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Inledning 
Det går dåligt för äktenskapen, både i verkligheten och i fiktionen. Skilsmässoantalen i 

västvärlden är högre i än någonsin förr.1 I både Geir Gulliksens roman Berättelse om ett 

äktenskap och i Ebba Witt-Brattströms så kallade punktroman Århundradets kärlekskrig 

kraschar äktenskapen efter flera år tillsammans. Gulliksens roman handlar om ett heterosexuellt 

par, Timmy och Jon, som skiljer sig efter att Timmy blir tillsammans med en annan man som 

heter Harald. I Witt-Brattströms roman utkämpar en man och en kvinna, båda utan namn, en 

bitter strid i slutet av äktenskapet. Varför går det så dåligt? Hur påverkar föreställningar om 

kärlek hur den framställs i litteraturen? 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka föreställningar om kärlek som framträder i två samtida 

skönlitterära verk: Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen och Århundradets kärlekskrig 

av Ebba Witt-Brattström. Jag är främst intresserad av hur framställningar av kärlek och 

relationer i dessa romaner fungerar tillsammans med moderna föreställningar om frihet, makt 

och genus men också av hur romanernas språk bidrar till dessa föreställningar.  

Metod och material 
Jag kommer att göra en närläsning av de två romaner som ska undersökas utifrån mina 

teoretiska perspektiv som jag presenterar under avsnittet Teori. Närläsningen kommer främst 

utgå från Gulliksens roman, medan Witt-Brattströms roman kommer att användas komparativt 

för att belysa likheter och skillnader. Jag kommer alltså att analysera texterna utifrån en bestämd 

kulturell kontext som är en västerländsk och modern kontext med en viss klassaspekt. Både 

Berättelse om ett äktenskap och Århundradets kärlekskrig faller väl in under undersökningens 

ämnesval eftersom båda böckerna beskriver relationer i modern tid som av olika anledningar 

tar slut. De faller dessutom väl in under teorins inramning av det moderna västerländska 

samhället och medelklassen eller övre medelklassens position i den.  

Forskningsöversikt 
Kristina Hermanssons doktorsavhandling Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets 

slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann2 

från 2010 är den första svenska litteraturvetenskapliga arbete som liksom jag använder sig av 

de sociologiska teoretikerna Zygmunt Bauman och Anthony Giddens. Doktorsavhandlingen 

                                                           
1 Ulrich Beck, The normal chaos of love, Polity Press, London, 1995, s. 14. 
2 Kristina Hermansson, Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne 

Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann, Göteborg 2010, Diss: Göteborgs universitet. 
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undersöker dock som titeln indikerar subjektsframställning i litteraturen och inte kärlek men 

avhandlingen har på grund av teoretikernas användning vissa beröringspunkter såsom 

individualiseringen i modern tid. 

 Om kärlek har det inom litteraturvetenskapen förstås skrivits ett flertal moderna 

studier men då huvudsakligen utifrån ett genusperspektiv. Bland dessa kan bland andra nämnas 

Jenny Björklunds, ”En ambivalent historia: Kärlek mellan kvinnor i svensk litteratur” (2013)3 

och Hilda Jakobssons ”Att skilja äkta kärlek från falsk: Manliga och omanliga kroppar i Martha 

Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie” (2013)4.  

 Ingen litteraturvetenskaplig studie har hittills publicerats om Geir Gulliksens 

Berättelse om ett äktenskap eller Ebba Witt-Brattströms Århundradets kärlekskrig, vilket 

förstås inte är så förvånande med tanke på att båda verken utkom under 2016. Min studie bidrar 

till den litteraturvetenskapliga forskningen även i det avseendet att den använder sig av inom 

litteraturämnet relativt outnyttjade sociologiska teorier kring samhällsprocesser som rör 

modernisering, kapitalism och individualisering. Att använda dessa teorier som bas och sedan 

skriva specifikt om kärlek är det ingen mig veterligen som gjort tidigare och detta kan såklart 

utvecklas i vidare forskning utöver denna studie.  

Disposition 
Efter inledningen följer ett teoriavsnitt där jag kommer presentera mina teoretiker och centrala 

begrepp. Sedan följer själva analysen som är uppdelad i sex kapitel: Kärlek som frihet och 

fängelse, En slit-och-släng-relation?, Narcissismen, Hemmets betydelse, Kampen om kroppen 

och Kampen om språket. Därefter diskuterar jag mina resultat i den avslutande diskussionen.  

                                                           
3 Jenny Björklund, ”En ambivalent historia: Kärlek mellan kvinnor i svensk litteratur”, Fält i förvandling: 

genusvetenskaplig litteraturforskning., s. 185-197, 2013 
4 Hilda Jakobsson, ”Att skilja äkta kärlek från falsk: Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-

Bergströms Kulla-Gullaserie”, Barnboken (Online)., 2013, 

http://dx.doi.org.ludwig.lub.lu.se/10.14811/clr.v36i0.150  

http://dx.doi.org.ludwig.lub.lu.se/10.14811/clr.v36i0.150
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Teori 

Kärlek som frihet i den moderna tiden 
Inom den sociologiska forskningen om kärlek i modern tid så är de flesta forskare överens om 

att den moderna synen på kärlek – som därmed också påverkar hur vi upprättar våra relationer 

– har formats i allra högsta grad av moderniseringsprocessen i sig. Med moderniseringsprocess 

menas övergången från ett feodalt samhälle till ett samhälle som lyfter fram kapitalismen istället 

för feodalismen, medborgaren istället för undersåten och individen framför kollektivet och som 

därmed klassas som modern.5 

De tyska sociologiprofessorerna Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim 

menar att moderniseringsprocessens individualisering gav människor friheten att skriva sina 

egna berättelser. Ens öde var inte längre predestinerat av feodala regler i samhället. I ett 

industrialiserat, sekulärt och borgligt samhälle tar individen fullt ansvar för sig själv.6 

BAnthony Giddens målar upp en liknande bild. Det som Giddens kallar för romantic love 

(romantisk kärlek) uppkom som ideal under andra hälften av 1700-talet. Tidigare 

föreställningar om kärlek formades av att äktenskap oftast genomfördes som en ekonomisk 

uppgörelse med konsekvensen att kärlek – eller snarare passion – låg utanför äktenskapet och 

hemmet. Romantic love behåller konceptet att passion är viktigt för kärleken men adderar 

tanken om kärlek som ett narrativ i en persons liv. Genom detta narrativ kan individen flyttas 

bort från samhällets strukturer. På så sätt är detta första gången som kärlek associeras med 

frihet, vilket tillsammans med kärlek blir ett eftersträvansvärt mål. Genom att älska någon så 

kan man uppfylla sig själv och bli den man är menad att vara.7  

Dock finns det begränsningar. Beck och Beck-Gernsheim menar att den moderna 

människans frihet snarare handlar om friheten att kunna anpassa sig till arbetsmarknaden. 

Individens biografier (som Beck och Beck-Gernsheim kallar det) eller narrativ (som Giddens 

kallar det) planeras runt arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens krav på individen krockar med 

familjens krav.8 Sociologen Zygmunt Bauman uttrycker sig lite annorlunda men håller med om 

att det finns olika krav på en relation beroende om det är en familjerelation som per definition 

måste tillgodose behoven av fler eller om det är en kärleksrelation endast baserad på individens 

behov. Båda typer av relationer anses åtråvärda i samhället men eftersom de inte går att 

                                                           
5 Anthony Giddens, The consequences of modernity, Polity in association with Blackwell, Cambridge, 1990, s. 

1ff, 46ff. 
6 Beck, s. 5. 
7 Anthony Giddens, The transformation of intimacy: sexuality, love and eroticism in modern societies, Polity 

Press, Cambridge, 1992, s. 38ff. 
8 Beck, s. 6. 
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sammanföra blir det en konflikt.9 Beck och Beck-Gernsheim menar att den ideala människan i 

en marknadsekonomi, den anställde, inte bör ha några familjer eftersom deras intressen står 

emot den alltid tillgängliga, flexibla och mobila anställda.10 Individen som konkurrerar på 

marknaden står mot det kollektiva projekt som familjen innebär där man ska göra saker för 

andra utan att nödvändigtvis önska sig något i retur.11 

Kärlek som könskrig 
I forskningen om kärlek är det ofta den normativa kärleken mellan två heterosexuella parter, en 

cis-man och en cis-kvinna som syftas på. Det är inte så att andra typer av kärleksrelationer inte 

blir påverkade av samhällets normer och ideal om kärlek men dessa typer av relationer ligger 

utanför det som anses vara normativt och därmed också representativt för kärleksidealen i 

samhället. Dessutom, menar Beck och Beck-Gernsheim, är det heterosexuella parrelationen och 

kärnfamiljen som norm inte bara en produkt av det industrialiserade samhället utan även en 

grundbult i hur det samhället konstrueras.12 Kärnfamiljen är baserad på att män och kvinnor har 

olika roller eftersom arbetsmarknaden kräver att bara en person i familjekonstellationen får göra 

karriär på grund av arbetsmarknadens inneboende logik om att den personen måste sätta sig 

själv först.13 Utan dessa förbestämda binära roller där kvinnan står för reproduktion och mannen 

för produktion så fungerar inte den borgliga kärnfamiljen och därmed fungerar inte 

marknadsekonomin.14 I den moderna tiden uppstår en paradox menar Beck och Beck-

Gernsheim:  

 

On the one hand a wage-earner presupposes a houseworker, and production for the 

market presumes the existence of the nuclear family. In that respect industrial society 

is dependent on the unequal roles of men and women. On the other hand these 

inaqualities contradict modern thinking and give rise to more and more controversy 

as time goes on. The more equal men and women actually become, the shakier the 

foundations of the family (marriage, parenthood, sexuality) seem.15 

 

                                                           
9 Zygmunt, Bauman, Liquid love: on the frailty of human bonds, Polity Press, Cambridge, 2003, s. 28ff. 
10 Beck, s. 35. 
11 Beck, s. 26. 
12 Beck, s. 26. 
13 Beck, s. 6. 
14 Beck, s. 23f. 
15 Beck, s. 23f. 
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Det moderna samhället bygger alltså på ett upprätthållande av en binär tvåkönsmodell samtidigt 

som grunden i modernt tänkande med frihet som en stark paroll underminerar hela 

tvåkönsmodellen på vilken den grundar sig. 

Utvecklingen av det moderna samhället för med sig en stark tilltro till logik och 

ett avståndstagande mot det som man anser är motsatsen: känslor. Det mystiska och 

oförutsägbara skulle bort. Kärleken fick dock en viktig funktion som ett medel att kunna 

kontrollera framtiden med och på så sätt ge trygghet för de inblandade.16 Oftast var det kvinnor 

som bar den romantiska kärleken genom att bli tilldelade ansvaret för känslorna. Männen å 

andra sidan har inte kunnat prata om kärlek i sådana narrativa former som är den romantiska 

kärlekens kännetecken. Detta på grund av att de i egenskap av män inordnade i den binära 

könsuppdelningen kunde dela upp hemmet med dess äktenskapliga bekvämligheter från 

passionen som delades med utomäktenskapliga förbindelser. Det narrativa i att leta efter kärlek 

och sen hitta den och leva lycklig i alla sina dagar har passat bra för den kvinnliga erfarenheten 

av äktenskap eftersom det har varit och ansetts vara det främsta forumet för kvinnlig 

utveckling.17 I och med att samhället strukturerar sig kring den binära åtskillnaden av könen 

man och kvinna där kvinnan får ta hand om känslorna så länkas hemmet, kvinnan och känslor 

samman. Hemmet blir kvinnans och känslornas sfär. Detta blir det respektabla sättet att 

konstruera sin relation på men precis som med arbetsfördelningen ovan så undermineras detta 

av moderniseringsprocessen i sig själv.18  

I och med att samhället har individualiserats allt mer så har dess medborgare 

också brutit med många gamla traditioner. Detta innebär både en ny frihet men också en större 

social osäkerhet då många nätverk i samhället försvann. Detta skapar inre oro hos människan 

då svaren på livets stora frågor inte längre är självklara. Beck och Beck-Gernshiem beskriver 

detta som en existentiell frustration. De pekar på att människan mår psykiskt dåligt utan 

emotionell kontakt med andra människor och att de i dagens desillusionerade samhälle lägger 

all sin existentiella frustration och hopp om frälsning från livets meningslöshet hos kärleken 

och därmed också en annan person.19 Idag lever människor ofta i icke-traditionella relationer 

eller konstellationer men de söker fortfarande emotionellt engagemang och åtagande.20 Idealet 

                                                           
16 Giddens, The transformation of intimacy, s. 40f. 
17 Giddens, The transformation of intimacy, s. 49-57. 
18 Giddens, The transformation of intimacy, s. 43. 
19 Beck, s. 46ff. 
20 Beck, s. 16. 
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idag är att leva tillsammans med någon som ger en närhet, värme och visar tillgivenhet och 

ömhet och att leva utan detta blir ett liv i dess antites.21 

 För att beskriva den moderna människans nya typer av relationer introducerar 

Anthony Giddens begreppet pure relationships. Med detta menar han en relation som parterna 

ingår frivilligt och för relationens egen skull. Utformandet av pure relationships är en 

omvandling och rekonstruktion av intimiteten och därför är den även normen för hur äktenskap 

formas idag.22 Giddens skiljer pure relationships från romantisk kärlek och menar att skillnaden 

mellan dem visar på den större relativiteten i dagens relationer. Romantisk kärlek vill projicera 

en identifikation på den andre för att skapa en känsla av helhet, att man intuitivt vet hur den 

andre ska vara. Dessa antaganden grundar sig ofta på förbestämda egenskaper, exempelvis det 

binära förhållandet mellan män och kvinnor som konstruerar dem som en antites.  Motsatsen 

till detta är alltså pure realtionships och vad Giddens kallar för confluent love (sammanflödande 

kärlek.)23 som är en del av pure relationship. Den moderna tidens trend av att skiljas skapar ett 

behov att göra en annan typ av åtagande än det som deklameras vid äktenskap. Confluent love 

är aktiv kärlek som kräver samma emotionella involvering av båda parter. Om inte det finns 

intimitet så kan det inte finnas kärlek. Eftersom det ofta har varit kvinnan som har den 

emotionella kompetensen och därmed också tar det emotionella ansvaret i relationen så kan den 

romantiska kärleken aldrig vara jämställd (även fast den ger sken av att vara det). Confluent 

love lyckas undgå detta eftersom den faktiskt kräver samma emotionella involvering vilket 

flyttar det ansvaret från kvinnan och därmed också från den romantiska kärlekens krav på 

heterosexualitet.24 ”What holds the pure relationship together is the acceptance on the part of 

each partner, ’until further notice’, that each gains sufficient benefit from the relation to make 

its continuance worthwhile” skriver Giddens.25 En win-win situation verkar Giddens mena är 

det allra bästa för en relation. Dock skulle man kunna se spår av en viss ekonomisk aspekt här. 

Alla parter ska vinna på att delta i relationen och relationen måste fortsätta vara värt det för att 

fortsätta. 

Kärleken som ångest och dess konsekvenser 

De två viktigaste komponenterna för att kärlek ska må väl är mod och ödmjukhet menar 

Bauman, eftersom man måste acceptera att kärleken och rädslan för att den ska ta slut alltid 

                                                           
21 Beck, s. 45. 
22 Giddens, The transformation of intimacy, s. 58. 
23 Confluence kan även översättas som mötesplats. 
24 Giddens, The transformation of intimacy, s. 61ff. 
25 Giddens, The transformation of intimacy, s. 63. 
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finns där sida vid sida. Osäkerheten som uppstår om man inte kan acceptera detta gör att 

partnerna i en relation börjar bete sig destruktivt genom att inte kommunicera med varandra. 

Bauman pekar på två sätt att förvränga kommunikationen. I den första förvrängningen försöker 

man i relationen vara varandra till lags och undvika svåra ämnen. Detta behöver nödvändigtvis 

inte vara en medveten strategi för att inte kommunicera med sin partner utan detta kan också 

ske genom att man tänker att det mest kärleksfulla borde vara att vilja ge den andra absolut 

frihet och alltid ge sitt stöd oavsett vad.26 

Den andra förvrängningen av kommunikationen som Bauman talar om är viljan 

att ändra andra människor och den har två rötter. Å ena sidan vill man ändra den andre i 

relationen för att överkomma separation och bli ett med den älskade. Man vill höra ihop på alla 

sätt och slätar ut den andre så att man ska bli exakt lika. Å andra sidan speglar man sitt eget jag 

i sin partner och väljer på så sätt den som är mest lik en själv. Allt som är fantastiskt med den 

älskade är också det som är fantastiskt med den älskande. Detta fungerar dåligt eftersom 

insikten om att den älskade har fel och brister visar då på den älskandes egna. Helst ska den 

älskade vara precis som den älskande har bestämt att den ska vara, utan att kommunicera med 

varandra.27 

Denna icke-kommunikation utvecklas också av filosofen Byung-Chul Han. Han 

menar att det inte bara är överutbudet av andra som gör att kärleken dör idag utan även att den 

andre försvinner helt genom att göras konsumtionsbar. Han menar att människan av idag lever 

i en konsumtionskultur baserad på prestation. I ett sådant samhälle blir den andre endast en 

spegel som ska bekräfta det egna egot i jakten efter framgång.28 

I det moderna samhället är idealet för en relation att man snabbt och lätt, utan en 

tanke på känslor, ska kunna gå vidare till nästa relation ifall den gamla inte lever upp till kraven. 

Ju mer kalkylerande och beräknande man är desto bättre klarar man sig från ångesten och oron 

som kärleken ger en.29 

Kärlek som konsumtion 
”The presumed key to everyone’s happiness, and so the declared purpose of politics, is the 

increase of the gross national product” skriver Bauman.30 Med detta menar han att den moderna 

människan och samhället mäter lycka i hur mycket kapital som har ackumuleras och spenderats. 

                                                           
26 Bauman, s. 16f. 
27 Bauman, s. 16f. 
28 Byung-Chul Han, Eros agoni, Ersatz, Stockholm, 2015, s. 9. 
29 Bauman, s. 21ff. 
30 Bauman, s. 66. 
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Mer pengar ska alltid spenderas oavsett på vilken produkt. Bauman menar att genom denna syn 

på samhället formas idéer om att ett bra samhälle inte inkluderar individuellt och kollektivt 

välmående i beräkningarna.31 I en sådan konsumtionskultur som detta utgör tror människan att 

kärlek är en produkt som kan köpas och konsumeras. Den ska dessutom vara tillgänglig att 

köpas färdig utan att den behöver arbetas med den när den väl är köpt. 32 En relation ses som 

vilken annan investering eller produkt som man kan köpa i sitt liv. Om produkten anses vara 

dålig kan man byta den mot någon annan. Ibland kan man dock besluta att behålla en felaktig 

produkt, alltså att stanna relationen, eftersom för mycket tid redan har investerat i den och det 

skulle räknas som olönsamt att slänga bort den investeringen.33 Produktens mening blir att den 

ska konsumeras för att ge plats åt nya varor och produkter.34 

Byung-Chul Han skriver i sin bok Eros agoni om hur människor i dagens 

kapitalistiska samhälle blir oförmögna att älska eftersom de blir allt mer narcissistiska och 

prestationsinriktade. Dessa moderna prestationssubjekt har genom detta svårt att möta andra 

människor och se vad Han kallar för deras annanhet. I dagens konsumtionssamhälle ska allting 

göras lika och positivt för att kunna konsumeras. Olikheter och negativiteter ska suddas ut. I 

och med detta förloras förmågan att känna igen någons annanhet och därmed kan inte kärlek 

uppstå eftersom eros riktar sig till den andre och behöver den andra personens annanhet för att 

bli fulländad. Byung-Chul Han använder begreppet eros för sin definition av kärlek och menar 

att detta endast kan inträffa när subjektet kan ta in den andres annanhet eftersom rycker 

subjektet ur sig själv.35 

Byung-Chul Han menar vidare att kapitalismen maskerar kommersialiseringen av 

samhällets alla aspekter. Det som Han kallar det nyliberala frihetsdiktatets uppmanar till att 

vara fri, vilket i sig är paradoxalt. Precis som hos Beck och Beck-Gernsheim menar Han att 

friheten som erbjuds en illusion. Eftersom människor tror att de är fria fast de inte kan vara det 

i ett narcissistiskt och prestationsinriktat samhälle leder det till självexploatering och en skyll-

dig-själv-mentalitet. Allt som misslyckas i livet blir individens eget fel, utan några möjligheter 

till botgöring. På så sätt är kapitalismen endast skuldbeläggande.36 

Även Zygmunt Bauman menar att ett kommersialiserande av kärlek är paradoxalt. 

När kärlek blir sedd som en konsumtionsvara finns det såklart något mer som ska uppnås när 

                                                           
31 Bauman, s. 66f. 
32 Bauman, s. 7ff. 
33 Bauman, s. 13. 
34 Bauman, s. 49f. 
35 Han, s. 7ff. 
36 Han, s. 18ff. 
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den konsumeras: trygghet. Men tryggheten uteblir om kärlek kan bytas ut snabbt och om alla 

involverade har samma frihet att när som helst när ens egna utsikter ser bra ut lämna relationen 

lika enkelt som att sälja av något man inte längre vill ha. Detta skapar ångest och oro, tvärtom 

från vad som söktes i relationen. Paradoxen menar Bauman ligger i att kärlek ska fylla ett behov 

hos människan som den i slutändan inte kan fylla, vilket i sin tur leder till mer oro över ifall 

behovet fylls.37 Baumans begrepp liquid love är en utveckling av hans teorier om liquid 

modernity och med dessa begrepp menar Bauman att den moderna människans osäkerhet och 

flytande tillvaro utan löften om framtiden i mycket hög grad påverkar mänskliga relationer. 

Möjligheterna till olika typer av kärlekserfarenheter gör att den moderna människan tror att 

kärlek är något vi kan lära oss och bli bättre på, genom övning. Nästa erfarenhet kommer säkert 

att vara mer spännande och bättre än den förra. Bauman menar att detta snarare gör människor 

oförmögna att förstå vad kärlek är eftersom de bara upplever en liten portion av det. En person 

som har förfört många människor har lärt sig konsten att förföra, inte att älska.38 

Definition av begrepp 
Jag kommer att använda mig av de kursiverade begreppen såsom de har definierats ovan. 

Teoretiska nyckelbegrepp kommer att vara romantic love, confluent love och eros. Jag har 

valt att inte översätta romantic love och confluent love då begreppens betydelse delvis 

förloras i en svensk översättning. Där de först nämns har jag skrivit en svensk översättning 

inom parentes.  

                                                           
37 Bauman, s. 13ff. 
38 Bauman, s. 4ff. 
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Kärlek som frihet och fängelse 
Synen på kärlek – vad den är till för, hur den är, hur den borde vara – är ett återkommande ämne 

i Gulliksens Berättelse om ett äktenskap. Ett helt kapitel ägnas åt frågan vad kärlek är. 

Resonemanget börjar med att påpeka begreppets undflyende innebörd. Genomgående i boken 

är det Jon som för Timmys talan, vilket skapar en komplex narrativ situation där det i vissa 

stycken blir oklart vems åsikter det egentligen är som framförs. Vid ett tillfälle påpekar Timmy 

att begreppet kärlek rymmer för mycket och att man alltid måste avgränsa och definiera det som 

begrepp för att använda det. Det är svårt att veta om det är hennes egen invändning eller Jons 

när inpasset kommer om att ”så är det ju inte, var för sig pekar vilket ord som helst som en 

öppen och obestämd hand. Fingrarna spretar åt många håll”.39 Istället ställs frågan vad kärlek 

var för just de två. Ett av svaren som ges är att det var han som blev den som ville bort från och 

inte ta ansvar för sig själv ensam. Han ville gömma sig i hennes existens. I och med att han 

berättar utifrån Timmys synvinkel kan han på så sätt i egenskap av Timmys position som 

subjekt sudda ut sin egen identitet och annanhet. Att vara gift likställs med att ge bort sig själv 

till någon annan, men i detta fall verkar det mest gälla Jon i och med att han skötte hemmet och 

på så sätt blev beroende av henne. (G s. 72f)  

På många sätt är detta ett förhållningssätt som möjliggör kärlek. Byung-Chul Han 

menar att en människa endast kan uppnå kärlek genom att inse att detta skulle innebära döden 

för det egna jaget. Endast genom att acceptera detta kan en människa förlora sig själv eller 

glömma sig själv i den andre. Men genom att vara beredd att ge upp sitt jag så får man också 

tillbaka sig själv eller kan äga sig själv eftersom det finns en annan som älskar en tillbaka. Utan 

dödens negativitet så kan kärlek alltså inte existera. När även kärleken i dagens samhälle görs 

konsumtionsbar tas då även denna dödens negativitet bort. Eftersom människans förväntningar 

på kärleken är att den ska vara alltjämt positiv blir kärlekssubjektet benägen att försöka 

konsumera den andre snarare än att förlora sig i den.40 I och med Jons villighet att ge upp sitt 

eget jag och förlora sig i Timmy så skulle han kunna vara i stånd att uppnå äkta kärlek i Byung-

Chul Hans bemärkelse. 

En optimal utgångspunkt går att finna även i Witt-Brattströms Århundradets 

kärlekskrig.41 Byung-Chul Han menar att ”[d]en lyckade relationen till den andre yttrar sig som 

                                                           
39 Geir Gulliksen, Berättelse om ett äktenskap: roman, Weyler, Stockholm, 2016, s. 72. Hädanefter kommer jag 

att referera till denna bok med förkortningen G och sedan sidhänvisningar i den löpande texten. 
40 Han, s. 33ff. 
41 Ebba Witt-Brattström, Århundradets kärlekskrig: [punktroman], Norstedt, Stockholm, 2016. Hädanefter 

kommer jag att referera till denna bok med förkortningen W-B och sedan sidhänvisningar i den löpande texten. 
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ett slags misslyckande. Endast genom att inte-kunna-kunnat visar sig den andre”.42 Han menar 

att människan idag känner press av att vara produktiv och att alltid kunna. Att inte kunna det 

som samhället kräver av medborgaren möjliggör för subjektet att få syn på den andre och dess 

annanhet. I ett samhälle som alltid ska vara produktivt blir subjektet nämligen narcissistiskt och 

använder den andre endast som en spegel för sitt eget framgångsprojekt.43 Det är tydligt att 

kvinnan i Århundradets kärlekskrig vill ha en relation som liknar en sådan som Giddens skulle 

beskriva som pure relationship och confluent love, där personerna ingår i relationen för att det 

gagnar båda genom att de tar samma emotionella ansvar.44 I början av deras relation blev 

kvinnan kär i mannen därför att hon trodde att han var ”en modig egentänkare [hennes] like”. 

(W-B s. 129) Kvinnan säger att hon älskar deras olikheter medan han menar att det är just deras 

olikheter som har lett till deras uppbrott. (W-B s. 70, 151) Att vara varandras likar möjliggör 

kärleken för kvinnan. Hon är beredd att ge upp sitt jag i förmån för deras relation när även 

mannen indikerar att de kan mötas på lika villkor. (W-B s. 122) I prestationssamhället skulle 

en sådan uppoffring anses vara ett misslyckande att prestera. Enligt Byung-Chul Han är det som 

sagt ett sådant misslyckande som möjliggör kärlek. Detta motarbetas dock av mannen som 

enligt egen utsago är ”en helt normal narcissist”. (W-B s. 38) Han vill ha romantic love som 

innebär en tydlig köns- och arbetsuppdelning. (W-B s. 31, 58, 88, 179) Kvinnan ska vara god 

medan mannen inte behöver vara perfekt är några av föreställningarna om genus som framförs. 

(W-B s. 57ff) Detta kommer diskuteras utförligare under rubriken Hemmets betydelse.  

Trots ett optimalt utgångsläge för kärleken så börjar karaktärerna i båda 

romanerna snart att avvika från den på olika sätt. För Jon och Timmy är samtidens förmåga att 

ta bort negativiteter är en av dessa. Deras kärlek ska vara alltigenom positiv, eller rättare sagt, 

den ska rymma allt det som är positivt. Enligt Byung-Chul Han är att vara fri en av de mest 

påtagliga uppmaningarna i dagens samhälle.45 Jon kämpar hårt för att deras kärlek ska värna 

om deras individuella frihet. Till och med när han är helt utom sig av sorg och svartsjuka och 

vill bli tröstad av Timmy som då säger att hon aldrig skulle vara otrogen, tvärvänder han och 

säger att hon inte borde lova en sådan sak eftersom hon ska vara fri och levande. (G s. 126f) 

Att lova varandra evig trohet likställs här alltså med en slags död, vilket Byung-Chul Han skulle 

mena var en bra sak. Jon kan dock inte acceptera dödens negativitet och framförallt inte om det 

skulle innebära att jaget ska dö. Individens frihet är viktig för Jon både i relationen och 

                                                           
42 Han, s. 20. 
43 Han, s. 8f. 
44 Giddens, The transformation of intimacy, s. 61ff. 
45 Han, s. 18. 
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existentiellt. Han uppmanar Timmy gång på gång att hon måste till varje pris få vara fri. 

Samtidigt försöker Jon gömma sig i henne, fly från sig själv och det är han som blir ”fast” i 

hemmet. Jons motstånd mot jagets död är i mångt och mycket sammanknutet med den moderna 

tidens individualism. 

Byung-Chul Han menar att genom att prestera frihet såsom Jon försöker sätts 

människan i ett tvång. I prestationssamhället av idag är ledordet kunna istället för det gamla 

disciplinsamhällets bör. Överheten som exploaterade arbetaren har försvunnit. Men frihet har 

inte uppnåtts utan istället bytts ut till en självexploatering där människan är både herre och slav. 

Eftersom människan bara är slav under sig självt och ska kunna så kan misslyckandet endast 

skyllas på individen. Detta självgenererande tvång uppfattas som frihet eftersom individen kan 

uppnå allt. På så sätt menar Han att kapitalismen är skuldbeläggande utan möjlighet till 

botgöring.46 Byung-Chul Han definierar slaven genom dess oförmåga att acceptera dödens 

negativitet och på så sätt kan slaven aldrig förlora sig i eros och bli fri på riktigt.47 Först när 

människan inte kan prestera kan en relation byggas som därmed inte bygger på makt och 

erövring.48 

Denna ovilja att acceptera dödens negativitet yttrar sig i olika försök att få deras 

relation att framstå som unik. Jon vill desperat spränga sig fri från just det ”vanliga” livet som 

representeras av alla andra utanför dem, bland annat deras grannar. Jon blir frustrerad på den 

regression han tycker har skett där ingen skapar sig något nytt. Alla lever fortfarande som på 

1950-talet tycker han. (G s. 90) Han ”ville så gärna leva ett annat slags liv. [Han] kunde ha gjort 

vad som helst, nästan, för att slippa vara en man som reproducerade sig själv i det oändliga, där 

alla liknade alla och där livet såg ut att vara förbestämt”. (G s. 89) Att bryta normer blir ett sätt 

att vara unika och urskilja sig från andra. Att kunna genomföra sådana normbrott skulle därmed 

betyda att deras relation skulle bli mer meningsfull eftersom det är deras kärlek som får dem att 

stå ut med livet och vardagens tristess. (G s. 35) På så sätt lägger de allt hopp om att bli frälsta 

från sin existentiella ångest på varandra. Detta är i linje med vad Beck och Beck-Gernshiem 

beskriver att människan gör i ett samhälle där betydande plattformar för meningsskapande har 

tappat betydelse. Kärleken och relationen ska bli svaret på alla livets stora frågor.49 Beck och 

Beck-Gernshiem beskriver också hur den industrialiserade samhällets individualisering 

frammanar en allmän syn att människan är fria att välja sitt liv själv men att detta är en illusion. 

                                                           
46 Han, s. 17ff. 
47 Han, s. 29ff. 
48 Han, s. 20. 
49 Beck, s. 46ff. 
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Människan är fortfarande en samhällsmedborgare som måste förhålla sig till vissa samhälleliga 

aspekter. Det blir en balansgång där människan måste själv standardisera sin egen existens.50 

Detta skapar konflikt mellan individ och kollektiv.51 På detta sätt har Jons krav på hans och 

Timmys samlevnad ett syfte: de ska gemensamt – genom att hela tiden upprätthålla vissa 

standarder – slå sig fria från normer. Samtidigt ska detta ske genom att till nästan varje pris 

upprätthålla individens frihet. Det gemensamma projektet som kräver dem båda för att skapa 

mening i en annars meningslös tillvaro imploderar i sig själv eftersom samma premisser som 

bygger upp den också möjliggör för en part att lämna när som helst och på så sätt rasera allt. 

Genom att försöka prestera frihet utan att acceptera dödens negativitet 

undermineras Jons strävan att vara helt unik och att uppnå frihet. Detta eftersom den uppfattade 

friheten bara är ännu en prestation som läggs på dem i en akt av självexploatering. 

Medvetenheten kring denna paradox ökar allt eftersom relationens sönderfall blir tydligt även 

för karaktärerna. Jon reflekterar över ifall deras kärlek egentligen var konventionell. (G s. 79) 

Även Timmy reflekterar över detta retrospektivt: ”Vårt äktenskap liknade inte något annat 

äktenskap, hade hon tänkt, men nu förstår hon inte vad hon menade med det”. (G s. 171) 

Eftersom kärlek bara kan uppnås genom att misslyckas med att kunna och prestera så kan Jons 

utopi aldrig bli sann eftersom den sätter kärlek och frihet i motsats till varandra. 

En slit-och-släng-relation? 
I slutet på relationen i Berättelse om ett äktenskap tydliggörs hur pass präglad Timmy och Jons 

relation faktiskt blev av det moderna samhället. Både Giddens och Beck och Beck-Gernsheim 

menar att frihet och kärlek i dagens samhälle har blivit mycket viktiga mål att uppnå för 

människan.52 53 Dock medföljer moderniseringsprocessen en upphöjning av logik och ett 

avståndstagande av känslor.54 Precis i slutet av Berättelse om ett äktenskap försöker Timmy 

nästan trösta Jon eller sig själv med tanken om ”att det kommer gå över, alltsammans. Det är 

bara känslor”. (G s. 175) Samtidigt är det Jons oförmåga att hålla tillbaka sina känslor och 

rädslor som driver på deras splittring. Genom sina känslor avviker Jon från deras noga upplagda 

plan för deras relation där hon ska vara fri att vara med någon annan ifall hon vill. Jon menar 

att allt var enklare och mer pragmatiskt för Timmy. Om han inte hade blivit rädd för att bli 

lämnad hade de fortfarande kunnat vara tillsammans. Även känslor såsom lycka verkar vara 

                                                           
50 Beck, s. 6f. 
51 Beck, s. 26. 
52 Giddens, The transformation of intimacy, s. 40. 
53 Beck, s. 169. 
54 Giddens, The transformation of intimacy, s. 40f. 
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övergående och alltså inte så viktiga. Det viktiga är att upprätthålla relationen. Jon talar till och 

med om att detta skulle göra deras kärlek mer mogen och utveckla ett nyktert och vuxet 

förhållande. (G s145) På detta paradoxala sätt ska känslor inte rymmas i ett optimalt och 

modernt förhållande som ska uppfylla våra existentiella behov. 

 Detta till trots verkar båda vara övertygade om att kärleken är predestinerad att ta 

slut. De gamla relationerna är en påminnelse om att förhållanden kommer och går. Profetiskt 

uttalar sig Jons förra fru om att hon hoppas att han blir lämnad såsom hon blev lämnad. Timmy 

måste även hon göra slut med en partner och i Jons beskrivning är det långt ifrån ett lika 

dramatiskt uppbrott som Jons eget. Detta kan ju dock inte Jon egentligen veta och det hela 

verkar som en förebådande episod inför vad som komma skall. (G s. 53f) På så sätt blir 

relationerna cykliska. När kärleken tar slut är det som om den aldrig funnits (G s. 161) vilket 

understryks av de många gånger som Timmy tänker på något om deras relation men strax 

glömmer bort det eller inte längre kan minnas vad det var. (G s. 74) En ny kärlek beskrivs 

däremot som att den tar över allt annat och en ny cykel kan börja. (G s. 52) Det finns potentiellt 

sett andra och till och med bättre relationer i världen så en ny kärlek måste vara speciell, unik 

och som ingen annans för att den ska vara värd att genomföra eftersom detta i så fall skulle 

betyda att den kommer att hålla. (G s. 60f) Precis som Bauman menar att människan endast 

upplever små portioner av kärleken men aldrig helheten eftersom vi hela tiden förväntar oss en 

ny, mer spännande erfarenhet längre fram så finns risken vid början på en relation att den endast 

blir en tröttsam upprepning av händelser.55 Till slut vill både Jon och Timmy göra sig fria. Han 

vill göra sig överflödig och försvinna bort från sig själv (G s. 173) medan hon vill göra sig fri 

så att hon kan vara levande och lycklig. Hon till och med önskar att Jon kunde dö för att det 

hade gjort det enklare att lämna relationen. (G s. 167) Hans vilja att försvinna gör att han går 

under medan hon som inte var lika emotionellt investerad kunde gå vidare. I det moderna 

samhället där kärleken är alltigenom positiv så går den person som gör den minsta emotionella 

investeringen med vinst. Detta cykliska förlopp är enligt Baumans teorier om konsumtion en 

konsekvens av att se kärleken som en produkt att konsumera för att sedan köpa en ny när den 

gamla inte passar.56 

Narcissismen 
Jon försöker med alla medel att bli av med sitt eget ego för att gå upp i den andre men relationen 

tar ändå slut på grund av kraven på prestationen att hela tiden göra sig fria. I Århundradets 

                                                           
55 Bauman, s. 4ff. 
56 Bauman, s. 13. 
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kärlekskrig påverkas relationen på liknande sätt men mannen i den relationen tar en annan 

position. Dock leder detta till samma resultat. Istället för att avsäga sig sin person och sitt ego 

såsom Jon försöker göra så går mannen i Århundradets kärlekskrig helt upp i sitt ego och 

prestation. Byung-Chul Han menar att människor i dagens prestations- och 

konsumtionssamhälle blir allt mer narcissistiska. Han menar att det narcissistiska subjektet inte 

kan skilja sitt jag från andra och därför kan subjektet inte känna igen den andres annanhet. Den 

kan bara skapa betydelse i sin omgivning om den känner igen något som sig själv. Av denna 

anledning blir det narcissistiska subjektet deprimerat eftersom det är övergivet av den andre. 

Det narcissistiska subjektet söker bara bekräftelse genom den andre och använder den andre 

endast som en spegel för sitt eget ego. Framgång blir genom detta essentiellt för det egna egot. 

Dock leder jakten på framgång till att subjektet sjunker djupare ner i narcissismen och drunknar 

i sig själv. Kärlek – som i betydelsen att man erkänner den andres annanhet som Byung-Chul 

Han menar – kan leda subjektet ur depressionen och framkalla ett självförfrämlingande som 

innebär att subjektet kan komma ur sitt ego.57 

I Århundradets kärlekskrig blir det tydligt att den framväxande narcissismen hos 

mannen orsakar splittring. Precis som Byung-Chul Han beskriver att det narcissistiska subjektet 

drunknar i sig själv så beskriver kvinnan i relationen att mannen äts upp och slukas av högfärd 

eller överdoserar på fåfänga. (W-B s. 71) Hon vara bara ett medel för honom att nå framgång 

och hans arbete är ”hans knark”. (W-B s. 160f) Hon har bokstavligen gett honom sitt liv genom 

att ta sig an honom så att han kunde nå framgång och framhäva sitt ego genom att spegla sig i 

henne. (W-B s. 135) På så sätt har hon förlorat sin annanhet för honom. 

Männen i dessa två romaner antingen avsäger sig eller uppslukas av sitt ego. Den 

ena vill absolut inte reproducera en könsstereotyp relation medan den andra tycker att kvinnor 

ska vara undergivna mannen. (W-B s. 136) Deras olika förhållningssätt får dock samma resultat. 

Fokuseringen på att kärleken måste prestera – antingen genom att prestera ett upprätthållande 

eller ett brott mot normer – stjälper deras relationer. Byung-Chul Han menar att befrielsen från 

narcissismen kräver en apokalyps som kan leda människan fram till den andre.58 Denna 

katastrofens dialektik innebär att apokalypsen oväntat kan övergå i lycka då katastrofen, döden 

eller olyckans negativitet bryter sig in i det narcissistiska subjektet och fyller det med annanhet 

så att subjektet blir självförfrämligat.59 Katastrofen för mannen i Århundradets kärlekskrig vore 

att be kvinnan om förlåtelse för det han gjort mot henne och på så sätt erkänna att den andre 

                                                           
57 Han, s. 8ff. 
58 Han, s. 36. 
59 Han, s. 15f. 
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inte endast fungerar som en spegel för det egna egot. Egot skulle genom denna insikt dessutom 

att dö för att finna sig själv åter i den andre men bruten från narcissismen. Eftersom 

prestationssubjektet inte erkänner negativiteter och inte då heller kan se döden och eros 

negativitet är den rädd för att dö. Kvinnan säger att ”[d]et enda du måste göra är att be mig om 

förlåtelse” varav han svarar att han ”måste ingenting”. (W-B s. 179) I slutet av Århundradets 

kärlekskrig står det alltså klart att mannen inte är beredd att genomföra denna apokalyptiska 

handling som skulle ha lett till deras befrielse i eros. Jon i Berättelse om ett äktenskap kan å 

andra sidan inte acceptera katastrofen som befrielse eftersom han inte kan acceptera att 

misslyckas i sin prestation och därmed inte heller kan acceptera dödens negativitet. 

Hemmets betydelse 
I Jon och Timmys strävan efter att deras kärlek ska vara unik finns det en tydlig genusaspekt. 

Att vara unik i en modern heterosexuell relation verkar för dem innebära att bryta mot vad som 

anses manligt och kvinnligt. Detta syns i avsnitt som beskriver deras hemsituation och deras 

sexliv. Enligt den borgliga familjemodellen kärnfamiljen som Beck och Beck-Gernshiem 

menar utvecklades i förhållande till arbetsmarknaden så fungerar den utifrån premissen att bara 

en person i ett hushåll kan vara aktiv på arbetsmarknaden eftersom ett sådant arbete kräver att 

någon annan tar hand om hushållet.60 I en sådan traditionell uppdelning har kvinnan fått ta 

rollen som ansvarig för hemmet men här är det istället Jon som blir, som Timmy kallar honom, 

en ”hemmafru”. Det är han som gör sysslor i hemmet som att städa, laga mat och tvätta. (G s. 

73) När Jon inte lagar maten känner han sig ”som en typisk man som var tillsammans med en 

typisk kvinna” och det ger honom ångest. Dock påminner Timmy honom om att det är han som 

lagar middag till dem alla andra dagar och då blir han glad igen. (G s. 113f)  

Att leva tillsammans lyfts upp fler gånger som en grundbult i deras förhållande 

än själva det faktum att de är gifta. Beck och Beck-Gernsheim menar att idealet för en relation 

idag är att leva tillsammans där hemmet blir den fysiska platsen där man kan få ömhet och 

närhet.61 Jon förhåller sig alltid till hemmet när det kommer till att vara närvarande i deras 

relation. Han beskriver sin situation med att ”om jag inte var hemma så var jag alltid på väg 

hem”. (G s. 74) Jon beskriver att genom att vara hemma så mycket så har han mer tid att tänka 

på deras relation och hur familjen har det. På detta sätt blir Timmy viktigare för honom än förr. 

Deras hem blir inte gemensamt längre utan en förlängning av Jons känsloliv. (G s. 58) När han 

börjar vara hemma börjar han också använda ett språk som indikerar att han är i en sorts 

                                                           
60 Beck, s. 6. 
61 Beck, s. 45. 
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beroendeställning till henne. Han börjar säga att han har gett bort sig till henne ”när jag blev 

han som väntade på henne, han som alltid var beredd att leva sig in i vem hon var och i allt hon 

berättade”. (G s. 73)  

Trots denna skiftning av att mannen är hemma och kvinnan arbetar utanför 

hemmet så finns fortfarande kopplingen mellan hemmets sfär och att ta ansvar för känslorna i 

relationen. Hon kommer hem efter sin arbetsdag och möts av omsorg och ömhet. (G s. 25) 

Hemmet blir en trygg emotionell punkt. Även när svartsjuka och oro över att Timmy ska välja 

en annan man hotar relationen så blir Jon trygg när Timmy är hemma. Där kan han säga till 

henne att det är okej om hon vill vara med en annan man utan att bli orolig över huruvida hon 

kommer följa denna uppmaning. (G s. 89) När Timmy börjar umgås med den andre mannen 

allt mer och kommer hem senare än hon lovat blir Jon arg. Han menar då att hon inte ska slarva 

med deras relation och alltså måste respektera deras fasta tider. Han säger att ”hon gärna fick 

ligga med [Harald] eller vem som helst, bara hon inte började slarva med [dem]” (G s. 124) 

Hemmet och därmed också Jon ska alltid komma först, före den absoluta friheten som ska 

upprättas. Hemmet är en trygg punkt i båda deras liv men den blir frihetens antites. Hemmet 

som fysiskt rum blir ambivalent i sin betydelse för Jon och Timmy. På många sätt bekräftar 

detta att deras strävan efter absolut individuell frihet inte är möjlig. De bryter mot 

genusstereotyper men de bryter inte arbetskraftsmarknadens grepp om uppdelning mellan 

produktion och reproduktion vilket möjliggör en fortsatt individualisering där bara en persons 

narrativ som produktiv medborgare och arbetare får legitimitet.62 Denna individualisering – 

som Byung-Chul Han skulle klassificera som narcissism – motarbetar kollektivismen som en 

relation innebär och försvårar för människan att se den andres annanhet som kan leda till kärlek. 

Till skillnad från Berättelse om ett äktenskap där hemmet är den en trygg punkt 

så skiftar den karaktär för mannen och kvinna i Århundradets kärlekskrig. Där beskrivs hemmet 

idealt som en arena för deras gemensamma liv och att det är där som livet utspelar sig, i stor 

likhet till hur det förfaller sig i Berättelse om ett äktenskap. I deras fall har denna plats nu blivit 

förgiftad. (W-B s. 154) Den är inte längre en trygg punkt utan beskrivs som en tortyrcentral och 

deras samliv beskrivs som lika traumatiserande som ett sexuellt övergrepp. (W-B s. 53, 156) 

Hemmet blir – precis som i Berättelse om ett äktenskap – en frihetens antites. 

I dagens samhälle är idealet att bo tillsammans under kärleksfulla förhållanden.63 

Den andre personen i relationen blir i sig själv en del av hemmet. Hemmet finns på så sätt både 

i fysisk och i andlig form. När kvinnan i Århundradets kärlekskrig säger att ”IDAG ÄR DU 
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DEN JAG BOR MED” (W-B s. 139) så betyder det att den andliga dimensionen av hemmet 

försvunnit. Att bo med någon är alltså inte samma sak som att leva tillsammans med någon. Att 

leva tillsammans förutsätter en samstämmighet och enhet i samlivet. Den trygghet som Bauman 

menar att människan söker i en relation64 och den personliga stabilitet som Beck och Beck-

Gernshiem menar att människan söker i en relation65 manifesteras i fysisk form i hemmet och 

dess samliv. I Berättelse om ett äktenskap finns den tryggheten där men hemmet anses ändå 

ofritt. I Århundradets kärlekskrig har uppenbarligen tryggheten och den personliga stabiliteten 

försvunnit för dem båda men mest för kvinnan. Hon ”fruktar för [sin] säkerhet i [hans] närhet”. 

(W-B s. 176) Då det står klart i slutet av romanen att de inte kommer att försonas säger kvinnan 

ironiskt ”[v]älkommen hem” till sig själv. (W-B s. 180) Hemmet som ska vara fyllt av kärlek 

finns inte där. Kvinnan beskriver det som att ”kärleken är livet vardagens bröd” medan mannen 

beskriver kärleken som ”det främsta nöjet som tröstar oss för att vi finns till. Utan den kryddan 

blir livet trögt och sömnigt: ledan triumferar”. (W-B s. 64) Eftersom vardagen sker i hemmet 

placeras kärleken där av kvinnan medan den av mannen verkar finnas utanför den grå vardagen 

och det så kallade vanliga livet. Med andra ord ligger kärleken för honom utanför hemmet. 

I båda relationerna ligger den individuella friheten utanför deras gemensamma 

sfär. Genom att konstruera friheten och hemmet – vilket är platsen där kärleken kan utspela sig 

– som varandras motsatser gör att kärleken på olika sätt korrumperas i både Berättelse om ett 

äktenskap och i Århundradets kärlekskrig. Det är främst männen som sätter upp denna 

konstruktion och det är denna konstruktions konsekvenser som omöjliggör en äkta närhet där 

karaktärerna bryter upp arbetsfördelningen och kan förlora sig i varandra på lika villkor. 

Kampen om kroppen 
Trots Jons försök att upprätthålla deras individuella frihet i hans och Timmys relation så finns 

det passager när andra funderingar i mer possessiva termer dryftas. Kärlek kan vara att utnyttja 

någon annans kropp, dess ”ömhet, hunger förtvivlan, lycka”. (G s. 74) Det verkar vara 

ofrånkomligt att man på detta sätt utnyttjar den andre och att kärleken är ett utbyte av makt. 

Den ena måste ha kontroll över den andre för att kunna överföra ömhet. Jon och Timmy är 

överens om detta, de är båda övertygade om att det alltid är någon som har makten över den 

andre. Dock är det inte alltid klart för dem vem det är som faktiskt har makten. (G s. 78) 

Maktbalansen skiftar alltid hela tiden, ”även för dem som lever tillsammans”. (G s. 144) Denna 
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syn på kärlek är i linje med Baumans syn på kärleken som possessiv kraft som vill äga sitt 

objekt. Samtidigt är det denna drivkraft som leder till icke-kommunikationen som kan förstöra 

en relation.66 Som redan tidigare redovisat så menar Byung-Chul Han att makt och kärlek inte 

alls går ihop på detta sätt. Genom att tro att ett subjekt kan använda sig av maktens språk och 

tekniker mot den andre så förlorar subjektet istället förmågan att se den andres annanhet. 

Annanheten försvinner om den andre skulle ägas, gripas eller kännas helt och därmed skulle 

anledningen till dragningen till den andre också försvinna.67 Att försöka konsumera den andre 

på detta sätt placerar Bauman snarare hos passionen.68 

Byung-Chul Han menar att sex och sexualiteten i dagens samhälle innebär 

prestation. Det finns sexuellt kapital och kroppen kan konsumeras som en vara genom att 

sexualiseras och på så sätt reduceras till ett utställningsobjekt. En person som sexualiseras 

upphör att bli sedd som en person med sin annanhet och därför kan man inte älska denne 

eftersom man inte kan skapa en riktig relation till ett sådant objekt. Detta leder till att subjektet 

får allt svårare att uppleva en annan persons annanhet men samtidigt vill den utplåna avståndet 

mellan den och den andre för att få närhet. Ironiskt nog blir närheten – som i sig själv implicerar 

ett negativt avstånd – istället bara en avståndslöshet som inte innehåller en sådan negativ.69 

Byung-Chul Han menar att kärlek idag görs till att endast handla om sexualitet och att den andre 

som man begär på detta sätt bara blir ett upphetsningsobjekt för subjektet att konsumera.70 

Eftersom allt kan bli varor som kan ställas ut till beskådande och så även sexualiteten så 

försvinner dess negativitet och blir därmed obscen.71  

Det är tydligt att Jon och Timmys relation i mångt och mycket byggt på ett 

regelbundet sexliv ”för att ta [sig] igenom dagarnas tristess och kaos och utmattning” (G s. 35) 

Enligt Han behöver detta alltså inte indikera en form av intimitet utan kan istället skjuta bort 

den andre. Detta avstånd framträder när Jon och Timmys sexliv beskrivs som att någon av dem 

alltid måste ”ta” den andre, i detta fall alltid mannen som ”tar” kvinnan. Trots invändningarna 

som de trots allt har mot denna uppdelning så anses det vara oundvikligt och på ett sätt naturligt 

eftersom ”den ena alltid måste underkasta sig den andra”. (G s. 78) Intuitivt finns det alltså 

någon slags uppdelning och roll för dem i deras samliv där kvinnan ska bli tagen av mannen. 

Dessa antaganden som görs baserade på kön kan vara ett sätt att forma en enhetlighet i 
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relationen men den är samtidigt icke-kommunicerande eftersom den antar något om den andre 

som man inte alltid bryr sig om att rätta till. Detta leder till att Timmy och Jons äktenskap i 

slutet av berättelsen har förlorat både den fysiska och den emotionella intimiteten. 

Att Timmy kan ha sexuella relationer med andra män är en viktig del i Jons 

framställning av deras frihet i relationen men det är också en sexuell fantasi för honom. Jon är 

medveten om att han sexualiserar sin svartsjuka på detta vis. (G s. 39) Timmy är nästan hela 

tiden avigt inställd till denna fantasi. Den ”plågade henne mer än hon förmådde formulera” (G 

s. 39) och när ämnet kommer på tal en andra gång säger hon att hon inte vet om hon törs 

genomföra något sådant. (G s. 77) Ju mer denna fantasi tas upp desto mer och mer verkar det 

bli ett troligt scenario. Till slut verkar idén ha slagit rot och blivit en ostoppbar kraft som till 

och med oroar Jon. ”Du öppnar mig för honom” säger Timmy till honom vid ett tillfälle då han 

säger att hon förmodligen kommer att ha sex med den andre mannen. (G s. 137) Vid ett tillfälle 

blir Jon så orolig att hon inte har kontroll över situationen att han vill att de ska flytta. Han är 

orolig att deras äktenskap ska falla sönder om hon har sex med någon annan. (G s. 130f) Timmy 

menar att Jon inte skulle klara att inte vara nummer ett för henne, vilket återkopplar till Jons 

paradoxala inställning till att hon ska vara fri samtidigt som hon måste prioritera honom och 

hemmet före annat. (G s. 138) Till slut har de glidit så långt ifrån varandra att de inte längre 

sover nakna, vilket Timmy tolkar som att det är över. (G s. 167) Den sista kroppsliga intimiteten 

är borta. När Jon tar på henne vill hon bara att det ska vara färdigt. (G s. 170) Hon tycker till 

och med att det är obehagligt att se honom naken. (G s. 172) Hon tycker även det är obehagligt 

att efter att hon har varit otrogen så vill Jon att hon ska berätta om det när det har skett. Efter 

att hon har gått från fantasi till verklighet kan hon inte längre delta i hans fortsatta försök att 

upprätthålla den. Sista gången läsaren – och förmodligen Timmy också – får ta del av fantasin 

kan hon inte svara på hans uppmaning om att hon ska berätta om den andre mannen. När Jon 

börjar ha sex med sig själv deltar hon inte heller och genom detta förstår hon att hon inte längre 

känner honom. (G s. 172ff). 

Jon och Timmys sexliv blir en mycket viktig symbol för deras äktenskap och för 

deras kärlek. (G s. 60) Detta definierar deras intimitet och deras könsroller och i slutändan blir 

deras sexliv – och frånvaron av ett sexliv – den sista symbolen för deras separation. Precis som 

Byung-Chul Han visar att den moderna människan skjuter bort den andre genom att desperat 

söka avståndslöshet så ökar Timmy och Jons separation genom deras upprätthållande av en 

maktordning i sin relation som håller dem kvar i en binär uppdelning av att vara den som tar 

eller den som blir tagen, att vara man eller att vara kvinna. När en person objektifieras och 

endast blir ett sexuellt upphetsningsobjekt på detta sätt tas alla negativiteter bort för att objektet 
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ska bli konsumtionsbart. Jons rädsla för Timmys otrohet positiveras till en sexuell fantasi som 

möjliggör för honom att hantera sin situation. Fantasin urholkas eftersom den till slut blir 

verklighet och Timmy inte längre kan delta i den. I Århundradets kärlekskrig blir kvinnan även 

där ett sexuellt objekt och fantasin mannen har om deras samliv desillusioneras när hon – trots 

att hon fortfarande av honom anses vara ett konsumerbart objekt – inte längre gör sig tillgänglig 

för honom. (W-B s. 91) 

Kampen om språket 
De redan förbestämda premisserna om individuell frihet som Jon och Timmys relation utgår 

från i Berättelse om ett äktenskap bidrar till dålig kommunikation som är i linje med vad 

Bauman menar är en vanlig orsak till uppbrott. Den första förvrängningen av kommunikation 

som Bauman beskriver handlar just om att undvika svåra ämnen och att alltid ge 

hundraprocentigt stöd åt den andre eftersom man absolut inte vill stå i vägen för denne.72 Vid 

ett tillfälle beskrivs deras relation som att de alltid sa ja till allt den andra ville och det verkar 

vara främst Jon som driver på detta. (G s. 82) Detta leder till slut till att man helt enkelt inte kan 

känna den andre och därmed kan det heller inte finnas intimitet. Utan intimitet finns det ingen 

kärlek menar Giddens.73  

Just kommunikationen mellan Timmy och Jon syns också i bokens narrativa 

struktur. Romanens premisser introduceras med en dialog där han vill att hon ska berätta sin 

version för att förstå den. Detta vill inte Timmy vilket leder till att han tar på sig den rollen 

istället. (G s. 7) Ju längre in i romanen läsaren kommer desto mer tar Jons perspektiv 

överhanden. Hans röst tränger igenom fasaden av att han ska berätta hennes version. När 

relationen fallerar allt mer så föreställer sig Jon ett imaginärt samtal dem emellan. Det verkar 

vara det samtal om deras relation som de aldrig ha haft möjlighet att få till men som kan utspela 

sig i fantasin. De diskuterar en stund om vems misstag som ledde egentligen till deras uppbrott 

och Jon håller en lång utläggning vad som hade kunnat hända om det inte hade blivit som det 

blivit. Han ställer frågor till Timmy som hon inte svarar på och till slut måste han fråga sig 

varför hon inte svarar. Hon försvinner även från den imaginära konversationen. (G s. 141ff)  

I likhet med Baumans syn på kommunikation som viktig för kärleken är den viktig 

i Jon och Timmys relation. En del av deras frihet består i att de ”inte [ska] bevaka varandra och 

göra varandra ofria”. (G s. 62) De vill vara varandras förtrogna och ha de bästa och mest intima 

samtalen med varandra. Men när hon börjar anförtro honom om sin nya vänskap med den andra 
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mannen så beskrivs det som att det är för mycket, det budskapet förstör relationen. Efter detta 

och många fler konversationer om den andra mannen börjar de sakta men säkert sluta sig för 

varandra så att de till slut kommer fram till punkten då deras samtal endast sker i fantasin (som 

beskriven ovan). Ju mer seriös Timmys relation blir med Harald desto mindre pratar hon om 

honom. Efter Jons och Timmys separation vill hon ”inte längre prata om den andre mannen”. 

(G s. 153) ”Hon kan inte berätta om honom, om vad de gjort tillsammans. Och hon kommer 

aldrig att berätta om det mest intima längre […] det kan aldrig bli [Jons]” (G s. 173) Romanen 

går från att kommunikationen dem emellan verkar överdriven och ödesdiger för deras relation 

till att övergå till en icke-kommunikation där de är främlingar för varandra. 

Genom att Jon får berätta genom Timmy perspektiv så får han makt över deras 

narrativ. Detta kreerar en osäkerhet kring hans pålitlighet som berättare. Oftast berättar han om 

gemensamma saker men det är inte alltid tydligt om det är hennes egna reflektioner eller hans. 

I vissa instanser kan han dessutom inte ha varit närvarande, exempelvis när Timmy gjorde slut 

med sin partner innan Jon (G s. 54), och hans berättelse blir på detta sätt opålitlig. Till och med 

i deras fiktiva dialog som Jon konstruerar invänder Timmy med att Jon lägger orden i munnen 

på henne. (G s. 142) Deras kommunikation blir korrumperad av att det är han som berättar. 

 Kommunikation är ett återkommande ämne i Århundradets kärlekskrig. Dess 

narratologiska struktur är den av en dialog eller en replikväxling. Dock anklagar de två 

karaktärerna för att de inte lyssnar på varandra och de ser på deras kommunikation som en 

”skendialog” som inte är ett riktigt samtal. (W-B s. 95f, 107) Istället beskrivs deras tillvaro som 

en fars, ett drama eller en föreställning där de spelar roller för varandra. (W-B s. 25, 128, 131) 

Detta gör deras kärlek falsk och full med lögner. (W-B s. 72, 59) För en modern människa i ett 

samhälle som upphöjer kärleken som en lösning på existentiella problem och där identiteten 

dessutom skapas genom att identifiera sig själv och skapa sig själv mot någon annan blir detta 

rollspelande även traumatiserande för identiteten. Kvinnan börjar ifrågasätta sin existens i 

”detta äktenskap[,] denna civilisation[,] denna familj[,] denna värld”. (W-B s. 137) Falskheten 

i äktenskapet gör att hon lever ”ett fullständigt meningslöst inautentiskt liv”. (W-B s. 132) Beck 

och Beck-Gernsheim menar att kärlekens tillskrivna existentiella meningsfullhet i modern tid 

gör att kärleken har fått en egen inre logik som har tagit över gamla institutioners 

meningsskapande. Kärleken – och även andra begrepp som sanning, moral, frälsning, 

transcendens och autenticitet – blir på detta sätt väldigt subjektiv och individuell. Att inte vara 

autentisk eller sann är det enda brottet man kan begå i kärlek.74 Identiteten sätts ur spel i båda 
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romanerna när parens kommunikation och därmed också deras egna narrativ som de skapat 

kring deras relation misslyckas.  

I Århundradets kärlekskrig används orden kärlekskrig och könskrig. I och med 

den narrativa strukturen av en replikväxling mellan de två huvudkaraktärerna och med deras 

egen benämning av deras konflikt som ett krig kreerar detta en viss retorik. Att ta sig ut ur 

relationen handlar allt mer om att vinna eller bli besegrad. Till och med döden ses som en utväg 

från deras äktenskap. (W-B s. 7, 9, 16, 65) Det är främst mannen som sedan upprätthåller denna 

retorik med ord som ord som försiktighetsåtgärder, motståndare och fientliga handlingar. Hon 

förkastar det som ”maktspråk”. För henne finns det bara förlorare i ett kärlekskrig. (W-B s. 10, 

14, 59) Precis som i Berättelse om ett äktenskap så diskuteras döden som ett medel att bli fri 

från relationen på ett smärtfritt sätt. Först då skulle det bli möjligt att sörja relationen på ett 

värdigt sätt. (W-B s. 65) I slutet på deras relation ligger allt fokus på att göra sig fri från den. 

En krigisk retorik skapas på detta sätt mellan kvinnan och mannen som går ut på att vinna eller 

göra en förlust som innebär att bli besegrad eller rent av att dö. ”Könskrig är ett sjaskigt 

maktspel” förkunnar kvinnan. (W-B s. 114) Sammantvinnat med detta krig om vem som har 

rätt är normer kring genus. Kvinnan – vars ideala kärlek liknar confluent love – menar att 

”[k]ärlek är en parhistoria. Inte villkorad underkastelse av den ena parten för den andres behov”. 

(W-B s. 80) Hon menar också att män bara kan tänka i former av dominans eller underkastelse 

och att hans ”sort” av människa kräver en undermänniska. (W-B s. 27, 115) Han misstar alltså 

maktkamp för kärlek och kommer på så sätt förlora henne. (W-B s. 116) Kvinnans språk följer 

alltså hennes syn på kärleken medan mannens följer hans. 

Detta krig som de utkämpar handlar för dem om vem som har rätt, eftersom det 

är den som har rätt som har makten. I den binära tvåkönsmodellen är de predestinerade att alltid 

vara varandras motsatser och därför menar hon att han ser henne som fel för att han själv ska 

kunna vara rätt. (W-B s. 43) Han å andra sidan tycker att hon vill få rätt för att överglänsa 

honom och på så sätt ha makt. (W-B s. 76) Han tycker att det är hon som har makten i deras 

relation, även när det gäller det emotionella och att hon ska ha fler ord än honom. Hon menar 

snarare att den med makt har möjlighet att tiga. (W-B s. 110ff) Den som har makt över språket 

och över kommunikationen har också makt över relationen. Därför får kommunikationen i båda 

romanerna får en metanivå. Den visar inte bara hur illa det är ställt i relationerna utan texten i 

sig blir ett försök att försöka få makt över vem som får berätta en gemensam berättelse efter att 

den har tagit slut.  
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Avslutande diskussion 
Trots att det i relationerna i båda romanerna finns en part som är villig att helhjärtat ingå i det 

kollektivistiska förbund som en kärleksrelation faktiskt kräver så bryts relationen. Den fortsatta 

konstruktionen av det gemensamma hemmet och friheten som varandras motsatser omöjliggör 

en fortsatt relation. Denna uppdelning sker i den arbetsfördelning som det kapitalistiska 

samhället – med den borgliga familjen som modell – vill konstruera utifrån arbetsmarknaden. 

Denna uppdelning upprätthålls på olika sätt i de olika relationerna. I Berättelse om ett äktenskap 

har visserligen kvinnan och mannen bytt plats på de traditionella könsrollerna men hemmet 

förblir en trygg emotionell punkt för kärleken medan friheten finns utanför. I Århundradets 

kärlekskrig är hemmet och friheten åtskilda fast på ett annat sätt. För kvinnan är hemmet ett 

fängelse där mannen vill placera henne baserat på föreställningar om kön. Dock kunde hemmet 

fyllas med kärlek om mannen kunde bortse från arbetsmarknadens uppdelning av män och 

kvinnor.  

Jag har i min undersökning visat att karaktärerna genom att inte bryta 

uppdelningen av hemmet och friheten är fastlåsta i den modell som Beck och Beck-Gernsheim 

menar är sprungen från den borgliga familjemodellen. Denna familjemodell klassar Giddens 

som romantic love. Den andra modellen för en relation – confluent love – utmålas dock som ett 

idealt tillstånd i båda romanerna. De vill vara varandras likar. Giddens placerar confluent love 

i modern tid som en modell som formar en jämställd relation mellan parterna, både emotionellt 

och sexuellt. Drag av denna typ av kärlek går att se i Jons och Timmys äktenskap där de 

upphöjer sexuell och emotionell närhet som mycket viktiga grunder för deras kärlek. Dessutom 

är nedmonteringen av könsföreställningar viktiga för Jon i Berättelse om ett äktenskap och för 

kvinnan i Århundradets kärlekskrig eftersom sådana föreställningar står i vägen för 

jämställdheten som de båda söker och som finns i confluent love. 

Byung-Chul Han menar dock att ett upphöjande av sex och närhet inte 

nödvändigtvis är enbart positivt i dagens samhälle eftersom även detta är inriktat på prestation 

och konsumtion. Trots viljan och försöken att få en mer jämställd kärlek i båda romanerna så 

uppnås inte detta. Istället sker en sexuell objektifiering av kvinnorna och en tydlig 

arbetsuppdelning av könen där den ena partens liv och arbete utanför hemmet är viktigare än 

det gemensamma. Confluent love innebär inte tillräckligt radikala medel för att uppnå kärlek, 

enligt Byung-Chul Hans definition av kärlek. Detta beror på att confluent love fortfarande 

fungerar inom en kapitalistisk kontext. Byung-Chul Hans definition av kärlek som eros kan 

endast uppnås genom en katastrof och ett misslyckande av att följa kapitalismens falska 

uppmaningar till samhällsmedborgaren. Eros placeras helt utanför samhällets strukturer såsom 
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de fungerar idag och på så sätt är det endast genom eros som människan kan bli fri. Att tro att 

modernitet – vars kapitalism ersatt feodalism – automatiskt gör individen helt fri har alltså både 

Byung-Chul Han och Beck och Beck-Gernshiem visat är fel. Dagens samhälle har även det 

sociala strukturer som influerar individen och som då per definition besitter feodala tendenser.  

I båda romanerna som undersökts så försöker karaktärerna uppnå frihet inom eller 

genom sin kärlek. I Århundradets kärlekskrig vill karaktärerna ta sig ur relationen till frihet 

men möjligheten för kärlek ligger under ytan och närs som idé främst hos kvinnan. 

Förhoppningen om denna kärlek och därmed också absolut frihet grusas dock av att relationen 

inte kan genomgå den katastrof som av Byung-Chul Han anses vara nödvändig för att sådan 

kärlek ska uppstå. I Berättelse om ett äktenskap ska friheten presteras genom sexlivet inom 

äktenskapet men även utanför det. Reproducering av könsstereotyper ska till varje pris brytas 

ned medan könsuppdelningen mellan hemmet och världen utanför den är helig. Viljan att vara 

fri behöver i sig inte vara av ondo, men frihet enligt den kapitalistiska samtidens  definition är 

en illusion och går således inte att uppnå. Bara genom att försöka att bli fria på rätt sätt – genom 

att avsäga sig det kapitalistiska systemet – kan kärlek och frihet uppnås. 

Den som har möjligt att definiera relationen är den som sätter villkoren. Det är 

två olika manstyper i romanerna varav den ena kan betraktas som modern och den andra 

föråldrad. I Berättelse om ett äktenskap vill mannen försvinna i den andre. Han vill bli jämställd 

och bryta normer. Mannen i Århundradets kärlekskrig är narcissist och vill kuva den andre. 

Trots dessa olika manstyper fastnar båda äktenskapen i romantic love med dess förtryckande 

strukturer. Detta på grund av att den ena parten inte kan fullfölja en relation som skulle innebära 

jagets död. I detta fall är det männen i relationen som är en bromsande kraft. Genom denna kraft 

kan männen definiera relationen vilket ger dem makt. Detta sker både genom språket men också 

i det faktiska utförandet av språket, i kommunikationen. I Berättelse om ett äktenskap verkar 

det som Jon försöker ge all makt till Timmy genom att han försöker underkuva sig själv genom 

Timmys berättarposition. Genom språket är det dock han som definierar relationen och har 

makt. I Århundradets kärlekskrig är det mannen som definierar relationen och har makten över 

den. Dock kan kvinnan genom språket motarbeta Honom. Språket blir ett medel att definiera 

relationen medan den sker, men språket är också den sista arenan att utkämpa striden om 

relationen.  

Jag har i min studie visat att framställningarna av kärlek i de undersökta 

romanerna är påverkade av processer i samtiden som formats från föreställningar om frihet, 

genus och makt under hela den tid som betecknas som den moderna tiden. Jag har också visat 

hur paradoxala dessa föreställningar ter sig och förklarat hur karaktärerna har verkställt eller 



27 

 

misslyckats med att verkställa dessa. Jag hoppas även att min studie vidare kan bidra till 

framtida forskning – litteraturvetenskaplig såväl som inom andra fält – som ytterligare utforskar 

denna studies skönlitterära verk samt vidare undersöker relationen mellan litteratur och samtida 

föreställningar om kärlek, individualisering och frihetsbegreppet. 
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