Att döma av ladyns reaktion på detta svar var det ovanligt att 

en ung kvinna satte sig emot en adelsdam på det sättet. Senare besöker lady Catherine 

Elizabeth för att berätta hur opassande ett äktenskap mellan Elizabeth och mr Darcy skulle 

vara.  

       Det är bland annat då läsaren får se Elizabeths principfasta och självständiga sida. Lady 

Catherine frågar Elizabeth om hon vet vem hon är och att hon inte är van vid att bli bemött på 

det sätt som Elizabeth visar mot henne. Dessutom är lady Catherine nästan den närmaste 

släkting mr Darcy har och hon säger: ”jag har rätt att få veta allt om hans personliga 

angelägenheter”. Då svarar Elizabeth: ”Men ni har inte rätt att få veta om mina, och ett 

uppträdande som detta kommer aldrig att förmå mig att berätta något”(Stolthet och fördom, 

s.422). Det finns ändå vissa likheter mellan Elizabeth och lady Catherine och Gilbert och 

Gubar konstaterar att lady Catherine är en sorts mamma till Elizabeth. Båda två talar 

auktoritärt om saker där ingen av dem egentligen är en auktoritet. De är båda satiriska och 

säkra på sina bedömningar av andra människor.70  Både Elizabeth och lady Catherine drar sig 

inte för att framföra obehagliga sanningar. De är båda två mycket uppriktiga men skillnaden 

mellan dem är att Elizabeth inte accepterar ett nedlåtande sätt.  Mr Darcy är en annan av 

maktens representanter som Elizabeth visar sin styrka mot.  

      När han första gången friar till Elizabeth upplever hon att han förolämpar henne, eftersom 

han anser att hon är underlägsen och att han förälskat sig i henne mot sin vilja, och svarar 

därför: ”Jag skulle lika väl kunna fråga [...] varför ni med så uppenbar önskan att såra och 

kränka mig upplyser mig om att ni förälskat er i mig mot er vilja, mot ert förnuft och rentav 

mot er natur?” (Stolthet och fördom, s.233). Det räcker inte att vara rik och högt uppsatt i 

Elizabeths värld och detta tvingas mr Darcy också inse. Han måste också kunna visa att han är 

en generös och snäll man och att han inte enbart är föraktfull. Med föraktfull menas till 

exempel att han ser ner på dem som tillhör en annan samhällsklass.  

                                                 
69 Vickery, s.202 
70 Gilbert, Gubar, s.173 
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Edström skriver att unga flickor skulle röra sig graciöst i en förfinad interiör och Elizabeths 

uppträdande bryter mot detta stilideal som rokokon skapade.71 Det är en skarp kontrast mellan 

henne och systrarna Bingley som aldrig skulle få för sig att utsätta sig för vädrets makter: 

”Varför skulle hon rusa iväg så där över stock och sten för att hennes syster har blivit förkyld? 

Alldeles rufsig var hon, och röd i ansiktet!” (Stolthet och fördom, s.47). Miss Bingley anser 

vidare att Elizabeth ser vild ut med lerig underkjol och det är något som inte lämpar sig för 

salongen. Dock behärskar Elizabeth salongens regelverk och som Edström konstaterar 

utstrålar hon en värdighet som systrarna Bingley saknar.72 

    Ett exempel som tydligt visar det här är när de två damerna inte lämnar rum åt henne på 

promenadstigen. När mr Darcy föreslår en rymligare passage lämnar Elizabeth dem med en 

fras, som visar att hon bemästrar de ritualer som finns i den eleganta världen: ”Nej, nej, 

fortsätt där ni är. Ni bildar en förtjusande grupp och tar er utmärkt bra ut. En fjärde skulle 

fördärva det pittoreska motivet.”73 (Stolthet och fördom, s.68). Edström menar att Elizabeths 

replik avslöjar att hon är en bildad flicka som är förtrogen med tidens estetik.74 Samtidigt är 

det uppror mot den gängse stela sociala strukturen som styr Elizabeths agerande och hennes 

tal. Ett exempel på det här är när hon samtalar med mr Darcy, som hon ser som stel, i 

salongen på Netherfield. Med ironi konstaterar hon att de bägge två är tystlåtna och 

osällskapliga av naturen och att de är ovilliga att yttra sig om de inte har något att säga som 

får hela rummet ”att häpna och blir förmedlat till eftervärlden som lysande ordspråk.” 

(Stolthet och fördom, s.116). 

     Kosmetika är en del av det kvinnliga modet och under Austens liv förändrades kvinnornas 

utseende rätt radikalt. Under det tidiga 1700-talet skulle en rik ung kvinna ha pudrat hår, 

sminka sig med puder, ha rouge på kinderna och röda läppar. Kvinnorna uppnådde den här 

stilen genom att använda sig av det allmänt kända ”powder and paint”. ”Paint” var blyvitt och 

var en mix av pudrat vitt bly och vinäger. Man borstade på detta för att ge huden ett 

maskliknande lager. Själva pudret kunde vara mera vit bly eller talg. Pudrat vitt bly användes 

också i de flesta rouge och läppsalvor som huvudingrediens. Blyinnehållet kunde förstöra 

användarens hud och utseende snarare än att bevara den. Under 1780-talet började ”powder 

and paint” att bli omodernt och kinderna pudrades helt enkelt med talk och endast lite rouge 

                                                 
71 Edström, s.144 
72 Edström, s.145 
73 Elizabeth anspelar på författaren William Gilpins tes att det harmoniska idealet för en grupp boskap i en 
landskapsmålning är tre kor, aldrig fyra. Källa: Efterordet i Stolthet och fördom, s.474 
74 Edström, s.146 
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användes.75 Under början av 1800-talet var det fortfarande önskvärt att en kvinna var blek i 

hyn även om ”powder and paint” inte längre användes.76 Man märker hur medveten Austen 

var om sin samtid när hon låter miss Bingley reta Elizabeth inför mr Darcy. ”Vad Eliza 

Bennet såg illa ut idag, mr Darcy! Utbrast hon. [---] Hon har ju blivit brun som en piga!” 

(Stolthet och fördom,s.324). Då svarar mr Darcy lugnt att han inte tycker att det är någon 

förändring direkt och att hon har blivit lite brun är naturligt då hon har varit ute och rest under 

sommaren. Det som Austen gör här är återkommande under hela romanen. Hon presenterar 

ofta saker som stämmer bra överens med hennes samtida samhälle och får samtidigt med sin 

samhällskritiska röst.  

      Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet undervisades många medelklassflickor 

i hemmet, av föräldrarna eller en guvernant men som Le Faye skriver var slutsumman den 

samma: sömnad, enkel räkning, fin handsstil, tillräcklig musik för att kunna sjunga och spela 

några ”country dances” på piano eller cembalo för att underhålla familjen, lite tecknande, 

några franska fabler att läsa upp, läsa bibeln, Shakespeare, annan poesi och respektabla 

romaner samt urusla idéer om historia och geografi.77 Även Jennifer Newby konstaterar detta 

i Women´s lives: Researching women´s social history 1800-1939 från 2011 att fokus låg på 

den här typen av undervisning. Medan sönerna skickades till privatinternat sågs döttrarna som 

”wives - in -training” och behövde därför inte lära sig algebra och grekiska.  

      Skolundervisningen ämnade bland annat till att förbereda flickorna för ett liv i hemmet, 

dagar fyllda med golf och tennis, lite läsning innan ett passande äktenskap kunde ordnas för 

dem.78 Edström menar att den här sortens fostran sågs som lagom för att fånga en man.79 

 Kvinnor ur alla samhällsklasser var ur ett pedagogiskt perspektiv en underprivilegierad grupp 

i jämförelse med männen.80 Miss Bingley konstaterar att en kvinna inte kan kalla sig för fint 

bildad om hon inte överträffar det ordinära: ”En kvinna måste ha grundlig kunskap i musik, 

sång, teckning, dans och moderna språk för att förtjäna den beteckningen, och utöver allt detta 

måste hon ha något visst i sitt uppträdande och sitt sätt att gå, sin röst och sitt tonfall och sätt 

att uttrycka sig”(Stolthet och fördom, s.51). Mr Darcy håller med om detta och att det även är 

viktigt att hon läser mycket. Då svarar Elizabeth att hon är överraskad att han känner några 

kvinnor som är fint bildade. Miss Bingley tycker då att Elizabeth är sträng mot sitt eget kön 

                                                 
75 le Faye, s.100-101 
76 le Faye, s.102 
77 le Faye, s.87-88 
78 Jennifer Newby, Women´s Lives: Researching Women´s Social History 1800-1939, South Yorkshire 2011,s.79 
79 Edström, s.325 
80 Stone, s.144  
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och att hon tillhör ”de unga damer som försöker ställa sig in hos det andra könet genom att 

nervärdera sitt eget.” (Stolthet och fördom, s.52). Det gör dock inte Elizabeth eftersom hon 

inte alls nervärderar sin egen intelligens.  

     Uppfostran och utbildning intresserar Austen men i Stolthet och fördom märks en skepsis 

när det gäller flickornas trägna övningar. Således påpekar lady Catherine, som Austen visar på 

är en taktlös kvinna, att det inte går att komma någon vart med studierna utan regelbunden 

undervisning. Hon säger också åt mr Darcy att hälsa till sin syster att hon aldrig kan bli 

framstående om hon inte övar flitigt. Då försäkrar mr Darcy att det inte behövs då hon 

ständigt övar.  

       Lady Catherine blir nöjd över detta svar och konstaterar: ”Så mycket bättre. Man kan inte 

öva för mycket, och när jag skriver till henne härnäst ska jag uppmana henne att inte 

försumma det på några villkor. Jag brukar ofta påpeka för unga damer att man inte kan bli en 

skicklig pianist utan ständig övning. Jag har sagt åt miss Bennet flera gånger att hon aldrig 

kommer att spela riktigt bra om hon inte övar mer.”(Stolthet och fördom, s.213). På sitt 

taktlösa sätt menar ladyn att Elizabeth kan öva på pianot i mrs Jenkinsons rum där hon inte 

skulle störa någon. Mr Darcy tycks bli generad över den här taktlösheten och svarar inte sin 

moster. Elizabeth kan spela piano och även om det inte är amatörmässigt är det inte på en 

professionell nivå.  

    När Elizabeth väl sätter sig ner vid pianot i lady Catherines hem säger hon att hennes 

fingrar inte rör sig över klaviaturen på det mästerliga sätt som hon ser andra kvinnor göra men 

att det är hennes eget fel då hon inte har övat. Dock konstaterar hon: ”Det är inte så att jag tror 

att mina fingrar inte duger lika bra för ett skickligt framförande som någon annan kvinnas” 

(Stolthet och fördom,s.215). Mr Darcy svarar leende att Elizabeth har helt rätt och att hon har 

använt sin tid till bättre sysselsättningar. Han berömmer även hennes pianospel och att ingen 

som lyssnar tycker att det fattas något. Här kommer Austens kritik mot trägna övningar tydligt 

fram när hon låter mr Darcy påpeka att det är bra Elizabeth inte övar hela tiden. Ingen av 

systrarna Bennet tecknar men Elizabeth är däremot intresserad av läsning. 

      Vid ett av Elizabeths besök på Netherfield kritiseras hon av miss Bingley att hon läser för 

mycket och att hon borde vara med och spela kort istället. Elizabeth avböjer då hon inte kan 

spelets regler och som konstaterat tidigare bryr hon sig inte om vad folk tycker om henne. 

Edström menar vidare att Stolthet och fördom är en ”conduct novel”81 då romanen belyser 

frågor om flickors uppförande och fostran.82 Uppfostringsböcker är en genre som går tillbaka 

                                                 
81 Med conduct novel menas uppföranderoman. 
82 Edström, s.138  
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till Fénélons Télémaque från 1699. Den här boken handlar om pojkars fostran. Det var de 

idéerna som Hannah More förde över till flickorna i Hints Towards Forming The Character 

of a Princess från 1805. Edström menar att Mores syn på kvinnor var konservativ då denna 

ansåg att flickor skulle ge vika i diskussioner och inte ha några egna åsikter.83 Under 1700-

1800-talet var idealet att den unga kvinnan skulle betraktas som ett oskuldsfullt barn.84   

Elizabeth är långt ifrån ett oskuldsfullt barn då hon, som tidigare konstaterats, vågar uttrycka 

sina egna åsikter. Dessutom ger hon inte vika i diskussioner. Wollstonecraft var kritisk mot att 

unga flickor sågs som sköna oskuldsfulla varelser och att man inte tog hänsyn till det sunda 

förnuftet.85  Lady Catherine tycks vara förfärad över att Elizabeth och hennes syskon 

uppfostrades utan en guvernant: ”Ingen guvernant! Hur är det möjligt? Uppfostra fem flickor 

hemma utan guvernant!” (Stolthet och fördom, s.202).  

     Vidare menar ladyn att Elizabeth och syskonen måste ha blivit försummade eftersom 

mamman inte hade uppfostrat dem. Elizabeth erkänner att i jämförelse med många andra 

familjer blev de kanske det men att de som ville studera aldrig saknade möjligheter. ”Vi 

uppmuntrades alltid att läsa och hade alla de lärare vi behövde. De som vill göra ingenting 

kan alltid välja det”. (Stolthet och fördom, s.202-203) Lady Catherine menar att det är just det 

som en guvernant ska förhindra och att om hon hade känt mamman skulle hon ha uppmanat 

denna att anställa en. Elizabeth är ändå en bildad och klok kvinna trots guvernantens frånvaro.  

     Edström skriver också att Austen inte hade mycket till övers för studier för lärdomens egen 

skull. Bland annat utsätts Elizabeths ena yngre syster Mary, som hyllar lärdom, för Austens 

ironi. Marys visdomsord förlöjligas då de inte bottnar i erfarenhet utan i teoretiska 

resonemang. För Austen var det livserfarenheten som spelade någon roll och som var basen 

för all visdom.86 Detta kan tyckas vara märkligt att Austen nedvärderar studier men troligtvis 

vill Austen belysa att studiernas värde ökar när de kan omsättas i praktiska handlingar.  

 

Elizabeth – en tidig feminist 

I min analys anser jag också att Elizabeth beskrivs som en kvinna som värderar män och 

kvinnor som jämställda åtminstone ur ett moraliskt perspektiv. Som tidigare forskning belyser 

så beskrivs Elizabeth som en ansvarig person och inte som en underlägsen andlig varelse som 

annars var en vanlig beskrivning av kvinnan under Austens samtid. 
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Kirkham skriver att både Wollstonecraft och Austen invänder mot den sentimentala 

behandlingen av flickor som innebar att de behandlades som om de vore änglalika, då det 

”makes them less than rational human beings and it invites hypocrisy, since everyone who has 

much to do with them knows that girls are not really much like angels anyway”.87 Det var 

bland annat James Fordyce som hade den här synen om änglalika flickor och han hade skrivit 

om detta i Semons for Young Women. Wollstonecraft kritiserar att kvinnor endast får höra att 

de liknar änglar medan de är unga och vackra då det följaktligen inte är deras dygd som 

”förskaffar dem denna hyllning”.88 Hon skriver vidare att det är tomma och meningslösa ord. 

Då även Austen invänder mot det här skulle man kunna räkna henne som en tidig feminist och 

att det påverkar hennes huvudkaraktär Elizabeth. 

    Edström menar att eftersom Elizabeth anser att hennes känslor är lika viktiga som mr 

Darcys är det här en viktig förutsättning ”för att vi ska betrakta Stolthet och fördom som en 

feministisk roman.”89 I SvD Kultur skriver Edström att man kan kalla Elizabeth feminist och 

menar vidare: ”Ta bara Elizabeth Bennet [...], hennes stolthet är lika mycket värd som mr 

Darcys [...]”. Hon fortsätter med att alla Austens hjältinnor har: ”sin stolthet och integritet 

som de värnar om med stor beslutsamhet”.90 Austen är feminist ”om man med det menar att 

lyfta fram kvinnans specifika problem och alla svårigheter att hantera dem.”91  Edström menar 

också att risken finns att man kommer att tycka synd om kvinnorna och att de får en 

offerstämpel. Austen undviker den fällan genom att ”ladda sina kvinnor med ett heroiskt 

kapital.”92  

     Som tidigare konstaterat är Elizabeth modig och stark. Hon går även igenom en livskris 

där hon tvingas till självuppgörelse.  Edlund skriver att det finns en feministisk syn på 

landskapet i Austens romaner men hon förklarar inte exakt vad hon menar förutom att: 

”Kvinnorna söker sig till den fria och vilda naturen.”93 Man kan tolka det som att det är i 

naturen som kvinnorna kan vara sig själva och vara fria, precis som även Berglund har 

konstaterat. Dessutom kan Elizabeth fly från samhällets fångenskap.94  

 

 

                                                 
87 Margaret Kirkham, Jane Austen, Feminism and Fiction, London 1997, s.44 
88 Wollstonecraft, s.152 
89 Edström, s.143 
90 http://www.svd.se/kultur/jane-austen-ar-fortfarande-ratt-i-tiden_2755579.svd 2011-11-19 
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Elizabeths syn på äktenskapet  

 Eftersom äktenskapet spelar en stor roll och är ofrånkomligt i Stolthet och fördom är det 

intressant att undersöka huvudkaraktären Elizabeths syn på äktenskapet. Amanda Vickery 

konstaterar i The Gentleman´s Daughter: Women´s Lives in Georgian England från 1999 att 

gifta sig var det mest avgörande för en kvinna och det fanns ingen väg tillbaka, förutom för de 

särskilt privilegierade eller de mest desperata. När giftermålet var som bäst fungerade det 

både fysiskt och själsligt mellan mannen och kvinnan. Enligt Ritualboken 95 var ett av 

äktenskapets tydligaste syfte att främja det gemensamma samhället. Make och maka skulle 

hjälpa varandra och ge varandra välbefinnande. Välgångsönskande personer vittnade om att 

mannen och kvinnans förening erbjöd den största glädjen och att deras gemensamma kärlek 

skulle ta dem igenom alla prövningar som kunde dyka upp i livet. Det var dock inte alla som 

fick uppleva kärleken och fick därför uthärda trettio år eller mer i den äktenskapliga 

skärselden.96 

      Då äktenskapet är avgörande och Elizabeth vet att hon måste gifta sig är hon rädd för att 

hon själv inte ska få uppleva kärleken om hon väljer helt fel man. Dessutom har hon sett sina 

föräldrars olyckliga äktenskap. Fadern ”hade fallit för ungdom och skönhet” (Stolthet och 

fördom,s.286). Deras äktenskap är således inte lyckligt då fadern efter en mycket kort tid 

förstod att hustrun bland annat var inskränkt och hade klent förstånd. Det här är inte enbart 

hans syn på henne utan en allmän sådan. 

      Trots att det är riskfyllt att tacka nej till ett frieri eftersom man inte har hur mycket tid som 

helst på sig att vänta på en annan tackar Elizabeth nej till mr Collins frieri. När Elizabeths 

mamma, mrs Bennet, försöker övertala Elizabeth att gifta sig med denne vägrar hon. Mrs 

Bennet säger åt Elizabeth att om hon tackar nej till alla frierier så kommer hon aldrig att bli 

gift. Alla föräldrar utom de mest idealistiska krävde att barnen skulle fatta ett klokt beslut när 

det gällde giftermål och att mrs Bennet lägger sig i visar på att familjen var inblandad i 

äktenskapsmäklingen.97  

     Kvinnan hade ingen direkt arvsrätt och Austen visar på den här problematiken genom att 

det är mr Collins, som är kusin till Elizabeths pappa mr Bennet, som kommer att ärva mr 

Bennet då han endast har döttrar. Dessutom hade mr Bennet varit oansvarlig och därför 

kommer Elizabeth och Jane endast få 1000 pund per person, men inte förrän modern har 

                                                 
95 På engelska heter den the Book of Common Prayer. Det är en gemensam beteckning inom Church of England 
och dess dotterkyrkor inom anglikanska kyrkogemenskapen för den bok som innehåller ordningarna för de här 
kyrkornas gudstjänster. Källa: http://www.ne/churchofcommonprayer 2011-12-30 
96 Amanda Vickery, The Gentleman´s Daughter: Women´s Lives in Georgian England, London 1998, s.39-40 
97 Vickery, s.44-45 
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dött.98Risken är att Elizabeth kommer att hamna i social utsatthet om hon inte gifter sig men 

trots detta vågar hon tacka nej till ett äktenskap, eftersom hon inte tror att hon blir lycklig med 

Mr Collins. Elizabeth och hennes väninna Charlotte är båda kvinnor utan tillgångar men 

Charlotte fungerar som en motsats till Elizabeth. Det är deras syn på äktenskapet som mest 

skiljer dem åt och medan Elizabeth inte vill gifta sig för pengar utan för kärlek menar 

Charlotte att lyckan i äktenskapet beror helt på slumpen. Hennes syn på det kommande 

äktenskapet med mr Collins manifesterar hur situationen för kvinnorna kunde se ut: 

 

            Hon hade ingen hög tanke om vare sig män eller äktenskap men hade ändå alltid  

             eftersträvat att bli gift; äktenskapet var den enda anständiga försörjningen för bildade    

             unga kvinnor med obetydlig förmögenhet, och hur osäkert det än var att det skulle ge  

             någon lycka så var det den bästa räddningen utan nöd (Stolthet och fördom,s.153). 

 

 Eftersom Charlotte vet att ett giftermål med mr Collins säkrar hennes framtid fogar hon sig. 

Hon är kuvad av samhällets regler och som Stone konstaterar var döttrar i en svag position då 

äktenskapet var deras enda framtid.99 Edström menar att hennes val är en kapitulation inför 

könsmaktsordningen.100 Kvinnor förr var mycket mer utlämnade när det gällde pengar, bostad 

och socialt liv.101  Även Berglund berör detta när hon skriver att det nästan alltid endast var 

genom äktenskapet som kvinnan kunde skaffa sig ett eget hem.102 Beroendet av mannen sågs 

också som något självklart.103 Charlotte är fullt medveten om sina motiv när hon tackar ja till 

mr Collins eftersom hon vet att hon antagligen inte kommer att få ett bättre erbjudande och då 

hon är 27 år börjar hon med den tidens syn att närma sig glasberget d.v.s. bli betraktad som en 

gammal ungmö.104 Om man sågs som en gammal ungmö ville ingen gifta sig med en. Inte ens 

änkemän föredrog gamla fröknar utan gifte sig istället med änkor om de kände för att ingå ett 

nytt äktenskap.105 Dessutom vill hon inte vara den evigt beroende hemmadottern som i regel 

är hänvisad till hemmet. 106 Jag håller med Jones som menar att kanske är det här ett realistiskt 

val i en värld där giftermålet är den enda karriären för en kvinna i Charlottes sociala 

position.107 Även i Perssons efterord konstaterar han att Charlottes äktenskap är en realistisk 

                                                 
98 le Faye, s.115 
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100 Edström, s.130 
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motbild till Elizabeths mer romantiska.108 Hade hon inte blivit gift hade hennes bröder fått ta 

hand om henne resten av sitt liv. Deirdre le Faye konstaterar att bröderna var glada över att 

hon gifte sig med mr Collins just på grund av detta.109 Trots att synen på romantisk kärlek 

hade blivit populärt under slutet av 1700-talet 110 var det i realiteten fortfarande så att de flesta 

kvinnor inte hade möjlighet att gifta sig av kärlek eftersom det ekonomiska spelade en stor 

roll. I det verkliga livet ”låg ett kärleksäktenskap nästan alltid utom räckhåll, även om alla 

Jane Austens hjältinnor […] uppnår just det. I verkligheten tvingades kvinnor utan pengar att 

ingå kompromissäktenskap […]. Det beslutet måste ha varit förenat med åtskilliga 

betänkligheter, eftersom alternativet var ett liv som ungmö med alla de förödmjukelser och 

inskränkningar det innebar”.111  Det är den verkligheten Charlotte representerar och hon visar 

också att giftermålsarrangemangen inte helt plötsligt blev en spännande frihet för alla inom 

genteel klassen.112  

    Elizabeth står för den mer idylliska friheten som inte är helt realistisk i samtiden för en 

kvinna som saknade egna pengar och Elizabeths reaktion på nyheten om Charlottes och mr 

Collins förlovning visar tydligt att hon har en annan syn. ”Hon hade alltid anat att Charlotte 

inte hade riktigt samma syn på äktenskapet som hon själv, men hon skulle inte ha trott det 

möjligt att Charlotte när det kom till kritan skulle offra alla bättre känslor för världsliga 

fördelar” (Stolthet och fördom, s.156). Jones har konstaterat att Elizabeths idé om lycka i 

äktenskapet har att göra med tillgivenhet och menar vidare att det antagligen är vad Charlotte 

ser som romantiskt.113  ”Jag är ju inte romantisk – det har jag aldrig varit. Jag önskar mig bara 

ett trevligt hem, och med tanke på mr Collins karaktär, förbindelser och ställning tror jag att 

jag har lika hyggliga utsikter att bli lycklig som de flesta människor som inträder i det äkta 

ståndet” (Stolthet och fördom, s.156).   

    Dock var tillgivenhet viktigt menar Vickery, men par som ignorerade andra kriterier för 

äktenskapet och bara såg till passionen sågs som nära nog galna.114 När det gäller Charlotte 

känner hon varken tillgivenhet eller passion för mr Collins. Tvärtom ser hon till att de nästan 

inte alls träffar varandra under dagarna. Hon medger för Elizabeth att hon uppmuntrar honom 

att arbeta ute i trädgården så mycket hon kan (Stolthet och fördom,s.193). Dessutom ser hon 
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till att han använder ett stort rum för sina studier medan hon själv tillbringar större delen av 

dagen i ett litet gårdsrum. Det är då Elizabeth förstår varför Charlotte är så belåten.  

Som Vickery konstaterar ersattes inte det arrangerade äktenskapet helt under 1700-talet med 

den romantiska trolovningen, vilket Charlotte är ett bevis på. Att Austen låter Elizabeths syn 

på äktenskapet vara romantiskt kan vara, som Vickery konstaterar, att 1700-talets spridning 

av litteratur skönmålade de romantiska upplevelserna.115 Austen lovprisar de förmodade 

kvinnliga kvaliteterna som medkänsla, sympati, intuition och naturlig spontan känsla. Dock 

finns det en skillnad mellan Austens roman och andra ”sensible”116 romaner och medan dessa 

bland annat inte tar hänsyn till förståndets huvudsakliga fördel,117 gör Austen detta genom att 

Elizabeth är en klok kvinna. Det kan också ha att göra med att Austen själv inte skulle kunna 

tänka sig att gifta sig utan kärlek.118 Edström menar att Austens syn på äktenskapet var väldigt 

nykter och att hon hade sett dess mörka sidor trots att hon aldrig gifte sig själv, vilket hon 

tydligt visar genom Elizabeths föräldrar och Charlottes äktenskap med mr Collins. Trots det 

är det kärleken som är centrum i hennes böcker.119   

       Vickery skriver att under 1790- talet fortsatte damernas debattsällskap att överväga och 

diskutera: ”in the Marriage State, wich constitutes the greater Evil, Love without Money, or 

Money without Love?”.120 I Elizabeths fall får hon både kärlek och pengar då mr Darcy är en 

av de rikaste i Stolthet och fördom och som nämnts tidigare kan det här ses som en ljuv 

förening av lycka och rikedom enligt sagans mönster. Kanske attraherades Elizabeth av Mr 

Darcys välstånd och grad eftersom dessa hade en intensivt romantisk lockelse.121 När 

Elizabeth får frågan om när hon först började uppskatta Mr Darcy svarar hon att det var när 

hon fick se hans vackra ägor på Pemberly. Det är menat som ett skämt men har ett rejält 

materialistiskt korn av sanning i sig. Liksom Austen är Elizabeth ironiker och precis som 

Poovey har konstaterat visar Elizabeths äktenskap på den balans som resulterar i att det går 

från social och psykologisk realism till romantik. Elizabeth och mr Darcy lyckas stå emot de 

konventioner som är knutna till deras klass och visar att kärleken kan övervinna de sociala 

klassgränserna.       

 

                                                 
115 Vickery, s.41 
116 Det är romaner som innehöll mycket känslor.  
117 Vickery, s.41 
118 Caroline Karlsson, s.22 
 
119 http://www.svd.se/kultur/jane-austen-ar-fortfarande-ratt-i-tiden_2755579.svd 2011-11-19 
120 Vickery, s.44 
121 Vickery, s.44 



24 
 

Sammanfattning och diskussion 

Jag har i min analys inte på något avgörande sätt kommit fram till något nytt när det gäller 

äktenskapet i Stolthet och fördom eftersom de källor jag använt mig av bestyrker att 

Elizabeths syn på äktenskapet är orealistisk. Både Elizabeth och Charlotte är kvinnor utan 

tillgångar. Charlotte fungerar som en motsats till Elizabeth och det är deras syn på äktenskap 

som skiljer dem mest. När det gäller Elizabeths syn på äktenskapet är den mer romantisk och 

hon står för en idyllisk frihet som är mer orealistisk i samtiden eftersom de flesta kvinnor utan 

pengar tvingades ingå kompromissäktenskap. Elizabeths väninna Charlotte väljer detta för att 

äktenskapet är nästan det enda sättet att skaffa sig ett eget hem för de här kvinnorna utan 

pengar.  

      Därför är det Charlottes karaktär som mer stämmer in på verkligheten när det gäller 

kvinnors giftermål i den situation som både hon och Elizabeth befinner sig i. Man kan fråga 

sig hur det är möjligt att Austens hjältinna får gifta sig med en man hon älskar och som älskar 

henne lika mycket i en tid då kärleksäktenskap inte stod högst på prioriteringslistan, särskilt 

inte för dem utan egna tillgångar. Antagligen var det för att Austen hade en romantisk syn på 

äktenskap och själv aldrig skulle kunna gifta sig utan kärlek. Samtidigt hade hon sett 

äktenskap som inte var lyckliga och visar på detta genom mr Bennet och mrs Bennet. 

 Elizabeth är olik andra kvinnor på så sätt att hon vågar säga ifrån när hon upplever att någon 

är nedlåtande och samtidigt är hon medveten om samtidens regler om artighet då hon 

behärskar salongens regelverk och den eleganta världens ritualer. Eftersom Austen inte har 

gjort upp några egna regler för hur uppförandet ser ut låter hon Elizabeth bete sig enligt den 

tidens normer, i alla fall när det gäller till ytan. Elizabeth visar för systrarna Bingley att hon är 

väl förtrogen med den tidens estetik. Så Elizabeths karaktär är realistisk på så sätt att det 

stämmer bra överens med hur det var då i sociala sammanhang.  

     Elizabeth ses bland annat som intelligent, ömsint, rebellisk och satirisk och går således 

emot 1700-1800-talets kvinnoideal att den unga kvinnan skulle betraktas som ett oskuldsfullt 

barn. Austen tycks hålla med Wollstonecraft att man inte ska betrakta unga kvinnor som 

oskuldsfulla änglar. Elizabeth kan betraktas som en tidig feminist då hon anser att hennes 

känslor är lika viktiga som Mr Darcys och att hon är självständig. Austen får fram sin kritik 

av det dåvarande samhället genom olika karaktärer som t.ex. lady Catherine och miss 

Bingley. Dock finns det vissa likheter mellan Elizabeth och lady Catherine då de båda vågar 

framföra obehagliga sanningar.  
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 Under början av 1800-talet var det fortfarande ett ideal att vara blek i ansiktet även om 

”powder and paint” inte längre användes. När Elizabeth är lite solbränd i ansiktet och miss 

Bingley klagar på det här försvarar Mr Darcy Elizabeth genom att säga att det är naturligt att 

hon har blivit lite solbränd när hon varit ute och rest. Det kan tolkas som att Austen var kritisk 

mot kvinnoidealet att vara blek i hyn. Austen intresserade sig för flickors bildning men medan 

t.ex. Hannah Moores syn var konservativ i och med att hon menade att flickor inte skulle ha 

egna åsikter, uttrycker Elizabeth en egen uppfattning. Hon läser gärna, kan spela piano även 

om det inte är på hösta nivå men tecknar gör hon däremot inte. Austen hade inte mycket till 

övers för trägna övningar och det visar hon genom att mr Darcy konstaterar att Elizabeth gör 

något viktigare med sin tid. Att Austen förlöjligar studier kan tyckas vara märkligt men 

troligtvis vill Austen belysa att studiernas värde ökar när de kan omsättas i praktiska 

handlingar.  

    Den här analysen har fokuserat på kvinnan och det kvinnliga idealet och i en fortsatt 

forskning skulle man kunna analysera den manliga huvudpersonen Mr Darcy mer ingående. 

Är han en ny man som går emot det mansideal som var aktuellt under slutet av 1700-talet till 

början av 1800-talet genom att visa sig sårbar? Vad var egentligen det manliga idealet? Var 

det att visa sig stark och osårbar? Kan han räknas som en stark eller sårbar karaktär i 

jämförelse med Elizabeth?   
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