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ABSTRACT 

The paper is a study of how the female writer is portrayed in the Swedish novels Ingen mans 

kvinna [No man’s women] (1919) by Ulla Bjerne, Kärlek i Europa [Love in Europa] (1981) 

by Birgitta Stenberg and Grand final i skojarbranschen [Grande finale in the humbug game] 

(2011) by Kerstin Ekman. The analysis of the novels portrayed female writer and how her 

writing interacts with society’s gender roles, are based on a gender theory, with Beverly 

Skeggs theory of respectability as the theoretic framework. I also make use of an 

intersectional theory as an analytic tool. The purpose of the paper is also to apply genre 

studies and investigate the form and conventions of the artist novel and how the selected 

novels relate to the genre. 

 

Keywords: artist novel, gender theory, genre studies, respectability, intersectional theory, 

gender roles, women writers, Ulla Bjerne, Birgitta Stenberg, Kerstin Ekman.  

 

 

SAMMANFATTNING 

Uppsatsen är en motivstudie av hur den skrivande kvinnan skildras i romanerna Ingen mans 

kvinna (1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) av Birgitta Stenberg och Grand final i 

Skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Motivet av den skrivande kvinnan och hur hon 

förhåller sig till sitt skapande utifrån könsnormativa förväntningar, analyseras utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv med Beverly Skeggs respektabilitetsteori som ramverk. Jag 

använder även ett intersektionellt perspektiv som analysverktyg. Uppsatsen använder sig 

också av genreteori utifrån konstnärsromanen och dess konventioner, som behandlas och 

undersöks i förhållande till de valda romanerna.  

 

Nyckelord: konstnärsroman, genusteori, genreteori, respektabilitet, intersektionellt perspektiv, 

könsroller, kvinnligt skapande, Ulla Bjerne, Birgitta Stenberg, Kerstin Ekman. 
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1.  INLEDNING 

Virginia Woolfs kända essä Ett eget rum baseras på en föreläsning på temat Kvinnor och 

Litteratur, som hon ombads hålla för kvinnliga studenter på Cambridge 1928. Ett år senare 

publicerades essän för första gången och har sedan dess varit en återkommande artefakt i 

diskussionen om den författande kvinnan. Essän diskuterar den skrivande kvinnans villkor, en 

exkluderande litteraturhistoria och den skrivande traditionen i ett feministiskt perspektiv och i 

förhållande till nutid, dåtid och framtid. I texten delger Woolf läsaren ett tankeexperiment: 

vad hade hänt om Shakespeare hade haft en syster, med samma begåvning som sin bror? Hur 

hade hennes liv sett ut? Hade även hon blivit författare och klassats som ett historiskt geni?  

 

Ungefär så skulle historien se ut, tror jag, om en kvinna på 

Shakespears tid hade ägt Shakespears geni. Men för min del håller jag 

med den döde biskopen […] om att det är otänkbart att en kvinna på 

Shakespears tid hade kunnat äga Shakespears geni. För ett geni som 

Shakespeare föds inte bland hårt arbetande, outbildade och tjänande 

människor. I England föddes det inte bland saxare och bretoner. Idag 

föds det inte inom arbetarklassen. Hur skulle det då kunna födas hos 

kvinnor vars arbete enligt professor Trevelyan började nästan innan de 

steg ur barnkammaren, som tvingades till detta av sina föräldrar och 

hölls kvar där med lagarnas och sedernas fulla kraft. Men något slags 

geni måste det ha funnits bland kvinnor precis som det måste ha 

existerat inom arbetarklassen. […] Men på den tiden lyckades de 

aldrig nå fram till pappret. Men när man läser om en häxa som 

genomgår vattenprov eller en kvinna som varit besatt av demoner eller 

en klok gumma som säljer läkeörter eller bara en mycket speciell man 

som haft en mor, så tänker jag att vi är en förlorad författare på spåren, 

en förtryckt poet, en stum och obemärkt Jane Austen, en Emily Brontë 

som grubblat sig fördärvad ute på heden eller dragit ut på landsvägen 

med förvridna anletsdrag, driven till vansinne av den tortyr som 

hennes begåvning lett till.
1
 

 

                                                 
1
 Woolf, Virginia, Ett eget rum (2012) Lund: Elleströms, s. 62. 



4 

 

Woolfs slutsats blir att det troligtvis inte hade varit möjligt för Shakespeares begåvade syster 

att ens komma i närheten av den framgång som Shakespeare nått, på grund av hennes kön och 

de förpliktelser och normer som tillkommer det. Att vara kvinna och ett litterärt geni är ett 

enigma. Och när det händer är det ett undantag, eller en sådan kraftansträngning att det leder 

till galenskap eller depression. 

 Ett eget rum undersöker vilka faktorer som möjliggör skrivandet för kvinnor i en patriarkal 

verklighet där fantasi, kreativitet och skapande har en begränsning. Woolf citerar flertalet 

dåtida och samtida män och deras åsikter om kvinnors möjlighet till intellekt och skapande, 

som å ena sidan ger en bild av kvinnan uppsatt på piedestal (dock inte i ett intellektuellt 

avseende), å andra sidan ett kön ansett som underlägset mannen på alla sätt.
2
 Woolf synliggör 

att dessa ”manliga åsikter som gick ut på att man inte kunde förvänta sig något av en kvinna 

ur ett intellektuellt avseende”
3
 historiskt sett försvårat kvinnors skapande och att genom att bli 

”motarbetad och hindrad av andra människor, så torterad och söndersliten av sina 

motsägelsefulla impulser, att hon med säkerhet skulle ha förlorat både hälsa och förstånd.”
4
 

 Woolf menar att den gamla myten om att stora konstnärer och poeter skulle behöva misären 

för sitt skrivande också är en myt förbehållen män och män som lider av en viss typ av misär. 

Hon frågar sig vilket sinnestillstånd som främjar skaparkraft och menar att dessa ångestskrik 

och bekännelser kom från manliga genier, som trots försatta i fattigdom kunde skrika i ett eget 

rum, i en egen bostad och som trots låg lön ändå ägde den. Woolf menar att i jämförelse med 

en kvinna under samma svårigheter skulle män ändå ha det bättre trots sin misär, och därmed 

bättre möjligheter till att praktisera ett författarskap.
5
 

 Det som Virginia Woolf beskriver i Ett eget rum som nödvändigt för att kunna skriva är 

främst en inkomst och tillgång till ett eget rum (det fysiska). Materiella krav som i sin tur ger 

möjlighet till ett eget tankerum, skrivtid och förutsättningar att ta sig själv och sitt skrivande 

på allvar.
6
 Essän har fått kritik för att utgå ifrån ett medelklassperspektiv då Virginia Woolf 

själv var privilegierad med både inkomst i form av ett arv och tillgång till ett eget rum. Men 

att Woolfs diskussion skulle bortse från betydelsen av klass har jag svårt att se. Essän 

beskriver det att vara kvinna som att i sig tillhöra en lägre klass, där arbetarklasskvinnor 

naturligtvis befinner sig i en än mer utsatt position. Woolf diskuterar återkommande fattigdom 

och gör det i förhållande till kön, arv och samhällstruktur. 

                                                 
2
 Woolf, Ett eget rum (2012), s. 42. 

3
 Ibid, s. 69. 

4
 Ibid, s. 64. 

5
 Ibid, s. 65 ff. 

6
 Ibid, s. 134. 
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 Det är idag över 80 år sedan Ett eget rum publicerades. Mycket har förändrats och i linje 

med Virginia Woolfs egen prognos har kvinnor i vår nutid större möjligheter till författarskap 

och genialitet. Trots det är frågan om kvinnors skapande och dess möjligheter fortfarande 

högaktuell. Ett eget rum kom i en ny svensk utgåva 2012 och har väckt debatten på nytt. I ett 

panelsamtal inför publiceringen diskuteras det rådande klimatet kring kvinnligt skapande och 

skrivande med Moa Elf Karlén från bokförlaget Atlas, författarna Maria Sveland och Fausta 

Marianovic samt översättaren till den nya utgåvan och idéhistorikern Elisabeth Mansén. 

Samtalet berör Virginia Woolfs text i ett nutida perspektiv och det konstaterats att det 

fortfarande finns en stor igenkänningsfaktor i det Woolf beskriver, trots att kvinnors 

samhälleliga villkor förbättrats betydligt vad gäller materiella skillnader såsom tillgång till det 

fysiska rummet och till egen ekonomi. Mycket av det som Woolf beskriver som problem och 

utmaningar för en kvinna som vill skriva är något som kvarstår idag. De diskuterar 

förhållandet mellan att ta sig själv och sin konstnärlighet på allvar och att bli tagen på allvar 

av andra, vem som gör vad i hemmet och det kvinnohat som Woolf tar upp i sin essä som 

något högst aktuellt under 2000-talet.
7
  

 Bara under 2015 har två böcker på temat fått stor uppmärksamhet. Bland annat Moa 

Gammels Genier – Samtal om konsten att äga sitt eget liv (2015), som är en sammanställning 

av en intervjuserie och podcast med samma namn, där Gammel har träffat skådespelare, 

författare, konstnärer och politiker för att diskutera kreativitet och skapande. Den berör 

skapandets processer, det som skaver och det som händer i skapandets stund, och det i 

förhållande till att vara kvinna. Moa Gammel skriver i förordet att valet att kalla intervjuserien 

för Genier var ett medvetet ställningstagande och provokation för att förändra ordets 

återkommande tillskrivning till män och manlig genialitet. Gammel valde också att inte 

specificera att det endast var kvinnor som skulle intervjuas men epitetet ”kvinnliga” blev 

snabbt ett komplement till titeln Genier, som en nödvändighet till benämningen av genier med 

kvinnligt kön. Att det skulle finnas något intresse för samtal med medelålderskvinnor och 

äldre kvinnor fanns det också en allmän tveksamhet om. Men podcasten gjorde stor succé och 

blev till bok, och samtalet om kvinnligt skapande, dess förutsättningar och begränsningar, blir 

åter satt på kartan i linje med Virginia Woolfs samtal om samma ämne 86 år tidigare.
8
 

  Och är kvinnlig genialitet inte en provokation eller ett enigma så beskrivs den som en 

sjukdom. Den andra boken som fick stor uppmärksamhet under 2015 är Karin Johannissons 

                                                 
7
 UR Samtiden, Ett eget rum för kvinnliga författare (2011) http://www.ur.se/Produkter/163557-UR-Samtiden-

Ett-eget-rum-for-kvinnliga-forfattare-Har-villkoren-andrats-sedan-Virginia-Woolfs-dagar  

(hämtad senast 2016-01-21) 
8
 Gammel, Moa, Genier – Samtal om konsten att äga sitt eget liv (2015) Stockholm: Natur och Kultur, s. 10. 



6 

 

undersökning av sambandet mellan kvinnlig galenskap och genialitet i boken Den sårade 

divan – Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) (2015). Utifrån tre 

fallstudier av Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs patientjournaler vid 

Beckomberga mentalsjukhus, diskuterar Johannisson galenskapens gränser och dess samspel 

mellan individ och sjukhusidentitet, samt dess tydliga koppling till en kvinnonorm och ramar 

för kvinnlighet. Kvinnornas diagnoser – hysteri, schizofreni och paranoia, tecknas som 

tidstypiska drag på en avvikande kvinnlighet samtidigt som de beskrivs ha sin grund i 

könskodade känslotillstånd. Johannisson redogör för hur olika ”samtider sjukförklarat olika 

kvinnligheter” där en snäv och diffus kvinnonorm i ett patriarkalt samhälle också varit 

orsaken till psykisk ohälsa.
9
 Uttrycket av galenskap menar Johannisson blir en slags befrielse 

från en självbild som ständigt ska passas in i en specifik ram. Något som också gäller den 

skapande kvinnan: 

 

Inte minst kvinnligt skapande skaver mot en normativ ordning, men 

också mot en manligt definierad genibild. Det excentriska, pretentiösa, 

självhävdande har saknat kvinnlig form. Det har placerats i det 

galna.
10

 

 

Så på cirka hundra år, från Ett eget rum till Genier och Den sårade divan − vad har egentligen 

förändrats i synen på den skapande och skrivande kvinnan? Gränsar hon fortfarande till 

galenskap? Räcker det med egen ekonomi och ett eget rum? Får hon lov att vara ett geni? 

Eller är det, som Woolf beskriver det, fortfarande ”ett dilemma som mycket väl kan ha tagit 

död på henne”?
11

  

 

 

2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det jag vill undersöka i min uppsats är hur kvinnligt skapande och kvinnliga författarskap 

skildras i skönlitteraturen: får de andra möjligheter där än i verkligheten? Är författarskapet 

en flykt, ett redskap, ett måste, en fristad? Delar romankaraktärerna Virginia Woolfs syn på 

vad som möjliggör det kvinnliga författarskapet? Eller har de faktorer att lägga till, dra bort?  

                                                 
9
 Johannisson, Karin, Den sårade divan - Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) (2015) 

Stockholm: Albert Bonniers förlag, s. 19. 
10

 Ibid, s. 32. 
11

 Woolf, Ett eget rum (2012), s. 64. 
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 Syftet med min uppsats är att göra en motivstudie av hur kvinnligt skapande och 

konstnärskap skildras i tre olika romaner som publicerats under en period på ca hundra år. Jag 

kommer att titta närmre på de skildrade författande kvinnorna i romanerna Ingen mans kvinna 

(1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) skriven av Birgitta Stenberg, samt Grand final 

i skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Romanerna och dess huvudkaraktärer skiljer sig 

åt i samtid, ålder samt i social och ekonomisk position, något som jag kommer att ta hänsyn 

till och problematisera i den avslutande diskussionen och dess komparativa analys av motivet. 

Jag kommer även att titta på hur romanerna förhåller sig till genren konstnärsroman, eftersom 

genren historiskt sett varit manligt kodad och jag vill därför undersöka hur dessa romaner 

förhåller sig till genrens typiskt kvinnliga och manliga konventioner.  

 Alla tre romanerna anses att i olika grad stå på självbiografisk grund men i min uppsats har 

jag valt att inte behandla dess eventuella autofiktiva drag. Jag är intresserad av motivet, inte 

huruvida det är grundat i författarens självupplevelse eller ren fiktion. Uppsatsen utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

 Hur skildras de skapande (i detta fall skrivande) kvinnorna i romanerna?  

  Hur förhåller de sig till samhället i sitt konstnärskap, vilka förutsättningar har de i sitt 

skapande i förhållande till sin roll som kvinna? 

 Vilka konventioner inom genren konstnärsromanen upprätthålls och bryts? 

 

 

3.  TEORI, METOD OCH PERSPEKTIV 

I min uppsats har jag valt att utgå ifrån en genusteoretisk bakgrund med Beverly Skeggs teori 

om respektabilitet som huvudsakligt teoretiskt ramverk, som kompletteras med Yvonne 

Hirdmans teori om ett genussystem. Jag kommer även att använda mig av ett intersektionellt 

perspektiv som ett analytiskt verktyg, med Nina Lykke som referens. Jämte den 

genusteorietiska riktningen kommer jag att arbeta med viss genreteori och diskutera 

konstnärsromanens konventioner och genrens historia, där jag belyser karakteristiska drag 

från både den kvinnliga och manliga konstnärsromanen. Min motivstudie kommer att utföras 

med närläsning som metod och kommer att avslutas med en komparativ diskussion.  
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3. 1 GENUSTEORI – EN ÖVERBLICK 

Genusteorin har sin grund i feministisk litteraturteori som i sin tur har sina rötter i en 

feministisk tanketradition. Som teoretiskt verktyg och ramverk är existentialisten Simone de 

Beauvoir dess skapare med sin bok La deuxiéme sexe (1949): Det andra könet. De Beauvoirs 

teori om kön som en konstruktion där kvinna inte är någonting en föds till utan något som en 

blir, har haft stor inverkan på vår syn på manligt och kvinnligt, och uppmärksammat den 

patriarkala samhällsordningen. Simone de Beauvoir förklarar biologiska, psykologiska, 

historiska samt kulturella faktorer som använts för att legitimera patriarkatet och genom 

historien försatt kvinnan i en underordnad position i samhället.
12

 

 Kate Milletts bok Sexual politics (1969) är en annan nyckeltext för det feministisk teoretiska 

området och hennes bok publiceras i samma veva som en feministisk litteraturteori börjar ta 

form och etableras. Milletts undersöker, genom feministiska nyläsningar, dels den 

mansdominerande litteraturhistorien och dels hur den reproducerar en patriarkal världsbild. 

Milletts vill poängtera den maktstruktur som genomsyrar samhället och därmed också 

relationen och hierarkin mellan män och kvinnor, som sipprar in i samhällets alla nivåer och 

därmed även i litteraturen.
13

 

 Ett tredje bidrag till den feministiska teorin och i synnerhet för genusteorin är Judith Butlers 

Gender Trouble (1990), som ännu tydligare problematiserar genuspositioner och 

könsidentiterer. Butler ifrågasätter konstruktionerna av manligt och kvinnligt kön och 

problematiserar hur det till exempel sätter en transsexuell person i ett slags gränsland, hur 

könskonstruktionen gör personen identitetslös när de anatomiska dragen tillhör ett kön och 

dess sociala uttryck ett annat.
14

   

 Genusteori behandlar därmed hur kön konstrueras i litteraturen och hur sexualitet skildras 

men även på det sätt litteraturhistorien och litteraturkanon och dess urval påverkas av en 

patriarkal samhällsordning. Genusteorin har tydliga rötter i feministisk teori genom dess 

gemensamma teoretiska historia, metod och utgångspunkt. Jag ser därför genusteori som ett 

paraplybegrepp för feministiskt teori, mansforskning, intersektionalitet och queerteori, ett 

samlat begrepp på en teoretisk samling som rör analyser av kön, könsroller och sexualitet. Det 

är med andra ord mot denna bakgrund jag kommer att använda mig av teorin i min uppsats.  

 Som en del i den genusteoretiska bakgrunden kommer jag även att använda mig av 

begreppet genussystem som Yvonne Hirdman använder och förklarar i texten Genussystemet 

                                                 
12

 Tenngart, Paul, Litteraturteori (2010) Malmö: Gleerups utbildning AB, s. 113 ff. 
13

 Ibid, s. 116 ff. 
14

 Ibid, s. 122 ff. 
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– reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Genussystemet stomme vilar på 

föreställningen om en dikotomi – att manligt och kvinnligt skiljer sig åt och att den 

segregeringen bör upprätthållas, och på idén om en hierarkisk ordning könen emellan där det 

manliga är norm och det kvinnliga avvikande. Hirdman menar på att dessa två logiker stödjer 

varandra där isärhållandet mellan manligt och kvinnligt reproducerar bilden av det manliga 

som norm och vice versa. Den isärhållande strukturen delar in sysselsättning, platser och 

egenskaper efter kön, och kontraktet skapas och reproduceras genom kulturell överlagring, 

social integration och socialisering. Hirdman förklarar de olika reproduceringsprocesserna 

som olika nivåer där genussystemet ges mening och makt. Genom kulturell överlagring 

överförs föreställningar om en ideal kvinna och man och den ideala relationen dem emellan 

genom generationer, där det skapade könet ”ärvs”. Genom social integration möter vi 

varandra på arbetsplatsen, i skolan, på allmänna platser och där män och kvinnor samspelar 

och dess förutsättningar i det offentliga rummet tydligt skiljer sig åt. Genom socialisering 

överförs föreställningarna om manligt och kvinnligt på ett individuellt plan, där män och 

kvinnors sätt att känna, tänka, klä sig etc. regleras av genuskontraktet genom vår närmsta 

sociala krets.
15

 

 Hirdman frågar sig vad som händer när vi bryter genuskontraktet eller när vi pressar dess 

gränser, något hon benämner som en ”genuskoreografi, det spel/lek/drama/dans mellan könen 

som ständigt pågår: hur långt kan kontraktets gränser sträckas?”
16

 I min användning av 

Hirdmans teori om ett genussystem är det detta jag vill undersöka i mina romaner: vad händer 

med de skildrade kvinnorna när de bryter mot genuskontraktet? Finns genussystemets 

dikotomi och hierarki skildrad i romanerna, och hur förhåller sig huvudkaraktärerna till det i 

sitt skapande såväl som i sin övriga roll som kvinna? 

 

 

3. 2 RESPEKTABILITET – KÖN OCH KLASS 

Beverly Skegg beskriver i sin studie av arbetarklasskvinnor Att bli respektabel (1999) vikten 

av och strävan efter respektabilitet för att markera sin ställning i samhället. Skeggs vill visa på 

det sätt klass och klasstillhörighet bör vara en del i feministisk teori och i diskussionen av 

maktstrukturer: 

 

                                                 
15

 Hirdman, Yvonne, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Litteratursociologi - 

texter om litteratur och samhälle (1988) Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 458 ff. 
16

 Ibid, s. 464. 
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Respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecken på 

klasstillhörighet. Respektabiliteten präglar vårt sätt att tala, vem vi 

talar med, hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi vet 

vilka vi är (eller inte är). De som bryr sig om respektabilitet är oftast 

de som inte anses vara respektabla.
17

 

 

Respektabiliteten beskrivs på samma sätt som kön som någonting performativt, där 

idealbilden av en respektabel kvinna skapas genom hennes beteenden: ansvarsfullhet, 

behärskad heterosexualitet, omvårdande av andra och en lagom dos femininitet. Genom 

respektabilitet skapas avstånd till de ”andra” och det har historiskt sett använts som ett 

verktyg av medelklassen för att särskilja sig från arbetarklassen. 
18

 

 Skeggs använder sig av Pierre Bourdieus kapitalmetaforer som teoretisk utgångspunkt i sin 

studie, som även den är en klassteori och bygger på idén om att olika slags kapital finns 

tillgängligt i det sociala rummet och att det varierar utifrån samhällsgrupp. Bourdieu beskriver 

fyra typer av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Skeggs förklarar 

dem på följande sätt: 

 

1. Ekonomiskt kapital: hit hör inkomster, förmögenheter, ekonomiska 

arv samt penningtillgångar. 

2. Kulturellt kapital: kan förekomma i tre former – förkroppsligat 

kapital, det vill säga i forma av långvariga mentala och koppsliga 

dispositioner, objektifierat kapital, kapital i form av kulturella 

tillhörigheter och institutionaliserat kapital, vilket leder till sådant som 

utbildningskvalifikationer. Femininitets- och maskulinitetsdiskurser 

förkroppsligas och kan användas som kulturella resurser. Detta 

betyder inte att könsbaserade relationer är rent kulturella. Det är de 

inte. Kulturellt kapital existerar bara i förhållande till ett nätverk av 

andra kapitalformer. Kön bär på olika stort symboliskt kapital i olika 

sammanhang.  

3. Socialt kapital: resurser baserade på förbindelser och 

grupptillhörighet. Detta kapital alstras genom relationer. 

                                                 
17

 Skeggs, Beverly, Att bli respektabel (1999) Göteborg: Daidalos, s. 9.  
18

 Ibid, s. 14 ff.  
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4. Symboliskt kapital: detta är den form olika typer av kapital antar när 

de väl har varseblivits och erkänts vara legitima. Legitimering är den 

avgörande mekanismen i omvandlingen till makt. Kulturellt kapital 

måste legitimeras innan det kan få symbolisk makt. Kapital måste 

betraktas som legitimt innan det kan omsättas. Allt kapital är 

kontextsspecifikt. Alltså fördelas människor i det övergripande sociala 

rummet efter hur stor volym de totalt besitter, vilken sammansättning 

deras kapital har, vilken vikt de skilda kapitalformerna i deras 

sammanlagda kapital har jämfört med varandra och hur volymen och 

sammansättningen utvecklas med tiden enligt deras rörelsebana 

genom det sociala rummet. 
19

  

 

Beroende på social position har vi olika möjlighet att omsätta vårt kapital och olika 

möjligheter att förändra våra tillgångar. Skeggs menar att kvinnor, och särskilt 

arbetarklasskvinnor, har svårt att förändra sin situation då de från början har väldigt lite 

resurser att förhandla med.
20

 

 Respektabiliteten tar sig enligt Skeggs uttryck främst genom tre performativa områden: 

ansvarstagande, femininitet och heterosexualitet. Ansvarstagande eller ansvarskänsla är tätt 

sammankopplade med omvårdnad och osjälviskhet, och är ofta något som ingår i kvinnorollen 

och som kvinnor tidigt tränas i, med andra ord ett slags kulturellt kapital.
21

 ”Ansvarstagandet 

skänker respektabilitet” skriver Skeggs och visar på hur den strävan också leder till att 

upprätthålla ”köns- och klassbestämda utbildningskapital”.
22

  

 Femininiteten som respektabilitetsmarkör är ett sätt att som kvinna distansera sig från det 

som blivit arbetarklassens kvinnors position som vulgära, smaklösa och med ”oregerliga 

kroppsfunktioner”.
23

 ”Att bli respektabel innebär att man visar upp femininitet genom sitt 

utseende och sitt beteende” skriver Skeggs och femininiteten handlar således om att vårda sig 

själv på flera sätt, genom sitt utseende såväl som genom att vara renlig, att ta hand om sin 

kropp.
24

 Den konstruerade femininiteten tar sig uttryck i kläder, smink och smak men är noga 

utstuderad för att få kodas som respektabel, femininiteten ges med tydliga instruktioner om 

                                                 
19

 Skeggs, Att bli respektabel (1999), s. 20 ff. 
20

 Ibid, s. 22 ff. 
21

 Ibid, s. 92 ff. 
22

 Ibid, s. 100, 96. 
23

 Ibid, s. 160 ff. 
24

 Ibid, s. 163. 
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när och hur den får användas.
25

 Den beskrivs, i jämförelse med ansvarstagande och omvårdad, 

inte som lika viktig och som mer upplevt kopplat till deras kön än till deras personlighet: ”Det 

närmaste femininiteten kom något slags subjektivitet var genom glamouren.”
26

 Glamouren 

gör kvinnorna till subjekt istället för de passiva objekt som femininiteten skapar och blir ett 

varande istället för ett görande. Glamour beskrivs som en känslostruktur som är en 

kombination av attityd och utseende kopplad till femininiteten men en femininitet med 

självsäkerhet och stil. Genom glamouren tillåts kvinnorna att kombinera sexualitet med 

respektabilitet och använda sexualiteten som kulturellt kapital.
27

 

 Sexualitetens uttryck är viktigt men även sexuell läggning är avgörande för 

respektabiliteten. Heterosexualiteten är en respektabilitetsmarkör och en tydlig distinktion till 

den farliga och perversa sexualiteten hos rasifierade, arbetarklasskvinnor och homosexuella 

kvinnor.
28

 Heteronormativiteten är på samma sätt som könsnormer något strukturellt system 

som vi föds in i och som legitimerar varandra: 

 

Det är i heterosexualiteten sådana subjektspositioner som mor, hustru, 

flickvän definieras och institutionaliseras genom en 

upprepningsprocess, en reglerad och tvångsmässig repetition av 

normer, en ritualiserad produktion som vi varje dag är indragna i.
29

 

 

Avvikelser från normen är också där sexualitetens avvikelser hänvisas. Skeggs beskriver en 

visad och agerande sexualitet som något som historiskt sett refererats till något ociviliserat 

och därmed ingått i en postkolonialistisk diskurs där den avvikande och agerande sexualiteten 

utöver att handla om klass även handlat om ras. Den lesbiska kvinnan är ytterligare en 

avvikelse som hamnar jämte rasifierade och arbetarklasskvinnor i sexualitetsnormens 

marginaler. Att vara lesbisk är att helt tappa respektabilitet oavsett andra respektabla sidor och 

markörer, och definieras som något farligt, perverst och förorenande.
30

 

 Beverly Skeggs teori om respektabilitet är menat som ett feministiskt klassperspektiv och 

därmed med en stark förbindelse mellan klass och kön, där hennes utgångspunkt varit det 

brittiska klassystemet. Då min uppsats kommer att analysera klass skildrat i ett svenskt 

sammanhang och perspektiv, samt i ett historiskt perspektiv med ett klassamhälle i 

                                                 
25

 Skeggs, Att bli respektabel (1999), s. 170 ff. 
26

 Ibid, s. 176. 
27

 Ibid, s. 176 ff. 
28

 Ibid, s. 189 ff. 
29

 Ibid, s. 192. 
30

 Ibid, s. 194 ff. 
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förändring, kommer användningen av Skeggs respektabilitetsbegrepp utgå ifrån detta och 

därför kanske appliceras med ett bredare perspektiv. Jag ser att begreppet kan vara 

applicerbart på min genusanalys överlag, då begreppet respektabilitet och dess performativitet 

är så starkt förknippat med skapandet av kvinnlighet, där kön är klass. Jag kommer därför att 

använda mig av respektabilitet som ett viktigt klassbegrepp men även applicera det i 

karaktärernas skapande av kön.   

 

 

3. 3 GENRETEORI – KONSTNÄRSROMANEN OCH DESS KONVENTIONER 

Virginia Woolf beskriver i Ett eget rum hur hon tror att livet såg ut för en skrivande kvinna i 

London under 1500-talet och att det måste ha ”inneburit en känslomässig belastning och ett 

dilemma som mycket väl kan ha tagit död på henne.”
 31

 Formuleringen hade lika gärna kunnat 

vara en beskrivning av genren kvinnlig konstnärsroman. För så har det kvinnliga skapandet 

skildrats i konstnärsromanen: som ett dilemma mellan livet och konsten, en spänning som hör 

konstnärsromanen till men som hos kvinnorna vanligtvis lett till att de på något sätt förgjorts: 

”I männens fall heter valsituationen oftast ’kapitulation eller kamp’, medan den för kvinnorna 

stavas ’anpassning eller död’.”
32

 

 Kristina Fjelkestams avhandling Det sublimas politik – Emancipatorisk estetik i 1800-talets 

konstnärsromaner (2010) behandlar just ämnet kvinnlig konstnärsroman. Fjelkestam 

diskuterar det sätt som kvinnliga konstnärsromaner genom att skildra det sublima gjort 

politiska inlägg i den dåvarande emancipationen:  

 

I de konstnärsromaner av och om kvinnor som jag studerar i den här 

boken utgör det sublima en utåtriktad rörelse med kraft att förändra. 

[…] Frågor om demokrati, medborgarskap, gemenskap, fördelning, 

frihet och rättvisa var nämligen ständigt aktuella under seklet eftersom 

de aldrig infriades till fullo.
33

 

 

                                                 
31

 Woolf, Ett eget rum (2012), s. 64. 
32

 Fjelkestam, Kristina, Det sublimas politik – Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (2010) 

Göteborg: Makadam förlag, s. 43. 
33

 Ibid, s. 10. 
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Fjelkestam hävdar att den kvinnliga konstnärsromanen karaktäriseras av en kombination av 

det estetiska och politiska, där konstnärerna tvingas kämpa för kvinnliga rättigheter och mot 

ett patriarkalt samhälle.
34

  

 Avhandlingen inleds med en redogörelse för synen på den skapande kvinnan som fanns 

under 1700- och 1800-talet och visar på en könsseparatistisk syn på skapandet där kvinnors 

förmåga till det sublima, det stora skapandet, starkt ifrågasattes. Många ansåg att ”det 

Sublima motsvarar det manliga, medan dess motpol, det Sköna, motsvarar det kvinnliga.”
35

 

Fjelkestam visar på de kvinnliga konstnärernas situation och position i en skapande såväl som 

litterär tradition samt deras förhållande till konstnärsromanen, dess genretypiska drag och 

historia. Att de kvinnliga konstnärsromanerna betraktats som ett undantag och inte tillräknats i 

genren menar Kristina Fjelkestam dels beror på ett tematisk-formalistiskt arv från 

”Künstlerromanen”
36

 med en exkluderande tematik och form, dels en kulturteoretisk variabel: 

 

Genrebegreppet i specifikt kulturteoretisk mening är inte ett 

klassificeringsredskap, skulle jag vilja påstå, utan utgör istället en 

central kugge i den ideologiska process som skapar gränser och 

möjligheter för litteraturproduktionen vid en viss tid och på en viss 

plats.
37

 

 

Fjelkestam tittar vidare på konstnärsromanen och dess tradition. Den beskrivs vara en tydlig 

släkting till såväl bildningsromanen som utvecklingsromanen, med dess gemensamma fokus 

på utveckling eller avveckling. Theodor Robert Bowie, en professor i fransk litteratur, nämns 

i avhandlingen och Fjelkestam återger några av de punkter som enligt honom kartlägger den 

franska konstnärsromanen och alla de inslag av konstnärskapets vardag som definierar 

genren:  

 

beskrivning av den unge konstnären och hans tid i konstskola; 

arbetsmiljö i ateljé och natur; konstdiskussioner med kolleger; 

teoretiska monologer; kritik av konstetablissemanget; beskrivningar 

av Salongens utställningar; författargestalten som motpol till den 

målande konstnären; kärlekskomplikationer som inkräktar på den 

                                                 
34

 Fjelkestam, Det sublimas politik (2010), s. 50. 
35

 Ibid, s. 7. 
36

 Künstlerromanen är den tyska benämningen på konstnärsroman och där genren har sitt ursprung.  
37

 Fjelkestam, Det sublimas politik (2010), s. 40. 
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konstnärliga integriteten; gestalter som representerar verklighetens 

konstnärer.
38

 

 

Alla kriterier behövde inte förekomma men Bowie ansåg att det gav en bild av den ideala 

konstnärsromanen. Fjelkestam synliggör att Bowies ramar är gjorda utifrån konstnärsromaner 

skrivna av och om män, där den stora skillnaden utgörs av förhållandet mellan konsten och 

kärleken, mellan kall och familj. Som tidigare nämnts är konflikten central för genren men 

hur den yttrar sig, vad som får göras avkall på, grundar sig i könsnormer och skiljer sig åt 

mellan manliga och kvinnliga huvudkaraktärer. Fjelkestam hävdar att detta drag hos genren 

även gäller i form av metafiktion, där konstnärsromanen ofta beskyllts för att vara en 

självreflexion och där genren också beskrivs ha en yttre spänning mellan fakta och fiktion, 

verklighet och fantasi.   

 I min analys kommer jag att titta på hur romanerna förhåller sig till genren konstnärsroman, 

både dess manliga och kvinnliga konventioner, men jag kommer bara att undersöka den 

spänning mellan fakta och fiktion som rör sig inom romanvärlden, då jag i min undersökning 

är intresserad av det fiktiva motivet och inte en eventuell autofiktion.   

 

 

3. 4 INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV SOM ANALYTISKT VERKTYG 

Beverly Skeggs understryker i Att bli respektabel (1999) på vikten av en helhetssyn i analyser 

av maktstrukturer, där hon bland annat påpekar att ”vara, bli, öva och utföra femininitet är 

helt olika saker för kvinnor i skilda klasser, raser, åldrar och nationer”.
39

 Utan att använda 

begreppet skriver hon vid flera tillfällen in ett intersektionellt perspektiv i sin studie. Jag anser 

därför att Nina Lykkes text om intersektionalitet: Intersektionalitet – ett användbart begrepp 

för genusforskningen (2003) är ett bra komplement till Skeggs teori om respektabilitet och ett 

användbart verktyg i min analys av romanerna.  

 Intersektionalitet är en skandinavisk översättning av det engelska begreppet 

”intersectionality”, som i sin tur har sitt ursprung i verbet ”to intersect”: att genomskära eller 

att korsa.
40

 Begreppet är nytt men dess grundidé och syftet med begreppet har funnits inom 

genus- och feministisk forskning under en längre tid.
41

  Intersektionellt perspektiv används för 

                                                 
38

 Fjelkestam, Det sublimas politik (2010), s. 42. 
39

 Skeggs, Att bli respektabel (1997), s. 158. 
40

 Lykke, Nina, Intersektionalitet – ett användbart grepp för genusforskningen (2003) Kvinnovetenskaplig 

tidskrift nr 1, s. 48. 
41

 Ibid, s. 50. 



16 

 

att visa på hur olika mänskliga faktorer såsom kön, ålder, sexualitet, profession, etnicitet, 

funktionalitet, nationalitet etc., samverkar och påverkar samhälleliga maktasymmetrier och 

sociokulturella hierarkier. Begreppet synliggör en komplexitet genom en maktanalys som 

utgår från att dessa enskilda faktorer är sammankopplade till en oupplöslig enhet.
42

 Nina 

Lykke återger det som att vi alla ingår i ett ”intersektionellt nätverk av samhällsstrukturer och 

maktaxlar, vilka definierar en rad livsvillkor för oss.”
43

 Det intersektionella perspektivet 

belyser de faktorer som gemensamt skapar makt respektive vanmakt, där förutsättningarna 

kan skiljas avsevärt från kvinna till kvinna beroende på övriga faktorer och livssituation.  

 Det intersektionella perspektiv kommer att användas i min analys av romanerna och dess 

huvudkaraktärer: vilka förutsättningar de har, vad som skapar makt respektive vanmakt, och i 

en komparativ diskussion kommer ett sådant perspektiv kunna belysa och förklara de 

eventuella skillnaderna hos karaktärernas möjligheter.  

 

 

4.  FORSKNINGSÖVERSIKT 

På grund av bredden i mitt ämne och mängden primärlitteratur kommer min 

forskningsöversikt vara endast ett axplock av det som finns skrivet i ämnet och om de olika 

författarskapen, och jag har valt att prioriterat översikten till att gälla några få avhandlingar 

eller uppsatser. Jag har begränsat min forskningsöversikt till att beröra författarna och den 

aktuella primärlitteraturen vars frågeställningar, teori och infallsvinklar liknar min egen. Så 

utöver forskning om de aktuella verken är min översikt fokuserad på det motivet berör: det 

kvinnliga konstnärskapets förutsättningar. Då mängden forskning också skiljer sig åt mellan 

författarskapen kommer min forskningsöversikt att följa det mönstret och jag har valt att även 

inkludera C- och D-uppsatser i min forskningsöversikt för att möjliggöra en överblick hos 

författarskapen på mitt valda ämne.  

 

 

4. 1 ULLA BJERNE 

Det har forskats väldigt lite om Ulla Bjerne och hennes författarskap, och någon större 

översiktlig avhandling eller uppsats har jag inte kunnat hitta. Åsa Sarachu från Södertörns 

Högskola har skrivit en C-uppsats om Ulla Bjerne och fyra noveller ur hennes novellsamling 

                                                 
42

 Lykke, Intersektionalitet – ett användbart grepp för genusforskningen (2003), s. 48. 
43

 Ibid, s. 49. 
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Upptäckter (1918). I uppsatsen Tusen motstridiga röster – Tvära kast, djupa tröstlösa 

lidanden, och extrema sinnestillstånd i noveller av Ulla Bjerne (2004) undersöker Sarachu hur 

de utvalda novellerna förhåller sig till tidens slagord Den Nya Kvinnan samt hur Bjerne 

använt sig av melodrama i texternas uppbyggnad.  

 I Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1996) återfinns Ulla Bjerne och hennes författarskap 

under två rubriker: Den moderna svenskan skapas samt under Reseskildringar och 

livshistoria. Under den förstnämnda rubriken sätter kapitelförfattaren Birgitta Holm in Bjerne 

i ett litterärt sammanhang av kvinnliga författare och journalister som skapare av den moderna 

svenskan. Tillsammans med Elin Wägner, Marika Stiernstedt, Agnes von Krusenstjerna med 

flera beskrivs Ulla Bjerne tillhöra det viktiga litterära årtalet 1918. Bjernes roman Dårarnes 

väg utkom i ett sammanhang av kvinnliga samtidsskildringar. Dårarnes väg skildrade Paris 

och Senlis före krigsutbrottet likväl som hennes tidigare roman Mitt andra jag (1916) och 

Bjerne beskrivs av Holm som en representant för parisbohemen och Den Nya Kvinnan.
44

  

 Den andra rubriken Reseskildringar och livshistoria placerar Lisbeth Larsson in Bjerne i en 

liknande kontext men med utgångspunkten i en dåvarande självbiografisk trend hos kvinnliga 

författare: ”Det är kvinnor som vet att de överskridit inte bara nationella gränser utan också 

den traditionella kvinnlighetens.”
45

 Det är detta som Ulla Bjerne beskrivs skildra i sin 

självbiografiska serie Livet väntar dig (1955), Den glada otryggheten (1958) och Botad 

oskuld (1961). Larsson återberättar seriens övergripande handling som följer en ung kvinna 

med ”obändig frihetslängtan” som rör sig från en norrländsk småstad vidare genom Malmö, 

Trelleborg, Köpenhamn och slutligen till Paris. Med ekonomiskt stöd från en man som vill 

gifta sig med henne kan hon leva fritt, testa gränser och på vägen skapar hon ett nytt 

androgynt kvinnoideal: utseendemässigt klädd i byxor såväl som genom sin livsstil. I triologin 

beskrivs konstnärskapet också ta plats men dess slut beskrivs sluta i tragedi där ”Männen 

sviker och konstnärsmiljöns frihet från konventioner visar sig för kvinnans del vara detsamma 

som utsatthet.”
46

  

 Den självbiografiska serien berörs även i Kristina Fjelkestams studie Ungkarlsflickor, 

kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (2002) som presenterar hur kvinnlighet och kvinnor 

skildras i samtidsromaner av och om kvinnor under första hälften av 1900-talet. Ulla Bjerne 

återkommer igenom Fjelkestams studie och beskrivs inledningsvis även här som en skildrare 

av Den Nya Kvinnan. Men i Bjernes memoarsvits tredje del Botad oskuld får den en mörkare 

                                                 
44

 Holm, Birgitta, Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3: Vida världen, I Møller Jensen, Elisabeth & Fahlgren, 

Margaretha (red.), Den största rörelsen världen har sett (1996) Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, s. 137. 
45

 Holm, Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 3: Vida världen, Att skriva sitt jag i världen (1996), s. 243. 
46

 Ibid, s. 137, s.243. 
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gestaltning där Fjelkestam uppmärksammar hur gemenskapen mellan konstnärer och 

författare övergår till avundsjuka och maktutövande med våldtäkt som medel.
47

 Fjelkestam 

visar på hur sviten gestaltar en svårtydd gräns mellan ”en sexuellt utlevande kvinna, en 

’ungkarlsflicka’, och en prostituerad kvinna”. Som gestaltat exempel hänvisar Fjelkestam till 

när Ulla Bjerne beskriver hur hon anlitade skräddare för att sy en byxkjol, där både de utvalda 

skräddarna och plagget vid den tiden var starkt förknippad med prostituerade.
48

  

 Under kapitelrubriken Självförverkligandets självuppoffring undersöker Kristina Fjelkestam 

hur vissa städer under mellankrigstiden blev en plats för kvinnligt självförverkligande och 

Ulla Bjernes Ingen mans kvinna (1919) ges utrymme när Fjelkestam diskuterar hur ”de 

kvinnliga konstnärerna och författarna tvingas offra kärleken på konstens altare”.
49

 Romanen 

utspelar sig i Köpenhamn som i studien beskrivs som en nordisk ”Städernas stad” där 

författare och konstnärer samlades och moderna strömningar fick ta plats. Fjelkestam 

diskuterar Ingen mans kvinna utifrån konstnärsromanens konventioner och på de sätt den 

bryter mot dem när det är mannen och inte kvinnan som i slutändan får offras på ”konstens 

altare”. 
50

 Huvudkaraktären Irma framställs i studien som en typisk garçonne, svenskt översatt 

till ungkarlsflicka, och en fri och självständig själ. Tills hon förälskar sig och hon måste välja 

mellan Konsten och Kärleken, ett dilemma som Fjelkestam ser återkomma i berättelser om 

kvinnliga konstnärer och valet åberopas av en myndig röst. Men varifrån kommer den? 

Fjelkestam undrar vem eller vad rösten tillhör: 

 

De myndiga stämmorna som talar till de kvinnliga konstnärerna kan 

alltså dels tänkas ha en manlig klang, och därmed innefatta det 

manliga tolkningsföreträdets syn på vad kvinnor får och inte får göra. 

Men stämman kan dels tänkas vara kvinnans egen, inre röst. Fast tänk 

om rösten tillhör en annan kvinna – vem skulle du kunna tänkas tala 

så strängt till Irma?
51

 

 

Fjelkestam undersöker vidare Ulla Bjernes Ingen mans kvinna och dess intertextuella likheter 

med Edith Södergrans diktsamling Rosenaltaret, som utkom samma år, samt hur kvinnan 

                                                 
47

 Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (2002) Stockholm: Brutus 

Östlings Bokförlag Symposion AB, s. 12. 
48

 Ibid, s. 14. 
49

 Ibid, s. 49. 
50
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51
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beskrivs genom Irma och på vilket sätt romanen skildrar en längtan efter att via konsten 

möjliggöra ett slags könsöverskridande.
52

 

 

 

4. 2 BIRGITTA STENBERG 

Trots ett stort författarskap finns det inte mycket forskning om Birgitta Stenberg och hennes 

romankonst. Någon större översiktlig forskning har jag inte kunnat hitta utan de texter som 

finns publicerade fokuserar främst på hennes roman Kärlek i Europa (1981) och den 

självbiografiska romansvit den ingår i.   

 Klara Krantzs har skrivit magisteruppsatsen ”Jag vill inte göra allt det där som kvinnor 

måste” – Det kvinnliga medborgarskapets och författarskapets livslinje i Birgitta Stenbergs 

Kärlek i Europa (2013) som utifrån begreppet livslinje undersöker huvudkaraktären Birgitta 

och på de sätt hon bryter mot den kvinnliga manualen av medborgarskap och livsskeenden. 

Krantz beskriver begreppet livslinje utifrån en introduktion av Fanny Ambjörnsson och Maria 

Jönsson (som i sin tur är en sammanställning av begreppen ”the straight line” och ”life 

schedules”) och förklarar normer kring livets faser: vad som sker, vilken ordning de sker och 

att de sker i enlighet med en köns- och heteronormativ linje. Begreppet belyser också 

kroppens livslinje och riktning, att ”rikta sin kropp och begär mot ’rätt’ kropp och objekt.”
53

 

Krantz applicerar och sammansätter konceptet om en livslinje på medborgarskap, där 

benämningen förstås som att genom en kulturell tillhörighet eller gemenskap välja hur en 

lever sitt liv. Utifrån den bakgrunden undersöker Krantz på det sätt Birgitta förhåller sig till 

det kvinnliga medborgarskapet och dess livslinje i förhållande till sin alternativa livsmanual 

som författare.
54

 Uppsatsens analys fokuserar mycket på Birgittas relationer och hur det 

kvinnliga medborgarskapets livslinje förespråkas och etableras genom karaktärerna i hennes 

närhet, samt hur författarskapets livslinje skapas, upprätthålls och försvåras i mötet med 

andra.  

 I en annan magisteruppsats om romanen undersöks det kvinnliga subjektet, den skildrade 

sexualiteten och romanens politiska potential utifrån ett feministiskt- och queerperspektiv. I 

Syndens Scheherazade – En studie av subjekt och sexualitet i Birgitta Stenbergs Kärlek i 

Europa (2013) använder sig Rebecka Lundberg av Beverly Skeggs respektabilitetsteori samt 

av Judith Butlers teori om heteronormativiteten och det teoretiska verktyget ”den 
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heterosexuella matrisen”. Genom det teoretiska ramverket analyserar och problematiserar 

Lundberg begreppet kvinna och på vilket sätt en kön- och genusdikotomi påverkar ett subjekt 

som bryter mot rådande normer.
55

 Lundberg diskuterar i uppsatsen huvudpersonen Birgittas 

sexualitet och hur den skildras, där såväl hennes heterosexuella som lesbiska sexuella 

relationer behandlas i uppsatsen. Men förhållandet till den egna kroppen konstateras som 

motsägelsefullt hos den skildrade Birgitta där den både ska ”regleras och övervakas för att 

passera som respektabel, å andra sidan fungerar kroppen som ett möjligt symboliskt kapital i 

en tillvaro där kvinnors tillgång till övrigt kapital är begränsat.”
56

 Lundberg analyserar vidare 

begreppet kvinna och belyser hur Birgitta ser på sig själv och sin egen kvinnlighet i 

förhållande till andra kvinnor, där kvinnorna på barrikaden blir en motbild och ett 

kvinnokollektiv hon inte inkluderas i.
57

 Uppsatsen tar upp hur skrivandet också sätts i 

förhållande till kön och sexualitet. Den behandlar hur Birgittas upplevelser får en distans då 

dess funktion är att samla material till skrivandet och trigga dess process, samt hur romanens 

intertextualitet fokuserar på den samkönade kärleken och om den har ett lyckligt slut. 
58

 

 I Birgitta Holms essäsamling Tusen år av ögonblick – Från den heliga Birgitta till den 

syndiga (2002) syftar ”den syndiga Birgitta” på Birgitta Stenberg och Holms essä om 

författaren fokuserar på romanen Kärlek i Europa och på dess skildring av dåtidens Europa. 

Samlingens övergripande undersökning berör just verklighetsskildringar och Holm vill, i 

Erich Auerbachs Mimesis (1953) anda, titta på hur verklighet och vardag skildrats i ett 

axplock av svensk litteratur genom historien. Holms essä om Birgitta Stenberg och Kärlek i 

Europa försätter romanen i en historisk kontext och på det sätt den speglas i texten och dess 

förlopp. Den unga Birgitta med författardrömmar ger sig ut i Europa och Holm lyfter fram 

beskrivningarna av hennes kropp och uttrycket av hennes sexualitet som en kontrast till ett för 

tiden alltmer öppnare Europa: ”Birgitta är instängd i sin kvinnokropp med dess utsöndringar 

och pinande kläder. Men kvinnokroppen är också ett användbart instrument.”
59

 Holm placerar 

huvudkaraktären i en samtid där männen äger världen och dess positioner, och för att vinna 

mark som kvinna var sexualiteten och den kvinnliga kroppen ett maktmedel. Men utöver 

sexualitet och kvinnlighet var klass ett annat kriterium som skapade möjligheter för kvinnor, 

och att Birgitta kunde läsa vidare på gymnasium och ta studenten var för tiden högst ovanligt 
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och ett privilegium för flickor. ”Birgitta är en produkt av svensk borgerlighet” menar Holm 

och placerar henne därmed i en kontext av klass. Men Birgitta är frihetstörstande och längtar 

ut och bort från Sverige. Holm beskriver romanen just som en skildring av att i flera 

avseenden bryta sig ut.
60

 Birgittas skildrade homosexualitet och sexuella experiment är en del 

av utbrytningen där jaget blir ett instrument, ett verktyg. Enligt Birgitta Holm skulle dessa 

erotiska och emellanåt våldsamma skildringar ha fått romanen refuserats om Stenberg försökt 

få den publicerad under samma tidsperiod som romanen utspelar sig på: ”Att romanen skulle 

ha sett annorlunda ut på femtiotalet är uppenbart.” Men kropp och sexualitet får i Kärlek i 

Europa en stor roll i gestaltningen av frihet menar Holm, där både kropp och själ får sina 

begär tillfredsställda.
61

  

 Holm berör också det register av välkända, för att inte säga historiska personer som romanen 

berör och befolkas av, med allt från hänvisningar till Columbus, Den heliga Birgitta, Selma 

Lagerlöf och närvaron av Simone de Beauvoir. Poeten Paul Andersson förekommer flitigt i 

romanen och enligt Holm som Birgittas litterära mentor och inspirationskälla. Holm 

framhåller att det är hans öppenhet och gränslöshet som präglar Birgitta, och hans motto att 

”utnyttja sig själv”.
62

 Något som Holm avslutningsvis knyter an till det citat som romanen 

inleds med: ”I live not in myself, but I become / Portion of that around me” och som något 

som sammanfattar Stenbergs roman som en skildring av ”En kärlek i skådande”.
63

   

 

 

4. 3 KERSTIN EKMAN 

Eftersom Kerstin Ekmans författarskap är stort i såväl litterär volym som i plats på det 

litterära fältet, finns det mycket skrivet om hennes böcker och hennes författarskap. Jag har 

därför i detta avsnitt fått göra en än mer tydligare avgränsning och fokuserat på större 

avhandlingar och uppsatser som berör Grand final i Skojarbranschen eller det motiv som jag 

undersöker. 

 Maria Schottenius har skrivit den omfattande avhandlingen Den kvinnliga hemligheten – En 

studie i Kerstin Ekmans berättarkonst (1992) som fokuserar på Ekmans romansvit om staden 

Katrineholm (Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus) med utgångspunkt 

i svitens sista del En stad av ljus (1983). Romanerna beskrivs som en berättelse om 

urbaniseringens process och byggandet av staden å ena sidan, och om kvinnorna i den å andra 
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sidan. Schottenius vill undersöka det dolda berättandet i Kerstin Ekmans författarskap, vad 

som rör sig mellan raderna och under den egentliga berättelsen, på det sätt kvinnorna i 

romanen blir en kanal för berättelsen och dess dolda rum. 

 

Det är som om läsaren fick hemliga koder och underjordiska 

meddelanden i textens djupaste skikt. Där nere är det som 

kvinnomedvetandet formas och hatet pyr medan ytan kan se ganska 

prydlig ut. [...] De kontexter som här finns med i tolkningen av hennes 

romaner har ofta karaktären av texten med hemliga budskap, dolda av 

många yttre och inre höljen.
64

  

 

För att nå dessa dolda rum använder sig Schottenius bland annat av Jungs idéer om människan 

och dess psyke. I Jungs modell för psykisk analys ingår ett sökande efter berättelsen bakom 

en patients framförda redogörelse och på samma sätt använder Schottenius modellen för att 

hitta karaktärernas undre berättelse: det som inte explicit skrivs ut men som gömmer sig 

mellan raderna. Maria Schottenius applicerar inledningsvis modellen på karaktären Ann-

Marie i romanen En stad av ljus men Jungs tankar följer med och återkommer under 

avhandlingen.
65

  

 Schottenius behandlar Ekmans berättartekniska grepp, hennes närhet till Selma Lagerlöfs 

författarskap, användningen av myter och symboler, det metafiktiva berättandet och på vilket 

sett Ekmans litteratur kan ses som feministisk.  

 Ytterligare en omfattande avhandling är skriven av AnnSofi Andersdotter: Det mörka våldet 

– Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap (2005) och undersöker det 

återkommande våldet och dess kvinnliga offer i Ekmans författarskap och om det utgör en 

drivande process i berättandet. Andersdotter utgår ifrån Julia Kristevas psykoanalytiska 

litteraturteori om ett subjekt i process:  

 

För synen på litteratur innebär det att hon i själva det litterära 

skapandet uppfattar en dialektik mellan det språkliga subjektet och 
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den preverbala driftsladdade erfarenheten hos subjektet. Den litterära 

texten är spåren av en sådan process.
66

 

 

Andersdotters undersökning rör alltså ett samband mellan subjekt, språk och skapande där 

tolkningen gäller ”spåren av en subjektsprocess i texten. Tolkningen gäller inte den 

skrivandes psyke”.
67

 Analysen tar avstamp i Kerstin Ekmans inledande författarskap och de 

sex detektivromanerna 30 meter mord (1959), Han rör på sig (1960), Kalla famnen (1960), 

De tre små mästarna (1961), Den brinnande ugnen (1962) och Dödsklockan (1963). 

Andersdotter kartlägger detektivromanernas genretypiska drag, dess berättarstrukturer och det 

faktum att romanerna har ett gemensamt motiv till brott.  Andersdotter uppmärksammar valet 

av genre för att det ”framstår som en metafor för den våldsfixering som framträder på olika 

sätt i författarskapet” och för att den verkar lägga en slags grund för det våld ”som i senare 

verk kommer att ta sig andra uttryck”.
68

 Vidare analyseras romanerna Pukehornet (1967), 

Mörker och blåbärsris (1972), Häxringarna (1974), Springkällan (1976), Änglahuset (1979) 

samt diktberättelsen Knivkastarens kvinna (1990). Andersdotter väljer att följa författarskapet 

i kronologisk ordning och avsluta med Knivkastarens kvinna (1990), trots Ekmans 

publicerade verk mellan Änglahuset och efter Knivkastarens kvinna, då Andersdotter menar 

att det är nödvändigt för att kunna urskilja en eventuell progression i subjektsprocessen. Valet 

av Knivkastarens kvinna motiveras dels av att den skrevs i ett tidigare skede men dröjde med 

publicering, och dels för att subjektprocessen som Andersdotter vill undersöka förändras och 

når en slags vila i diktberättelsen.  

 Slutligen vill jag lyfta fram en magisteruppsats i genusvetenskap skriven av Carina Holm 

som tillsammans med två andra romaner lyfter fram Grand final i Skojarbranschen i en 

undersökning om skildringar av skeva kroppar (som avviker från skönhetsidealet). Holm 

analyserar utöver Ekmans roman Igelkottens elegans (2009) av Muriel Barbery och Majgull 

Axelssons Moderspassion (2011). Holm beskriver ansatsen i sin uppsats: 

 

För att synliggöra kontrasten som gör att kroppar ses som skeva, 

osymmetriska, stora, gamla osv. vill jag undersöka skönhetsidealets 
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betydelse, dess förhållande till makt och dess betydelse för skapandet 

av det kvinnliga groteska.
69

 

 

Holm använder sig av Beverly Skeggs respektabilitetsteori och Butlers teori om 

performativitet i sin undersökning av ”den kvinnliga grotesken”, ett begrepp för en figur som 

inte deltar i skapandet av femininitet utan tvärtom ägnar sig åt görandet av en ofeminin 

kvinnlighet. Figuren bryter på så sätt mot den patriarkala ordningen samtidigt som de från 

början inte tillhör den utan befinner sig redan i ett utanförskap.
70

 

 I sin analys av Grand final i Skojarbranschen belyser Holm karaktärerna Lillemor och 

Babba och deras polaritet som sätts i förhållande till det kreativa skapandet. Babba beskrivs 

som en gestaltning av figuren den kvinnliga grotesken där både hennes kroppsliga alstrande 

(äta, dricka, ha sex) och hennes kreativa alster går i linje med hur den kvinnliga grotesken har 

beskrivits. Det är genom Babba som det groteska och parodiska ofta framförs genom.
71

 Holm 

beskriver hur grotesken i Grand final i Skojarbranschen används:  

 

i dess ursprungliga syfte, att vända ”upp-och-ner” på hierarkier och 

förlöjliga makten, patriarkatet, och kan ses som ett svar på Bachtins 

syn på ”senile, pregnant hags”. Den kvinnliga grotesken är en 

feministisk figur som gör motstånd mot ”konsten att bli betraktad” och 

blir befriad.
72

 

 

Lillemor blir då enligt Holm i jämförelse med Babba symbol för det feminina, för det 

respektabla och som aktivt skapar sin kvinnlighet. Holm placerar de båda kvinnorna och 

maktrelationen dem emellan i en såväl klass- som patriarkal struktur. Vidare diskuterar 

uppsatsen Ekmans användande av mytologiska figurer för att skapa sina karaktärer samt hur 

”the madwomen in the attic”, figuren och motivet för den förtryckta kvinnliga kreativiteten, 

förekommer och kommer ner från vinden i Grand final i Skojarbranschen. Holm belyser 

också hur romanens komiska inslag blir ett feministiskt verktyg för att skapa plats för den 

kvinnliga huvudkaraktärens groteskhet och normbrytande beteende, där sexualiteten berörs 

som en av dessa.   
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5.  ANALYS 

I min analys kommer jag att presentera författarna, deras författarskap och de valda 

romanerna var för sig, där jag beskriver deras handling och form i korta drag, samt presenterar 

mina upptäckter kring motivet av den skrivande kvinnan. Jag kommer även att sätta motivet i 

förhållande till genren konstnärsroman och visa på vilka uttryck den tar sig i vardera roman.  

 Eftersom uppsatsen är en motivstudie har jag med andra ord inte möjlighet att beröra 

romanernas helhet utan begränsar mig till att analysera de delar som berör mitt valda motiv.  

 

 

5. 2   ULLA BJERNE OCH INGEN MANS KVINNA 

Ulla Bjerne (1890-1969) föddes som Cecilia Gully Ohlson i en liten stad i Norrland. Hon gick 

en handelsutbildning i Stockholm och rörde sig sedan mellan Sverige, Köpenhamn och till 

konstnärs- och författarkretsarna i Paris, för att slutligen bosätta sig i Finland.
73

 Bjerne 

debuterade 1916 med romanen Mitt andra jag. Utöver romaner skrev hon både noveller och 

diktsamlingar.
74

 Hennes romaner beskrivs ha tillhört genren kvinnlig konstnärsroman och ett 

antal av hennes verk finns idag tillgängliga som e-böcker via Albert Bonniers Förlag.
75

 Ulla 

Bjerne blev hennes författarnamn även efter att hon gift sig och bytt namn till Biaudet, men 

hon använde sig också av pseudonym, bland annat av namnet Lars Doll.
76

  

 Bjernes roman Ingen mans kvinna publicerades 1919 och är Bjernes tredje publicerade 

roman. Den utspelar sig i Danmark, i Köpenhamn och är en samtidsroman som skildrar det 

kvinnliga konstnärskapets dilemman. Vi får följa huvudkaraktären Irma Borch som redan i 

bokens början är en publicerad författare men som slits mellan konsten, kärleken och 

kvinnonormen. Irma förälskar sig i Ulf men förälskelsen leder inte vidare till någon relation 

och hon åker bort från staden för att fokusera på skrivandet. Men kärleken till Ulf består och 

hon slits mellan tanken på att vara någons och att vara sin egen.  

 Boken är indelad i tre kapitel som pendlar mellan stad och land: första kapitlet befinner sig 

Irma i Köpenhamn, i det andra kapitlet har hon hyrt ett hus i byn Näsund och det tredje 
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kapitlet utspelar sig återigen i staden. Den har en heterodiegetisk och intradiegetisk berättare 

där karaktären Irma är den som främst fokaliseras internt men som emellanåt skiftar och även 

andra karaktärer fokaliseras.  

 

 

5. 2. 1   MOTIVET: DEN SKRIVANDE KVINNAN 

Irma Borch står i romanens centrum i rollen som den skrivande kvinnan. Romanens essens rör 

sig kring hennes författarskap, de förutsättningar och ramar, val och avkall som hon får göra 

som en kvinna som hänger sig åt skrivandet. Redan tidigt i romanen antyds i en dialog mellan 

Irma och Ulf att som kvinna ges begränsade ämnen att skriva om: 

 

− Vad håller du på att skriva, sade han och såg bortåt skrivbordet, där 

pappersarken lågo. 

− Om detsamma, du. Bara på ett annat sätt. 

− Ja, ni kvinnor skriver väl bara om ett, sade han dröjande med ett 

litet leende. 

− Ja, vi kvinnor skriver bara om ett, svarade hon.
77

  

 

Det är svårt att avgöra om påståendet om kvinnors skrivande är menat som en retsam 

kommentar eller som ett allvarligt konstaterande, och om Irmas svar på den antyder att hon 

låter honom hållas eller att hon håller med.  

Fördomarna om kvinnors skapande och skrivande återkommer och yttras såväl från Irma 

själv som från hennes omgivning. De konstnärliga sällskapen hon rör sig i beskrivs till stor 

del vara indelade efter kön och att de pratar om konsten på olika sätt. Männen beskrivs tala 

om skapandet i sterila termer, utan varken entusiasm eller passion: ”De avhandlade ämnet 

konst ungefär som man avhandlade tillverkningen av en möbel”.
78

 Irma känner sig besviken 

över att skapandet för de manliga konstnärerna avfärdas som enbart ett hantverk men ser 

också igenom det som en jargong, då de i nästa stund ”berömde sig av att vara oförstådda av 

sin samtid, byggde sitt hopp som genier och framstående människor därpå”.
79

 De kvinnliga 

konstnärerna har en annan jargong som å ena sidan beskrivs bestå av uppmuntran till 

varandras konstnärskap och å andra sidan präglad av en politisk diskussion: ”De talade om 
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mannens illojala konkurrens, kvinnans förtryckta ställning och dåliga arbetslöner”.
80

 Irma 

tycker att diskussionen tillhör ”borgaren att avhandla dessa saker, och inte konstnären, vilket 

gjorde sin insats för insatsens skull, utan att bekymra sig om vinsten eller förlusten”.
81

 

Gruppen av kvinnliga konstnärer beskrivs behöva förhålla sig till rollen som kvinna i sitt 

skapande, där familjelivet med giftermål och barn fortfarande är en kompromisslös del i deras 

liv. För att kunna hänge sig åt konsten blir lösningen för dem att barnen utackorderas. Irma 

känner sig inte hemma i någon av dessa konstnärliga sällskap. För henne handlar 

konstnärskapet om konsten, inte om vare sig om pengar eller om prestige, utan om passionen 

för skapandet, det gemensamma brinnande intresset.  

Ingen mans kvinna skildrar med andra ord det kvinnliga konstnärskapet uttryckt likväl hos 

gruppen som hos den enskilde, och gör det med en tydlig skillnad dem emellan. De kvinnliga 

konstnärerna som grupp skildras med en gemenskap, med ett systerskap och som en 

gruppidentitet där alla villkoren är lika och målen densamma: ”då de inte blott voro ett uttryck 

för personen, men också för hela flocken.”
82

 Detta är något som dels kan ses som ett 

berättartekniskt grepp för att förstärka Irmas känsla av utanförskap och dels som en skildring 

av spänningen mellan grupp och individ. Som läsare blir jag också konfunderad: varför kan 

Irma inte finna gemenskap och styrka hos de som slåss för den skapande kvinnans rätt? I ett 

kapitel tidigare återfinns bilden av dessa kvinnosakskvinnor och Irma beskriver sin syn på 

idealkvinnan:  

 

Ordet kvinna stod för henne som livets vackraste begrepp. De väsen, 

som i gathörnen hurrade för rösträtt och likställdhet, som arbetade 

med händer och fötter på att avlösa männen som själasörjare och 

andliga ledare för ett folk – dem fann hon enbart löjliga, vrångbilder 

av det som naturen en gång menat med kvinnan. Det var 

högfärdsgalenskap och i de flesta fall den rena dumheten och bristen 

på självkritik. Den största kvinnan var nu en gång för alla ej begåvad 

med hjärnans intelligens – men med något som var mycket större – 

hjärtats.
83
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Det är genussystemets dikotomi och hierarkiska ordning som Irma beskriver, där män och 

kvinnor antyds skilja sig åt i egenskaper och färdigheter, där män är hjärna och kvinnor hjärta. 

Precis som Yvonne Hirdman uttrycker det: ”Isärhållningens grunduttryck finns i 

arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga.”
84

 Irma 

benämner kvinnosakskvinnorna som icke-kvinnor, som ”väsen”, då de bryter mot 

genuskontraktet. Att hålla sig till genussystemet är att vara respektabel, att behålla sin 

ställning i det sociala rummet. Trots att Irma verkar orubbligt definitiv i sitt resonemang om 

kvinnan skaver genuskontraktet även hos henne, speciellt i relation till skrivandet.  

    

Hon ville ju det oändliga. När hon kände det så, varför gav hon inte 

då sitt hjärta, sitt blod och sin kärlek till arbetet? Det skulle aldrig 

svika henne. […] Men det fanns någonting annat – En man med ett 

par tungsinta ögon, som kunde bli strålande och varma. En dröm om 

ett par mjuka barnaarmar. […] Något inom henne reste sig, vred sig 

i ängslan. En fråga: Är det dig nog? Men knappt var denna fråga 

uttalad, förrän hon fylldes med skam. Skam över att hon som kvinna 

kände detta tvivel.
85

 

  

Att vara kvinna ska per definition inkludera familj och barn, och det ska vara tillräckligt för 

hennes lycka. Men Irma tvivlar på det och sätter det i förhållande till vad skrivandet ger henne 

– det oändliga. Att vara författare och att vara kvinna är enligt Irma inte förenbart: ”Felet 

bestod däri, att hon var mera människa än konstnär. Det återstod endast ett: Människan, 

kvinnan, måste dö i henne för att giva konstnären rum.”
86

 För henne är valet mellan skapandet 

och kärleken den stora frågan, för henne ett antingen-eller-dilemma. Samtidigt som hon är 

medveten om att andra kvinnor har kunnat välja annorlunda:  

 

det fanns ju kvinnor, som aldrig ställdes inför ett val, som hade rätt att 

leva ändå utan att behöva offra en del av sig själva. Men vad hade hon 

med de andra att göra. Nu gällde det henne – henne allena. Valde hon 
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inte blev det hela ett trasigt ingenting. Ett liv som kvinna utan man – 

ett liv som författare utan konstnärlighet.
87

 

 

Slitningen finns mellan hennes två identiteter som författare och som kvinna. Där männen 

beskrivs spela på en annan planhalva: ”För mannen var kärleken och konsten något som hörde 

samman. För kvinnan två vitt skilda poler.”
88

 

 Därför blir förälskelsen till Ulf så svår. Ur en ekonomisk aspekt (som jag kommer att 

återkomma till senare i min analys) har Irma inget egentligt behov av att ingå i ett äktenskap, 

som för den tiden kunde innebära trygghet till en försörjning. Skeggs beskriver att 

äktenskapet för många (arbetarklass)kvinnor kan ge en känsla av kontroll och makt, och 

samtidigt vara en offentlig bekräftelse på att vara såväl åtråvärd som lyckad. Äktenskapet ger, 

enligt Skeggs, ett löfte om ekonomisk och känslomässig stabilitet, och en slags kulturell 

legitimitet.
89

 För Irma handlar det mer om det som Skeggs beskriver, att äktenskapet handlar 

om en normativ handling som bekräftar hennes identitet som kvinna. Att vara någons kvinna 

är viktigt för Irma, samtidigt som kärleken måste vara en ingrediens: ”Är det då säkert, att du 

misslyckas som kvinna? sade en röst inom henne. Kanske har du ännu inte mött den mannen, 

vars kvinna du skulle vara – ”.
90

 Irma gör ett aktivt val att gifta sig med Ulf men sedan 

revideras valet av ödets nyck när Ulf dör, och vid hans grav står hon och lyssnar ”Men hon 

hör inte rösten. Det är så underligt stilla inom henne.”
91

 

 Det är inte bara som kvinna hon är otillräckligt utan även som författare och som läsare. 

Hennes intresse för litteratur beskrivs landa i författarens biografi med större intresse för deras 

livsvåndor och begär än ”för deras produktion, som i många fall endast gav en svag återglans 

av deras flammande själv”.
92

 Men utan att ta hänsyn till någon litterär kanon och norm är 

hennes sätt ”ensidigt, ett fel, ja, ett ohjälpligt fel till och med, att betrakta litteratur från den 

synpunkten. Men hon var född sådan” och påpekas av andra som ”en brist i hennes 

bildning”.
93

 Det liknar vad Skeggs benämner som ”kunskapsrelationer”, där kunskapen har ett 

subjekt som vet och ett objekt som vi vet något om: ”Den traditionella distinktionen mellan 

objekt och subjekt belyser kunskapens roll i (re)produktionen av makt och legitimitet.”
94

 Trots 

att hon är författare, ett legitimt epitet, har hon som kvinna inte legitimitet nog att avvika från 
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en litterär norm och därmed motsäga en allmän kanon. Som kvinna är hon ett objekt och 

därmed inte en legitim ”vetare” i sammanhanget. Ur ett intersektionellt perspektiv samverkar 

faktorerna sysselsättning, kön och utbildning till en gemensam maktasymmetri där Irmas roll 

som författare ger en viss makt medan det faktum att hon är kvinna och därmed också till viss 

del outbildad, sett utifrån hennes samtid, skapar vanmakt.  

 Dock har Irma en annan faktor till sin fördel, som hon har gemensamt med gruppen av 

skapande kvinnor, och det är privilegiet av att ha god ekonomi. Irma beskriver aldrig det 

ekonomiska som ett problem och trots att hon är ogift har hon möjlighet till egen bostad samt 

möjlighet att hyra ytterligare ett tillfälligt boende under en längre tid. Gruppen av skapande 

kvinnor utackorderar sina barn till förmån för konsten, något som var ett privilegium för en 

välbärgad (och gift) kvinna. De skapande kvinnornas frihet är på så sätt kopplade till deras 

äktenskap, medan det för Irma kopplas till hennes författarskap som är den enda 

inkomstkällan som nämns i romanen. Hon har med andra ord enligt Virginia Woolfs kriterier 

både tillgång till det egna rummet och till en egen inkomst. Dock tillhör Irma från början ett 

högre samhällsskikt och kan därför medföra en för läsaren dold inkomstkälla i form av arv 

eller liknande. Men borgerligheten är en klassidentitet som Irma känner sig obekväm över att 

bära: 

 

Hon hade gått från borgerskapet i hopp att hos konstnärerna finna 

något av det hon sökte. Deras fria seder och skick tilltalade henne 

visserligen, men i sitt innersta kände hon lika främmande inför dem, 

som inför det borgerliga samfundet.
95

  

 

Att ha pengar ger henne förutsättningar för skapandet och för sitt självbestämmande men hon 

frånsäger sig sin klasstillhörighet, och varken borgerligheten eller det bohemiska levnadssättet 

utgör en hemvist. Irma skildras med en rotlöshet och ensamhet som hon både omfamnar i sitt 

skrivande och söker sig bort ifrån i jakt på kärleken.  

 

 

5. 2. 2   DEN RESPEKTABLA 

Något som tycks följa den skrivande kvinnan åt i uppsatsens tre konstnärsromaner är 

återkommande karaktärer som på olika sätt vill att huvudkaraktären ska bibehålla sin 
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respektabilitet. I det här fallet finns det flera sådana och respektabiliteten rör både Irmas roll 

som författare och litterär kännare samt i rollen som kvinna.  

 Irmas väninna Magda är en av dem som ser till att Irmas val präglas av respektabilitet. Här 

gäller det främst valet av make och Magda uppmuntrar till en början Irma att inleda en 

relation med Ulf för att sedan, när andra möjliga kandidater visar sig, tycka att det finns bättre 

alternativ:  

 

- Ja, men Falkenstjerna, det är väl någonting i alla fall. Det är annat det 

än de fattiga artisterna du annars umgås med. Och så stilig han är 

sedan och så rik. Om du gifter dig med honom blir du grevinnan 

Falkenstjerna.
96

 

 

Magdas version av respektabilitet är här tydligt kopplat till klass men sätts också i förhållande 

till utseende och social position, något som hon återkommer till: ”Jag anser, att en förnuftig 

kvinna bör sträva efter att skaffa sig en så säker ställning som möjligt inom societéten.”
97

  

 Kön och klass fortsätter följas åt som respektabilitetsmarkörer i Ingen mans kvinna och som 

med hjälp av performativa medel såsom utseende, sociala relationer och livsval skapar 

respektabilitet. Med andra ord, enligt Bourdieus klassteori som Skeggs relaterar till, handlar 

det om att skapa sig olika typer av kapital. En annan kvinna som övervakare (eller kritiker) av 

Irmas respektabilitet är båtbyggarens hustru, ”gumman”, som Irma hyrde ett rum hos under 

hennes första vistelse i Näsund. Gumman anmärker på hennes klädsel ”som simpelt och 

alltför flärdlöst till en fin dam” och undrar varför hon inte har varken fina klänningar eller 

”ringar i öronen och spännen på skorna.”
98

 Klädseln blir en femininitetsmarkör, ett sätt att 

visa på sin kvinnlighet, något som frustrerar gumman när Irma väljer att klä sig i byxor och 

tröja. Men Skeggs menar att respektabiliteten ”innebär att man visar upp femininitet genom 

sitt utseende och sitt beteende.”
99

 I Ingen mans kvinna är det beteendet som männen i 

romanen påpekar hos Irma. Hon återberättar en sekvens när hennes pappa skäller på henne för 

att umgås med en pojke han inte finner god nog för henne: ” − Du skall hålla dig uppe, flicka! 

Du skall inte umgås med fattiglappar och ovärdiga individer.”
100

 Det är genom det sociala 

kapitalet Irmas respektabilitet kan skyddas enligt hennes pappa. Även Ulf bekymrar sig över 
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hennes sociala kapital och agerar beskyddare likväl som kritiker av Irmas respektabilitet: 

beskyddare när han inte vill att hon ska komma och besöka honom alltför sent, ”Någon kunde 

se dig”, och en kritiker när han anklagar henne för att bli löjlig när hon dricker alkohol i 

sällskap med sina kamrater.
101

  

 När det gäller hennes respektabilitet som författare har jag tidigare i analysen nämnt hur 

hennes syn på litteratur kritiseras av andra romankaraktärer och att relationen till andra 

konstnärer och författare är komplex. Den komplexiteten kvarstår genom hela romanen och 

vid mötet av en manlig författarkollega får hon respons på sin senaste roman med en tvetydig 

gratulation: ”Du har ju gjort dig ett litet namn med den här boken, fast ämnet var banalt och 

utslitet.”
102

 När Irma sedan meddelar att hon ska gifta sig med en officer anses det kunna 

påverka hennes författarskap:  

 

Så går det också åt helvete med din talang, utbrister han energiskt. Om 

det hade varit en konstnär men en officer – tänk, bara en sådan miljö 

du kommer in i! Har du tänkt på den sidan av saken?
103

 

 

Det är återigen det sociala kapital som ska skyddas. För att hon som författare ska få behålla 

sin sociala position kan hon inte gifta sig med någon som saknar symboliskt (eller kulturellt) 

kapital, då hennes kapital som kvinna i övrigt är begränsade.  

 I Ingen mans kvinna kretsar respektabilitetsdiskursen kring kön och klass men den bär på en 

komplexitet. I romanen gestaltas emellanåt klass genom kön, ibland genom ekonomisk status 

men även genom social position. Klass och respektabilitetsbegreppet får i Ingen mans kvinna 

därmed innefatta en mångfald som ger representationen av ”den respektabla” genom flera 

ansikten. Samtidigt kan det ses som en del i begreppets styrka: att respektabiliteten har en 

subjektivitet som å ena sidan gör den diffus, å andra sidan speglar den verkliga komplexiteten 

i hur vi gör oss respektabla.  

 

 

5. 2. 3   INGEN MANS KVINNA SOM KONSTNÄRSROMAN 

Det dilemma mellan kärleken och konsten som skildras hos Irma är själva grundstommen för 

konstnärsromanen och utgör också grunden för berättelsen i Ingen mans kvinna. I 
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återkommande dialoger med sig själv behandlar Irma ämnet och är av den tron att för att vara 

hel som människa måste hon välja mellan kärleken och det att vara kvinna eller att vara 

författare. Som Kristina Fjelkestam skriver om i Det sublimas politik (2010) har den kampen 

skildrats på olika sätt i konstnärsromanen beroende på om huvudkaraktären varit en kvinna 

eller en man. När det gäller Ingen mans kvinna bryter den på så vis mot den kvinnliga 

konstnärsromanens konventioner när det varken är Irma eller konsten som offras, utan 

mannen och kärleken.
104

 Fjelkestam hävdar i en annan studie, Ungkarlsflickor, kamrathustrur 

och manhaftiga lesbianer (2002), att Ingen mans kvinna var den första kvinnliga 

konstnärsromanen att bryta det mönstret.
105

 Frågan är om romanen också frångår det politiska 

inslaget som av Fjelkestam beskrivs vara karakteristiskt för den kvinnliga 

konstnärsromanen.
106

 Irma slåss inte för alla kvinnors rätt och kritiserar inte den manliga 

överordningen vare sig i samhället eller inom litteraturen. Dock är det en ständigt pågående 

diskussion under romanens gång där Irma slits mellan sin roll som kvinna och sin roll som 

författare men hon drar aldrig slutsatsen om en orättvis könshierarki. Det blir snarare en 

politisk poäng från berättaren än av Irma själv.   

 Annars förhåller romanen väl till konstnärsromanens konventioner med ett fokus på 

utveckling, ett arv från bildnings- och utvecklingsromanen, men i detta fall konstnärlig 

utveckling. Läsaren får ta del av diskussioner i konstnärliga kretsar, Irmas egna reflektioner 

till skapandet och till hennes egen process, mottagandet av kritik, samt att vi då och då får 

glimtar av hennes arbetsplats av tomma pappersark, skrivmaskin och pappersbuntar. Ingen 

mans kvinna är genren trogen och avverkar många av de genretypiska drag som Fjelkestam 

återger i Det sublimas politik. 

 

 

5. 3  BIRGITTA STENBERG OCH KÄRLEK I EUROPA 

Birgitta Stenberg föddes 1932 i Visby och dog 2014 vid en ålder av 82 år. Hon gav sig redan 

som ung ut i Europa för att studera språk och främst för att jaga sin författardröm. Hennes 

debut kom med romanen Mikael och poeten 1956, som 1958 följdes av Vit av natten och 1961 

av romanen Chans 1961.
107

 Stenbergs tredje roman gav henne öknamnet ”raggarprinsessa” 

och hon hamnar utanför den litterära världen och dess finrum. Men utfrysningen ger henne 
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istället frihet att röra sig mellan genrer och redan 1962 har hon skrivit filmmanus av boken 

Chans, och hon fortsätter att utöver romankonsten ägna sig åt andra genrer såsom TV- och 

filmmanus, barnböcker, teater och diktsamlingar. 1981 kommer den första delen i en 

självbiografisk romansvit på tre böcker: Kärlek i Europa (1981), Apelsinmannen (1983) samt 

Spanska trappan (1987). Romansviten sträcker från sent 1940-tal till och med 1964.
108

 

Birgitta Stenberg skapande rör sig över genrer och uttrycksformer, och hennes författarskap 

rör sig mellan liv och litteratur, ett brett författarskap trots att det inte alltid fått erkännande 

därefter.  

 Kärlek i Europa skrevs av Stenberg 1981 och är den första delen i den självbiografiska 

romansviten. Den handlar om den unga Birgitta som i början av romanen befinner sig i 

Stockholm men som söker sig ut i Europa, bort från sin mamma, för att kunna skriva och för 

att samla på möten och upplevelser att skriva om.  

 Boken är uppdelad i sex kapitel. Uppdelning är gjord utifrån var Birgitta befinner sig, om 

det är Stockholm, Paris, Cannes, Capri eller Rom. Den har en homodiegetisk och 

extradiegetisk berättare och skildras i jagform där Birgitta är den enda som fokaliseras internt.  

 

 

5. 3. 1   MOTIVET: DEN SKRIVANDE KVINNAN 

Den skrivande kvinnan i Kärlek i Europa skildras som någon som desperat längtar efter 

skrivandet och till att uppleva sådant som är värt att skriva om: 

 

Bara jag kom utomlands så skulle jag bli författare. Där ute fanns sånt 

som var värt att beskriva. Jag skulle berätta om den blå timmen och 

om hur de hängde tvätt på pråmarna i Seine. Om röken ur de där 

lustiga smala skorstenarna man såg i filmerna. Jag skulle vara vaken 

dygnet runt och bara se och registrera.
109

 

 

När Birgitta väl kommer ut i Europa är det den tanken som präglar hennes resa, där hon på ett 

sätt utsätter sig själv för upplevelser och möten för att kunna skriva om det: ”undrade 

samtidigt varför jag alltid sa ja till allting, om det var en oavsiktlig plikt att uppleva så mycket 
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som möjligt för att kunna berätta om det”.
110

 Hon pressar och undersöker gränser: säljer sin 

kropp, utforskar sin sexualitet, lever på alkohol och droger, sover i sanden på en strand. 

Birgitta möter människor ur alla samhällsskikt: konstnärssjälar, officerare, prostituerade, 

direktörer, bagare, journalister och kungligheter. Många nätter sover hon utomhus eller 

inackorderad och mer än en gång behöver hon pantsätta sina få tillhörigheter (däribland sin 

skrivmaskin) för att få råd med boende eller mat. Alla upplevelser räknas som potentiellt 

litterärt stoff och blir emellanåt ett motiv för att uppleva likväl som något som i efterhand ger 

händelser ett värde, oavsett om det är ett fönster som inte går att stänga eller att ha blivit utsatt 

för en gruppvåldtäkt.  

 Som skrivande kvinna kan skapande bli en sköld för att få vara ifred, bland annat från 

manlig uppvaktning:  

 

Min anteckningsbok är ett skydd också. Jag ser ju så väl när nån vill få 

kontakt med mej från baren eller något av de andra borden och då 

böjer jag mej över pennan. Det är som att dra ner en gardin eller 

stänga en dörr och förresten glömmer jag bort dem.
111

 

 

Skrivandet i sig skapar ett eget rum för Birgitta, ett rum som hon återkommer till, i verkliga 

uttryck såväl som i visioner om sitt författarskap, och där det får olika former och skildringar. 

Ibland är det ett enkelt arbetsrum, ibland friheten att kunna arbeta ostört nattetid, att kunna 

välja bort socialt umgänge och aktiviteter framför skrivandet, och ibland skildras det som en 

ny nivå av levnadsglädje: ”Alltid när jag sysslade med vad som kallades att skapa, kände jag 

hur lamt jag levde utanför de stunderna.”
112

 Att skriva blir för Birgitta att kliva över en tröskel 

till ett annat slags andrum.  

 Som skrivande kvinna blir också hennes kropp ett verktyg: ”Låg inte Henry Miller med sina 

väninnor för att få stoff att skriva om och mat för dagen av dem kanske?”
113

 Kroppen blir i 

Kärlek i Europa ännu ett redskap för att samla upplevelser och för att ge inspiration till 

skrivandet men också ett sätt att ta sig fram i världen: ”Jag fanns ju här för att nå in i världen, 

lära mej allt jag kunde om den, och dörren dit var männen”.
114

 Utifrån Skeggs teori om 

respektabilitet skulle en kunna säga att Birgitta ser på sex och på sin kropp som ett kapital, det 
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hon har att förhandla med hos männen med makt, position och kunskap. Skeggs menar att i 

ojämlika maktrelationer kan kroppen och sexualitet ingå i en kulturell byteshandel.
115

  

 Birgittas sexualitet och relation till den egna kroppen skildras med en ambivalens: ibland är 

den ett verktyg och en nyckel till frihet, där kroppen befrias likväl genom njutning som 

genom att reduceras till enbart ett redskap, men också som ett verktyg som missbrukas och 

skapar en destruktivitet. I ena stunden beskrivs hennes kropp som något instängt och ruttet 

eller ”inpressad i onaturliga fasoner för att se rätt ut”,
116

 och i nästa med en frihetskänsla: 

”vartenda plagg jag hade på mej bar jag för min egen bekvämlighets skull. Jag hade slutat 

göra mej till.”
117

  

 Jag håller med Holm (2002) om att det är en befrielse- och utbrytarroman på många plan 

och där essensen finns i att på ett sexuellt, känslomässigt och kreativt plan frigöra sig från 

hämningar i förmån för skrivandet. Befrielsen genom romanen är en process och medan 

Birgitta rör sig mellan Europas städer är det också en ständig rörelse mot henne själv, sitt jag 

och sin identitet. Men rörelsen påverkar också Birgittas position i samhället ur ett 

intersektionellt perspektiv, där olika faktorer varierar i tyngdpunkt och därmed skiftar 

Birgittas möjlighet till makt när hon rör sig från Sverige ut i Europa. När hon förlorar delar av 

de maktskapande faktorerna klass, ekonomi och utbildning förstärks de faktorer som skapar 

vanmakt, såsom kön, sexuell identitet och sysselsättning. Det intressanta är att förändringen, 

och de faktorer som skapar vanmakt för henne i samhället (att vara en ung lesbisk kvinna utan 

inkomst och en marginaliserad sysselsättning), är för Birgittas person identitetsskapande och 

genererar på så vis styrka på ett personligt plan. Att erkänna sin sexuella läggning stärker 

Birgittas person samtidigt som att etiketten homosexuell försvagar hennes ställning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 Birgittas upptäckt och uttryck av sin homosexualitet är en sådan faktor som för henne 

närmare sig själv och sin identitet. Den inleds i och med hennes vänskap med den 

prostituerade Nanouche som hon delar sin första homosexuella upplevelse med och Birgitta 

upptäcker en ny slags frihet, som till och med sträcker sig bortom skrivandet: 

 

Jag hade hittat hem till en trygg grotta, hela varat susade ljumt och 

vänligt omkring oss. Jag blev innesluten i något som hade ett värde i 
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sej, jag behövde inte försöka omskapa det till ord och hade därför 

ingen brådska att komma därifrån.
118

 

 

Den lesbiska samvaron erbjuder Birgitta något annat och längre fram i romanen möter hon 

amerikanskan Martha där också kärlek uppstår. Martha och Birgitta inleder en relation, något 

som inspirerar till en ny projektidé: en roman som skildrar ett lyckligt lesbiskt förhållande 

(trots att Martha och Birgittas relation inte är friktionsfritt). Den lesbiska identitet befriar 

Birgitta från ett patriarkalt system och enligt henne ett sätt att ”Slippa bedömas som boskap på 

en marknad för resten av livet.”
119

 Genom att bryta heteronormen kan hon även undvika det 

som Hirdman benämner som ”genuskoreografi” där kön görs och genuskontraktets luddiga 

gränser upptäcks:  

   

Man skulle ha varit född till karl. Nej, men lesbisk! Fri från alla de där 

vanliga ynkligheterna. Erkänna att en annan flicka var mycket 

vackrare och åtrå henne, inte tävla med henne. Och sen få hennes 

skönhet, få äga henne. Att äga henne. Bestämma över henne, som en 

man.
120

 

 

Citat kan ses som en skildring av att Birgitta å ena sidan upplever en ny slags frihet i 

identiteten lesbisk eller bisexuell, där hon kan inneha makt ”som en man”. Men å andra sidan 

skildrar det en relation baserad på makt och ägande, där hon på så sätt imiterar ett patriarkalt 

beteende. Istället för att själv reduceras till kvinna, kropp och ägodel blir hon den som 

reducerar.  

 Att imitera mannen är ett återkommande tema i romanen där Birgitta, både som person och 

som författare, eftersträvar att likna en man: en syn på könen helt enligt genussystemets 

hierarki där hon hellre vill vara en man och förknippas med makt, kunskap och framgångar. 

”Jag skulle hellre vilja vara född till man. Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste” 

säger hon i ett samtal om kvinnligt författarskap då George Sand (pseudonym för Amantine 

Lucile Aurore Dupin) och Getrude Stein dyker upp som exempel på normbrytande kvinnliga 

författare som använder sig av manliga manér.
121

 Manlighet, att vara som en man, krävs för 

att vinna betydande mark enligt Birgitta, även som författare: ”Däremot kunde det vara bra att 
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läsa nåt av henne eftersom jag själv höll på att bli författarinna. Jag skulle förstås skriva 

bättre, som en man.”
122

 Föreställning om ett könsseparatistiskt skrivande är något som 

Birgitta matas med från sin omgivning, med uppfattningen om att ”kvinnor ska skriva för 

kvinnor” och enligt ett manligt perspektiv upplevs kvinnornas ”världssyn så småskuren.”
123

 

Hennes författarförebilder är manliga och hon önskar att hon tillslut ska kunna använda sin 

hjärna ”på ett manligt sätt.”
124

 Birgittas självförtroende pendlar genom romanen men även i 

tron på sitt eget författarskap förändras inte synen på kvinnligt respektive manligt skrivande: 

 

En dag skulle de inte kunna avfärda mig som vilken kvinna som helst, 

jag skulle bli lika bra som de manliga författarna. Rättvisan skulle då 

tvinga dem att erkänna mej. Talang var något okränkbart men vi hade 

inte varit många på femhundra år, det kunde man se i 

uppslagsböckerna.
125

 

 

Litteraturen är överlag betydande i Kärlek i Europa. På bokens sista sidor finns ett index av 

romanens karaktärer som myllrar av verkliga författare och kulturella profiler som figurerat i 

romanen. Birgitta läser mycket och rör sig i litterära och kulturella kretsar där hon får träffa 

många gelikar som triggar hennes egna författarskap. Den karaktären som förekommer 

flitigast är Paul Andersson och som blir hennes musa och förebild. Birgitta återkommer 

ständigt till Paul och hans sätt att skriva och blir ett ideal som hon strävar efter. Han beskrivs 

som ”sammanflödet av all levd och skriven poesi, i hans person fanns dikten och 

förtrollningen.”
126

 Pauls betydelse för Birgitta får ett metafiktivt drag då det är han som säger 

sig ska skriva en självbiograf om sitt liv på ”kontinenten” som ska heta ”Kärlek i Europa”.
127

 

 Romanens intertextualitet blir en slags spegling av Birgittas egna författarskap, där hennes 

tanke om sitt skrivande skiftar i takt med den litteratur hon läser. Vissa författare återkommer 

flitigt och representerar olika ideal för skrivandet: Selma Lagerlöf anges som ett exempel på 

kvinnligt författarskap med manliga manér, Arthur Rimbaud som en författare som blivit 

publicerad tidigt, Ernest Hemingway blir ”författarnas författare” och Radcliff Hall som en 

representant för lesbisk kärlek och inspirationskälla till Birgittas bok om detsamma. 

Intertextualiteten i Kärlek i Europa skildrar på så sätt tesen om att läsandet föder skrivandet, 

                                                 
122

 Stenberg, Kärlek i Europa (1981), s. 96. 
123

 Ibid, s. 85. 
124

 Ibid, s. 69. 
125

 Ibid, s. 200. 
126

 Ibid, s. 69. 
127

 Ibid, s. 75. 



39 

 

något som stressar Birgitta: ”det var sådana väldiga mängder bra böcker jag måste hinna läsa 

för att lära mej hur litteratur fungerade innan jag hittade en egen stil och ett eget språk.”
128

 

 

 

5. 3. 2   DEN RESPEKTABLA 

Romanens symbol och förespråkare för respektabilitet är i det här fallet Birgittas mamma och 

berör respektabilitetsmarkörer inom såväl klass som kön och sexualitet. På liknande sätt som 

Irma i Ingen mans kvinna (1919) söker sig Birgitta bort från en borgerlig uppväxt och till en 

mer bohemisk tillvaro, som symboliskt blir en rörelse bort från sin mammas respektabilitet till 

en mer friare tillvaro. I början på Birgittas resa är hon fortfarande tydligt präglad av ”mammas 

värld därhemma” och hennes samhälls- och människosyn beskrivs som en tung och onödig 

ryggsäck att bära. I mötet med litteratur vidgar Birgitta sin blick och när hon läser Satres 

Äcklet upplever hon en befrielse av att ”tvångströjan av etikett och god ton inte nödvändigtvis 

hörde samman med att bli något, göra nåt självständigt.” Respektabiliteten blir inte längre ett 

måste för att få finnas till, oanständighet kan till och med belönas med erkännande och 

framgång.
129

 Men hemma hos mamma präglas vardagen av anständighet: Birgitta får inte dua 

sin mamma och moderns beskrivs leva ”med sin fyrtiofyraåriga kropp nersänkt i förra 

århundradets seder”. Birgitta blir inackorderad hos ”adelsdamer” för att på så sätt präglas av 

ett gott uppförande.
130

 När den sexuella relationen med Birgittas gode man uppdagas och 

Birgitta därmed inte lever upp till mammas ideal, är det oförlåtligt och Birgitta är galen, en 

skam och icke-respektabel. Reaktionen från modern är inte bara verbal utan hon klöser, gräver 

ner sina fingrar i Birgittas hand tills det blöder, skriker och gråter.
131

 Respektabilitet och 

sexuell praktik går inte ihop enligt Skeggs och skapar därmed skam bara genom att tala om 

det. Skammen blir, genom återhållsamhet, ett medel för att behålla sin respektabilitet.
132

 

Moderns påförande av skam blir på så vis ett sätt att driva Birgitta till att bli mer respektabel.  

 Moderns respektabilitet påverkar främst Birgittas syn på sig själv, sin kropp och kvinnlighet:  

 

Jag drog pälskragen tätare om halsen för att slipa doften av min kropp 

som steg med värmen upp ur alla plaggen. Bara man inte tänkte på hur 
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man var skapt så kunde man leva som en dam, hålla huvudet högt och 

blicken kylig tills den föll på en jämbördig.
133

  

 

Att bete sig som en dam är en del av att vara respektabel och en omvårdnad kropp är en tydlig 

markör. Den snäva kvinnorollen påtvingas även inom media och i en damtidning läser 

Birgitta att kvinnan ”är skyldig omgivningen att se så bra ut som möjligt[…] Hennes 

självklara plikt som medmänniska, hade det stått.”
134

 Respektabilitet är en plikt och ett val, 

något som gäller kvinnlighet likväl som klass. Birgittas mamma påstår att fattigdom är 

”någonting som man såg till att ta sej ur” och att det bästa Birgitta kunde göra var att gifta sig 

rikt.
135

 I romanens inledning uttrycker Birgitta liknande åsikter om klass och beskriver 

arbetare som sura, hämningslösa och illaluktande: ”man storknade av lukten från otvättade 

kroppar på väg till fabrikerna.”
136

 Senare i romanen reflekterar Birgitta över sin 

klasstillhörighet och sin uppväxt präglad av tjänstefolk och ”den där självklara lyxen”.
137

  

 Trots att Birgitta präglas av sin mammas syn på respektabilitet agerar hon inte efter den. 

Den skildras mer genom Birgittas tankar om sig själv och sin omgivning, och en 

respektabilitet som hon genom romanen rör sig bort ifrån. Birgittas homosexualitet blir en del 

i rörelsen från respektabilitet då det lesbiska subjektet enligt Skeggs ”har blivit själva tecknet 

för sex” och har stämplats som både perverst, avvikande och farligt och ”definitivt inte 

respektabelt.”
138

 Birgittas sexuella identitet blir på så vis den ultimata distinktionen från sin 

mamma och samtidigt ett viktigt steg i en subjektivitetsprocess.  

 Birgittas roll som författare är som tidigare nämnt starkt förknippat med en syn på 

litteraturen som könssegregerad och en respektabel litteratur skildras på många sätt i romanen 

som en manligt kodad sådan. För Birgitta blir det viktigt att skriva som en man men det finns 

också riktlinjer om vilka av dessa män som bör läsas. I ett första möte med Paul slutar han 

samtala med Birgitta efter att det framgått att hon inte har läst något av Arthur Rimbaud: ”Det 

måste du göra. Sen kan vi talas vid.”
139

 När hon besöker Bonniers förlag för att få respons på 

sin inskickade diktsamling, refuseras hon dels på grund av att språket anses efterlikna Karl 

Vennbergs. Birgitta vet inte vem författaren är och kan därför omöjligt ha influerats av hans 

texter men det nämner hon inte: ”Eftersom jag inte ville erkänna att jag inte hade läst nåt av 
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Karl Vennberg log jag lite urskuldande och tittade ner i knät.”
140

 Att vara en respektabel 

författare innebär att läsa och inspireras av rätt författarskap men definitivt inte härma det. 

Förutsättningen för respektabilitet ligger i skrivandet såväl som i läsningen av litteratur, och 

den komplexa kombinationen av att vara unik på rätt sätt.  

 

 

5. 3. 3   KÄRLEK I EUROPA SOM KONSTNÄRSROMAN 

Stenbergs Kärlek i Europa har många kännetecken som kan hänföras till konstnärsromanen. 

Som läsare får vi ta del av utdrag ur Birgittas anteckningsbok och i vissa avsnitt får de breda 

ut sig på flera sidor. Vi får ta del av Birgittas inre monologer om berättartekniska grepp och 

andra tekniska detaljer kring de texter hon arbetar med. Läsaren får även följa Birgitta i 

hennes första möte med ett förlag och besvikelsen över att bli refuserad.
141

 Romanen är som 

sagt överlag rik på litteratur och intertextualitet, och diskussioner om litteratur och skapande 

får ta stor plats i berättelsen.  

 Som tidigare nämnt är konstnärsromanen ofta präglad av en konflikt mellan livet och 

skapandet, något som skildras i Kärlek i Europa men inte som en lika utbredd friktion. För 

Birgitta är verkligheten och skrivandet tätt förknippade: det litterära finns i livets upplevelser 

och skeenden på samma sätt som livet tar plats litteraturen. Hon upplever det inte som ett kval 

på samma sätt som Irma gör i Ingen mans kvinna och Birgitta behöver inte välja mellan att 

vara författare och att vara Birgitta – att vara författare är hennes identitet. Dock uppstår det 

en slitning mellan skrivandet och kärleken i Birgittas relation till Martha: ”Jag var en sån där 

som hakat fast sej vid en förmögen amerikanska för att få att skriva och som sen inte 

skrev.”
142

 Relationen har blivit slentrian och varken Martha eller Birgitta ägnar sig åt 

skapandet. Birgitta reflekterar över att tron på skrivandet sinar i sällskap med andra och hon 

”tar tacksamt emot varje ursäkt för att inte göra det jag vill göra, skriva det jag vill skriva.”
143

 

 Kärlek i Europa berör också det upphöjda manliga geniet och strävan efter det, något som 

Fjelkestam ser spår av i uppfattningen om genren konstnärsroman: ”den felaktiga slutsats som 

traditionell litteraturhistorieskrivning därför dragit är att den […] uteslutande tecknat manliga 

gestalter.”
144

 Fjelkestam redogör för flertalet tidiga kvinnliga konstnärsromaner och 

konstaterar att deras uteblivna erkännande finns i den traditionella (och förlegade) 
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uppfattningen om en segregation mellan manligt och kvinnligt skapande. Detta är något som 

har präglat konstnärsromanen som genre och som går att finna i Kärlek i Europa och i 

Birgittas strävan efter att skapa som en man. Trots att det manliga geniet problematiseras i 

romanen likväl som Birgittas roll som kvinna i ett patriarkalt samhälle, kan jag inte påstå att 

det finns en övergripande politisk agenda. Den skildras mer subtilt och Birgitta slåss för 

kvinnors rättigheter mer implicit genom att utmana köns- och sexualitetsnormer.    

 

 

5. 4   KERSTIN EKMAN OCH GRAND FINAL I SKOJARBRANSCHEN 

Kerstin Ekman är född 1933 i Risinge i Östergötland, hon har en filosofie magister-examen 

från Uppsala och har utöver sitt författarskap arbetat med film och som lärare på Wiks 

Folkhögskola. Kerstin Ekmans författarskap är omfattande och sträcker sig från hennes debut 

1959 med detektivromanen 30 meter mord, till dags dato och den autofiktiva Grand final i 

skojarbranschen (2011) som hennes senaste roman.
145

 2015 utkom hon dock med boken Då 

var allt levande och lustigt, ett porträtt av Linnélärjungen, prästen och naturforskaren Clas 

Bjerkander.
146

 Ekman har publicerat flertalet detektivromaner, romansviten Kvinnorna och 

staden, trilogin Vargskinnet och gjorde sitt internationella genombrott med romanen 

Händelser vid vatten 1993.
147

 Ekman har tilldelats flertalet litterära utmärkelser bland andra 

Augustpriset 1993 och 2003, samt Pilotpriset 2005, och hon har suttit i Svenska Akademien 

under åren 1978 till 1989.
148

  

 Grand final i Skojarbranschen publicerades 2011 och är en meta- och autofiktiv roman om 

författarskap och författarsverige. Vi får möta Lillemor Troj som är en välkänd och väl ansedd 

författare men med en stor hemlighet. Hon har nämligen inte varit ensam om att skriva sina 

böcker utan har varit helt beroende av Barbro Babba Andersson, som nu tänker avslöja deras 

gemensamma hemlighet och har skrivit en roman om Lillemors liv. Grand final i 

Skojarbranschen utspelar sig från 50-talet fram till idag och skildrar det kvinnliga 

författarskapets sidor, våndor, ensamhet och gemenskap.  

 Berättelsen består av två diegetiska nivåer, varav den ena utspelar sig i nutid och den andra 

rör sig i tiden från 50-talet och framåt. Den har en så kallad ramberättelse som utspelar sig i 
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nutid och har en hetero- och intradiegetisk berättare där Lillemor fokaliseras internt. Den 

andra berättelsen är Babbas bokmanus och rör sig i tiden från 50-talet och framåt, med en 

homo- och intradiegetisk berättare i jagform där både Babba och Lillemor fokaliseras internt.  

 

 

5. 4. 1   MOTIVET: DEN SKRIVANDE KVINNAN 

Grand final i skojarbranschen skildrar på ett mycket spännande sätt den skrivande kvinnan 

och dess förutsättningar i ett dåtida och nutida Sverige. Den målas upp som en roll med två 

skilda sidor där Barbro representerar själva skrivandet, skapandeprocessen, byggandet av 

historier samt rädslan inför kritikerna och för mottagandet av ens text. Lillemor representerar 

istället den delen av författarskapet som offentlig person som medverkar på uppläsningar, 

middagar, intervjuer, prisutdelningar, den som väljs in Svenska Akademin, har kontakt med 

förlag och rör sig i litterära sällskap. Den här uppdelningen beskrivs också höra samman med 

olika typer av kvinnor, där Lillemor håller sig till kvinnonormen som ett objekt, det vackra 

ansiktet utåt som är vältalig, väluppfostrad, gifter sig och vill skaffa barn. Medan Barbro 

beskrivs som oattraktiv, sexuellt aktiv, rättfram och klumpig.  

 

Kvinnor skulle skriva rappt. Deras kroppar skulle vara ranka. Jag satt 

ju skyddad på torpets vind med min stabbiga kroppshydda och mitt 

språk som ville växa vilt. Men jag kunde låtsas vara både rank och 

rapp och jag njöt av att skriva ett språk som passade Lillemors 

apparition.
149

  

 

Tillsammans beskrivs de passa perfekt i mallen för den skrivande kvinnan, i sitt språk såväl 

som i sin framtoning. De klarar sig med andra ord inte utan varandra, trots att de försöker 

skriva på varsitt håll blir de båda refuserade. Babba inser tidigt i romanen att ”Jag skulle inte 

kunna skriva utan henne. Det måste vara vi två”,
150

 och att det inte är självförtroende hon 

behöver för att skriva utan anonymiteten.
151

 Att behöva motta en refusering med sitt eget 

namn gör Babba sjuk, hon upplever fysisk smärta och liknar upplevelsen vid en 

misshandel.
152

 Utöver anonymiteten undersöker Babba vad som triggar kreativiteten och 
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hennes egen skaparprocess. Hon beskriver den dels som något kemiskt: ”Det sägs att 

kreativitet har nånting med schizofreni att göra. Dopaminhalter i talamus eller hur det nu 

ligger till”, och dels som något i behov av kaos och röra.
153

 Babba påstår att Lillemor inte har 

någon fantasi för att hon ”försökte hålla sitt inre städat” men Babba saknar varken fantasi eller 

kreativt kaos.
154

 Babbas gestalt skildras som allt annat än tillrättalagd och städad, och frångår 

på många sätt en normativ kvinnoroll. Skeggs beskriver en uppvisad femininitet som en 

respektabilitetsmarkör och något som görs genom utseende såväl som genom sitt beteende.
155

 

Babbas avvikande femininitet gäller i båda dessa avseende: hon beskrivs som ”Ful och 

tung”,
156

 med en utlevd sexualitet byggd på behov och njutning samt med ett burdust sätt att 

vara: ”Babba skulle aldrig ha kommit ifråga, vad hon än skrivit. Och hon hade förstås gjort 

bor sig på en gång.”
157

 Att Babba inte anses som typiskt kvinnlig eller vacker är ingenting hon 

är omedveten om och ingenting hon bryr sig om: ”Mitt utseende kände jag aldrig som något 

handikapp. Det skulle ju inte pryda tidningsintervjuer eller förlagsannonser. Förresten hade 

jag ända sen ungdomen anat att skönhet kunde verka sexuellt hämmande.”
158

 Den skrivande 

kvinnan behöver på så vis, utifrån skildringen av Babba, frångå de könstypiska dragen och 

leva mer hämningslöst för att kunna skriva lika fritt från hämningar.  

 Lillemor skildras som en motpol till Babbas icke-respektabla gestalt och beskrivs både som 

prydlig, vacker, söt, som en dam och en duktig flicka. Att upprätthålla en respektabilitet blir i 

längden tröttsamt och Lillemor återkommer till att jämföra sig själv med docka:  

 

[…] hon är en skapelse av Babba. Som hon går och står har hon 

kanske blivit det. Om man lägger beslag på någon så tidigt som hon 

gjorde med mig, tänker Lillemor, så tillverkar man inte bara en docka 

utan en människa som aldrig kommer att uppföra sig på annat sätt än 

som hennes utformare förväntar sig av henne. Möjligen kan hon gå 

sönder.
159

 

 

Men hennes uppvisande av femininitet skulle, enligt Skeggs benämning, kunna uttrycka 

glamour: ”Glamour handlar om att framföra feminitet med styrka”. Skeggs menar att 
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glamouren i jämförelse med femininiteten utgör ett sätt att vara som präglas av handlingskraft 

och attityd.
160

 För trots att Lillemor emellanåt upplever sig själv som en docka, präglad av 

uppvisning och passivitet, så skildras hon också med mycket styrka och inte minst i uttrycket 

av åsikter och ideal.   

 Lillemor problematiserar rollen som den skrivande kvinnan i ett litterärt fält präglat av 

samhällets patriarkat och ser redan tidigt sig själv som ”en främling, en annorlunda varelse i 

en manligt definierad värld.” Pennan blir en fallossymbol och symbol för det manliga 

skrivandet: ”Kreativiteten är könad och kvinnan kommer inte åt den. Hon är för formbar. Hon 

har genom hela historien tvingats göra sig sån.” Och Lillemor ser att hon har följt den 

normen: ”Jag har tvingats in i en roll som behagsjuk, formbar kvinna, inte som ett skrivande 

subjekt.”
161

 Lillemor uttrycker en längtan från sin roll som författarskapets objekt där det 

egentliga subjektet är Babba. Det blir en dubbel strävan bort från det skrivande objektet likväl 

som från det kvinnliga.  

 Men trots att Babba är den som författar är Lillemor författaren och den som får erbjudande 

att hålla i kurser, skriva artiklar och manus, samt recensera, vilket på så vis försätter henne i 

en viss position av subjekt. En position som hon inte alltid är bekväm med. Lillemor erbjuds 

att recensera böcker, något som hon önskar att hon kunde tacka nej till men som hon gör av 

ekonomiska skäl. Hon känner medlidande med de författare vars böcker inte nått sin fulla 

potential och återigen är det den manliga dominansen och jargongen inom det litterära fältet 

som hon kritiserar: 

 

Det här är faktiskt männens värld och det är deras krig. […] Och jag 

vill inte vara med om att litteratur ska vara ett krigståg med härförare. 

Det är männens värld. Den är för hård. Den är löjlig också.
162

 

 

Lillemor vill inte vara subjekt i den bemärkelsen och med makt att kritisera andra, att på så 

vis ”objektifiera” någon annans verk. Jag återkommer även här till Skeggs och hennes 

beskrivning av kunskapsrelationer där subjektet är vetande och objektet ett ”föremål för 

vetande”.
163

 Lillemors position inom det litterära fältet är präglat av båda dessa positioner 

men där skillnaden mellan hennes och Babbas subjekt är att Babba aldrig behöver agera 
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objekt. I deras gemensamma författarskap kan Babba helt hänge sig åt att vara det skrivande 

subjektet.  

 Kritiken mot det litterära fältets manliga dominans och könssystem är återkommande i 

romanen och är någonting som Lillemor påpekar och diskuterar genom åren av sitt 

författarskap. På Lillemors förlag, i ett så kallat författarrum, pryds väggarna av ”porträtten av 

nobelpristagare och andra stora manliga författare”.
164

 Överallt finns dessa tecken på en 

manlig överordning och på väg mot Kungliga Biblioteket passerar och registrerar Lillemor 

”Hjalmar Söderberg med Tomas Webers röda handskar”.
165

 Även Babba uppmärksammar, 

med en mer ocensurerad ton, patriarkatets ogenomtränglighet i 60-talets Sverige:  

 

Inte ens de klyftigaste kunde forcera den barriär som den manliga 

självgodheten hade satt upp. Jag tror att det i hela Sverige vid denna 

tid fanns män i ledande ställning som sköttes om som spädbarn av 

kompetenta fruntimmer som för det mesta var intelligentare än sina 

chefer.
166

 

 

Det är inte bara genom dess könsmaktordning som branschen kritiseras och parodiseras. 

Babba poängterar att de inte är de enda i författarbranschen som inte har rent mjöl i påsen: 

”Nog vet du att författare stjäl och ljuger. Lånar, påverkas, parafraserar, parodierar, alluderar 

eller vad fan det kallas för fint. Allt utom plagierar för det får man inte. I varje fall får man 

inte säga det.”
167

 Babba tycker därmed att de inte har någonting att skämmas över, till skillnad 

från Lillemor som räds för konsekvenserna om sanningen om deras gemensamma 

författarskap någonsin skulle offentliggöras.  

 Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan vi se att Babba och Lillemor har vissa 

gemensamma faktorer och vissa som skiljer dem åt. Nina Lykke tar upp argument för en 

intersektionalitet med flera dimensioner, där utöver könsmaktordningen och skillnaden mellan 

män och kvinnor, också berör skillnaden mellan kvinnor och skillnaden inom varje enskild 

kvinna (hur varje individ är föränderlig).
168

 Skillnaden mellan Babba och Lillemor innebär 

inte enbart en påverkan av olika faktorer utan finns även i uttrycken av dessa. De har 

faktorerna kön och sexualitet gemensamt då de båda är kvinnor och heterosexuella men 
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uttrycket av dessa faktorer skiljer sig åt. I förhållande till samhälle och deras omgivning har 

Lillemor mer makt i och med sitt normativa uttryck som heterosexuell kvinna (faktorer som är 

väl sammankopplade: heterosexualitetens normativa uttryck är strängt könat). Men i Babba 

och Lillemors relation har Babba mer makt då hon både är relationens subjekt och i sitt 

uttryck inte tillhör normen och därmed inte behöver behaga den på samma sätt som Lillemor. 

 Det som däremot skapar en tydlig skiljelinje dem emellan är klass och något som i sin tur 

kan tänkas påverka de olika uttrycken av både kön och sexualitet. Lillemor kommer från en 

medelklassbakgrund medan Babba är uppväxt i en arbetarklassfamilj. När de möts som vuxna 

är de dock båda universitetsutbildade inom ämnet litteratur och i romanens inledning är Babba 

färdigutbildad bibliotekarie och Lillemor läser litteraturhistoria med poetik.
169

 Trots det färgas 

deras relation av en skild klassbakgrund, något som jag kommer att behandla närmare under 

nästa rubrik.  

 

 

5. 4. 2   DEN RESPEKTABLA 

I Grand final i skojarbranschen är det kvinnorna som är respektabilitetens förespråkare och 

upprätthållare. Inte minst är det Babba och Lillemors mödrar som pådyvlar respektabilitet på 

sina döttrar. Hos Astrid Troj, mamma till Lillemor, är respektabiliteten hårt förbunden med 

klass och klassmarkörer, vilket gör att hon till exempel anmärker på att hennes dotter duas av 

en taxichaufför. Astrid beskrivs ha ”en avsevärd känslighet för kraven i olika miljöer” och 

Lillemors äktenskap blir ett bevis på ”en god skola”, då männen i båda fallen antingen 

kommer från en väl ansedd familj eller har en respekterad titel.
170

  

 Respektabiliteten hos Babbas mamma är av ett annat ideal. Hos henne tar respektabiliteten 

form genom hederlighet och autencitet, och där gamla synder sällan glöms bort. Babbas 

mamma blir misstänksam mot Babba och vad hon egentligen livnär sig på: ”Nån skit är det du 

håller på med för du har råd att byta till en dyr bil och du kommer med julklappar så man 

måste undra. Du gör nånting som du skäms för. Du har alltid varit sån.” Här kopplas pengar 

ihop med något icke-respektabelt och modern ger exempel på incidenter från Babbas barndom 

när hon hanterat andras pengar och använt dem till något till sig själv.
171

 Modern inkluderar 

Babba i sin idé om respektabilitet med fraser som ”Vi har alltid varit hederliga människor” 
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och ”vi har gjort rätt för oss”.
172

 Trots att Babba många gånger håller arbetarklassen och 

hennes familj om ryggen i förhållande till Lillemor och medeklassen, skildras hon ibland med 

en vilja att distansera sig från sina föräldrars klasstillhörighet och respektabilitetsmarkörer: 

 

Jag fick nån sort kvävningskänsla av deras präktighet. Fast jobb och 

pengar på banken. Brukets syraluktande hallar i ett helt arbetsliv och 

konditoriets kväljande dofter i ett annat. Ett köksbord med sprickig 

vaxduk och ett finrum som förr stått oanvänt men som de nu såg teve 

i. […]Morsan måste väl ibland gå in dit och ge blomman en skvätt 

vatten och vårda sin egen normalitet.
173

 

 

Skeggs benämner beteendet som disidentifikation och är ett sätt att göra sig respektabel 

genom att ta avstånd till ett sätt att vara eller leva, och på så vis skapa avstånd mellan det och 

sig själv och därmed skapa respektabilitet. Med andra ord en motsats till identifikation.
174

 

 Disidentifikation är också något som uppkommer mellan Lillemor och Babba i deras kamp 

om respektabilitet. De skäms för varandra och för egenskaper eller kvalitéer som de värderar 

högt hos sig själva, och som kopplas till deras gemensamma författarskap. Lillemor skäms för 

Babbas utseende: ”Jag skämdes alltid för att visa mig tillsammans med henne och jag gjorde 

det redan första gången då vi skulle träffas på ett konditori.” Enligt Lillemor skulle Babba inte 

ha haft en chans i den litterära världen: ”Inte i vår värld. Inte med det utseendet.”
175

 Medan 

Babba skäms för Lillemors tillgjordhet: ”Numera sa hon lunginflammation, inte 

lunginflammaschon, och lät ingen oböjd norrländsk predikatsfyllnad slippa ifrån sig”.
176

 Hon 

reducerar återkommande Lillemor till en duktig flicka, som prydlig, söt och ömtålig, med en 

blyghet som ”anstod hennes kön”.
177

  

 Deras syn på respektabilitet har tydliga rötter från deras mödrars uppfattning om vad som 

anses respektabelt, som i sin tur har grund i en klasstillhörighet.  
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5. 4. 3   GRAND FINAL I SKOJARBRANSCHEN SOM KONSTNÄRSROMAN 

I Grand final i skojarbranschen är litteraturen, det litterära skrivandet och det litterära fältet 

romanens genomgående miljö och mittpunkt. Vi får följa Babba och Lillemor genom ett 

författarskaps alla delar med allt från berättartekniska grepp och språkliga detaljer, royalties 

och förlagskontakter, recensioner och refuseringar, till prisutdelningar och inval i Svenska 

Akademin. Romanen är även rik på intertextualitet, som sker både explicit och implicit. Både 

Babba och Lillemor läser mycket och hänvisar till litteraturen dels genom handfasta böcker 

och erkända författarnamn, och dels genom att i vardagligt tal använda sig av direkta citat, där 

raderna ”Det tillkommer mig inte att göra mig mindre än jag är” från Edith Södergran 

återkommer vid flera tillfällen.
178

 Vi får också följa ett författarsveriges utveckling från ett 

femtiotal med renskrivning på skrivmaskin till 2000-tal med autofiktionen som senaste 

litterära boom. 

 Konstnärsromanens återkommande konflikt mellan livet och konsten skildras inte enligt 

traditionen i Grand final i skojarbranschen, konflikten gestaltas snarare genom den lögn som 

Babba och Lillemor måste fortsätta leva i för att kunna upprätthålla sitt författarskap. De är 

oundvikligt förbundna med varandra och ett avslöjande av deras bedrägeri skulle vara slutet 

för författarskapet. Den primära konflikten sker snarare i förhållandet mellan verklighet och 

fiktion som problematiseras och diskuteras i romanen. Fjelkestam berör detta i termen av 

metafiktion som historiskt sett gett konstnärsromanen ett rykte om att vara en ”introvert 

självreflektion”.
179

 Metafiktionen i Grand final i skojarbranschen berör fiktionens gräns till 

verkligheten och verklighetens gräns till fiktion, utan att röra sig utanför romanvärlden.  

 Babba är den som omvandlar verkligheten till litteratur och Lillemor den som oroar sig för 

vad en sådan omvandling faktiskt innebär: 

 

Kommer mina minnen att bytas ut mot scener ur den här 

pappersbibban? Har det skrivna makt att utplåna dem? Började jag 

själv utplåningen redan när jag berättade för Babba om mitt liv.[…] 

Då diktade jag mig minnen och de ursprungliga bilderna försvann som 

om de blekts ut på ett gammalt fotografi. Och Babba diktade vidare.
180
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Det blir extra känsligt när Babba skriver om Lillemors pappas död och Lillemor vill ”rädda 

honom undan Babba men vet inte om hon förmår det. Det skrivna är så starkt mot flimrande 

minnen.”
181

 Babba diskuterar fiktionens gräns från andra hållet, på det sätt som den lästa och 

upplevda litteraturen tar sig in och blir verkligt: ”Hon förstod inte att de bilder som det lästa 

framkallar förvandlas till en egna […] De är mina. Jag kan se dem i mitt eget mörker.”
182

 

Gränsen mellan verklighet och friktion suddas ut och når utöver upplevelser och minnen 

slutligen jaget och dess diffusa gräns: ”De vill väl förvissa sig om att jag är verklig, tänker 

hon. Men det är jag inte.”
183

  

 Grand final i skojarbranschen är genren trogen också genom sin feministiska diskussion 

genom karaktärernas kritik mot en könshierarki, i samhället såväl som inom litteraturen. Både 

Babba och Lillemor anmärker, som tidigare nämnt, på branschens dominerande manliga 

representation och dess prägel. Men romanens sätt att skildra den skrivande kvinnan som ett 

”dubbelhövdat” monster är i sig en politisk skildring av en författarroll som avsevärt skiljer 

sig från den manliga författaren, där ett tilltalande och normativt utseende måste representera 

en text skriven av en kvinna för att erkännas som litteratur.
184

  

 

 

6.  AVSLUTANDE OCH KOMPARATIV DISKUSSION 

Mellan Ingen mans kvinna (1919) och Grand final i skojarbranschen (2011) har nästan 

hundra år passerat, och den skrivande kvinnan har gått från att vara självständig med 

nyvunnen rösträtt till att väljas in i ett av Sveriges äldsta och mest ansedda litterära sällskap. 

Tanken är svindlande. Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa samt Grand final i 

skojarbranschen är tre vitt skilda romaner som skildrar motivet av kvinnligt skapande och 

skrivande kvinnor. De behandlar många gemensamma ämnen och frågor, och de skrivande 

kvinnorna liknar varandra. Tanken är svindlande.  

 Virginia Woolf ansåg att ekonomiskt oberoende och tillgång till ett eget rum var de 

viktigaste komponenterna för kvinnors förutsättning att kunna skriva skönlitteratur. Håller 

Irma, Birgitta, Babba och Lillemor med om det? Eller finns det i skildringen av dessa kvinnor 

andra faktorer som behöver läggas till, som kanske till och med är viktigare?  
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 För att nå fram till de skrivande kvinnornas likheter och den slutsats som jag kunnat dra av 

min motivstudie, behöver vi börja där de skiljer sig åt, i de olikheter som är viktiga att beröra 

för att ge motivet rättvisa. Ingen är den andre lik och inte heller den skrivande kvinnan 

skildras utifrån en välutritad mall. Skillnaderna hos kvinnorna i romanerna kan ses genom ett 

antal faktorer, som ur ett intersektionellt perspektiv påverkat deras möjligheter till skrivande 

och i makten över sina egna liv.  

 Irma i Ingen mans kvinna tillhör en högre klass, har egen ekonomi, lever ensam, är 

heterosexuell och är framgångsrik inom sitt yrke. Den faktor som främst bidrar till vanmakt 

hos Irma i jämförelse med de andra romanernas karaktärer är generation och årtionde. Hon 

lever i Danmark på tidigt 1900-tal och under en tid när konstnärskapet per definition tillhörde 

män. Den Nya Kvinnan ger dock kvinnor möjlighet till en annan form av kvinnlighet och 

Irma gestaltar den genom markörer av en ungkarlsflicka, en garçonne, klädd i byxor och 

tröja.
185

 Danmark införde kvinnlig rösträtt i grundlagen 1915 och i Sverige tillkom den 1919, 

samma år som Ingen mans kvinna publicerades.
186

 I den samtid Irma befinner sig i kan 

möjligheter till materiell självständighet som kvinna tänkas vara större än den i rollen som 

kvinna. Hon har tillgång till det egna rummet men kommer hon ha möjlighet att använda det 

om hon gifter sig, om hon blir mamma?  

 Samtiden fortsätter att spela en betydande roll även i de andra romanerna. Kärlek i Europa 

utspelar sig under 1950-talet och i Sverige innehas de ledande positionerna av män och 

Birgittas strävan efter att vara mer som en man känns helt självklar, hon vet att det är där 

framgången finns.
187

 Men en annan faktor som samspelar med samtiden, och som skiljer 

Birgitta från de andra romanernas skrivande kvinnor, är hennes bisexualitet. Homosexualitet 

slutade vara olagligt i Sverige 1944 och att under 1950-talet uttrycka sin homosexualitet när 

normen så länge varit något annat, kan i sig skapa vanmakt, om inte annat en viss 

otrygghet.
188

  

 I Grand final i skojarbranschen representeras den skrivande kvinnan av två skilda delar och 

ett författarskap som delas mellan två kvinnor. Här har den skrivande kvinnan helt andra 

möjligheter, hon kan till och med sitta på en ledande position i Svenska Akademien, men hon 

måste också vara en offentlig person på ett sätt som inte krävts i de tidigare romanerna. Den 
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skildrade samtiden i Grand final i skojarbranschen rör sig från 50-talet och fram till 2000-tal, 

och ger oss en författarbransch i förändring från skrivmaskinen till autofiktionen.  

 Kvinnorna skildras också under olika perioder av deras liv. Birgitta skildras i övre tonåren 

(ca 17-19), Irma är gissningsvis i tjugo-, trettioårsåldern (specificeras aldrig i romanen) och 

Babba och Lillemor skildras under en längre tid, från ca trettio- och upp till åttioårsåldern. 

Deras förutsättningar är därmed inte bara präglade av respektive generation och årtionde utan 

även av vilken ålder de befinner sig i. Grand final i skojarbranschen blir på så vis inte en helt 

trogen skildring av 2000-talets könsroller, förlagsbransch och dess värderingar, på samma sätt 

som en roman vars huvudkaraktär är född ur en generation med en annan närhet till dagens 

moderna samhälle, litteratur och förlagsbransch.  

 Även med ett gemensamt kön särskiljs karaktärerna av sitt uttryck av sin kvinnlighet, något 

som i sin tur sätts i förhållande till en patriarkal samhällsordning. I jämförelsen mellan de tre 

romanerna blir generation och årtionde en återkommande faktor också i förhållande till kön 

och könsroller. Karaktärerna uttrycker sin kvinnlighet på olika sätt men kvinnorollen 

förändras också under den tid som romanerna förlöper. 

 Irma, Birgitta, Babba och Lillemor har utifrån sin skildrade samtid och olika maktfaktorer 

skilda förutsättningar genom sitt författarskap. Trots det återkommer samma frågor om det 

kvinnliga skapandet, där friktionen mellan att vara kvinna och att vara författare kvarstår, 

roller som kvinnorna rör sig mellan och hela tiden skapar.  

 Min teori och analys har präglats av en sådan återkommande performativitet: den skrivande 

kvinnan gör sig till kvinna, författare och till en respektabel sådan genom performativa 

handlingar. De har skapat sig själva genom bland annat uttryckt femininitet, genom 

disidentifikation mot det litterära fältets manliga jargong och samtidigt omfamnat densamma. 

Performativiteten i romanerna skildras i enlighet med Simone de Beauvoirs syn på kön som 

något som inte handlar om att vara utan om att bli. 

 Beverly Skeggs begrepp kring respektabilitet har därför passat utmärkt i min uppsats då 

respektabiliteten också utgår ifrån en performativitet. Respektabilitetsbegreppet har visat sig 

vara användbart utöver faktorerna kön och klass, då romanerna skildrat författarskapet och 

den litterära världen med en tydlig norm och en tillkommande respektabilitet. Den skrivande 

kvinnan har varit tvungen att förhålla sig till sitt författarskap genom den respektabilitet som 

gäller likväl själva skrivandet som ett övrigt förhållande till litteratur och till en litterär kanon. 

Denna respektabilitet förespråkas ofta av män (i förhållande till respektabiliteten i förhållande 

till att vara kvinna som i romanerna upprätthålls av andra kvinnor) och av den anledningen att 

den grundar sig i den historiskt sett manliga dominansen inom litteraturen. Som i resten av 
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samhället präglas litteraturen av en patriarkal struktur. Den skrivande kvinnan som skildrats i 

romanerna påverkas av flera respektabilitetsnormer och blir också en avvikelse på liknande 

sätt som arbetarklasskvinnor i Skeggs undersökning, som beskrivs som normvikande och ett 

”hot mot samhällsordningen”.
189

   

 Och det är också i denna performativitet som diskussionen om genren konstnärsromanen 

landar. De tre avhandlade romanerna förhåller sig till de flesta av genrens konventioner för 

såväl den manliga som den kvinnliga konstnärsromanen. Med ett undantag. 

Konstnärsromanens grundläggande drag beskrivs vara konflikten mellan livet och konsten, 

familj och kall, men jag vill snarare påstå att den kvinnliga konstnärsromanen har förflyttat 

och specificerat konflikten. I de tre romanerna handlar konflikten i grunden om friktionen 

mellan att vara kvinna och att vara författare. Det är inte bara två respektabilitetsnormer som 

krockar utan även två performativa roller som i den kvinnliga konstnärsromanen sliter på sina 

huvudkaraktärer. Könsrollerna som romanernas skrivande kvinnor har blivit tvungna att 

hantera har inte enbart handlat om livet, familjen, det att vara en mor eller klä sig enligt norm, 

utan också i högsta grad gällt deras skrivande. Det könsseparatistiska fanns i deras förhållande 

till deras text och till deras språk. Romanerna problematiserar på så sätt könsrollerna i flera 

avseende med en tydlig närhet till själva skapandet. Och bidrar kanske med ett nytt 

genrespecifikt drag till den kvinnliga konstnärsromanen? 

 Kvinnorna som skildrats i de tre romanerna går därmed helt i linje med Virginia Woolfs 

tankar om kvinnligt skapande och hur det påverkas av en patriarkal samhällsordning ända in 

till pennskaftet. De har alla haft tillgång till såväl egen inkomst som till ett eget rum, det 

fysiska men även till det mentala. Och de skriver. Alla tre romanernas kvinnor har möjlighet 

att skriva och gör det.  

 Det egna rummet skildras som något oerhört viktigt och med en vision om det som för 

Birgitta till exempel beskrivs som ”ett rum som bara jag har nyckeln till och så en 

skrivmaskin därinne.”
190

 Den där nyckeln, vad innebär den? Avskildhet? Stillhet? Isolering? 

Ensamhet? Virginia Woolf skriver i Ett eget rum:  

 

[…] jag tänkte på orgeln som dånade i kapellet och på bibliotekets 

stängda dörrar, och jag tänkte på hur obehagligt det är att bli utelåst, 

och jag tänkte att det kanske var ännu värre att bli inlåst […]
191
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Vidare skriver Karin Johannisson i Den sårade divan (2015) om det så kallade ”låsta 

rummet”: en dubbel instängdhet där andras uppfattningar om vad det är att vara kvinna 

anammas av jaget, där samhällets förtryck omvandlas till ett självförtryck.
192

  

 Men att låsa in sig själv? Är det detsamma som att vara både utelåst och inlåst? Detsamma 

som att befinna sig i ”det låsta rummet”? Skillnaden skulle vara att det är den skrivande 

kvinnan som har nyckeln, hon som sitter på andra sidan dörren är den som låser om sig, som 

istället för att bli inlåst låser ute sin omgivning. Vad innebär det? Avskildhet? Stillhet? 

Isolering? Ensamhet? 

 I de tre romanerna har jag sett att i en viss typ av ensamhet hittar de skrivande kvinnorna ro 

till orden och till skapandet. För Irma är det när Ulf dör i slutet och de inre rösterna av 

konflikt har tystnat: ”Det är så underligt stilla inom henne.”
193

 Birgitta tror på sitt skrivande 

som mest i ensamhet: ”jag har inte självförtroende nog att ta mitt arbete på allvar. Ändå gör 

jag det, inför mig själv, i ensamhet.”
194

 När hon har lämnat sin kärleksrelation med Martha, 

till viss del frigjort sig från sina litterära vänner och mannen Farouk för att resa vidare på egen 

hand, minns hon ”hur det känns att vara alldeles fri och får hjärtklappning av iver”.
195

 För 

Babba och Lillemor får ensamheten ta plats i torpet utanför Stockholm och där deras 

författarskap får vara två skilda delar, där Babba har sin roll och Lillemor en annan. Ensamhet 

i ett gemensamt författarskap. Och det är återigen i slutet av romanen som de hittar till 

ensamheten, då de hittar tillbaka till varandra med en ny uppskattning och där det bara är de 

två: inga mammor och inga män.  

 Med det sagt menar jag inte att ensamheten måste innebära ett liv utan kärlek och relationer 

för de skrivande kvinnorna, och att det är det som krävs för deras arbetsro. Men jag tror på att 

den ensamhet som skildrats i romanerna är en motsats till att vara fångad i en relation. I 

Grand final i skojarbranschen erkänner Lillemor att ”jag har nog aldrig älskat en människa så 

att det inte varit en handel”
196

 och Birgitta jämför i Kärlek i Europa sin relation med Martha 

med ”en kvarnsten.”
197

 Och Irmas kärlek till Ulf är en uppoffring av det oändliga.  

 I ensamhetens rum får de skrivande kvinnorna vara ifred, med sina ord och med sin 

berättelse, och de behöver inte påverkas av yttre faktorer. De slipper vara respektabla och 
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förhålla sig till patriarkatets normer, regler och dominans. Deras penna behöver inte styras av 

något annat än av deras egen hand.  

 I ensamhetens rum kan den skrivande kvinnan vara ett geni, hon kan vara galen, androgyn 

eller sexuellt frigjord. Där inne får hon vara vem och vad hon vill. Men hon kan skriva. För 

det är hon som har nyckeln. 
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