
Lunds universitet  

Historiska institutionen  
HISK01 (kandidatuppsats, 15 hp)  

Seminarieledare: Yvonne Maria Werner  
Handledare: Eva Helen Ulvros 

27 april 2012, 10:15, Historiska institutionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frigörelsen som kom av sig 

En studie om genuskonstruktioner i fyra skönlitterära romaner från 1880-talet och 

1910-talet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Olsson



 

1 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..........................................................................................................................................2 

1.1 Syfte och frågeställning..............................................................................................................3 
1.2 Material och urval ......................................................................................................................4 

2. Metod och teoretiskt ramverk ..........................................................................................................5 
2.1 Textanalys...................................................................................................................................5 
2.2 Teori ...........................................................................................................................................6 
2.3 Uppdelning manligt–kvinnligt ...................................................................................................7 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................8 
3.1 Bakgrund ..................................................................................................................................10 

3.1.1 1880-tal .............................................................................................................................10 
3.1.2 Sedlighetsdebatten............................................................................................................. 11 
3.1.3 Slutskedet .......................................................................................................................... 11 

3.2 Författarna ................................................................................................................................12 
3.2.1 Stella Kleve .......................................................................................................................12 
3.2.2 Anne Charlotte Leffler ......................................................................................................13 
3.2.3 Elin Wägner.......................................................................................................................14 
3.2.4 Maria Sandel .....................................................................................................................15 

4. Genuskonstruktioner i skönlitteraturen ..........................................................................................16 
4.1 Berta Funcke ............................................................................................................................16 

4.1.1 Berta Funcke .....................................................................................................................16 
4.1.2 Nils Max............................................................................................................................17 
4.1.3 Korta möten med män.......................................................................................................18 
4.1.4 Bertas make.......................................................................................................................19 
4.1.5 Sammanfattande analys.....................................................................................................19 

4.2 Kvinnlighet och erotik ..............................................................................................................20 
4.2.1 Alie och Aagot...................................................................................................................21 
4.2.2 Rickard och Serra ..............................................................................................................22 
4.2.3 Sammanfattande analys.....................................................................................................25 

4.3 Pennskaftet ...............................................................................................................................26 
4.3.1 Cecilia ...............................................................................................................................26 
4.3.2 Pennskaftet ........................................................................................................................26 
4.3.3 Arkitekten..........................................................................................................................28 
4.3.4 Sammanfattande analys.....................................................................................................29 

4.4 Virveln ......................................................................................................................................30 
4.4.1 Magda................................................................................................................................30 
4.4.2 Karin..................................................................................................................................32 
4.4.3 Arbetarmännen ..................................................................................................................32 
4.4.4 Sammanfattande analys.....................................................................................................33 

4.5 Jämförelse mellan böckerna.....................................................................................................35 
5. Slutsats och sammanfattning..........................................................................................................37 
6. Källförteckning ..............................................................................................................................40 

6.1 Källor........................................................................................................................................40 
6.2 Litteratur...................................................................................................................................40 

 



 

2 
 

1. Inledning 
I 1880-talets Sverige var det många kvinnliga författare som rönte stor framgång. Det blev vanligt 

att författarna skrev om sina egna situationer, och kvinnans roll i samhället lyftes fram på ett nytt 

sätt. Kvinnans rätta verksamhetsområden började ifrågasättas och det verkade inte längre vara 

skrivet i sten vad en kvinna fick och inte fick göra.1 Det var under en rad årtionden tidigare som 

flera lagändringar gått igenom, till exempel blev alla ogifta kvinnor myndiga 1863, 1874 kom lagen 

om gift kvinnas äganderätt, 1870 fick kvinnor rätt att avlägga studentexamen och 1873 att studera 

vid universitet.2 

 

Modernitetens genombrott gjorde att både de kvinnliga och manliga rollerna fick omdefinieras. 

Kvinnorna började få större utrymme och få mer tillträde till den offentliga debatten, som tidigare 

varit mestadels männens arena. De började även få större utrymme på arbetsmarknaden. Detta ledde 

till att den manliga rollen som familjeförsörjare och familjens överhuvud började ifrågasättas; 

behövdes männen om kvinnorna kunde utföra deras arbeten? Inom författaryrket ville kvinnorna 

kunna försörja sig på litteraturen och få samma lön som sina manliga kollegor, även om de var 

gifta.3 

 

Det fanns radikala författare och debattörer, både kvinnor och män, som skrev om äktenskapet, 

sedlighetsdebatten och kvinnors situation. Det fanns även de mer konservativa som fasthöll att det 

var skillnad på kvinnor och män. På 1880-talet var de som förespråkade att kvinnor och män var 

lika och att det inte fanns en speciell särart hos kvinnor, de radikala, medan de konservativa 

förespråkade att man skulle se kvinnor och män som olika och att man även skulle bejaka dessa 

olikheter. Men 1880-talet kännetecknades ofta av en ny radikalare framtoning när det kom till frågor 

som rörde kvinnlighet, manlighet och sexualitet. Vid 1890-talet började dock särartstankarna kring 

könen blir vanligare och man kan se ett större fokus på att kvinnor ska utföra de kvinnliga 

sysslorna och männen de manliga. Man skulle bejaka skillnaderna mellan könen, kvinnorna skulle 

inte försöka bli män. Vid 1900-talets början var moderlighetsideologin som starkast och man ansåg 

                                                
1 Nordin-Hennel, Ingeborg & Sjöblad, Christina, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits: det moderna genombrottet i 
Sverige”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör). Bd 2 / redaktion: Inger-
Lise Hjordt-Vetlesen, 1993. s. 496. 
2 Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921, B. Östlings bokförl. Symposion. 
Stockholm : Univ, Eslöv, 1997, s. 35. 
3 Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise, ”Modernitetens kvinnliga text: det moderna genombrottet i Norden”, Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör). Bd 2 / redaktion: Inger-Lise Hjordt-
Vetlesen. s. 338; Nordin-Hennel & Sjöblad, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits” s. 505. 
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att kvinnans plats var i hemmet, som moder, och hon skulle ge omsorg till man och barn. Mannens 

roll var i det offentliga och han tillskrevs en tydligare politisk och intellektuell roll. Här ser man hur 

tankar kring könen som kompletterar varandra vinner ny mark. Om kvinnan skulle ges någon plats i 

samhället var det som samhällsmoder och för att föra ut de kvinnliga värdena.4  

 

Ellen Key (1849-1926), en svensk debattör och författare till bland annat Missbrukad kvinnokraft, 

var en av de kvinnor som var aktiva i debatten. Key övergick under 1890-talet från sin radikalare 

hållning i kvinnofrågan till att förespråka särartsfeminism och att framhålla moderskapet som 

samhällets fundament. 1880-talet radikalism blev med andra ord utmanövrerad; man kan se hur fler 

särartsfeminister tar plats, och Ellen Key är en av de mest kända fortfarande idag. Hon blev en 

tongivande gestalt inom kvinnorörelsen för rösträtt på 1900-talet och hennes tankar spreds.5 

 

Många av de som var aktiva i debatten under 1880-talet var författare. Mitt intresse fastnade just 

kring skönlitteratur och jag vill i denna uppsats undersöka om vi kan utläsa de skillnader som jag 

beskrivit här ovan i skönlitteraturen. Kan vi se någon skillnad på genuskonstruktionerna i 

skönlitterära böcker från 1880-talet och 1910-talet? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att undersöka hur man konstruerar genus i skönlitterära böcker från 1880-talet och 

1910-talet. Ulla Manns tar, i Den sanna frigörelsen:Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921, upp 

Fredrika Bremerförbundet och dess förändring mellan åren 1884-1921. Jag har inspirerats av hennes 

frågor: I vilken utsträckning ifrågasätts och uppmärksammas genussystemet i materialet? Finns det 

en medveten strävan att bryta ned den rådande genusordningen eller finns tvärtom en medveten 

strävan att agera inom den rådande ordning?6 Jag tycker att dessa frågor fångar in bra det jag vill 

undersöka och kommer i min studie ta hjälp av dem. 

 

Min huvudsakliga frågeställning är: hur konstruerar de valda författarna genus i skönlitteratur från 

1880-talet och 1910-talet? För att kunna undersöka denna fråga väljer jag även att arbeta med 

följande frågor: hur framställs de kvinnliga respektive manliga karaktärerna i romanerna? Liknar de 

varandra eller skiljer de sig åt? 

                                                
4 Manns, Den sanna frigörelsen,  s. 39. 
5 Sundström, Christina, 'Att älska, njuta och skapa: om Ellen Key', Nordisk kvinnolitteraturhistoria / redaktion: 
Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör), Bd 2 / redaktion: Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, 1993, s. 558f. 
6 Manns, Den sanna frigörelsen, s. 20. 
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1.2 Material och urval 
De böcker från 1880-talet som jag kommer att analysera är Berta Funcke (1884) av Stella Kleve 

och Kvinnlighet och erotik (1890) av Anne Charlotte Leffler. Från 1910-talet har jag valt ut 

böckerna Pennskaftet (1910) av Elin Wägner och Virveln (1913) av Maria Sandel. Jag har medvetet 

valt ut kvinnliga författare som alla, på olika sätt, varit verksamma i kvinnorörelser av olika slag. 

Det finns en hel uppsjö av andra böcker från denna tid men jag vill spegla hur genussynen sett ut 

från några som varit versamma inom den pågående kvinnorörelsen. På detta sätt liknar de olika 

författarna varandra, även om det naturligtvis också finns många olikheter dem emellan. Jag har 

tagit fasta på tiden från 1880-talet och fram till 1910-talet eftersom det går att se förändringar inom 

debatten under dessa år. Genussynen fick en mer radikal prägel under 1880-talet och jag vill 

undersöka hur och om den förändringen syns i de skönlitterära böckerna jag undersöker. 
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2. Metod och teoretiskt ramverk 
2.1 Textanalys 
För att kunna genomföra min undersökning kommer jag att utföra en textanalys på romanerna. Jag 

vill undersöka vad det finns för idéer kring genus i romanerna. Tillhör de olika romanerna den 

radikala genussynen, eller den mer konservativa? Och hur kommer dessa till uttryck? Jag kommer 

att ta fasta på några olika personer i varje roman och med hjälp av dem önskar jag kunna utröna hur 

romanerna gestaltar genus. Vad får och får inte respektive kön göra? Vilka egenskaper kodas som 

manliga respektive kvinnliga? 

 

Texter är på olika sätt speglingar av sin samtid, och av den anledningen är det intressant att använda 

sig av skönlitteratur som källa. Bergstöm och Boréus skriver i Textens mening och makt att när man 

använder en text som källa måste man förstå att författaren producerat texten i ett speciellt syfte, 

och att även mottagaren av texten tolkar den på sitt egna sätt. Detta är en grundläggande 

förutsättning för förståelse av texterna. Texterna speglar sin samtid just genom de föreställningar, 

medvetna eller omedvetna, som de ger uttryck för. Texter uttrycker idéer och tankar som de 

förmedlar till sina läsare. De används även som ett medel att ge order, berätta eller förklara olika 

saker.7 Vad jag kommer att göra i textanalysen är att plocka fram denna mening och de idéer om 

genus som texten uttrycker, och att analysera dem. 

 

Det uppkommer dock en rad problem när vi ser på texter som speglingar av sin samtid. Det är 

viktigt att vara medveten om att vi lägger in mycket av vår egen förförståelse i de olika texter vi 

läser. Exempelvis vet vi idag att Elin Wägner var mycket aktiv inom kvinnorörelsen, men vi bör inte 

läsa allt som hon skriver som ett uttryck för kvinnans frigörelse. Det är dock även tack vare dessa 

förförståelser som vi kan närma oss en text och analysera den.8 När jag analyserar romanerna vet 

jag en rad saker kring kontexterna som är värdefulla för mig. Jag måste väga in olika händelser i 

böckernas samtid och hur samhället såg ut då. Men detta gör jag just med hjälp av bakgrund och 

tidigare forskning, där jag studerat många olika sätt att se på 1880- och 1910-talets samhällen. 

 

Jag utgår även från en litteratursociologisk grund enligt vilken samhället och litteraturen påverkar 

varandra. Lars Furuland skriver om att man tidigare sett mycket av litteraturen som skilt från 

                                                
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005. s. 15f. 
8 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, s. 24f. 
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samhället och då inte heller valt att se hur den påverkas av yttre faktorer. Litteraturen ska 

undersökas som en del av samhället.9 Då jag dock inte intresserar mig för spridning eller upplagor 

av litteraturen, som ofta är en del av undersökningen för litteratursociologer, blir min undersökning 

mindre kopplad till litteraturvetenskapen. Min undersökning vilar istället på en mer historisk grund 

eftersom jag fokuserar på hur olika händelser och det allmänna klimatet inom samhället påverkar 

karaktärerna i böckerna. 

2.2 Teori 
Jag kommer att använda mig av Joan W Scott i min analys. Jag utgår ifrån Scotts artikel ”Gender: A 

Useful Category of Historical Analysis”, där hon skriver om hur genus skapas: hur vi ständigt, både 

medvetet och omedvetet, skapar genus.10 Scotts teori är väletablerad och kan idag räknas till 

klassikerna inom genushistoria, och jag anser att den är tillämpbar och relevant i mitt arbete. Teorin 

är även anpassningsbar för att kunna användas i andra typer av undersökningar som inte endast 

berör konstruktioner av genus, vilket passar min uppsats bra då jag även undersöker om det finns 

skillnader i syn på klass och etnicitet i de olika romanerna och hur dessa samverkar med 

genuskonstruktionerna. Scott framhåller även själv att hennes teorier ska kunna användas lika 

mycket för att undersöka män och kvinnor, att vi alltså inte endast ska undersöka den ena eller andra 

kategorin. 

 

Scott menar att när man ska förstå genuskonstruktioner måste man se hur de skapas i relationen 

mellan könen, inte i de olika kategorierna separat. Vi behöver förstå processen där genus uppstår 

och återskapas. Genus grundas i de skillnader vi tillskriver de olika könen, och de olika könen 

kopplas till maktbefogenheter. Scott delar sedan upp genusanalysen i fyra nivåer: de kulturella, 

normativa, institutionella och subjektiva identiteterna. Här refererar kulturella till religiösa och 

vetenskapliga idéer; normativa till tankar om kvinnor och mäns olika roller i samhället och olika 

lagstiftning; institutionella till kvinnor och mäns olika roller inom institutioner och organisationer 

såsom arbetsmarknad, och även praxis; och slutligen de subjektiva identiteterna som handlar om 

roller i privatlivet. Alla dessa nivåer samverkar och påverkas av varandra.11  

 

Jag vill undersöka om man i romanerna ser manligt och kvinnligt som varandras motpoler, eller som 

                                                
9 Furuland, Lars, ”Litteratur och samhälle: om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i Lars Furuland & Johan 
Svedjedal (red.), Litteratursociologi, Lund, 1997. s. 17f. 
10 Scott, Joan W, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, i Scott, Gender and the politics of history, New 
York, 1988, s. 44. 
11 Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45. 
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varandras jämlikar. Jag vill då med hjälp av Scotts teori se om dessa romaner bidrar till att 

upprätthålla synen på genus där manligt och kvinnligt är olika och bör behandlas olika, eller om de 

har en föränderlig syn på genus där man och kvinna är varandras jämlikar. Är det i relation till det 

andra könet som det uppkommer tydligare riktlinjer för könen? Och kan vi se mer överskridande 

roller där det endast ett av könen finns representerade? 

2.3 Uppdelning manligt–kvinnligt  
Jag har som utgångspunkt ett liknande schema som Maria Nikolajeva använder sig av när hon ska 

studera barnböckers representation av genus, vilket hon gör i sin bok Barnbokens byggklossar. 

Detta schema används i detta fall på barnböcker, men då det är vanliga motsatspar som ofta sätts 

upp för att beskriva manligt och kvinnligt anser jag att de kommer passa in bra även på min uppsats.   

Schemat ser ut som följer.12 

 

 Manligt    Kvinnligt 

 stark     vacker 

 våldsam    aggressionshämmade  

 känslokall    emotionell  

 skyddande    sårbar 

 aktiv     passiv 

 hård     mild 

 

Jag kommer att, med hjälp av detta schema, undersöka hur väl de stereotypa bilderna stämmer in på 

de olika romanerna jag undersöker, och i vilken mån de bryter mot dessa.   

 

 

 

 
 
 
 

                                                
12 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 1998. s. 129. 
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3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de verk jag använder mig av i min undersökning. Den 

mesta tidigare forskningen är hämtad från litteraturvetenskapen, men den bok som är i huvudfokus i 

min uppsats är skriven i idéhistoria. Jag kommer även under analysens gång koppla in några fler 

verk, men de som följer är de centrala. 

 

Idéhistorikern Ulla Manns visar i Den sanna frigörelsen hur Fredrika Bremerförbundet utvecklades 

och hur deras agenda ändrades mellan åren 1884-1921. Undersökningen sträcker sig från Fredrika 

Bremerförbundet start 1884 och fram till den kvinnliga rösträttens införande. Enligt Manns blir 

särartstankarna dominerande i förbundet under denna tid.13  

 

Sophie Aldersparre var förbundets talesperson under 1880-talet. Hon reagerade mot det hon kallade 

”köttets lust” och mot de som förespråkade naturalismen. Hon ansåg att männen skulle höja sig till 

kvinnornas nivå och inte att man, som naturalisterna ansåg, skulle bejaka sin sexualitet och erotiken. 

Manns beskriver hur Fredrika Bremerförbundet och Adlersparre under 1880-talet var inspirerad av 

liberalfeminismen och den engelska filosofen John Stuart Mill. De såg inte att män och kvinnor var 

av fundamentalt olika natur, utan såg istället könen som socialt påverkbara faktorer.14  

 

Manns visar sedan hur förbundet efter Sophie Adlersparres död och fram till 1902 lade om dess 

grundsyn. Istället för att se kvinnor och män som lika började man då istället anse att män och 

kvinnor är olika av naturen, såväl fysiskt som mentalt. Det är under denna tid förbundet närmade sig 

Ellen Keys idéer kring moderskap och könens skilda natur. Detta skedde samtidigt som 

biologiseringen av människan fick genomslag i Sverige. Man skilde på könen genom biologiska 

antaganden, och även raser och nationer skildes åt med liknande biologiska belägg.15 Efter 1903 

fick debatten kring könsordningen istället lämna plats för rörelsens fokus på kvinnlig rösträtt. Då ser 

man hur Fredrika Bremerförbundet anpassar sig till den rådande könsordningen, och de försöker 

inte längre utmana och förändra på samma sätt som tidigare.16 

 

Jag anser att Manns bok kring Fredrika Bremerförbundet ringar in det jag vill undersöka i de 

utvalda romanerna. Kan vi se någon förändring kring hur de olika författarna ser på genus, och i 

                                                
13 Manns, Den sanna frigörelsen, s. 14. 
14 Manns, Den sanna frigörelsen, s. 81f,  102. 
15 Manns, Den sanna frigörelsen, s. 122f. 
16 Manns, Den sanna frigörelsen,  s. 191. 
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vilken mån kan man se radikala tankegångar i dem? Därför blir denna bok en viktig byggsten i min 

uppsats. Den sanna frigörelsen har dock blivit kritiserad av bland andra Inger Hammar. Hammar 

diskuterar den religionsblindheten som präglar en del av genusforskningen som undersöker 1800-

talet. Hammar menar att många forskare som är inriktade på genus missar religionens betydelse för 

denna tids kvinnorörelse, vilket leder till att tolkningen blir skev.17 Detta blir dock inget problem i 

min undersökning då jag ej går in på religionens betydelse för dessa författare. Manns belyser hur 

debatten ändrades fram till 1920 och det är just denna förändring som jag tar fasta på. 

 

I David Gedins avhandling i litteraturvetenskap, Fältets herrar, beskrivs hur männen kom att 

manövrera ut kvinnorna från romanskrivandet under 1880-talets slut. Detta är något som även Gaye 

Tuchman och Nina Fortin skriver om i Edging Woman Out. Tuchman och Fortin beskriver hur 

männen förvisar kvinnorna från romanskrivandet och tar deras plats. Männen kommer först in på 

den kvinnodominerande marknaden, som romanskrivande vid denna tid är. Sedan förändras 

litteraturen, som delas upp i hög- och låglitteratur, där högkulturella romaner tillskrivs männen och 

kvinnorna anses skriva lägre stående litteratur. Och när männens litteratur blir den högst stående 

böjar de också dominera marknaden.18  

 

I boken Bakom maskerna skriver litteraturvetaren Yvonne Leffler om hur 1880-talet blev en 

brytningstid, speciellt för de ogifta medelklasskvinnorna. I och med att industrialiseringen tog fart i 

Sverige fick kvinnor tillträde till en rad olika yrken som tidigare varit stängda för dem. Kvinnorna 

var dock inte utbildade till att arbeta utanför hemmet och fick svårigheter på grund av det. Kvinnan 

hade tidigare varit förvisad till hemmet medan mannen varit i offentligheten. Det var just i denna 

brytningstid som kvinnors och mäns roller börjar ifrågasättas, till exempel om kvinnor och män var 

fundamentalt olika och skapade till att göra olika saker. Samtidigt motarbetades dessa tankar från 

konservativt håll, biologiska skillnader framhölls som orsaker till att män och kvinnor var skapade 

att göra olika sysslor.19 Författarna i 1880-talets Sverige fick ta ställning till de nya idealen kring 

könens likhet, men parallellt med dem behövde de även ta ställning till de utbredda tankarna kring 

de biologiska skillnaderna mellan könen, tankar som funnits länge och som även yttrar sig i sociala 

                                                
17 Hammar, Inger, 'Några reflexioner kring "religionsblind" kvinnoforskning', Historisk tidskrift (Stockholm)., 1998:1, s. 
2-29, 1998 
18 Gedin, David, Fältets herrar: framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Diss. Stockholm : Univ., 2004, Eslöv, 2004. s. 74; Tuchman, Gaye & Fortin, Nina E., Edging women out: 
Victorian novelists, publishers, and social change, Yale University Press, New Haven, 1989. s. 7ff. 
19 Leffler, Yvonne (red.), Bakom maskerna: det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare. Centrum för språk 
och litteratur, Högsk., Karlstad, 1997. s. 9f. 
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skillnader.20 Vi kan se denna dubbelhet i många romaner från denna tid: å ena sidan har de en 

modern genussyn där kvinnor och män är varandras jämlikar, men å andra sidan finns det även spår 

av det mer konservativa synsättet. 

 

Det blir viktigt för mig i min analys att utläsa om denna dubbelhet finns i romanerna och hur den 

kommer till uttryck – om romanerna på samma gång är radikala och konservativa i sin genussyn. 

Detta måste dock göras med eftertanke, eftersom kvinnliga författare, på grund av kvinnans 

speciella situation, ibland tog till mindre djärva språkliga uttryck än den manliga kollegan skulle ha 

gjort, något som kan bidra till att dessa romaner blir svårtolkade.21 

 

Anna Williams, även hon litteraturvetare, skriver i böckerna Åttiotalister och kvinnliga åttiotalister 

och Stjärnor utan stjärnbilder om hur genus och kanon sett ut inom litteraturen och hur kvinnliga 

författare från 1880-talet har glömts bort i våra dagar. I litteraturhistoriska verk från 1900-talet 

beskrevs kvinnliga författare med vissa ord medan manliga författare beskrevs med andra. Männen 

tillskrevs olika genrer och sades tillhöra olika litteraturskolor. Kvinnorna däremot var alltid först 

och främst kvinnor, och de blev oftast hyllade för sina minst radikala texter, såsom 

folklivsberättelser eller barnlitteratur. Texter som diskuterar kvinnans situation beskrevs ofta som 

tendens- eller indignationslitteratur och nedvärderades således. När dessa författare skrev en roman 

om kvinnans situation valde man att fokusera på helt andra teman eller att inte se den skarpa 

kritiken lika tydlig.22  

3.1 Bakgrund 

3.1.1 1880-tal 
Kvinnor var under 1880-talet beroende av sina män för försörjning. Om man inte hade en man var 

det svårt att försörja sig på det osäkra arbetet som författare. Det blev även viktigt för författarna att 

etablera sig som debattörer och kritiker, både för att säkra viktiga inkomstkällor, men också för att 

få debattera och visa sin ståndpunkt. Kvinnor gav sig ut i debatten på allvar, kanske för första 

gången.23 Ämnen som var tabubelagda i andra delar av Europa fick i Skandinavien stort genomslag, 

och många viktiga kulturpersonligheter deltog i debatten. Just i Norden var skönlitteraturen ett av de 

                                                
20 Leffler, Y, Bakom maskerna, s. 57. 
21 Leffler, Y, Bakom maskerna,. s. 47-51. 
22 Williams, Anna, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet, 
Stockholm, 1997 & Åttitalister och kvinnliga åttitalister: genus och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk, Univ., 
Avd. för litteratursociologi, Uppsala, 1996; Williams, Stjärnor utan stjärnbilder,  s. 64f. 
23 Nordin-Hennel & Sjöblad, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits” s. 505. 
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främsta uttrycksmedlen för att föra fram sin åsikt och den hamnade i centrum för debatten.24   

 
Hela 1880-talet kännetecknas av debatt kring könens särart eller likhet, debatten var kantad av 

motsättningar och debattörer stred åt skilda håll. 1880-talet är dock kvinnornas årtionde: kvinnliga 

genombrottsförfattare var som flest under detta årtionde, och även mängden kvinnor som deltog i 

den offentliga debatten var som störst.25  

3.1.2 Sedlighetsdebatten 
Debatten under 1880-talet präglades av två ofta förekommande frågor: den ena var 

äktenskapsfrågan och handlade ofta om kvinnans situation i samhället, då oftast den borgliga 

kvinnans, och den andra handlade om sexualiteten och den mycket omdebatterade frågan kring 

sedlighet. Sedlighetsdebatten rörde rätten till sin egen lust och sexualitet. Det var många som deltog 

i debatten, och frågorna kretsade ofta kring om männen skulle ”höja” sig till kvinnornas nivå och 

avstå sexuellt umgänge innan äktenskapet, eller om kvinnorna skulle ”sjunka” till männens nivå. Så 

formulerades ett inlägg av Elisabeth Grundtvig som pläderade just för att männen skulle höja sig till 

de ”rena kvinnornas” nivå. Detta belyser dubbelheten i hela sedlighetsdebatten och svårigheterna att 

sammanföra olika tankar som var kopplade till könen. De mer radikala debattörerna förespråkade 

istället att alla skulle vara fria att bejaka sin lust; det viktiga var inte att leva avhållsamt och kyskt. 

Under det tidiga 1880-talet var Alfhild Agrell, Victoria Benediktsson och Anne Charlotte Leffler 

några kvinnliga författare och dramatiker som gjorde stor succé, och de diskuterade alla kvinnans 

position i samhället, äktenskapet och sexualiteten.26 Debatten kring sedligheten ger en viktig bild 

för hur tidsandan under 1880-talet såg ut, men jag kommer inte gå in närmre på denna debatt senare 

i undersökningen av romanerna. 

3.1.3 Slutskedet 
Kulmen på kvinnornas årtionde nåddes 1886-87; efter det blev de manliga författare och debattörer 

som tidigare stöttat kvinnorna mer och mer negativa till sina kvinnliga kollegor. Georg Brandes var 

en av de som gått i bräschen när den nya genussynen skulle formas, men han ogillade när de danska 

kvinnorna försökte komma in i debatten och diskutera dessa frågor. År 1887 publicerades Brandes 

inlägg i sedlighetsdebatten som lyfte ut kvinnorna från debattens centrum. Genom sin position som 

en av Danmark, och Nordens, största kulturpersonligheter förlöjligade han kvinnornas inträde i 

                                                
24 Stenberg, Lisbeth, ”Sexualmoral och driftsfixering: förnuft och kön i 1880-talets skandinaviska sedlighetsdebatt”, 
Nationell hängivenhet och europeisk klarhet / Barbro Kvist Dahlstedt & Sten Dahlstedt (red.)., 1999 s. 174ff. 
25 Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise, ”Modernitetens kvinnliga text”, s. 342. 
26 Gedin, Fältets herrar, s. 82f; Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise, ”Modernitetens kvinnliga text”, s. 341; Stenberg, 
”Sexualmoral och driftsfixering”, s. 177. 
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debatten och ställde sig över deras resonemang kring äktenskap och kvinnlig vänskap.27 Det var på 

detta sätt som flera kvinnor manövrerades ut och männen tog plats på den arena där kvinnorna 

under några årtionden kunnat ta sig in. Det var alltså genom en rad olika ställningstaganden som 

männen lyckades knuffa ut kvinnorna från skönlitteraturen. När sedan kvinnorna inte fanns med i 

debattens centrum längre formades här en ny manlighet. Den sunda manligheten blev en 

heterosexuell man med en stark och aggressiv sexualdrift, och som dennas motsats skapades en 

osund manlighet, den homosexuella feminina mannen.28 

 

Samtidigt framhölls den moderliga kvinnan som positiv, kvinnans roll blev mer befäst i hemmet och 

bilden av familjen med en uppoffrande kvinna blev stark. Ellen Key blev tongivande i att lyfta fram 

en ny roll för kvinnan, som skulle röra sig bort från 1880-talets individcentrering. Key betonade 

kvinnors och mäns biologiska olikheter genom heterosexualiteten, reproduktionen och 

moderligheten. Manligheten definierades genom en aggressiv heterosexualitet och kvinnligheten 

genom moderskapet, och könens särart och biologiska olikheter blev grunden i den äldre 

genussynen, som fick ny kraft.29 I kampen mellan 1880-talets radikala genusideal och de tidigare 

konservativa idealen segrade alltså de sistnämnda. Männen skulle vara starka med företräde i 

offentligheten, medan kvinnorna skulle vara mödrar. 

3.2 Författarna 
Här nedan kommer jag att ge en kort bakgrund till författarna, just för att de olika författarskapen 

präglas av personerna som står bakom dem. Detta blir dock endast en kort redogörelse för att sätta 

in författarna i sin samtid och jag kommer inte ge personerna något betydande fokus i 

undersökningen.  

3.2.1 Stella Kleve  
Bakom pseudonymen Stella Kleve finner vi författaren Mathilda Kruse, senare gift Malling. Stella 

Kleve ville under sina tidiga år som författare skildra den nya tidens kvinna. Hon debuterade med 

Berta Funcke år 1885. Kvinnorna i hennes romaner ligger ofta på gränsen mellan det tillåtna och 

förbjudna.30 Hennes mest berömda novell är ”Pyrrhussegrar” från 1886. I ”Pyrrhussegrar” får man 

följa huvudpersonen när hon tänker tillbaka på sina erotiska känslor och upplevelser. Hon befinner 
                                                
27 Stenberg, ”Sexualmoral och driftsfixering”, s. 189. 
28 Gedin, Fältets herrar,. s. 75; Stenberg, ”Sexualmoral och driftsfixering: förnuft och kön i 1880-talets skandinaviska 
sedlighetsdebatt”, s. 194. 
29 Nordin-Hennel & Sjöblad, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits”, s. 506f; Stenberg, ”Sexualmoral och 
driftsfixering”, s. 212. 
30 Ney, Birgitta, ”På gränsen till det förbjudna: om Stella Kleve”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth 
Møller Jensen (huvudredaktör). Bd 2 / redaktion: Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, 1993, s. 540, 544. 
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sig på en kurort för att tillfriskna, men dör istället medveten om att det är kvinnans situation som 

dödat henne, där hon inte kan leva ut sina erotiska fantasier. Stella Kleve skrev mycket om just 

kvinnans erotik och blev på så sätt mycket kontroversiell och uppmärksammad. Hon var även 

kritisk till de äldre kvinnliga författarna. Till exempel publicerade hon brännande kritik mot Alfhild 

Agrell i tidskriften ”Framåt”.31   

 

Den kvinnliga erotiken var som sagt mycket omdebatterad på 1880-talet och Stella Kleves 

författarskap var ett av de mest radikala exemplen på detta. Det kan dock kanske ses som en ganska 

vanlig företeelse för yngre förmågor; hon var trots allt cirka 15 år yngre än Alfhild Agrell och Anne 

Charlotte Leffler. Kritikerkåren var dock mycket negativt inställd till hennes romaner och noveller 

då de ansågs drypa av okyskhet.32 

 

Stella Kleve använde sig av sin pseudonym fram till 1889. När hon hade gift sig tog hon upp 

romanskrivandet igen, men denna gång utan pseudonym. Nu publicerade Mathilda Malling mest 

herrgårdsromaner och historiska romaner. Hon skrev senare i sin självbiografi att hennes verk under 

Stella Kleve kan ses som ungdomligt oförstående. Denna utveckling för en författare som varit 

verksam under 1880-talet är inte helt unik och kan förklaras även på andra sätt än att hon var 

ungdomlig och oförståndig. Men Stella Kleve skilde sig från resten av de stora kvinnliga författarna 

på 1880-talet, inte bara på grund av sin unga ålder, utan även för att hon var mer bildad än många 

andra kvinnor under denna tid. Stella Kleve var en av de första kvinnorna som var inskrivna på 

Lunds universitet.33 

3.2.2 Anne Charlotte Leffler 
Anne Charlotte Leffler stod för ett av de största genombrotten under 1880-talet och var en av de 

mest erkända. Hennes intresse för kvinno- och könsrollsfrågor väcktes tidigt och hon reagerade 

emot tidens äktenskapslagar.34 Det var Leffler, Alfhild Agrell och Victoria Benedictsson som var de 

populäraste författarna för en tid, och de skrev alla om kvinnosaken. Leffler flyttade sedan till 

Neapel och gifte sig med en Italienare, och vid 1892 fick de ett efterlängtat barn. Tyvärr dog Leffler 

                                                
31 Ney, Birgitta, ”På gränsen till det förbjudna”, s. 545. 
32 Ney, Birgitta, ”På gränsen till det förbjudna”, s. 546. 
33 Nordin-Hennel & Sjöblad, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits”, s. 507; Ney, Birgitta, ”På gränsen till det 
förbjudna”, s. 546; Ney, Birgitta, Bortom berättelserna: Stella Kleve - Mathilda Malling, Symposion graduale, Diss. 
Stockholm Univ.,Stockholm, 1993 s. 27. 
34 Sylvan, Maj, Anne Charlotte Leffler: en kvinna finner sin väg, Biblioteksförl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 
1984, s. 14. 
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endast några månader efter barnets nedkomst.35  

 

När hon skrev Kvinnlighet och erotik fick hon mycket förmaningar och kritik från sina vänner och 

sin familj om hur hon skulle skriva romanen. Leffler själv sade sig vilja ”säga sanningen osminkad” 

och kunde då inte ta hänsyn till vad familjen sa. Hon tyckte visserligen att det var besvärande med 

förmaningarna från familjen, men litteraturen skulle tala för sig själv. I romanen ”fins ej spår af 

tendens”, men Leffler betonar ofta betydelsen av det psykologiska och att det var där fokus var. Det 

var alltså inte någon speciell fråga som var i fokus, och hon var noga med att poängtera att det inte 

rörde sig om någon form av tendenslitteratur. Maj Sylvan betonar dock att Leffler troligtvis ändrade 

ganska mycket i romanen utifrån sin familjs synpunkter, just för att hon hade dem att tacka för 

mycket och hon inte ville ställa till det för dem.36 Detta är något som jag även bör ta med i 

beräkningen i min analys: det kan finnas mycket dolt bakom de olika karaktärerna i boken som inte 

uttrycks i klarspråk. 

3.2.3 Elin Wägner 
Elin Wägner föddes i Lund 1882. Fadern var docent i filosofi, modern dog när dottern endast var 3 

år gammal. Under 1902 började Wägner skriva recensioner i Helsingborgs-Posten. Hon började 

skriva mer berättelser och noveller efter hand, och 1903 blev hon fast anställd som journalist på 

Helsingborgs-Posten. Wägner började år 1907 som journalist på Idun i Stockholm där hon fick en 

betydande roll. Hon publicerade sin debutbok i augusti 1907, Från det jordiska museet, som är en 

samling noveller och skisser. Redan i december samma år började bok nummer två på gång att 

publiceras som kåseri i Dagens Nyheter, Norrtullsligan, och den utkom 1908 i bokform. Romanen 

handlar om fyra fattiga kvinnor som bor tillsammans i Stockholm. De kallar själva sitt hem för 

”Ligans håla” för att de där har en fristad utan närvaro av män.37  

 

Wägner ägnade sig mer och mer åt kvinnorörelsen och blev snart en av de främsta förespråkarna för 

kvinnlig rösträtt. Pennskaftet publicerades 1910 och det märks att Wägner lagt mycket tid på den då 

hennes journalistiska åtaganden hade blivit färre åren strax innan. Romanen belyser den kvinnliga 

rösträtten och blir en stor framgång. Wägner förblev verksam inom den svenska rösträtts- och 

kvinnorörelsen även när hon senare lämnade Idun, och hon var även mycket aktiv inom 

                                                
35 Nordin-Hennel, Ingeborg, ”Strid är sanning, frid är lögn: om Alfhild Agrell och Anne Charlotte Edgren Leffler”, 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör). Bd 2 / redaktion: Inger-Lise 
Hjordt-Vetlesen, 1993, s. 521f. 
36 Sylvan, Anne Charlotte Leffler, s. 199, citat: 198, 197. 
37 Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar, Elin Wägner: [en biografi], Bonnier, Stockholm, 2003 s. 33ff, 87f, 110, 129. 
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fredsrörelsen. Hon var en av fem stiftare i bildandet av Svenska Rädda Barnen. Hon fortsatte att 

skriva många fler böcker under sin livstid. Bland de mest kända är Dialogen fortsätter (1932) och 

Wäckarklocka (1941). År 1944 blev hon även invald i Svenska akademien. Wägner gifte sig med 

fil. Dr John Landquist i november 1910. Elin Wägner dog år 1949 efter en tids sjukdom.38 

3.2.4 Maria Sandel 
Maria Sandel föddes år 1870 i Stockholm, i ett proletärhem. Hennes far var dräng. Under 1890-talet 

flyttade hon till USA och fick arbete som hembiträde. Där stannade hon i fyra år. Sedan återvände 

hon till Stockholm där hon blev en av alla hemarbetande kvinnor. Sandel var engagerad i 

kvinnokampen och skrev debattartiklar och noveller i Social-Demokraten, och hon var även 

organiserad i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb. Hon fick rådet att överge kamplitteraturen och 

började då skriva romaner och noveller istället. Hon debuterade 1908 med novellsamlingen Vid 

svältgränsen och gav ut sex romaner efter det. Sandels senare böcker har i eftervärlden lyfts fram 

mer tydligt än de tidigare. Kritiker har inte intresserat sig för hennes tidigare böcker utan mer 

fokuserat på de senare, som är något mer lättsamma och inte lika tydligt inriktade på 

arbetarklassens solidaritet.39 

 

Ebba Witt-Brattström skriver i ett efterord till Virveln att Sandel var unik i sitt slag då hon lyfte 

fram arbetarkvinnans vardag, denna mycket glömda vardag. Det är även här kvinnan får en 

betydelsefull roll i strejken; i andra arbetarromaner är kvinnorna ofta frustrerade på strejken som de 

står oförstående inför, de ser endast den hårda svälten som drabbar familjerna. I Sandels böcker får 

arbetarkvinnan en nyckelroll i strejken som den som håller samman arbetarklassen och håller modet 

uppe. Maria Bergom-Larsson poängterar även att man kan se att Sandel är färgad av Ellen Keys 

idéer om samhällsmodern och dennas uppgift ute i samhället. På så sätt är hennes hållning en aning 

motsägelsefull. Hon pläderar på olika sätt för kvinnans frigörelse, men är samtidigt fast besluten om 

att kvinnans sexualitet, men inte mannens, måste tyglas.40 

 

 

 

                                                
38 Isaksson & Hjalmar, Elin Wägner, s. 157, 666. Forsås-Scott, Helena, 'Gasmaskmadonnan: om Elin Wägner', Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria / redaktion: Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör). Bd 3 / redaktion: Margaretha Fahlgren, 
1996. s. 175. 
39Bergom-Larsson, Maria, Kvinnomedvetande: om kvinnobild, familj och klass i litteraturen, Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1976 s. 41ff, 67. 
40 Sandel, Maria, Virveln, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 1977, s. 268; Bergom-Larsson, Kvinnomedvetande, s. 53, 65f. 
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4. Genuskonstruktioner i skönlitteraturen 
4.1 Berta Funcke 
Romanen handlar om Berta Funcke och hennes liv fram till att hon gifter sig. I romanen får vi följa 

hennes romantiska och ibland erotiska möten med olika män som väcker hennes intresse. Berta 

Funcke har bleksot, vilket var en vanlig åkomma hos medelklassens döttrar. Av doktorn blir hon 

rekommenderad frisk luft och motion, så Berta och hennes far beger sig till Schweiz där en del av 

romanen utspelar sig. Jag kommer att analysera både Berta Funcke och andra karaktärer i romanen, 

men eftersom hon är romanens huvudperson fokuserar jag på henne, och de andra karaktärerna 

behandlas i relation till henne.  

4.1.1 Berta Funcke 
Tonen kring Berta Funcke sätts direkt i inledningen av boken: man förstår att hon är speciell, och 

denna ton hålls boken igenom. Hon beskrivs på olika sätt som skild från andra människor. Hon 

deltar i det vanliga sociala livet, men inte på samma premisser som de andra, och hon tilldrar sig 

uppmärksamhet. Följande citat visar på Berta Funckes särdrag: 
 

Och så envis – hon grät i timmar. Inte högt, skrek inte ut som andra barn brukar göra. 
Nej, hon bara jämrade sig – ömkligt, hjälplöst. Sjuklig var hon också.41 
 

Hon gjorde strax ett visst uppseende, utan att någon precis kunde göra reda för orsaken 
därtill. Ty hon var egentligen inte vacker, därtill var figuren allt för slank och mager och 
hyn för sjukligt blek. Visserligen hade hon stor lätthet att konversera och förde sig 
ganska elegant och säkert – somliga sade för säker – men det var heller inte det.42  
 

Damerna tyckte till och med att hon var ”lite stel”. Gentemot dem var hon det nu i alla 
fall. Mot de äldre artig och uppmärksam, mot de yngre sluten, lite överlägsen – man såg 
mycket väl att hon hade tråkigt.43 
 

Berta särskiljs ifrån övriga karaktärer boken igenom. Hon passar inte in i den vanliga rollen för en 

ung kvinna, och därför hamnar hon inte heller i kolumnen under kvinnlighet i Nikolajevas 

schema.44 Hon beskrivs som stark och egensinnig, vilket skulle föra in henne under den manliga 

kolumnen.  Andra kvinnor beskrivs som Bertas motsatser, men även män blir kontraster till henne.  

 

När Berta börjar umgås med sin något yngre kusin Ester beskrivs även de som mycket olika. Ester 

                                                
41 Kleve, Stella (pseudonym för Malling, Mathilda), Berta Funcke, [Ny utg.], Vinga press, Göteborg, 1995, s. 8. 
42 Kleve, Berta Funcke, s. 31. 
43 Kleve, Berta Funcke, s. 80. 
44 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
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beskrivs som ”vacker och frisk” och med något bekymmerslöst i sin karaktär som endast lyckliga 

människor har. ”Berta njöt av kontrasten med sin egen överretat nervösa, blaserade och skeptiska 

natur”.45 Berta blir en tydlig kontrast till sina jämngamla kamrater, och hon har heller aldrig varit 

intresserad av att leka med de jämnåriga flickorna. När de blivit äldre ser Berta sig själv som av en 

annan natur. Denna speciella natur gör att Berta på många sätt bryter mot dikotomin mellan 

manlighet och kvinnlighet. Berta kontrasteras mot alla andra, och därför är karaktären i boken 

banbrytande och bryter mot de konservativa genusidealen. Här blir det Ester som befinner sig i den 

kvinnliga kolumnen, medan Berta återigen finns i den manliga. Berta blir den aktiva och hårda, 

medan Ester den passiva och vackra.46  

4.1.2 Nils Max 
 
Min vän, ansträng er inte för att fatta mig – det har blott en kunnat.47 
 

Som citatet ovan visar så är det en person som Berta möter som har förstått henne, och detta är den 

danska poeten Nils Max. Nils Max framställs på många sätt som Bertas jämlike och deras 

karaktärer liknar även varandras. ”[Ä]ven hos henne […] fanns en gnista av det stoff man skapar en 

Nils Max”.48 De pratar och diskuterar på ett annat sätt jämfört med andra. De respekterar varandra 

och Nils Max berättar om sitt allra innersta själsliv för Berta. De skiljs åt efter en period i Tyskland, 

sedan möts de igen i Köpenhamn. När de återigen möts blir deras förhållande än mer intensivt, men 

sedan skils de återigen. Men de konverserar genom brev under hela tiden som boken utspelar sig. 

Nils Max och Bertas förhållande är det som tydligast bryter mot dikotomin manligt–kvinnligt: de är 

båda hela personer som inte är varandras motsatser. De har även en dialog där de diskuterar och 

berättar om sina innersta tankar. På så sätt blir deras förhållande det i boken som tydligast är 

jämlikt. Nils Max beskrivs också som annorlunda, likt Berta.  

 
Den unge Max var utpräglad individuell natur och som alla sådana starkt aristokratisk. 
Att han så mycket skilde sig från ”folket som mest”, berodde väl också på det 
egendomliga förhållanden, i vilka han uppvuxit. […] Han hade få kamrater och inga 
vänner. Han hade ju så lite gemensamt med andra gossar och var alltid rädd  för att bli 
förtrolig med dem – han ville inte säga någonting. Så undvek han hellre deras sällskap.49 

 
Berta och Nils Max kan mötas i deras olikheter och förstå varandra. Men det uppstår inte den 

vanliga dikotomin i förhållandet mellan man och kvinna. Nils Max passar in i kolumnen under 
                                                
45 Kleve, 1Berta Funcke , s. 84f. 
46 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
47 Kleve, Berta Funcke , s. 101. 
48 Kleve, Berta Funcke, s. 58. 
49 Kleve, Berta Funcke, s. 46. 
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kvinnlighet i schemat från Nikolajeva. Nils Max beskrivs som mycket vacker, och även som fåfäng 

och mån om sitt utseende.50  

 

Här ser man även att Berta och Nils Max bryter mot två av Scotts nivåer: den kulturella nivån, och 

den subjektiva identiteten. Det finns inga synliga skillnader mellan Nils Max och Berta, varken 

kulturella skillnader, så som vetenskapsidéer där män och kvinnor ses som fundamentalt olika, eller 

ifråga om de subjektiva identiteterna, där de skulle ha olika roller i privatlivet som kompletterar 

varandra. Därför anser jag att romanen verkar för att bryta ned den rådande genussynen och att den 

är radikal i sitt slag. Det går dock att poängtera att det är Nils Max som är det litterära geniet, inte 

Berta. Detta kan tyda på Scotts nivå kring institutionella skillnader, där män och kvinnor tilldelas 

olika roller inom arbetsmarknaden.51 Nils Max är den som skriver och utvecklas genom sitt arbete, 

Berta får ta del av hans arbete genom deras diskussioner, men det är han som är författaren. 

4.1.3 Korta möten med män 
Berta träffar också en del andra män under bokens gång. Många beskrivs som förvirrade och en del 

blir även förargade över att inte veta vad Berta vill. Här tydliggörs skillnaden mellan Berta och 

andra jämnåriga kvinnor, som dessa män inte skulle haft lika stora svårigheter att förstå sig på. Vi 

har bland annat Löjtnant Lejonhjerta som i inledningen av boken blir kär i Berta. Han anser att 

Berta uppmuntrat honom med leenden och blickar. Han ber henne berätta att hon i alla fall någon 

gång har älskat honom, men Berta säger att hon aldrig gjort det, och löjtnanten reser iväg.52 

 

I slutskedet av boken har vi även ett exempel på en ung rysk officer som blir betagen av Berta: 

 
Han var mycket, mycket ung. spänstig och mjuk i kroppen som en gosse – inte ett 
skäggstrå på den fina läppen, längs den rosiga kinden – uppemot örat – en linje av de 
finaste vita fjun.53  

 
Här ser vi ännu ett sätt som Berta skiljer sig från andra jämnåriga kvinnor: det är Berta som 

betraktar männen, och inte tvärtom. Denna ryska officer blir kär i Berta, men känslorna besvaras 

inte. Det verkar snarare som om Berta endast ser honom som ett tidsfördriv, och när han sedan blir 

svartsjuk över en av Bertas vänner, så blir det slutet på deras kärleksaffär. Vanligtvis är det mannen 

som betraktar kvinnan och det är hon som beskrivs med olika uttryck för sitt utseende, men här är 

                                                
50 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129; Kleve, Berta Funcke, s. 45. 
51 Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45. 
52 Kleve, Berta Funcke, s. 41-43. 
53 Kleve, Berta Funcke, s. 118. 
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det männen som objektifieras av Berta. Mannen är vanligtvis den aktiva, medan kvinnan är den 

passiva.54 Här är det dock Berta som är den aktiva både när hon betraktar mannen och eftersom det 

är hon som bestämmer vad som ska hända med förhållandet och när det tar slut.  

4.1.4 Bertas make 
Det blir alltså inte med Nils Max som Berta gifter sig. Hon har under bokens gång en rad olika 

förhållanden till skilda män. Men det blir till slut en äldre man, Sten, som till sist blir Bertas make. 

Hon skriver till Nils Max:  

 
Efter vad jag nyss sagt, vet ni ju, att jag inte gifter mig av kärlek – inte heller av fåfänga, 
ehuru ni kanske tror det. Nej mitt skäl är så enkelt att ingen ens har kunnat gissa det. 
Han är den förste som har friat till mig – riktigt friat – och jag är så ytterligt led vid det 
liv jag nu för, att jag måste pröva ett annat.55 

 
Berta gifter sig alltså inte av kärlek, utan helt enkelt för att hon är led på sitt liv. Hon vill pröva 

något nytt. Maken verkar dock vara mer av Bertas motsats än någon av de män hon träffat tidigare. 

Han var ungefär dubbelt så gammal som Berta. Sten ser Berta som ”framförallt – en dam”. Berta är 

”modern” och ”excentrisk”, medan Sten är mer ”gammalmodig”. Sten och Berta passar alltså bättre 

in i schemat med de kvinnliga och manliga motsatserna. Det passar även in på Scotts diskussioner 

kring normativa skillnader mellan könen, deras olika roller i samhället. Mannen och kvinnan är 

olika och bör vara olika för att fungera som ett gift par. De har även olika roller privat vilket visar 

på att könen här skiljs åt på den nivå som rör roller i privatlivet, den subjektiva identiteten.56 

 

Men det som gör denna roman så banbrytande som jag ändå vill säga att den är, är att Berta 

framställs som mycket unik och speciell. Varför väljer hon sedan en man som är hennes motsats? 

Jag tolkar det som att en ung kvinna som Berta blir tvungen att formas in i den rådande mallen. Det 

blir den lösning som kommer att göra hennes liv enklast. Berta kunde inte som ung kvinna vara 

banbrytande i hela sitt liv, utan hon gjorde det som gynnade henne mest: att skaffa en bra make. 

Även om hon var medveten om att det inte var av kärlek som hon gifter sig, så är det som om hon 

blivit kuvad av samhället och rättar sig i ledet. För vad skulle hon som en ung kvinna annars göra? 

4.1.5 Sammanfattande analys 
Boken slutar med att Berta frågar sig: ”Skall jag då alltid – i hela mitt liv – bara få spela komedi?” 

Och hon fortsätter sedan ”Allons – andra akten är börjad!”. Berta ser hela sitt liv endast som ett 
                                                
54 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
55 Kleve, Berta Funcke , s. 138. 
56 Citat: Kleve, Berta Funcke, s. 139; Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129; Scott, ”Gender: A Useful Category 
of Historical Analysis”, s. 41-45. 
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skådespel, en komedi. Den enda som verkar ha förstått henne är Nils Max, men i sitt liv spelar hon 

en roll. När hon sedan ”ger upp” i slutet och gifter sig med en man som hon inte älskar, tolkar jag 

det på liknande sätt som hennes novell ”Pyrrhussegrar” har tolkats: att hon inte ser någon annan 

utväg, och att det är kvinnans roll som till slut tar död på hennes lust till något annat. 57 

 

Jag anser att denna bok och karaktärerna i den går emot de olika konventioner som finns om kön 

och att den är banbrytande i sitt sätt att visa upp genus. För att knyta tillbaka till de frågor från Ulla 

Manns bok om Fredrika Bremerförbundet så tycker jag att denna roman visar på en medveten 

strävan att bryta ned den rådande genussynen och att karaktärerna är på många sätt banbrytande. 

När jag läser boken kan jag inte heller tydligt analysera Berta enligt Scotts nivåer. Berta bryter 

ständigt mot de olika uppdelningarna. Det är först i slutet, i och med att hon gifter sig, som Scotts 

nivåer visar sig i relationen mellan Berta och Sten – vilket också leder till att denna bok är 

banbrytande. Slutet väljer jag att tolka som ett pessimistiskt uttryck: hon kan inte som kvinna göra 

annat än att foga sig efter samhällets principer, fast hon önskar något annat. 

4.2 Kvinnlighet och erotik  
Kvinnlighet och erotik kom ut först som novell år 1883, och år 1890 kom romanen ut som en 

fortsättning på novellen. I Novellen får vi följa Alie som väljer bort mannen hon älskar för att hon 

vet att han aldrig kan älska henne tillbaka på samma sätt. I romanen får vi sedan följa historien  när 

mannen, Rickard, gift sig med Aagot, och hur deras liv ter sig. Alie har hela tiden bott hemma hos 

Rickards mamma, Fru Rode, för att hjälpa henne. Alie och fru Rode utvecklar ett väldigt nära 

förhållande och är bästa vänner. Romanen tar vid när Rickard och Aagot varit gifta i tre år. Aagot 

blir dock sjuk under en hård vinter i Stockholm, hon får lungkatarr. Efter att sjukdomen till slut gett 

med sig rekommenderar läkarna Aagot att kurera sig på varmare breddgrader. Således beger sig 

Aagot och Alie till en kurort i Italien. Aagots son lämnas hos fru Rode, medan Rickard åker med 

kvinnorna ner till Italien, där han sedan lämnar dem för att resa hem och arbeta. Det är mestadels i 

Italien som romanen utspelar sig. Här får vi följa Alie och Aagot och de människor de träffar. En 

man, italienaren Andrea Serra, blir speciellt närvarande i romanen. Serra är en Italiensk prins som 

Alie förälskar sig i, och romanen beskriver deras kärleksfulla men mycket dramatiska förhållande.  

 

Jag fokuserar på fyra av romanens karaktärer: Alie, Aagot, Rickard och Serra, samt på deras 

relationer till varandra. Alla karaktärer binds dock ihop med varandra och kontrasteras mot 

varandra. Särskilt intressant är att jämföra Alie med Aagot, Rickard med Serra. 
                                                
57 Citat: Kleve, Berta Funcke, s. 142; Se bland annat Ney, Birgitta, ”På gränsen till det förbjudna”, s. 545. 
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4.2.1 Alie och Aagot 
Alie och Aagot visas upp som varandras motsatser boken igenom. Det är tydligt att de strävar efter 

olika ideal. Deras olikheterna befästs redan i första kapitlet genom uttalanden som: 

 
Aagot älskade ordning, men som hennes smak och tycken alltid var dagens och 
pluralitetens, kunde det ej falla henne in att anordna sitt hem annorlunda än som modet 
bjöd. […]. Alltid glad, alltid med ett vänligt leende på läpparna, alltid nöjd med sig själv 
och andra spred hon en viss lugn trevnad omkring sig. Inga tårar tycktes någonsin ha 
fördunklat den klara blicken i dessa ögon, intet nattvak blekt dessa alltid rosiga kinder.58  

 

Och detta i kontrast till Alie: 

 
Här bodde de två oberäkneliga, som Alie skämtsamt kallade sig själv och gamla fru 
Rode. Här var horribelt stillöst, sade Aagot. Möblerna var från denna period mellan det 
antika och det moderna, som nu rättviserligen föraktades av alla personer med smak.59 

  

Alie beskrivs som ”oregelbunden, frihetsälskande i sina vanor”60. Och Aagot beskriver henne som 

en kvinna som inte kommer bli någons fru: 

 
Men nog är det bra, att hon inte gifter sig, för inte tror jag, att någon man skulle bli 
lycklig med henne. […]. Ja, när man har så lite kvinnlig känsla som hon, tillfogade 
Aagot.61 

 
Även i deras talanger ser man hur olika de är: 

 
Ty Alie hade ingen av de talanger, varmed Aagot var rikligt utrustad. Aagot var 
musikalisk samt hade en nätt klar, sopran, varför hon också samlade ett litet musik-
kotteri i sitt hus. Hon målade med smak, och hade dekorerat dörrar och kakelugnarna i 
sitt hem med blommor, druvor och amoriner, hon var händig med alla slags arbeten och 
uppfyllde våningen med konstbroderier62 

 

Det är i mötet med Andrea Serra som Alie framstår på ett nytt sätt. I många beskrivningar framstår 

hon som tafatt och förblindad av Serra. Speciellt när Aagot ser på henne. Aagot beskrivs som om 

hon aldrig blivit förtjust på samma sätt i någon och, på grund av att hon gifte sig ung, aldrig varit 

utsatt för samma svärmeri. Aagot ser nedlåtande på Alie som inte kan dölja sin förälskelse över 

Serra och att Alie tar åt sig mer än hon borde då detta är ”italienarens sätt”63. 

 
                                                
58 Leffler, Anne Charlotte, Kvinnlighet och erotik, [Ny utg.], Rosenlarv, Stockholm, 2009 s. 53. 
59 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 54. 
60 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 55. 
61 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 60. 
62 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 59. 
63 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 90. 
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Alie och Serra beskrivs som mycket kärleksfulla mot varandra och varandras jämlikar, medan Aagot 

och Rikard inte helt verkar vara överens om hur man ska behandla varandra som gifta. Det visar sig 

till exempel i avsnittet när Rikard återvänder till Italien för att hämta tillbaka Aagot och Alie. Aagot, 

som har saknat Rikard mycket under sin tid i Italien, vill att de ska vara kärleksfulla mot varandra. 

Rikard däremot är mer upptagen av att hålla koll på Alie och Serra och att upptäcka Italien, så han 

märker inte att Aagot är ledsen och sårad.64 Det är väldigt olika förhållanden som Alie och Aagot har 

till sina män, och även här blir de varandras motsatser. 

 

Alie ser sig som annorlunda i jämförelse med andra kvinnors syn på kärlek. Hon säger till exempel 

att ”[j]ag hör lyckligtvis inte till de kvinnor, som älskar på det sättet – som vill dra ned och hänga 

fast vid den, de älskar”65. Hon vill ha ut något annat av förhållandet och kärleken, och hon visar att 

hon inte delar den vanliga bilden av kärleken som fullbordas i äktenskapet och som sedan binder en 

livet ut. Hon har den nya tidens mer radikala syn på förhållande där inte den ena eller andra ska vara 

parets överhuvud, utan saker ska ske i samförstånd.  

 

Jag tycker att det är intressant att Alie och Aagot beskrivs som motpoler: de symboliserar de olika 

rådande idealen för tiden. Aagot blir det tydliga borgerliga idealet, hemmafrun som tar hand om 

barn, hem och man, alltid med ett leende på läpparna. Aagot har stil och klass. Detta blir en stark 

kontrast till Alie som passar in i den radikalare kvinnobilden, där kvinnan vill leva i ett jämlikt 

förhållande till sin man. Detta är den tydliga konflikt mellan den traditionella kvinnan i hemmet och 

den nya moderna kvinnorollen i offentligheten som jag nämnde ovan.66 Det är dock tydligt att 

Leffler själv tar fasta på det nya jämlika idealet och att hon förespråkar ett friare liv mellan kvinna 

och man. Detta gör hon genom att visa hur Alie och Serra kämpar med sitt förhållande, och det går 

att få resultat, för Serra och Alie förblir tillsammans.  

4.2.2 Rickard och Serra 
När man jämför Alie respektive Aagots förhållande till Rickard går det att urskilja många olikheter. 

När Rikard är ledig tillbringar han helst tiden tillsammans med Alie, som han diskuterar och 

debatterar med, medan han i förhållande till Aagot, när den första förälskelsen lagt sig, har ”övergått 

till en lugn, äktenskaplig likgiltighet”. Rikard har alltså mer sin jämlike i Alie än i Aagot. Han var 

förälskad i Aagot, men det övergår senare i en form av likgiltighet, något som man aldrig ser i 

förhållandet till Alie. Senare i romanen visar det sig att Aagot inte är helt nöjd med förhållandet hon 
                                                
64 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 123. 
65 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 145. 
66 Leffler, Y, Bakom maskerna, s. 57. 
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och Rikard har till varandra. Aagot har förändrats under sin tid i Italien och vill ha ut något mer av 

äktenskapet. Hon har blivit uppfostrad att aldrig visa sin kärlek fullt ut, för då kommer mannen att 

tröttna på henne. Rikard försökte vara kärleksfull i början men tröttnade helt enkelt på att hon alltid 

var så känslokall tillbaka. Aagot lovar Alie att hon ska försöka bli mer kärleksfull och visa mer 

ömhet mot Rikard för att få ett mer kärleksfullt äktenskap. Senare i boken skriver dock Aagot till 

Alie och meddelar att allt är som vanligt där igen, hon kunde inte fortsätta vara ”så överspänd” för 

det är inte något Rikard förstår sig på. Vi får en inblick i att äktenskapet inte är till belåtenhet, men 

allt återställs till det normala när de är i Sverige igen. Aagot och Rikard delas tydligt in i Scotts 

olika nivåer efter genus.67 De har olika roller privat och i arbetslivet då det är Rikard som arbetar 

och Aagot har hand om hemmet. Detta förankras i att de är olika biologiskt och sammanfaller med 

samhällelig praxis, det traditionella sättet att dela upp genus. 

 

Om man jämför Rikards och Aagots förhållande med Serras och Alies går det att se tydliga 

skillnader. I början av boken är det Serra som agerar som den lugna trygga varelsen, medan Alie är 

den nervösa och lite tafatta. Detta visas genom att Serra ska lära Alie att simma. Alie är nervös och 

vill inte utsättas för alltför svåra prövningar. Men Serra pressar henne till att klara av mer och 

svårare simturer, och om det blir problem så hjälper han henne på ett lugnt och tryggt sätt. Här ser vi 

hur mannen och kvinnan får vara varandras motpoler.68 De visas dock inte upp som varandras 

motpoler genom hela romanen, så som Aagot och Rikard gör. Alie och Serra har skiftande roller och 

de kompletterar varandra på mer skiftande sätt jämfört med Aagot och Rikard. 

 

När Rikard talar med Alie om hennes förälskelse och frågar henne om hennes och Serras 

förlovning, kan man tydligt se hur Alie har andra tankar om ett äktenskap än de traditionella. Hon 

svarar att hon inte vill ha Rikard som sin förmyndare utan kan ansvara för sig själv. Hon vill vara 

sin egen person och hon vill ha ut något annat av förhållandet, ett jämlikt förhållande. Sedan går 

ändå Rikard och talar med Serra, för att fråga om hans avsikter. Rikard fortsätter sedan att, inför 

Alie, tala om hur italienarna är och att de ständigt har korta kärleksförhållanden med flickor, gärna 

ur lägre klasser än de själva. Men aldrig blir det fråga om giftermål.69 Det som här träder fram är 

motpolerna svensk och italiensk. Rikard är den lugna, trygga, svenska mannen som man kan lita 

på. I kontrast blir Serra den oberäkneliga och flyktiga mannen, som har häftiga kärleksaffärer, men 

som inte kan binda sig vid någon en längre tid. Kontrasterna återkommer hela tiden och det är 

                                                
67 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 54, 187f , 235; Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45. 
68 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s.87-92; Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
69 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 130, 136ff. 
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intressant hur Serra beskrivs annorlunda jämfört med andra män. I ett tidigt avsnitt i boken 

beskrivs hans utseende:  
 

Han bar en röd och gulrandig badkostym, som väl framhöll gestaltens ungdomliga, 
gossaktiga smidighet, denna behagfulla, nästan kvinnliga finhet, som karaktäriserar 
italienaren.70 

 
Den italienska mannen blir här jämförd med kvinnlighet, vilket då kontrasterar till den svenska 

mannen som alltid beskrivs som mycket maskulin och i total kontrast till kvinnan. Om man här 

istället för genus tänker in etnicitet i Scotts nivåer kan vi här se hur italienaren och svensken 

särskiljs genom kulturella och normativa principer. Italienaren har ett annat sätt än vi svenskar, det 

ligger i deras natur att agera på ett sådant sätt. I den svenska kontexten är det tydligt att kvinnan 

och mannen är de tydliga kontrasterna, som i Nikolajevas kategorier.71 Mannen och kvinnan 

kontrasterar varandra och bör vara varandras motpoler för att fungera ihop. Alie, som är mer 

Rikards jämlike än vad Aagot är, är hans vän och samtalspartner, men inte hans fru. Det syns dock 

att Leffler bryter mot de kontrasterna när Serra kommer in i bilden. Alie och Serra vill vara 

varandras jämlikar, och i förhållande till Rikard blir Serra den ”kvinnliga” mannen.  

 

Man kan dock också se att det finns kontraster mellan Serra och Alie. Serra säger att ”[k]vinnan vill 

och fordar att bli tagen – det är hennes natur.”72 Detta sätter sig Alie emot och menar att:  

 
en verklig utvecklad kvinna ger sig inte lätt och inte utan mycken strid – men om hon en 
gång kommit till klarhet över sig själv, att hon vill – då behöver hon inte , som ni säger, 
tas – då ger hon sig frivilligt, självmant.73  
 

Här ser man delar av den konservativa synen att män och kvinnor är olika. Kvinnan har en speciell 

natur som är skild från mannen. Detta kan man se som en blandning mellan det konservativa och det 

radikala synsättet, den dubbelhet som jag diskuterade ovan.74 Det är intressant hur det blir den 

italienska mannen som får stå för det jämlika, inte den svenska. Leffler var inspirerad av sitt eget 

förhållande med en italiensk man, men jag tycker ändå att det är intressant att det måste sättas upp 

motpoler svensk–italiensk för att det ska gå att förklara. Det återkommer även flera gånger i 

romanen hur fria de nordiska kvinnorna är, i jämförelse med de italienska.  

                                                
70 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 84. 
71Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45; Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
72 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 96. 
73 Leffler, Kvinnlighet och erotik, s. 96. 
74 Leffler, Y, Bakom maskerna, s. 47-51. 
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4.2.3 Sammanfattande analys 
Serra och Alie är varandras jämlikar mer än något annat förhållande som visas upp. Alie vägrar 

under hela boken att gifta sig med Serra, hon vill inte binda honom till sig. Deras förhållande är 

komplicerat på många sätt just eftersom Serra är prins och kan således inte gifta sig med vem som 

helst utan att förlora sin titel. Serra frågar om Alie vill gifta sig flera gånger, men lika många gånger 

säger hon nej, tills de i slutet tvingas lämna varandra. Då säger Alie:  

 
Jag vill ju inte lämna dig – jag kan det inte. Därför vill jag dö.  
– Och vem tvingar dig att lämna mig? 
– Du.  
– Jag! Som bara väntar, bara hoppas på denna stund – som kände att hela min tro på 
livet, den enda möjligheten att bli botad från en skepticism, som dödade mig, var om du 
kunde ge mig detta yttersta prov – nu vet jag det säkert, du ska alltid hålla mig fast. Nu 
kan vi gärna trots allt gifta oss – du har givit mig den kraft, som fattades mig, nu kan jag 
strida, nu kan jag arbeta för dig. Du ska bara fordra det av mig, så går det. Hon kramade 
armarna hårt omkring honom och snyftade ännu länge mot hans hals. Men det var inte 
längre tårar av förtvivlan, utan av lycka, som hon kände vara allt för stor för att kunna 
vara varaktig. Hon visste väl, att hon i denna stund invigde sig till ett liv av oavbruten 
kamp, och det var ångest och bävan i den sällhet, varmed hon gick framtiden till mötes. 
Hon visste, att den fullständiga lyckan endast existerade i ett moment och att den alltid 
köps dyrt.75 
 

Det är nu genom dessa prövningar de gått igenom som de kan vara helt säkra på varandra och att de 

kan gifta sig. Inte för att de aldrig kommer möta på svårigheter, men för att de är nu varandras 

jämlikar och är helt trygga med vad de själva och den andre känner.  

 

Man kan alltså se att denna bok ger uttryck för både det konservativa och det radikalare 

genusidealet. Den dubbelhet jag diskuterade ovan visar sig i att romanen ibland är svårtolkad. Detta 

kan tyda på att Leffler gjorde en del ändringar med tanke på sina nära.76 Det är dock tydligt att 

Leffler förespråkar det radikalare genusidealet då hennes huvudperson är av den radikalare sorten, 

och det är ett stort fokus på deras jämlika förhållande, i kontrast till det äktenskap som Aagot och 

Rikard har. Det finns olika typer av förhållande som visas upp, men det som segrar är det jämlika 

förhållandet. Romanen slutar med att Alie och Serra kommit överens om att gifta sig, men det är en 

annan typ av förhållande än det traditionella äktenskapet som de vill ha. Romanen strävar efter, 

precis som Berta Funcke, att luckra upp de rådande genusidealen, och det finns ingen medveten 

strävan att agera inom rådande ordning. I Kvinnlighet och erotik får vi dock närmare följa karaktärer 

som är mer konservativa, och även om Alie och Serra ofta bryter mot rådande genussyn så finns 
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Aagot och Rikard som deras kontraster. I Aagot och Rikard kan vi lättare se skillnaden mellan män 

och kvinnor, och vi kan tydligare följa Scotts fyra nivåer om hur vi särskiljer könen. 

4.3 Pennskaftet 
I pennskaftet ligger huvudfokus på rösträttskampanjen under 1910-talet. Vi får följa några kvinnor 

som är engagerade på olika sätt och hur de kämpar för att kvinnlig rösträtt skall gå igenom i 

riksdagen. Cecilia är i början skeptisk när en rösträttskämpe försöker värva henne, men under 

bokens gång blir hon mer och mer engagerad i rörelsen. Cecilia blir bästa vän med Pennskaftet, som 

egentligen heter Barbro. Pennskaftet jobbar som journalist och är känd runt om i Stockholm som 

”den kvinnliga journalisten”. Även Pennskaftet är väl insatt och hjälper rösträttskampanjen på 

många olika sätt. Pennskaftet inleder ett förhållande med Arkitekten och vi får följa deras kamp om 

kärleken. Det är dessa karaktärer och deras förhållanden till varandra som jag kommer att fokusera 

på i analysen. 

4.3.1 Cecilia 
Cecilia ger intrycket av att vara en mycket sluten person. Personerna runt om henne verkar inte veta 

mycket om hennes tidigare liv och hon verkar på många sätt bära på en hemlighet. Vi får följa hur 

hon blir mer och mer involverad i rösträttsarbetet, som hon från början var mycket skeptisk till. Det 

skrivs mycket om Cecilias sorg och ångest, som hon verkar ha levt med länge. Även om hon får 

vänner genom rösträttsarbetet verkar ångesten leta sig tillbaka.77 Vi får inte veta var denna ångest 

kommer ifrån eller varför den hemsöker Cecilia. Det är först i slutet av boken som vi blir varse vad 

det handlar om. Cecilia ska bli invald i styrelsen hos rösträttskvinnorna, vilket tas upp på ett möte. 

Det är en kvinna som med en gång ställer sig emot att detta ska ske, men hon vill först inte ge några 

förklaringar på varför hon ställer sig emot. När hon sedan blir tvungen att förklara kommer det fram 

att Cecilia har levt med en man som sedan inte blev hennes make. Cecilia blir invald i styrelsen med 

hög majoritet, men det blir en omdiskuterad sak innan det sker. En av de andra karaktärerna börjar 

tänka över beslutet med att välja in Cecilia i styrelsen på grund av vad vissa av de äldre, mer 

konservativa rösträttskvinnorna ska säga. Denna kontrovers ger de konservativa en tydlig och viktig 

roll. Man kan här se spår av sedlighetsdebatten och hur den svängde efter 1880-talet.78 Karaktären 

ges en tydlig andra chans, men hennes förflutna kommer lätt upp till ytan igen.  

4.3.2 Pennskaftet 
Barbro går under namnet Pennskaftet genom hela boken. Hon är journalist och har ständigt papper 

                                                
77 Wägner, Elin, Pennskaftet, [Ny utg.], Litteraturfrämjandet, Stockholm, 1980, s. 46. 
78 Wägner, Pennskaftet, s. 235; Nordin-Hennel & Sjöblad, ”Lyckligare ungdom har aldrig funnits”, s. 506f. 
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och penna redo för att rapportera om händelser som skulle vara intressant för tidningen. Hon 

beskrivs ofta som en virvelvind som kommer in och drar uppmärksamhet till sig.  

 

I inledningen av boken är det en man som pratar med Pennskaftet och frågar: 

 
Nej, det är inte så gott att vara kvinna för den som har en så stridslysten ande, gäckade 
han. Säg, fröken Pennskaft, och han kisade på sned upp till henne, som stod borta vid 
dörren, skulle ni inte bra gärna vilja vara en man? Pennskaftet knep ihop vänstra ögat 
och funderade ett ögonblick. – Nej, men skulle inte ni?79 
 

Pennskaftet beskrivs här vara manlig då hon är rättfram och rak i sättet. Hennes karaktär är dock 

motsägelsefull på olika sätt då det kan vara svårt att få grepp om hennes åsikter. Det går att se 

skiftningar i hennes karaktär mot en radikalare genussyn, men sedan återgår den till en mer 

konservativ syn då hon framhäver en sexualmoral som säger att både män och kvinnor bör hålla på 

sig. Detta blir tydligt i samtalet mellan Pennskaftet och Arkitekten precis i början av romanen, när 

de för första gången talar med varandra. Arkitekten tar Pennskaftet för att vara en omoralisk flicka 

och vill försöka att förföra henne. När hon märker det sätter hon honom på plats och undrar om det 

inte vore rätt att även flickor och kvinnor kunde få röra sig i staden under kvälls- och nattetid utan 

att de för den sakens skull ska betraktas som omoraliska? Även flickor och kvinnor borde få bli 

utsatta för svårigheter och inte leva skyddade och förbli ovetande hela livet igenom. Sedan 

framkommer det dock att Pennskaftet själv inte är omoralisk: 

 
– Men om jag frågar er en sak, får ni inte bli ond. Det är inte av oförskämdhet. Säg, har 
ni – har ni – – själv –  – ? – Nej, aldrig svarade hon.80  

 
Här svarar Pennskaftet på en fråga från arkitekten. Det är ju inte helt uttalat vad de är han frågar om. 

Men jag läser det som om det bara kan handla om huruvida hon har haft sex eller inte.  

 

Det fortsätter sedan när Pennskaftet på vägen hem träffar på en kvinna som blivit slagen av sin man. 

Kvinnan verkar vara hemlös utan något ställe att ta vägen. Hon faller ner i en vattenpöl och 

Pennskaftet hjälper henne upp, men ”inte utan en rysning av obehag”.81 Pennskaftet hjälper 

kvinnan, men det är inte utan att hon känner för henne, och i kontrast till henne själv är denna 

kvinna omoralisk, och Pennskaftet känner obehag inför detta. Här sätts motpolerna moralisk–

omoralisk kvinna upp: Pennskaftet som den moraliska som håller på sin sexualitet och klarar av att 
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ta hand om sig själv; den andra kvinnan som den omoraliska som inte har sparat sig till rätta 

mannen, och som inte heller klarar av att ta hand om sig själv och hålla ett hem.  

 

Som jag nämnde här ovan är Pennskaftet ibland mycket motsägelsefull i sin genussyn och det är 

svårt att placera in henne i antingen den radikalare eller konservativa genussynen. Men även 1910-

talets kvinnorörelse bör varit färgad av 1880-talets, så man kan nog se samma dubbelhet i synen: att 

man både kan hitta radikalare och mer konservativa ideal, som i diskussionen om Anne Charlotte 

Lefflers roman ovan. Jag tycker dock ibland att det är svårare att tolka vissa av Pennskaftets mer 

konservativa uttalanden. Exempelvis diskuterar hon giftermål med en ung flicka. Den unga flickan 

kommer med en fråga till Pennskaftet; hon undrar om inte Pennskaftet tycker att det är svårt att 

välja mellan konsten och kärleken? Denna flicka står inför ett svårt val; antingen får hon sluta med 

konsten och gifta sig med mannen hon älskar, eller så får hon fortsätta med konsten och mista 

mannen, då hon inte kommer kunna ha både kärleken och konsten. Pennskaftets svar på detta är: ”– 

Skäms ni inte att prata sån smörja! utbrast Pennskaftet otåligt, ge ni er av och förlova er, och tacka 

Gud, det är någon, som vill ha er!”82 Här är det svårt att tolka vad Pennskaftet menar, men jag anser 

ändå att om man väljer att göra ett sådant uttalande så blir man förknippad med den konservativare 

genussynen. Även om hon ibland visar tydligare prov på mer radikala tankegångar så placerar jag in 

henne mer åt det konservativa. Här blir det även tydligt att hon förespråkar en uppoffrande roll för 

frun, medan maken inte behöver offra lika mycket, han kommer ha kvar sitt jobb även efter 

giftermålet. Kvinnor och män skiljs åt, får olika roller och bör verka inom olika områden så som i 

hemmet och offentligheten.83 

4.3.3 Arkitekten 
Arkitekten Dick får tidigt upp intresset för Pennskaftet och tror, som man förstår av stycket här 

ovan, att Pennskaftet är en omoralisk flicka, just på grund av att hon vistas ute i offentligheter på 

samma premisser som männen. De lär sedan känna varandra och blir ett par. Arkitekten verkar på 

många sätt ha en konservativ genussyn och vill hålla isär kvinnor och män. Han agerar många 

gånger beskyddande mot Pennskaftet, som om hon inte kan ta vara på sig själv och måste beskyddas 

från stadens alla hemskheter. Detta syns bland annat när Pennskaftet ska sälja rösträttstidningen på 

stan. Arkitekten möter upp henne för att ge henne växel, men sedan följer han efter henne runt 

staden för att se så att ingen ger sig på henne.84 Eftersom arkitekten till en början tog henne som en 

omoralisk flicka så kan det hända att andra också kommer göra det, och vem vet vad som då skulle 
                                                
82 Leffler, Y, Bakom maskerna, s. 57; Wägner, Pennskaftet, s. 121. 
83 Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45. 
84 Wägner, Pennskaftet, s. 174f. 



 

29 
 

hända henne.  

 

Det är på flera ställen i romanen som arkitektens genussyn kommer fram, och den präglas av ett 

isärhållande av könen. Han vill gifta sig med en fin och oskyldig flicka, och för att vara fin och 

oskyldig bör hon vara okunnig och barnslig. För hur skulle hon annars kunna vara oskyldig? Han 

vill vara den tydliga mannen som har makt, kunskap och är den sociala figuren, medan kvinnan ska 

vara oskyldig och okunnig och befinna sig i hemmet. Arkitekten syn passar här in på motpolerna i 

Nikolajevas schema.85 Arkitekten står för de mer konservativa genusidealen och han förespråkar 

inte några modernare och överskridande roller för kvinnor och män. Genom Scotts nivåer kan man 

tydligt se att han har tankar kring könens olikheter. I uttalanden som:  

 
[O]m jag blott hade möjlighet att vara hos dig alltid och vaka över dig varje dag och 
stund, om jag finge säga till varje drummel, som ser på dig: understå er inte, hon är min 
– det måste ju vara många om ett så härligt byte. Varför kan jag inte förtjäna för oss 
bägge, varför ska det dröja så länge, innan jag kan?86  
 

Här ser man hur Arkitekten vill ta hand om Pennskaftet, hon blir ett lätt byte ute i offentligheten. 

Kvinnan bör hållas i hemmet och det kommer även Pennskaftet göra sedan de blivit gifta: då ska 

hon inte jobba, endast lite med rösträtten. Och här får könen olika roller i offentligheten och inom 

hemmet, vilket stämmer överens med två av Scotts nivåer, nämligen den subjektiva identiteten och 

den institutionella nivån.87  

4.3.4 Sammanfattande analys 
Även om bilderna av Pennskaftet är varierande och ibland gränsöverskridande, anser jag att denna 

bok på många sätt är konservativ i sin genussyn. På många ställen poängteras det att kvinnorna ska 

få vara ute i offentligheten lika mycket som män, men däremot med sina speciella kvaliteter, som i 

exemplet med Ellen Key ovan.88 Denna roman är på många sätt mer konservativ i sin genussyn än 

de tidigare romanerna. Även om man ibland kan skymta lite radikala synsätt övergår de oftast till 

konservativa och framhåller dessa som de man bör sträva efter. Sedlighetsdebatten, som var stor 

under 1880-talet, ser vi här skymta till ibland, men då för att förespråka de mer konservativa 

idealen, som i exemplet jag diskuterade ovan med Cecilias samlevnad med en man utanför 

äktenskapet. Hon blir invald i styrelsen, men det kom ändå upp till diskussion och det framhålls att 

det nog är en del som ogillar detta. 
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Även Pennskaftet, som på många sätt är överskridande i sitt sätt, gifter sig sedan med den man hon 

för en tid levt tillsammans med. På så sätt blir ordningen återställd. Det faktum att Pennskaftet inte 

heller ska arbeta när hon gift sig, bara en del för rösträttskvinnorna, visar på ett isärhållande av 

könen. Könen får olika roller och därigenom befästs olikheterna. Likt det Scott diskuterar ser vi i 

denna romanen hur alla nivåer finns representerade och hur alla dessa samverkar just för att vi ska 

skilja på män och kvinnor.89 Män och kvinnor skiljer sig åt biologiskt och därför bör de ägna sig åt 

olika sysslor och arbeten, både i hemmet och i offentligheten. De flesta av männen och kvinnorna i 

romanen befinner sig under respektive kategori i Nikolajevas schema, förutom Pennskaftet som är 

överskridande i sin roll. Det är just Pennskaftet som bidrar till att den radikalare genussynen 

kommer fram ibland, men då denna karaktär är ganska motsägelsefull är det ingen tydlig 

förespråkare vi ser här, inte lika tydlig som i de andra tidigare romanerna. 

4.4 Virveln 
I Virveln skildras några olika kvinno- och familjeöden under storstrejken i Stockholm. Boken tar vid 

när 14-åriga Magda Mejsel har fått jobb på chokladfabriken Malvan. Magda, som är en duktig och 

flitig flicka, jobbar på bra och ger lönen till sin mamma för hjälp till att försörja familjen. På 

fabriken får vi även följa en rad andra unga flickor under deras arbetsdagar och i deras fattigdom. 

Fabriken sägs ta fram det värsta ur arbetarna då de tas för tjuvar och blir visiterade varje dag, innan 

de går hem. Karin, som också arbetar på fabriken, är en av de ”fisförnäma”, som Magda och de 

andra kallar en grupp av flickorna på fabriken. Hennes familj är även den mycket fattig, och Karin 

lämnar lönen till sin mamma. Karins syster Sylvi är förlovad och inväntar bättre tider innan hon och 

hennes fästman ska gifta sig. Magda blir senare med barn och slutar på fabriken för att börja som 

affärsbiträde. Efter en tid inleds storstrejken och många familjer drabbas mycket hårt. Många 

svälter, men arbetarklassen står tillsammans och hjälper varandra i den svåra tid som står framför 

dem. 

4.4.1 Magda 
I romanens inledning beskrivs Magda som en mycket plikttrogen och duktig flicka. Hon får ett 

arbete som ska ge hennes familj bättre inkomst och hon har höga tankar om hur mycket hon ska 

tjäna och hur glada alla ska bli för hennes skull. Men efter en tids arbete på Malvan förändras hon. 

Hon går från att vara en hårt arbetande flicka till att börja ljuga och stjäla. Det börjar med att hon 

ska ta med en del praliner hem från fabriken när hon och några vänner ska anordna fest. Detta är 

strikt förbjudet och hon måste ta sig förbi vakten vid porten och visiteringen för att det ska gå 
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vägen, vilket det dock inte gör. Hon blir ertappad, och till råga på allt kommer fabrikörn mitt i allt 

detta. Det uppstår ett stort tumult, och Karin ställer sig bakom henne och hjälper till.90 

 
Hit kommer vi ärliga, uppriktiga, direkt från skolbänken. Hur behandlar ni oss? Vi blir 
skymfade och lockade till utsvävningar. Ni och allt befäl här håller oss inte för stort mer 
än smutsen under era fötter. Ni själv vill ha oss till mänskliga arbetsdjur rätt och slätt.91  

 
Det är på grund av att fabrikörn tänker så illa om arbetarna på fabriken och utsätter dem för 

visiteringen varje dag som de blir tjuvar. Fabrikörn tror att de är tjuvar och då blir de också tjuvar. 

Det syns också i andra delar av romanen att det är på grund av fabriken som Magda blir tjuvaktig 

och ljuger. 

 

Senare, när Magda fått arbete i en affär, har hon blivit med barn och umgås med en man som hon 

kallar sin fästman. Det är även här man märker att hennes karaktär har förändrats – exempelvis 

ljuger hon för att slippa arbeta och istället gå på dans.92 Senare, i ett brev till affärsägaren, förstår 

man att hon även stal pengar och varor från affären. Hennes fästman har lämnat henne för en annan 

flicka och hon verkar ha det svårt.93  

 

Precis i slutskedet av boken möts Magda och hennes tidigare vän Karin på en gata. Karin känner 

inte igen Magda först, men blir sedan förskräckt när hon ser att hennes forna vän blivit prostituerad.  

 
– Magda! Ropade Karin bestört. Magda Mejsel, du! Bort! Undan! Som ormar buktade 
sig boan om den flyende olyckliga – –  Så snart Karin befann sig i hemmets skydd gav 
hon fritt lopp åt sina dittills med möda återhållna tårar. Och hon berättade om mötet . . . 
– Fabriken Malvans verk, sade Sylvi bittert.94  

 
Karins första reaktion när hon möter Magda är som om Magda bar på någon smitta som ingen vill 

vara nära. Magda har inte klarat av att hålla sin karaktär ovanför botten av samhället. Men det 

förklaras inte som en brist i Magdas karaktär, utan det är ett verk av fabriken. Som arbetare måste 

man hålla sig borta från de olika frestelser som man blir utsatt för – det är det bästa sättet för att 

hålla sig borta från samhällets bottenskikt. Det är där borgarna förväntar att arbetarna ska hamna, 

och då ska man göra allt för att motsätta sig det och hålla sig därifrån. 
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4.4.2 Karin 
Karin arbetar som sagt på fabriken med Magda. Karin är en av de ”fisförnäma”. Det är ett öknamn 

som Magda, och en del andra, ger henne och några arbetare som inte pratar om sådant som många 

av Malvans arbeterskor gillar att prata om, exempelvis pojkar. Karin kommer från en fattig 

arbetarfamilj, en familj som trots fattigdomen alltid håller ihop och kämpar på tillsammans för att 

klara av de svåra tiderna. Karins syster Sylvi arbetar hårt för att hennes mindre syskon ska klara sig, 

få gå i skolan och få utbildning. I Karins familj lyser det starkt om arbetarklassens sammanhållning, 

och när någon av familjens medlemmar råkar illa ut så ställer alla andra upp.  

 

Karin blir Magdas raka motsats, hon är plikttrogen och flitig hela romanen igenom. Hon håller fast 

vid det skötsamma idealet och dras inte ned av fabriken. Senare i boken är det en stor städdag på 

Malvan, eftersom några högt uppsatta chefer ska komma till fabriken. När Karin ska lämna några 

saker i ett städförråd kommer det in en man efter henne. Det är Otto Binge, en man som många på 

fabriken tycker ser bra ut. Otto ser sin chans när han och Karin är ensamma, han bryter ned henne 

och försöker våldta henne. Som tur är kommer en annan av Malvans arbeterskor, Gunda, förbi och 

märker vad som håller på att hända. Gunda slänger skurvatten på Otto och räddar Karin. Karin blir 

efter detta helt förstörd. Gunda försöker lugna henne eftersom det inte alls var hennes fel och hon 

inte kunde hjälpa att Otto gjorde på det sättet, men Karin anser att om han ens kunde tänka tanken 

att försöka göra det med henne, så är hon en omoralisk flicka. Här ser man tydligt hur den manliga 

och kvinnliga sexualiteten delas upp och hur olika mäns och kvinnors lust är. Männen kan inte tygla 

sig och kvinnorna blir offer för detta. Det blir även Karin som känner skuld för att Otto ens kunde 

tänka detta om henne, men om han känner någon ånger får vi inte veta. Manlig och kvinnlig lust 

skiljs tydligt åt som varandras motpoler. Här ser vi hur Scotts nivå kring normativa skillnader finns, 

normativa skillnader som syftar till att skilja på könen genom vetenskapliga och biologiska 

antaganden.95 Mäns och kvinnors lust och sexualitet kopplas till det biologiska, och vi ser en tydlig 

uppdelning mellan manligt och kvinnligt. 

4.4.3 Arbetarmännen 
Här i arbetarklassens kamp blir det manligheten som får träda fram; inga kvinnor syns till när det är 

fråga om politik eller fackliga möten. Kvinnorna finns med i bakgrunden, de håller sina strävande 

män om ryggen och fixar fram mat och andra förnödenheter trots brist på pengar. Här syns en tydlig 

uppdelning mellan könen: männen står för politiken medan kvinnorna blir de som får stå i 

bakgrunden. Kvinnorna finns, som männen, ute i arbetslivet, men de syns ändå inte på något av de 
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möten som rör arbetarna. Det är även tydligt att kvinnorna finns i en viss typ av yrken, medan 

männen finns i andra. Här blir det då tydligt att boken tar en konservativ hållning i genussynen och 

förespråkar en uppdelning mellan könen. Kvinnor placeras i vissa yrken och män inom andra, som i 

den institutionella nivån i Scotts teori.96   

 

I kapitlet ”Arbetaren”, i boken Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940, diskuterar 

Ellen Johansson den manliga arbetaren. Arbetarmannen blev den skötsamma starka arbetaren, i 

kontrast till den sköra borgerliga mannen. Borgarna såg under denna tid arbetarna som 

alkoholiserade, osunda, fattiga, sexuella och kroppsliga, i kontrast till sig själva som rena, rika och 

förmögna att tygla sina lustar. Arbetarklassen formade då sitt motstånd i nykterheten och 

skötsamheten, i kontrast till den konstlade borgarmannen.97 Denna skötsamma arbetare visas upp 

flera gånger i Virveln. Vi ser det bland annat i fallet med den mycket fattiga familjen Dyning. 

Maken Werner går ut i vedboden för att leta fram något att sälja, och till sin stora förvåning hittar 

han då brännvin som han springer in med för att visa upp. Om de skulle sälja detta brännvin skulle 

det ge familjen mycket pengar till mat. Frun Tora får dock Werner på andra tankar när hon förklarar 

att de ju inte kan vara förrädare mot sin egen klass och sälja brännvin till dem som har det svårt. 

Arbetarna står tillsammans mot borgarna, och detta tillsynes smarta drag för familjen kan komma 

och dra ned den egna klassen i fördärvet. Så de väljer att hälla ut brännvinet.98 Det som 

arbetarklassen kan sätta emot den schablonbild som borgarna har om dem är skötsamheten, det blir 

arbetarnas eget vapen. För Werner och Toras familj blir det ett tydligt ställningstagande. 

4.4.4 Sammanfattande analys 
Om man jämför denna roman med de andra är de största skillnaderna de tydliga klassmarkörerna. 

Klasskampen står tydligt inskriven i romanen, och det går bra för de trägna arbetare som sätter 

klassen högst, medan de som slarvar och dras ned av arbetet eller de sociala förhållandena blir 

omoraliska och dåliga individer. Vi har sett exemplet med Magda ovan. 

 

Boken visar även upp en uppdelning inom de subjektiva identiteterna (Scotts nivå), som gestaltas i 

olika roller inom privatlivet.99 Det är kvinnorna som syns i hemmet: en del av fruarna verkar arbeta 

i hemmet, och det är även uteslutande kvinnor som utför hemarbeten, som exempelvis att stärka 

                                                
96 Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41-45. 
97 Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.), Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, Gidlund, Möklinta, 
2006, s. 125ff. 
98 Sandel, Virveln, 188ff. 
99 Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”, s. 41.45. 
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kragar och att sy. Det är även uteslutande fruar och systrar som hjälper till i hemmet med att laga 

mat och att ta hand om andra. Männen kommer hem efter arbetet och får mat, om det finns någon 

mat att få. På så sätt verkar denna boks karaktärer inom den rådande genusordningen, och den gör 

inga försök att bryta denna. 

 

I en annan berättelse av Maria Sandel, novellen ”Bland Malmströmmens hvirflar”, tas abortfrågan 

upp. I en analys av denna novell, i artikeln ”Med en arbetarkvinnas ögon”, diskuterar Eva 

Borgström, Elisabet Lundgren och Ulla Wentzel novellens ställningstagande i abortfrågan. Trots att 

novellen framhåller avhållsamhet för kvinnor anser Borgström, Lundgren och Wentzel inte att 

novellen är en moralpredikan, utan snarare att Sandel skrev för att på bästa sätt hjälpa unga 

arbetarkvinnor.100 Men i fallet ovan med Magda, som så tydligt hamnat utanför arbetarklassens 

skötsamhetsideal, anser jag att man knappt kan tolka Virveln på annat sätt än som moralism. Man 

bör sköta sig och inte dras ned av sitt arbete; om man inte sköter sig kan det gå illa med en. Så sköt 

dig och ta hand om dina klassbröder och systrar så ska de ta hand om dig när det blir hårda tider, 

verkar hon vilja säga. Något som dock går att lyfta fram är att det resonemang som Borgström, 

Lundgren och Wentzel för kring novellen är att den har ett fokus på relationer kvinnorna emellan, 

och att deras relationer beskrivs utan inblandning av män. Den kvinnliga gemenskapen har inte 

tidigare getts samma plats eller visats på ett sådant sätt, eftersom det tidigare har varit mest manliga 

författare som skrivit om arbetarklassen, och där har kvinnorna varit mer osynliga.101 Detta är något 

som jag även tycker syns i Virveln. Kvinnornas relationer på fabriken och även inom de olika 

familjerna lyfts tydligt fram, utan att männen ges något utrymme. Det blir ett nytt sätt att lyfta fram 

kvinnlig gemenskap och på så sätt är den banbrytande, det är inte bara manlig gemenskap som kan 

vara politisk och viktig. Det blir också ett sätt att visa att kvinnors berättelser ofta stämmer överens 

med varandra och att det går att se samband mellan kvinnors livsöden. På så sätt blir även det 

viktigt politiskt.  

 

Men för att här knyta an till Manns frågor kring i vilken mån det finns en medveten strävan att bryta 

ned den rådande genusordningen, eller om det tvärtom finns en medveten strävan att agera inom 

rådande ordning,102 så måste jag placera denna roman i den konservativa genussynen. Den försöker 

inte bryta ned den rådande genusordningen utan är mest inriktad på klasskampen, och det blir till 

                                                
100 Borgström, Eva & Elisabet Lundgren & Ulla Wentzel, ”Med en arbetarkvinnas ögon : Maria Sandel, Bland 
Malmströmmens hvirflar”, Inte bara kampsång : fjorton analyser av arbetarlitteratur, Lund, 1979, s. 54. 
101 Borgström, Lundgren & Wentzel, ”Med en arbetarkvinnas ögon ”, s. 53. 
102 Manns, Den sanna frigörelsen, s. 39. 
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genusordningens nackdel. 

4.5 Jämförelse mellan böckerna 
För att nu avsluta vill jag diskutera några av de skillnader och likheter som jag sett i böckerna. Den 

som tydligast skiljer sig från de andra böckerna när det gäller klassmarkörer är Virveln. 

Arbetarklassen är tydligt i fokus, och allt karaktärerna gör påverkar klassen på det ena eller andra 

sättet. I de andra romanerna är det en mer tydlig frånvaro av klass, i synnerhet i Berta Funcke och i 

Kvinnlighet och erotik, där berättelserna handlar om den övre klassen och där klass är väldigt 

oproblematiserat. I Pennskaftet finns det en mer påtaglig skillnad mellan vissa av karaktärerna då 

Cecilia har mer pengar och kan flytta till en egen bostad, vilket Pennskaftet inte kan. Cecilia har en 

ärvd förmögenhet, vilket ger henne mer rörelseutrymme än Pennskaftet. Det tydliga fokuset på 

klassperspektivet i Virveln gör att genussynen inte får samma tydliga plats som i de andra 

romanerna. 

 

I Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 gör Eva Heggestad en analys av Elin Wägners 

Norrtullsligan. Här beskrivs sexualiteten som mycket närvarande, kvinnorna blir föremål för 

männens sexualitet så fort de rör sig utanför sin trygga sfär i hemmet. I Norrtullsligan fungerar 

”Ligans håla” som skydd för männen.103 Detta tycker jag är påtagligt även i Pennskaftet och 

Virveln. Vi har Pennskaftet som blir antastad av männen när hon delar ut flygblad, och hon blir 

tagen för en omoralisk flicka när främmande män träffar henne på gatan. Karin i Virveln blir 

antastad på arbetet och kommer aldrig riktigt över det. Fabriken som hon arbetar på är annars en 

skyddad sfär eftersom männen arbetar på sina håll och kvinnorna på andra. Men när männen 

kommer över till kvinnornas platser kan de inte tygla sin lust utan antastar kvinnorna på olika sätt; 

kvinnorna blir objekt. 

 

Ett annat fall när den manliga sexualiteten blir påtaglig är när Magda åker fast för att ha tagit 

choklad från fabriken. När fabrikörn infinner sig är Magda något avklädd – hon har strumporna i 

oordning och blusen är lite uppknäppt. När fabrikörn ser detta beskrivs det som om han blir hänförd 

av den unga, vackra flickan. Magda blir inte avskedad, utan fabrikörn nöjer sig med att säga till 

henne att det inte får hända igen. Här blir det inte hennes kvalifikationer som får henne att ha kvar 

jobbet, och inte heller det faktum att hon aldrig förr har stulit något. Istället är det hennes sexuella 

utstrålning och hennes utseende som gör att hon får stanna, på samma sätt som Norrtullsligans 

                                                
103 Heggestad, Eva, ’”Män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé”: civilisationskritik och utopi i Elin 
Wägners Norrtullsligan’, Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, 2005 s. 345. 



 

36 
 

kvinnor, enligt Heggestad, får jobb som kontorister tack vare sina utseenden och bifogade foton i 

sina ansökningar.104 

 

Dessa exempel blir starka kontraster till Berta Funcke och Kvinnlighet och erotik, där kvinnorna 

aldrig blir sexuella objekt på samma sätt. De uttrycker mer sin egen sexualitet och gör det de vill 

med den. Speciellt i fallet med Berta: som jag nämnde ovan är det hon som betraktar och 

objektifierar männen, alltså väldigt annorlunda än i Virveln och Pennskaftet.  

 

Det är även detta som jag tycker ringar in mycket av skillnaderna i romanerna: den kvinnliga 

sexualiteten. Och det är även detta som gör att de två tidigare romanerna blir mycket mer radikala 

än de två senare. Kvinnlighet och erotik är något mer skiftande i sin genussyn, medan Berta Funcke 

på många sätt är mycket radikal och visar prov på en ny och modern genussyn, och detta trotts att 

den är över 120 år gammal.  

 

Det som Witt-Brattström diskuterar i Virvelns efterord tycker jag också visar en av skillnaderna 

mellan böckerna.105 I Virveln och i Pennskaftet är det stort fokus på kvinnornas relationer till 

varandra. Detta går inte att finna på samma tydliga sätt i Kvinnlighet och erotik eller Berta Funcke. 

Berta umgås inte ofta med jämngamla kvinnor, så där är relationen kvinnor emellan nästan helt 

utebliven. I Kvinnlighet och erotik ser vi bitvis hur nära Fru Rode och Alie är, och även Alie och 

Aagot verkar ibland ha en nära relation. Men det som Witt-Brattström poängterar är just kvinnornas 

relationer i avsaknad av män, och det tycker jag mig bara se tydligt i böckerna från 1910-talet. 

Kvinnornas relationer till andra kvinnor är viktiga och de blir politiska på ett nytt sätt. Denna 

skillnad i relationer kvinnor emellan kan ha blivit i större fokus när rösträttsrörelsen var stor under 

1910-talet. Jag kan tänka mig att det blev viktigt för kvinnor att arbeta tillsammans på ett nytt sätt 

för att få igenom lagstiftningen för kvinnlig rösträtt, vilket kanske då gestaltas tydligare i 

Pennskaftet och Virveln.  

 

De olika romanerna visar på olika sätt att bryta ned de rådande genusnormerna. Det är inte lätt att 

kategorisera den ena eller andra som radikal eller konservativ. Jag ser alla romaner som radikala; 

jag anser att de alla på olika sätt förespråkar ett uppbrytande av de rådande genusordningen. Men 

jag anser också att Berta Funcke och Kvinnlighet och erotik visar på en än mer tydlig och rättframt 

radikal hållning, vilket gör dem mer banbrytande än de andra.  
                                                
104 Heggestad, '”Män må icke under någon förevändning taga plats i damkupé”, s. 342. 
105 Sandel, Virveln, s. 268 
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5. Slutsats och sammanfattning 
För att besvara min frågeställning; hur konstruerar de valda författarna genus i skönlitteraturen, så 

tycker jag mig se att de två böckerna från 1880-talet är mer radikala i sin framtoning i genussynen 

än böckerna från 1910-talet, och jag ser en skillnad i dem. Berta Funcke och Kvinnlighet och erotik 

visar båda på radikalare hållning i genussynen och verkar arbeta för att bryta ned rådande 

genusordning. Pennskaftet visar ibland upp en form av nedbrytning av genussynen då den 

ifrågasätter vissa ideal. Men sedan faller den på många ställen tillbaka in i den rådande genussynen 

och verkar inom dess ramar. Virveln, slutligen, är den roman som tydligast verkar inom den rådande 

genusordningen. För att även återkoppla till mina andra frågor: hur de kvinnliga respektive manliga 

karaktärerna framställs i romanerna och ifall de liknar varandra eller skiljer sig åt? Här tycker jag 

mig se en skillnad i hur de olika könen framställs, men romanerna bryter även ofta mot dessa 

kategorier, vilket jag främst kunnat se genom Scotts teori och Nikolajevas schema som följer här 

nedan. 

 

Genom Scotts teori har jag visat hur tydligt de olika nivåerna följs i de undersökta romanerna, och i 

vissa fall hur de bryts – hur nivåerna samverkar och skiljer män och kvinnor åt, eller också hur de 

inte visar upp dessa nivåer på ett lika tydliga sätt. De mest förekommande nivåerna har varit den 

institutionella nivån, det vill säga kvinnors och mäns olika roller inom institutioner och även inom 

praxis, tillsammans med nivån subjektiva identiteter som syftar till att visa roller i privatlivet. Men 

jag har även identifierat normativa tankar om kvinnors och mäns olika roller i samhället, olika 

lagstiftning vad gäller kvinnor och män, samt kulturella idéer om könen. 

 

Genom Nikolajevas schema, kan jag på många ställen se hur de olika karaktärerna bryter mot 

uppdelningen mellan män och kvinnor. Många av de kvinnliga karaktärerna beskrivs som starka och 

känslokalla, aktiva och hårda, vilket inte är de egenskaperna man vanligtvis lyfter fram hos kvinnor. 

Det tydligaste exemplet i denna kategori är just Berta Funcke, men även Alie är en tydligt stark och 

aktiv karaktär. Det är dock en del av karaktärerna som befinner sig mer inom den rådande 

genussynen och bryter inte lika tydligt mot denna uppdelning. Här blir kvinnorna vackra och 

emotionella, medan männen är skyddande och starka. Detta exemplet syns i Pennskaftets relation 

med arkitekten Dick, mannen är den som skyddar den sårbara kvinnan i det offentliga rummet. 

Även i Virveln blir ofta kvinnorna de vackra och är passiva, medan männen är aktiva i sitt 

betraktande av kvinnorna. Männen är även i Virveln aggressiva, både mot kvinnor och mot andra 

män, vilket aldrig syns hos kvinnorna.  
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De olika kvinnliga och manliga karaktärerna bryter på olika sätt från den rådande genusordningen. 

Men i varje bok finns det dock de karaktärer som tydligt verkar inom den konservativa genussynen. 

Vi har Berta Funckes man, och även några av männen som hon har kärleksaffärer med under bokens 

gång. I Kvinnlighet och erotik är det de konservativa paret Aagot och Rikard. I Pennaskaftet är den 

tydligaste konservativa karaktären Dick, men även Cecilia och Pennskaftet verkar inom den 

konservativa synen, dock ibland med en ton av det radikala. Och i Virveln verkar de olika 

karaktärerna inom den rådande konservativa genussynen, men dock med en lite skiftning i de 

sammanslutningarna där enbart kvinnor verkar. 

 

Jag tror att en av orsakerna till att det går att urskilja en skillnad mellan romanerna från 1880-talet 

och romanerna från 1910-talet har att göra med det som Anna Williams diskuterar kring kön och 

kanon i litteraturen. Kvinnorna fick inte lika stort gehör efter 1880-talet för sina radikalare texter 

och börjar då skriva böcker som är mindre kontroversiella.106 Ett exempel är Stella Kleve, som 

fortsatte sitt författarskap efter 1880-talet utan pseudonym, och skrev då mindre kontroversiella 

böcker. Kanske de andra kvinnliga författarna fick ta lärdom av de tidigare radikalare kvinnorna. 

Även den dubbelhet som Yvonne Leffler diskuterar tycker jag blir synlig i några av böckerna. Just 

på grund av kvinnans speciella situation tog ibland kvinnliga författare till mindre djärva språkliga 

uttryck än den manliga kollegan skulle ha gjort, vilket kan bidra till att dessa romaner blir 

svårtolkade. 

 

Men i likhet med det som Manns skriver om Fredrika Bremerförbundet och deras intåg i debatten, 

visar romanerna att genussynen förändrades mellan 1880 och 1910 och att det kring 1880-talet var 

betydligt mer radikala tongångar som debatterades. Vid 1910-talet syntes istället mindre radikala 

och mer konservativa synsätt när man diskuterade genus. När jag började detta arbetet trodde jag 

inte att jag skulle kunna identifiera denna tydliga kontrast som jag har gjort; att Berta Funcke och 

Kvinnlighet och erotik är så pass mycket mer radikala i sin genussyn än vad Pennskaftet och Virveln 

är. Det är intressant att dessa romaner skiljer sig så mycket åt, trots att det endast skiljer cirka 25-30 

år. 

 

För vidare forskning hade det varit intressant att göra ett större urval av romaner från samma tid för 

att se om man skulle få samma resultat som i denna uppsats. Om man då inte enbart skulle rikta in 

sig på litteratur från kvinnor som varit verksamma inom kvinnorörelsen utan skulle göra ett bredare 

                                                
106 Williams, Stjärnor utan stjärnbilder, s. 64f. 
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urval skulle man kanske kunna se hur utbredda dessa olika tankar kring genus var. Genom att inte 

enbart ta romaner som var förknippade med kvinnorörelsen hade man även kunnat se om dessa 

tankar var utbredda i andra delar av samhället. 
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