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1. Inledning  

”Dessa berättelser är hämtade ur vardagslivet. De har hänt vanliga människor, människor som ni 

och jag… Men de är alla skakande dokument över vad som händer när människor dras till varandra 

och det enda som existerar är drömmen om den stora kärleken och den eviga lyckan”1 

Dessa ord är det första man möts av när man öppnar ett nummer av Mitt Livs Novell, en 

tidskrift som utgavs mellan åren 1964 och 1998, med yngre kvinnor som huvudsaklig målgrupp. 

Tidskriften bestod i synnerhet av noveller och berättelser ur livet, som också läsarna själva kunde 

skicka in.  

Framförallt är det kärlekshistorier, hjärtan som står i brand och dramatiska förälskelser, som 

fyller tidskriften. Och visst är det underhållande, precis som vi idag tittar på Ensam mamma söker 

eller Bonde söker fru, är jakten på den sanna kärleken någonting som vi fascineras och underhålls 

av att följa. Men berättelserna i Mitt Livs Novell säger oss också någonting mer. I novellerna finner 

vi föreställningar och roller som förväntas tas i kärleken. Vem är det som skall förföra, och vem 

skall förföras? Vad är det man längtar efter när man drömmer om den stora kärleken? Vilka ideal 

finns att hitta i kärleken?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån tidskriften Mitt Livs Novell undersöka hur den så kallade 

idealtypsrelationen framställs, samt hur framställningen har förändrats under tidens gång. 

Undersökningen är en genusanalys utifrån Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt, med fokus 

på de konstruerade föreställningarna kring hur en man respektive en kvinna skall vara i en 

idealtypsrelation. Med andra ord, vilken roll man förväntas ta utifrån kön i en kärleksrelation.  

För att göra detta har följande frågeställningar blivit utgångpunkter för undersökningen:  

• Hur beskriver kvinnan den man hon är förälskad i?  

• Hur skiljer sig könens roller åt i en kärleksrelation?  

• Hur framställs det ideala livet med den stora kärleken?  

• Hur har detta förändrats över tid?  

                                                 
11 Mitt livs novell 1964, nummer 2, s. 1.  
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1.2 Mitt Livs Novell  

Mitt Livs Novell var en ungdomstidning som utgavs från 1964 till 1998, med unga kvinnor som 

främsta målgrupp. Specialiteten var noveller och berättelser utformade som sanna historier om 

livet, som också läsarna själva kunde skicka in. Förutom detta innehöll tidskriften också 

frågespalter, ”tips och råd”, drömlexikon, horoskop och kontaktannonser för brevvänner. 

Novellerna är framförallt berättade utifrån en kvinnas perspektiv, och majoriteten av 

berättelserna har en kärleksrelation i fokus. De betydligt färre berättelserna som beskrivs utifrån ett 

manligt perspektiv är inskickade av läsare, och de är ofta väldigt korta.   

Även om det framförallt är kvinnors perspektiv om ges i novellerna är Mitt Livs Novell ett 

användbart material för att analysera idealtypsrelationen. Samtidigt som novellerna ger oss en bild 

av vad en kvinna söker och uppskattar hos den man hon förälskar sig i, säger det också någonting 

som hennes roll och uppfattning om vad hon kan ge en man i en kärleksrelation. Att det är just 

kvinnors perspektiv som beskrivs är förståeligt då tidskriften som tidigare nämnts främst vänder 

sig till yngre kvinnor, vilket då gör den ännu mer intressant att studera eftersom beskrivningarna 

av kärleken är tänkta att gå hem hos just denna målgrupp. 

Undersökningen kommer inte att analysera alla nummer av Mitt Livs Novell, då uppsatsens 

omfång inte räcker till för en så pass omfattande analys. En avgränsning har således varit 

nödvändig. Åren som denna undersökning kommer att utgå ifrån är 1964, 1970 samt 1994. 1964 

och 1994 har valts då förändringen av framställningen av idealtypsrelationen vill studeras, och för 

att förtydliga hur den har förändrats över tid har även 1970 lagts till. Just 1970 är ett intressant år 

då det i Sverige vid denna tid diskuterades allt mer kring könsroller och sexualitet, ofta kallas denna 

tid för andra vågens feminism.2 Hur detta kan ha påverkat framställningen av idealtypsrelationen 

vill denna undersökning fånga upp genom att också studera noveller i Mitt Livs Novell från 1970.  

  

                                                 
2 Rydström & Tjäder 2009, s. 202.  
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2. Teoretiska utgångspunkter  

Denna undersökning kommer, som tidigare nämnts, att fokusera på de olika roller som förväntas 

tas i en kärleksrelation mellan en man och en kvinna. För att kunna analysera Mitt livs novell utifrån 

detta hämtas inspiration och redskap från genusvetenskapen. Det är framför allt Yvonne Hirdmans 

tankevärld som undersökningen kommer att placeras i.  

2.1 Genus och genussystem 

Genusforskningen utgår från att kön är en social och kulturell konstruktion, någonting som 

människor formas till. ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, Simone de Beauvoirs formulering 

från 1940-talet sätter fingret på just detta.3 Också maskulinitetsforskaren R. W. Connell poängterar 

hur innebörderna av orden ”en kvinna” och ”en man” är mycket större än de biologiska 

kategorierna hane och hona. Betydelsen av ”en kvinna” och ”en man” är kopplad till ett jättelikt 

system av anspelningar, tolkningar och förutsättningar som vuxit fram och samlats under vårt 

samhälles historia.4  

Detta system av föreställningar om vad som definierar en kvinna respektive en man kommer till 

utryck i vardagslivet, och kan i många fall tas för givet. Många av våra vardagliga sysslor och bestyr 

är uppbyggda kring detta, vi sätter fötterna i olikt formade skor, köper byxor på olika affärer och 

drar ner dem på olika toaletter. Arrangemangen kan upplevas tillhöra naturens ordning, vilket gör 

att människor som går mot mönstret kan uppfattas som skandalösa.  

Connell poängterar hur dessa arrangemang inte enbart kan ses som resultat av vår uppfattning 

om genusskillnaderna. Det är inte ett statiskt tillstånd utan ett ständigt pågående arbete5, vilket 

också går att känna igen i Yvonne Hirdmans beskrivning av genussystem. Hon beskriver 

genussystemet som ordningsstrukturen av kön. I sin tur blir denna ordningsstruktur också en 

förutsättning för andra ordningar. Den blir en bas för ordningen av människor i exempelvis sociala, 

politiska och ekonomistiska arrangemang och system. Hirdman tar upp två generella principer, så 

kallade bärande bjälkar, som genussystemet utgår ifrån. Den första är isärhållandet av det manliga 

och det kvinnliga, de två bör inte blandas. Den andra principen är att det manliga och mannen är 

normen, det normala och allmängiltiga. Vidare förklarar Hirdman hur detta reproduceras på tre 

olika nivåer, vilka hon kallar kulturell överlagring, social integration samt socialisering.6  

                                                 
3 Fagerström och Nilson 2011, s. 7.  
4 Conell 2003, s. 89. 
5 Conell 2003, ss. 14–15.  
6 Hirdman 1988, ss. 51-53. 
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2.2 Genuskontrakt 

För att förstå genusstruktur och dess tre nivåer är begreppet genuskontrakt ett användbart verktyg. 

Hirdman menar att det i varje samhälle och i varje tid finns något slags kontrakt mellan könen. 

Dessa osynliga kontrakt är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor bör vara mot 

varandra. Kontrakten är däremot inte mellan två jämnstarka som köpslagit sig fram till en 

överenskommelse, utan tvärtom utgår kontrakten från en part, mannen, som definierar den andra, 

kvinnan.7 Hirdman lanserade begreppet genuskontrakt under 1980-talet. Hon menar att det bygger 

på de två principerna som också genusstrukturen utgår ifrån, isärhållandets logik samt mannen som 

norm och ”standardmänniska”. Begreppet genuskontrakt hjälper till att synliggöra att både män 

och kvinnor upprätthåller det hierarkiska samhället, även om det är mannen som har fördelarna i 

det ojämställda samhället. Trots att genuskontraktet i sig är trögföränderligt menar Hirdman att det 

med jämna mellanrum omförhandlas, och förändras över tid.8  

Genuskontraktet går också att se utifrån de tre nivåerna Hirdman definierar som 

reproduceringsnivåer av genussystemet. Denna undersökning har sin grund i de genuskontrakt som 

framförallt går att analysera utifrån den kulturella överlagringsnivån. Här finns föreställningar om 

hur relationen mellan man och kvinna bör vara, den så kallade idealtypsrelationen, som i denna 

undersökning analyseras utifrån kärleken. Tankefigurerna av idealtypsrelationen reproduceras hela 

tiden och vi matas av dem, bland annat i media.9 Vad denna undersökning vill komma åt är de 

tankefigurer av idealtypsrelationen som finns i Mitt Livs Novell.   

2.3 Det stereotypa genuskontraktet 

Stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt har sin bakgrund långt tillbaka i tiden. Hirdman 

visar hur dessa paket av tankar och villkor kan spåras bakåt i tiden bland annat genom texter ur 

bibeln och koranen, ord från Martin Luther, Shakespeare och Daniel Defoe. Texter långt tillbaka i 

tiden, men också texter som är oss närmare i tiden, alla med samma mönster, det stereotypa 

genuskontraktet. 

Vad många texter har gemensamt är beskrivningen av hur mannen ska råda över kvinnan och 

hustrun som underordnad sin man. Det är männen som ska ha ansvar för omsorg om kvinnorna, 

bland annat i egenskap av kvinnornas försörjare. Länge har detta beskrivits som den naturliga 

ordningen, med mannen som försörjare utanför hemmet medan kvinnan hör till hemmets sfär. 

                                                 
7 Hirdman 1988, s. 54.  
8 Hirdman 2001, s 84. 
9 Hirdman 1988, s. 54. 
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Det beskrivs hur kvinnan bör leva för barnen och hemmet, medan mannen skall skydda och 

uppehålla familjen och samhället.10  

Genuskontrakten säger oss hur det bör vara mellan man och kvinna, det är alltså relationen 

mellan man och kvinna sätts i fokus. I det stereotypa genuskontraktet tar Han hand om Henne. 

Hon är den mindre, den svagare. Hirdman förklarar hur det stereotypa genuskontraktet är påverkat 

av föreställningen om den naturliga ordningen. Utifrån den naturliga ordningen, som grundar sig i 

att kvinnor föder barn, har det skapats en så kallad ursituation och övertygelse. Kvinnors biologi 

legitimerar kvinnors sociala plats. Hemma och underordnad blir därmed kvinnans naturliga plats.11  

Innehållet i det stereotypa genuskontraktet, eller grundkontraktet, har den föreställda naturliga 

ordningen djupt inpräglad. Hirdman beskriver hur ”omhändertagna” kvinnor i detta kontrakt inte 

har rätt att lämna sin plats, hemmet. Det är där de ska vara och utföra sina sysslor, föda barn och 

sköta hemmets arbeten.12 Vidare förklarar Hirdman hur kvinnans relation till mannen handlar om 

allt, han blir hela hennes värld. Kvinnans skyldighet blir att finnas tillhanda som kropp/kön, 

kropp/barnhållerska, kropp/arbetsdjur. Mannens förpliktelser till kvinnan däremot finns utanför 

huset, bortom kvinnan. Roussrau skämtar att för kvinnan betyder kärleken allt, medan kärlek för 

mannen blott är en del av livet.13  

2.4 Tidigare forskning  

Carin Holmberg har också studerat kärleken och vad som händer i kärleksrelationer utifrån genus. 

Hon har gjort en socialpsykologisk studie bland unga par för att undersöka kvinnors underordning 

och mäns överordning. I sin avhandling skriver hon om hur unga par utan barn, utifrån samhällets 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, tolkar varandra. Hon diskuterar begreppet 

kärleksmakt, där hon framför resonemanget att det råder en asymmetri mellan könen, kopplad till 

att ge och ta i kärleken. Hon förklarar att en del menar att kvinnor generellt ger mer kärlek, omsorg 

och lust till män, än vad män generellt ger till kvinnor.14 

Hon synliggör också en differentiering, att mannen upprätthåller en social distans i förhållande 

till kvinnan. Bland annat syns det i hur kvinnan och mannen lever stora delar av sina liv i separata 

sfärer.15 Detta speglas också bland annat i Holmbergs undersökning av parens förväntningar av att 

bo ihop, då mannen ofta förväntar sig att både hans ensamtid och frihet skulle begränsas, medan 

                                                 
10 Hirdman 2001, ss. 77–79. 
11 Hirdman 2001, ss. 81–82.  
12 Hirdman 2001, s. 85. 
13 Hirdman 2001, ss. 89–90. 
14 Holmberg, 1993, s. 68. 
15 Holmberg 1993, s. 71. 
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kvinnans förväntningar var kopplade till att få vara nära, träffas hela tiden, att ge och få mer känslor. 

Holmberg menar därmed att kvinnans förväntningar är i anslutning till kärlek och närhet medan 

mannens tankar kring att bli sambo är kopplade till att vara bunden och ofri.16 

Begreppet ”ta hand om” beskriver Holmberg också skiljer sig mellan könen i hur det används. 

När mannen tar hand om kvinnan menar han att han gör det för att hon inte klarar av det, för att 

hon är för svag, inte vet hur man gör, eller för att han gör det bättre. Att ta hand om för kvinnan 

betyder istället att hon gör honom personliga tjänster, tar ansvar för eller pysslar om honom.17 När 

kvinnan är rädd och behöver honom menar Holmberg att mannen får sin manlighet bekräftad. 

Samtidigt bekräftar han hennes kvinnlighet när hon är liten och svag.18  

Också Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind belyser att trots att jämställdhet är ett självklart 

ideal för de flesta kvinnor och män, råder sällan jämställdhet i många parrelationer. De har också 

gjort en studie av par utifrån genus, men deras undersökning fokuserades istället på par med barn. 

Deras studie beskriver hur familjer står inför utmaningen att förena både självständighet och 

inordning i en gemenskap. Hur män och kvinnor hanterar frågor kring detta i sina familjerelationer 

är vad deras studie har undersökt. I parförhållanden sker det förhandlingar, omedvetna processer, 

som också skapar dominansförhållanden. Detta eftersom sammanhållningen grundas på kärlek och 

vilja till gemenskap, men andra komponenter som angelägenheter kring pengar, tid och arbete 

spelar också in i gemenskapen. Genom olika beslut och kompromisser kring dessa angelägenheter 

formas både uttalade och outtalade regler kopplade till skyldigheter och rättigheter.19  

Björnberg och Kolling diskuterar i sin undersökning hur jämställd arbetsdelning skapas i 

familjer, och utifrån sin studie har de kommit fram till att det finns tre olika jämställdhetsideal 

rörande arbetsdelningen i vardagen. Det första jämställdhetsidealet utgår ifrån att 

överenskommelser är betydelsefulla, och menar att förhandlingar är viktiga för att vardagens 

uppgifter skall lösas. Detta kallar Björnber och Kolling för kontraktsorienterat ideal. Det andra 

idealet, som de kallar behovsorienterad arbetsdelning, utgår från att arbetsdelningen ska ske av sig 

själv, där var och en ska se till gemensamma behov. Det tredje idealet utgår från en könsbestämd 

arbetsdelning, med inställningen att det bara blev så. Inom detta ideal finns implicit moral kring att 

könen bör ha olika uppgifter.20  

                                                 
16 Holmberg 1993, s. 101. 
17 Holmberg 1993, s. 130. 
18 Holmberg 1993, s. 131. 
19 Björnberg & Kollind 2003, s. 7–9.  
20 Björnberg & Kollind 2003, s. 81. 
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2.5 Metod och analysredskap  

Idealtypsrelationen kommer i denna undersökning att analyseras utifrån hur den framställs i Mitt 

Livs Novell, men också hur framställningen förändras med tiden kommer att beskrivas. Det blir 

därmed en kvalitativ textanalys av olika noveller från 1964, 1970 samt 1994, utifrån hur 

kärleksrelationen beskrivs och framställs i första mötet, vid intimitet, i vardagen, och slutligen vid 

återförening. Inom dessa teman kommer förväntningar, ideal och roller att sållas fram och 

identifieras. Frågeställningarna som presenterades i första kapitlet kommer på så vis att besvaras 

genom att analysera novellerna utifrån dessa teman, med Hirdmans genuskontrakt i bakgrund.  
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3. Historisk bakgrund 

3.1 1960-talets könsrollsdebatt  

Decennierna efter andra världskriget präglades av en högkonjunktur och Sverige satsade på 

utbyggnaden av välfärdsstaten. Ett viktigt område var familjepolitiken som byggde på tanken om 

en liten kärnfamilj. I politiken dominerade fortfarande männen, även om kvinnor fick allt mer 

inflytande. Däremot började ungdomsgenerationen att ifrågasätta gamla sanningar, så som 

könsrollerna i samhället.21 De så kallade förvärvsarbetande husmödrarna blev allt fler, men även 

ogifta förvärvsarbetande kvinnor ökade i antal under efterkrigstidens första decennier.22  

Startskottet för könsrollsdebatten i början av 1960-talet anses vara Eva Mobergs artikel 

”kvinnans villkorliga frigivning” (1961). I sin artikel belyste Moberg kvinnors dubbla roll, som 

tvingade dem i dubbelarbete och beroende av mannen. Attityderna kring kvinnligt och manligt 

påverkades av den följande könsrollsdebatten och för första gången började fler hävda att också 

männen skulle ta del av det oavlönade arbetet i hemmet. Nu började tanken kring mannens ansvar 

för barn och hushållsarbete att föras fram.23 Hirdman menar att genuskontraktets intima plats, det 

vill säga äktenskapet, i och med Mobergs artikel börjar att definieras som ett fängelse. Ett fängelse 

i vilket kvinnan är fånge och mannen ofrivillig slavägare. Det dubbelarbete som kvinnor gjorde i 

hemmet och på lönearbetsmarknaden började dessutom framställas som en social skam.24 

Genusstrukturer är dock, som tidigare nämnts, trögföränderliga. Trots nytänkandet under 1960-

talet skedde inte någon stor omvälvning i genusstrukturen. Men de steg som togs under 1960-talet, 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden och satsningar på barnomsorgen, innebar ändå en strukturell 

förändring av det svenska samhället. När högkonjunkturen sedan tog slut trängdes inte kvinnorna 

tillbaka till sin roll som hemmafru, och debatten kring könsroller och familjemönster fortsatte.25  

3.2 Andra vågens feminism 

Könsroller och familjemönster ifrågasattes allt mer under 1960-talets slut och vid 1970-talets 

början, en tid som brukar ses som den andra vågens feminism. Den hade framförallt inspiration 

från USA och England, där betoningen huvudsakligen låg på sexualitet. I Sverige var också 

sexualiteten med i diskussionen, bland annat med krav på fri abort och bättre p-piller. En sexuell 

                                                 
21 Rydström & Tjäder 2009, s. 183. 
22 Hirdman 2001, s. 162. 
23 Rydström & Tjäder 2009, s. 172. 
24 Hirdman 2001, s. 163.  
25 Rydström & Tjäder 2009, s. 221.  
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frigörelse hade inletts under 1960-talet, men då utifrån heterosexuella mäns perspektiv. Under 

1970-talet utmanades sexualiteten vidare, nu också från en allt mer växande homosexuell rörelse 

men också av en radikal kvinnorörelse. Kvinnorörelsen tog vid denna tid tag i sexualdebatten, och 

mäns våld samt sexuella dominans börjar nu att problematiseras allt mer. Detta får till resultat att 

lagar kring våldtäkt och sexuellt utnyttjande övergår till att allt mer prioritera skyddet av den svagare 

parten. Kvinnans självbestämmande betonas allt mer och 1974 införs lagen om fri abort i Sverige. 

Abort var tillåtet sedan 1938, men hade många restriktioner, bland annat fick kvinnan inte själv 

avgöra om hon skulle få göra en abort.26  

Förutom kvinnors sexualitet betonas i Sverige också kvinnors rätt till arbete och barnomsorg 

för alla. Man börjar ana en strukturell förändring, som bland annat speglas i politiken mot 1960-

talets slut. I en rapport till FN om kvinnans ställning i Sverige diskuteras det att föreställningen om 

att kvinnor skall försörjas genom äktenskapet måste motarbetas.27 Vid 1970-talets början kommer 

flera reformer vilka berör parets intima nivå. Den tidigare sambeskattningen avskaffas 1971, istället 

införs särbeskattning. Det beslutas om en utbyggnad av daghemsverksamheten 1974 och samma 

år införs föräldraförsäkringen.28 

3.3 1990-talet 

Efter att frågor kring jämställdhet och genusperspektiv under 1980-talet fick ge plats åt nyliberala 

tankegångar, hamnar dessa frågor återigen i centrum i den politiska debatten under 1990-talet. Det 

är också under 1990-talet som den kvinnliga representationen i politiken ökar ordentligt.29  

Ett arbete som under 1990-talet hade stor framgång brukar kallas gender mainstreaming, eller 

jämställdhetsintegrering, vilket genomsyrar både politiska beslut och forskning. Detta arbete 

innebar ett jämställdhets- eller genusperspektiv på många reformer, bland annat i de nya 

läroplanerna för grundskolan 1994 och förskolan 1998. Båda dessa har formuleringen att man 

aktivt ska arbeta med att motverka traditionella könsmönster.  

Även en jämställdhetslag infördes 1992, som innebar att det måste finnas jämställdhetsplaner, 

det vill säga planer kring hur man ska arbeta aktivt för jämställdhet, inom alla verksamheter i 

offentlig regi. Under 1990-talet blir genusperspektivet någonting som allt mer integreras i all 

offentlig verksamhet, genusfrågorna prioriteras snarare än diskuteras vid sidan av andra frågor.  

                                                 
26 Rydström & Tjäder 2009, ss. 200–201. 
27 Hirdman 2001, s. 166. 
28 Hirdman 2001, s. 168. 
29 Rydström & Tjäder 2009, s. 221.  
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Ord som man under 1980-talet varit försiktig med att använda kom under 1990-talet att sättas i 

centrum för mycket av politiken. Exempelvis makt, feminism och mansdominans, men under 

decenniet uppkom också begreppet könsmaktsordning. Under 1990-talet hade också den så kallade 

mediefeminismen ett genombrott, då unga kvinnliga krönikörer med ett kontroversiellt språkbruk 

kritiserade maktens män. Den kritiska diskussionen fördes nu allt mer utanför universiteten och 

innebar att feminismen blev brett känd i medierna.30  

  

                                                 
30 Rydström & Tjäder, 2009, ss. 212–213.  
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4. Idealrelationen utifrån Mitt Livs Novell  

I detta kapitel kommer noveller att analyseras efter fyra teman. I den första delen kommer 

kärleksrelationen i novellerna att analyseras utifrån första mötet, i den andra delen utifrån intimitet 

och i den tredje delen analyseras novellerna utifrån vad som sker i vardagen och slutligen i 

återförening.  

4.1 Första mötet 

I novellen En krossad dröm från 1964, får vi följa den unga kvinnan Patty som precis lämnat sin man 

efter att deras son har dött i en olycka. Innan olyckan hade deras liv varit perfekt, men nu när sonen 

dött har deras tillvaro gått i kras. Hon sitter på en buss och tänker tillbaka på tiden då hon och 

hennes make träffades och hur förälskade de varit.  

Vi blev förälskade i varandra så hastigt, Clark och jag. Det hände på den stora universitetsbalen. 

Jag var förfärligt nervös och förväntansfull. Det var mitt livs första riktiga bal. Plötsligt kom han 

fram mot mig, och mitt hjärta började slå häftigare. Han var mycket äldre än de andra. Inte någon 

pojke utan en vuxen man, och det låg något så tryggt och säkert över honom. Jag hörde knappt 

vad min kavaljer sade när han presenterade oss för varandra; jag hörde nästan bara namnet: - Det 

här är Clark Downey. Men det sjöng till i mitt hjärta.31 

Just trygghet och säkerhet är någonting som ofta återkommer i novellerna när kvinnan beskriver 

mannen hon förälskar sig i, inte bara i första mötet. I Pattys och Clarks historia beskrivs deras liv 

innan olyckan som underbart. Patty beskriver hur Clark slog armarna runt henne de vinternätter 

hon var rädd. Hur han kunde lugna henne och säga ”- Såja, älskling. Jag är här. Det finns ingenting 

att vara rädd för!”. Patty beskriver sedan hur hon då kände sig trygg och lugn, samt hur lycklig hon 

var.32  

Också i novellen Jag kidnappade mitt eget barn från 1964 är trygghet någonting som mannen ger 

den förälskade kvinnan. I denna novell får vi följa sjuttonåriga Sandy som bor hos sin moster och 

sin ett år äldre kusin Dunce. Man förstår att kusinen utnyttjar Sandy sexuellt och vid ett tillfälle när 

hon lyckas fly undan hittar hennes kärlek Russ henne gömd i en grotta. Det beskrivs hur Sandy 

kastar sig mot Russ och snyftande klamrar sig fast vid honom, samtidigt som Russ håller sina armar 

hårt runt henne och lugnande säger att hon nu är trygg.33 

                                                 
31 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 6. 
32 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 7.  
33 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 11.  
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Ett annat första möte som också belyser att just trygghet är någonting kvinnan söker hos en 

man beskrivs i novellen Skilsmässa. Kvinnan i denna novell beskriver hur det inte bara är fysisk 

lockelse hon känner för mannen hon förälskat sig i, utan även hans trygga och lugna sätt gör henne 

förälskad i honom, att därför är han en bra man.34 

Trygghet verkar vara någonting som även mannen själv vill ge till kvinnan som han är förälskad 

i, och att han kan ge henne trygghet gör honom till en riktig och bra man. I novellen Han var för ung 

för mig får vi följa förälskelsen mellan Nina och den betydligt yngre Don. Genom hela novellen 

oroar sig Nina över hur opassande det är att Don är så pass mycket yngre än hon är, men hennes 

väninna och, vilket kanske inte är så överraskande, Don själv försöker hela tiden övertyga henne 

om att det inte är någonting att oroa sig för. Han vill genomgående i novellen bevisa för henne att 

han är en man, inte en pojke. Vid ett tillfälle åker de och badar när Nina fattas tag av vågorna och 

Don fångar upp henne.  

Jag flämtade vilt. – Varför varnade du mig inte för de där vågorna? – Då hade jag inte fått tillfälle 

att rädda dig, grinade han. Det är bara nyttigt för en flicka att lära sig att hon inte kan klara sig utan 

en man. Han behandlade mig som den svagare, den som alltid måste hjälpas och beskyddas.35 

Denna trygghet och säkerhet som männen i novellerna utstrålar i den tidiga förälskelsen känns 

igen i hur Hirdman beskriver det stereotypa genuskontraktet, med grunduppfattningen att mannens 

förpliktelse är att ta hand om och beskydda kvinnan.36 Denna grunduppfattning är alltså tydlig även 

i novellerna från 1964, framför allt vid första mötet, men det är ett genomgående tema genom hela 

kärleksrelationen. Detta är någonting bekant också utifrån Holmbergs diskussion kring begreppet 

ta hand om. Här blir det tydligt att mannen ska ta hand om kvinnan utifrån att hon inte klarar sig 

själv, och han blir på så vis hennes trygghet och säkerhet.37 

Trygghet och säkerhet går att finna i första mötet också i noveller från 1970. Föreställningen 

om att mannen ska beskydda kvinnan verkar vara djupt förankrad i genuskontraktet i kärleken. I 

Jag vill bort, jag vill leva, jag vill älska beskriver kvinnan hur mannen påminner henne om en stor björn, 

samt hur hon får lust att krypa in i hans famn och söka skydd.38 Någonting som däremot börjar 

skilja sig från novellerna från 1964 är att man i första mötet i allt fler noveller från 1970 lägger mer 

vikt vid att beskriva kvinnans åtrå till mannen. Mannens utseende beskrivs mer, som snygg, 

spännande, mörk, med lysande ögon och sexig.39  

                                                 
34 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 14. 
35 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 22.  
36 Hirdman 2001, s. 85. 
37 Holmberg 1993, s. 130.  
38 Mitt Livs Novell 1970, nummer 1, s. 25. 
39 Mitt Livs Novell 1970, nummer 3, s. 4.  
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I ett första möte ur en novell från 1994 beskrivs mannen på ett liknande sätt som mannen 

beskrivs, det läggs tonvikt vid hans muskulösa kropp, samt hur hans smidiga gång får kvinnan att 

tänka på en dans och hon börjar fantisera kring hur han säkert är en underbar älskare.40 Hur kvinnan 

fantiserar kring mannen förändras markant över tid i novellerna. Det blir större fokus på den 

sexuella åtrån till mannen, snarare än på vilket tryggt och säkert liv som mannen verkar kunna 

erbjuda kvinnan. Detta skulle kunna tolkas som en spegling av den kvinnliga sexuella frigörelse 

som under 1970-tal påbörjas41, och som novellerna tyder på har blivit väl etablerad vid 1994.  

Någonting annat som förändras i novellerna över tid är hur antalen första möten som beskrivs 

minskar i noveller från 1970 och 1994. I noveller framförallt från 1994 hoppar man istället allt mer 

direkt in i en relation, ett samboförhållande till exempel, där det är parets vardag som beskrivs. De 

första möten som beskrivs är inte längre bara stormiga och direkta förälskelser, som är vanligare i 

noveller från 1964. Ett exempel från 1994 är ur novellen Min kille fick stryk av sin förra tjej, i vilken 

kvinnan i berättelsen beskriver hur hon träffat sin pojkvän på jobbet och från första början tyckt 

att han verkade fin och försynt. Mer än så får man inte beskrivet hur hon kände när de träffades 

första gången.42 Från 1994 finns också novellen När vad som helst kan hända i vilken ytterligare ett 

första möte beskrivs utan den stormiga och djupa, direkta förälskelsen. Kvinnan beskriver hur 

mannen verkat trevlig, mjuk och stillsam, inte så mycket mer, men att hon ändå av någon anledning 

fastnade för honom.43 Detta är också någonting som känns igen i Holmbergs studie. När kvinnan 

i en parrelation ska beskriva mannen finner Holmberg två olika sätt kvinnan uttrycker sig på, två 

sätt att beskriva hans manlighet. Å ena sidan är han en riktig man om han är stark och 

handlingskraftig, å andra sidan finns beskrivningen att han inte är en karlakarl, inte överdrivet 

manlig, vågar visa känslor. Det Holmberg utifrån detta menar är att även om dessa två 

beskrivningar av manlighet är tvärtemot varandra så är de inte så olika som man först kan tro. 

Dessa två sätt att se på hans manlighet är trots sin olikhet båda positivt laddade beskrivningar av 

manlighet.44 

I de första mötena från 1964 är kärlek vid första ögonkastet betydligt mer vanligt, och kvinnan 

upplever en slags självklarhet gentemot mannen. Detta är mannen hon ska vara med, den hon ska 

gifta sig med och dela sitt liv med. Det beskrivs hur kvinnan direkt blir kär i mannen, och vet att 

hon alltid kommer att vara det, och att hon aldrig skulle kunna bli kär i någon annan.45 Kärleken 

tar över kvinnorna, de blir stumma och handlingsförlamade, överväldigade av kärleken de känner 

                                                 
40 Mitt Livs Novell 1994, nummer 2, s. 7.  
41 Rydström & Tjäder 2009, s. 200. 
42 Mitt Livs Novell 1994, nummer 2, s. 58.  
43 Mitt Livs Novell 1994, nummer 5, s. 16. 
44 Holmberg 1993, s. 133. 
45 Mitt Livs Novell, 1964, nummer 5, s. 6. 



14 

till mannen. I novellen Ingen återvändo berättar kvinnan hur hon har träffat en del män men att ingen 

tagit henne med storm, tills hon slutligen träffar mannen i sitt liv. Då är det inte någon tvekan, hon 

beskriver hur han kom som en vind och överrumplade henne totalt.46  

Det är dock inte bara enkla och självklara kärlekshistorier som man får ta del av i noveller från 

1964. I Ett trofast hjärta får vi en gift kvinnas beskrivning av hennes känslor till en man som hon 

inte är gift med. Hon har ett fint och trevligt äktenskap med sin Gunnar, men när hon träffar den 

nye grannen Robert är det samma överväldigande känsla som beskrivits i andra noveller, en känsla 

som hon menar att hon aldrig känt förut, inte ens till sin man.47 Detta är intressant att se i kontrast 

till hur majoriteten av novellerna lyft fram trygghet och säkerhet som någonting som kvinnan söker 

och känner i första mötet. I just denna novell tycks trygghet och säkerhet ändå inte räcka, det är 

ingen garanti för ett lyckligt liv med sin stora kärlek. Även kvinnorna i novellerna från 1964 söker 

någonting spännande och kittlande i kärleken.  

Trots att första möten har minskat i novellerna från 1970 stöter man ändå på en del sådana, och 

denna överrumplande och självklara kärlek går fortfarande att finna. I novellen Du får inte älska mig 

beskriver kvinnan förälskelsen mellan henne och mannen som ögonblicklig och ömsesidig, att det 

var den sortens kärlek som varje flicka drömmer om att uppleva.48 En skillnad här är att det är just 

ömsesidig förälskelse. Det är inte bara kvinnan som blir hjälplöst förälskad i mannen, utan de faller 

för varandra, de förälskar sig i varandra. I Lyckan har många ansikten förälskar sig Marianne i Niklas, 

trots att hon bestämt sig för att inte bli kär i någon eftersom hon tänkt ägna sig helt åt sin karriär. 

När hon träffar Niklas beskriver hon hur hon blev vanvettigt kär och världens lyckligaste flicka när 

hon förstod att hennes känslor var besvarade. Denne Niklas var dessutom popartist och 

förkrossande snygg. För Marianne innebar det en extra stor triumf att hon vunnit honom.49 I 

tidigare noveller från 1964 drömmer kvinnorna att bli någons, och mannen uttalar ofta vid första 

mötet att hon ska bli hans.50 Men i denna novell är det kvinnan som vill skrika ut över hela världen 

att han är hennes.51 Trots det finns formuleringen att kvinnan i förälskelsen blir mannens kvar i 

första möten från 1970.52 Det tyder ändå på en förändring efter 1964, och man anar att 

genuskontraktet håller på att omstruktureras under denna tid. Som nämnts är genusstrukturer 

trögföränderliga, men det går alltså att ändå se hur genuskontraktet i kärleken och 

idealtypsrelationen är under förändring 1970. Det är inte längre endast kvinnan som förälskar sig, 

                                                 
46 Mitt Livs Novell, 1964, nummer 5, s. 47. 
47 Mitt Livs Novell 1964, nummer 6, s. 20. 
48 Mitt Livs Novell 1970, nummer 6, s. 5. 
49 Mitt Livs Novell 1970, nummer 6, s. 23–24.  
50 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s 6. 
51 Mitt Livs Novell 1970, nummer 6, s. 24. 
52 Mitt Livs Novell 1970, nummer 6, s. 35. 
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utan det beskrivs mer och mer hur två personer förälskar sig i varandra. Det är heller inte bara 

kvinnan som blir mannens utan mannen blir också kvinnans. 

Vid de första möten som beskrivs i novellerna 1994 är det en ny inställning till kärleken och att 

förälska sig som ges utifrån kvinnan. Det är inte på samma sätt den självklara, den enda och den 

sanna kärleken som kvinnan förväntar sig, utan snarare en romans, i en del noveller ytterligare en 

kärlekshistoria bland många i en kvinnas liv. I en del noveller är romansen endast en sexuell relation 

utan förväntningar på ett djupare förhållande. Inställningen till kärlek är också mer problematisk i 

novellerna från 1994 och kvinnorna funderar mer kring sina känslor. I Ett fult trick för att få tillbaka 

en kille blir kvinnan uppvaktad av en charmig taxichaufför, som bjuder på taxiresan och när kvinnan 

sedan glömmer sin handväska i bilen, lämnar han tillbaka den tillsammans med en bukett röda 

rosor. Hon reflekterar över hur hon känner och funderar över om hon var intresserad eller bara 

smickrad.53 Också i novellen Att våga allt problematiseras kärleken som sådan. Kvinnan som 

berättelsen handlar om har aldrig varit kär, hon menar att hennes kärlekshistorier endast har varit 

låtsaslekar för att hon vet att sådant förväntas av henne. Men att älska någon, verkligen vilja ha 

någon och önska någon allt gott och vilja höra ihop det var ingenting för henne. Hon menar att till 

och med ordet kärlek tillhör ett för henne främmande språk. När hon sedan träffar en man på sitt 

jobb blir hon förvirrad av sina känslor. Hon frågar sig själv om detta är hennes livs första riktiga 

förälskelse eller om det bara är lust och kroppens längtan efter en annan kropp.54  

Sammanfattningsvis visar detta kapitel hur man vid första möten i Mitt livs novell ser en 

förändring över tid i hur kvinnan beskriver mannen hon förälskar sig i. 1964 ligger fokus på vilken 

trygghet och säkerhet som mannen utstrålar, och detta finns det spår av också i noveller från 1970. 

Vad som däremot läggs allt mer vikt på är kvinnans åtrå till mannen, och i noveller från 1994 läggs 

ännu mer tyngd på detta. Första mötet ges mindre plats 1970 och 1994 i jämförelse med 1964, och 

kärleken är inte på samma sätt självklar. Kärleken problematiseras, och den oklara gränsen mellan 

förälskelse och lust samt mellan att vara uppriktigt intresserad och endast vara smickrad får uttryck 

i novellernas första möten 1994. I nästa del går undersökningen över till intimiteten, där de roller 

som tas utifrån kön kommer att analyseras, men även hur kvinnan beskriver mannen hon är 

förälskad i kommer att studeras i relation till intimiteten.  

4.2 Intimitet 

Den grunduppfattning som Hirdman diskuterar, där kvinnan bör tas om hand och beskyddas, 

kunde alltså märkas i beskrivningar av första mötet i noveller framförallt från 1964. Denna 

                                                 
53 Mitt Livs Novell 1994, nummer 5, s. 73. 
54 Mitt Livs Novell 1994, nummer 4 s. 10. 
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grunduppfattning märks även i intimiteten som beskrivs i novellerna. Vid Clarks och Pattys första 

närmande på universitetsbalen är det Clark som håller Patty i hans armar och det är Patty som skall 

bli hans flicka. Det är en slags passivitet från kvinnans håll, medan mannen är den aktive, som styr 

och tar initiativ.  

I nästa ögonblick höll han mig i sina armar. Jag var oerhört medveten om hans närhet, jag hörde 

hans röst, men jag visste inte riktigt vad jag svarade. När dansen var slut stod vi och såg varandra 

djupt in i ögonen under någon sekund. Allvarligt sade han: - Du ska bli min flicka. – Ja det ska jag, 

svarade jag.55 

Det är inte bara i Pattys och Clarks kärleksrelation som mannen är den aktive i intimiteten. 

Också i novellen Skilsmässa känns detta igen. ”Vi gick på bio och sedan körde han mig hem. När 

vi satt i bilen utanför min port kysste han mig. Det var en kyss som kändes ända ner i tårna.”56  

Även i Han var för ung för mig känner man igen detta mönster. ”Han började dansa med mig, mitt 

på verandan där vi stod och förde mig genom valvet ut på dansgolvet. Det hela var som en dröm, 

men hans starka armar övertygade mig om att det samtidigt var underbar verklighet.”57 

I intimiteten är det är mannens handlingar som blir beskrivna. Förutom Patty och Clarks kärlek 

i En krossad dröm får vi också bevittna ett ungt par som Patty observerar när hon sitter på bussen. 

”Bakom mig sträckte den unge mannen fram huvudet och snuddade med läpparna vid flickans hår. 

De betraktade varandra kärleksfullt. Varligt rörde hon vid hans kind med ett finger, och han tog 

hennes hand och höll den hårt.”58 Det är den unge mannen som sträcker fram huvudet och snuddar 

sina läppar mot flickans hår. När det är flickan som rör vid den unge mannen är det med varsamhet 

och försiktighet.  

I noveller från 1970 är det inte längre bara mannen som är den aktiva i intimiteten. Istället är 

det allt fler noveller som beskriver hur det är kvinnan som tar initiativ. Det formuleras inte heller 

på samma sätt hur det är mannen som kysser kvinnan, eller att kvinnan känner mannens kyssar. 

Istället beskrivs det hur de kysser varandra, det är två aktiva parter, inte längre en som är aktiv i 

intimiteten. I exempelvis novellen Svartsjukan tände honom från 1970 beskrivs kärleksparets första 

samlag, där det är kvinnan som tar initiativet.59  

I noveller från 1970 och 1994 blir intimiteten i kärleksrelationen allt mer viktig för förhållandet, 

den ges en allt större plats. Exempelvis i novellen En vän – och kanske lite mera, från 1970, beskriver 

kvinnan hur mannen i hennes tidigare förhållande skämt bort henne med ett regelbundet 

                                                 
55 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 6.  
56 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 14.  
57 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 21.  
58 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 6. 
59 Mitt Livs Novell 1970, nummer 1, 16. 
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sexualliv.60 Intimiteten och sexualiteten problematiseras också alltmer i noveller från 1970 och 

1994, bland annat i Min man vill vara kvinna där ett nygift pars första samlag beskrivs:  

…innan han kastade sig över mej. Jag skrek som besatt. Var detta kärlek? Var det denna råa 

behandling jag hade längtat efter? Måste han göra mej så illa? Jag kämpade emot som ett vilddjur 

för att komma loss. Och äntligen släppte han mej. Svetten dröp om oss båda. Båda var vi lika 

olyckliga och otillfredsställda…61 

Om vi återgår till intimiteten i novellerna från 1964 är det inte samma beskrivande skildring av 

intimitet och samlag som ges. När man förstår att två personer har samlag är det som om kvinnan 

faller i en dröm och sedan plötsligt vaknar, när samlaget är över.62 Det är väldigt få samlag som 

beskrivs i novellerna, intimiteten som beskrivs stannar vid kyssar och famnar. En formulering som 

ofta återkommer när det är kvinnans aktivitet i intimiteten som beskrivs är hur hon klamrar sig fast 

vid mannen.63 Förutom detta är det inte mycket som beskrivs av vad kvinnan gör i intimiteten. Som 

tidigare nämnts, är det mannen som smeker och kysser kvinnan, och när kvinnan fantiserar eller 

saknar sin mans närhet är det hans beröring, hans armar runt sig och hans kyssar hon tänker på, 

inte hur hon saknar att röra vid honom eller kyssa honom.64  

Trots att intimiteten inte ges samma utrymme och betydelse i noveller från 1964 i jämförelse 

med 1970 och 1994 finns det noveller som lyfter hur viktigt det är med närhet för kvinnan i en 

kärleksrelation. I novellen Jag var otrogen sitter kvinnan och mannen i ett bås på en restaurang på 

deras första dejt, då mannen frågar om hon vill gifta sig med honom, trots att de knappt känner 

varandra. Kvinnan beskriver hur hon inte hinner svara ja, att han såg hennes svar i hennes ögon 

och häftigt drar henne till sig och kysser henne. De båda glömmer att de befinner sig på en 

restaurang och han kysser henne om och om igen. Återigen är det mannen som kysser kvinnan, 

och i just den här berättelsen avslutas denna beskrivning med, ”En månad senare var vi gifta.”65 

Mannen i novellen får sedan ett jobb i Indien och det förälskade paret kommer att behöva vara 

ifrån varandra i ett år. Under denna tid, samtidigt som kvinnan längtar efter och saknar sin man, 

blir hon god vän med en manlig kollega. Hon beskriver hur hon aldrig lekte med några förbjudna 

tankar, att all hennes längtan, både henne själs och hennes kropps, gällde sin man. Men så vid en 

middag med den nye vännen kysser han henne. Hon stretar först emot, men när hon känner hans 

händer på hennes kropp känner hon hur hennes kropp längtat efter kärlek och hon kan inte längre 

                                                 
60 Mitt Livs Novell 1970, nummer 1, s. 33.  
61 Mitt Livs Novell 1970, nummer 2, s. 10. 
62 Mitt Livs Novell 1964, nummer 2, s. 47. 
63 Mitt Livs Novell 1964, nummer 3, s. 24. 
64 Mitt Livs Novell 1964, nummer 3, s.16. 
65 Mitt Livs Novell 1964, nummer 5, s. 7. 
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kämpa emot. Sedan hoppar berättelsen till hur förtvivlad hon känner sig efteråt. Det som är 

annorlunda i denna novell i jämförelse med andra noveller från 1964, är hur kvinnan beskriver att 

mannen inte förstår att hon inte gav efter av kärlek till honom, utan att det enbart var på grund av 

fysisk lidelse, att hon var erotiskt utsvulten.66 Även om det senare, i noveller från 1970 och 1994, 

blir mer fokus på den kvinnliga sexualiteten, finns den alltså också närvarande 1964, dock inte lika 

genomsyrat. 

Om det i noveller från 1964 var mer fokus på första mötet och kärlek vid första ögonkastet, är 

det i noveller från 1970 mer fokus på den första intimiteten. Det blir ett slags sätt att bekräfta att 

både mannen och kvinnan vill ha varandra, att de längtar efter varandras närhet. Det är då som 

deras kärlek till varandra blir självklar och tydlig. Denna självklara och tydliga känsla känner kvinnan 

i noveller från 1964 redan vid första mötet. När hon ser mannen förälskar hon sig direkt, och vet 

med en gång att detta är mannen i sitt liv och att hon ska bli hans. Denna självklara känsla finns 

alltså även i noveller från 1970, men kvinnan känner den snarare vid första intimiteten. När mannen 

till sist kysser kvinnan känner hon att det är honom, ingen annan, hon vill ha.67  

I novellen Min elev blev min älskare får vi följa en lärarinna som har en elev i sin klass som utrycker 

att han har känslor för henne. Hon förklarar hur hon blir smickrad men att det är högst opassande 

att det skulle kunna bli någonting mellan dem. Men så vid en fest i skolan bjuder han upp henne 

till dans, och när de dansar tätt intill varandra är det som att lärarinnan förtrollas. Hon beskriver 

hur det inte är en ung gymnasist vars kropp hon känner mot sin, utan en mans. Och när de till slut 

har sex med varandra är det någonting som återigen poängteras. Sättet han rör henne, kysser henne 

och älskar med henne är erfaret, han är vad hon längtat efter, en man. Och de inleder en relation.68 

 Intimiteten i kärleksrelationen verkar i noveller från 1994 vara väldigt avgörande för relationens 

välmående. Detta kommer att återkomma i nästa kapitel, där vardagen analyseras. I Min otrohet blev 

till lycka för fyra personer beskriver kvinnan som berättelsen handlar om hur hennes pojkvän är pryd 

och inte vågar så mycket mer än det vanliga. I denna novell blir det tydligt att det inte längre endast 

är mannen som är aktiv i intimiteten, utan i denna berättelse är det kvinnan som helt och hållet tar 

kommando och låter sig styras av hennes egna känslor. Hon beskriver hur hennes pojkvän inte 

stillar hennes hunger, och hon får istället starkare och starkare känslor för en manlig kollega. Dessa 

känslor är besvarade av kollegan, och det är intressant hur hon resonerar fram och tillbaka och till 

slut kommer fram till hur hon älskar sin pojkvän, men att hon inte kan motstå den lust hon känner 

till sin kollega. Hennes pojkvän är den hon älskar och vill leva tillsammans med, och i det är hon 

                                                 
66 Mitt Livs Novell 1964, nummer 5, ss. 45–46. 
67 Mitt Livs Novell 1970, nummer 1, s. 26. 
68 Mitt Livs Novell 1970, nummer 2 s. 25. 



19 

förvisso trygg.69 Det verkar som att det nu inte längre räcker med trygghet och säkerhet i en 

kärleksrelation, utan det behövs någonting mer. 

Detta kapitel har visat hur mannen i intimiteten skall ge trygghet och säkerhet till kvinnan han 

älskar, precis som i första mötet. Det är som tydligast i novellerna från 1964, men på liknade vis 

som i kapitlet rörande första mötet förändras detta över tid. I intimiteten som beskrivs 1964 är det 

mannen som är den aktive, men i noveller från 1970 går det alltmer över till att både kvinnans och 

mannens handlingar beskrivs, och i vissa noveller från 1994 beskrivs hur det bara är kvinnan som 

är den aktiva. I vissa noveller är det mannen som är helt passiv, och det är totalt fokus på kvinnans 

känslor och vad hon gör med mannen. Detta är en stor skillnad från 1964, då kvinnans tillstånd 

under samlag beskrivs som näst intill ett drömskt tillstånd, helt maktlös. Första mötet ges mindre 

plats 1970 och 1994, istället får första intimiteten mer utrymme och är i många fall en avgörande 

punkt mellan en man och en kvinna, som i första intimiteten inser att de är menade för varandra. 

Intimitet och sex problematiseras senare mer och mer, och får en viktigare och mer avgörande roll 

i en kärleksrelation. Det blir en slags spegling av hur lyckligt det är i ett förhållande. Detta kommer 

undersökningen att gå in djupare på i nästa del, där kärleksrelationen i vardagen kommer att 

analyseras. Hur ett idealt liv med sin stora kärlek framställs och vilken roll respektive kön förväntas 

ha i kärlekens vardag kommer att studeras i följande kapitel.  

4.3 Vardag 

Novellen Vad är det för fel på hemmafruarna från 1970 ger en antydan om att hemmafruidealet under 

denna tid diskuteras, att föreställningen kring den gifta kvinnans tidigare självklara plats i hemmet 

med barnen är på väg att förändras. Novellen speglar på så vis någonting som Hirdman tar upp i 

sin historiska redogörelse, nämligen hur det i samhället under denna tid fanns en pågående 

diskussion kring föreställningen om att kvinnor skulle försörjas genom äktenskapet. Denna 

diskussion, som slutligen också får resultat i politiken i slutet av 1960- och in på 1970-talet70, går 

alltså att spåra i bland annat novellen Vad är det för fel på hemmafruarna.  

I novellen ges en beskrivning av hur Lena, nöjd som hemmafru, resonerar kring sin väninna 

Birgitta som är en yrkesarbetande ensamstående mamma. Vid en middag reagerar Lena på hur 

Birgitta vågar avbryta herrarnas diskussioner och själv inflika med egna tankar, någonting som Lena 

själv aldrig hade vågat. I ett samtal mellan Lena och Birgitta går det att uppfatta hur de har delade 

meningar kring vardagen. Lena undrar hur hennes väninna klarar av både barnen och jobbet, vilket 

Birgitta svarar på genom att först förklara att hon självklart ibland är stupfärdig av trötthet. Hon 
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har dock med enkla medel gjort det lättare, bland annat genom att köpa färdiglagad mat och låta 

barnen hjälpa till med att städa. Detta chockerar Lena, färdiglagad mat tycker hon är dyrt och att 

låta barnen hjälpa till med städningen skulle inte bli bra. Samtidigt som Lena beskriver hur hon 

absolut inte är avundsjuk på Birgitta så tycker hon att hennes väninna är duktig som ensam klarar 

sin situation. Men Birgitta saknar någonting som Lena har, nämligen en underbar äkta man.71  

Novellen blir en kontrast mot de noveller från 1964, där det inte alls ges utrymme på samma vis 

åt att visa krocken i utvecklingen av hustruidealet. Snarare ges uppfattningen att värderingarna av 

en bra fru, en bra kvinna, är samlade under kvinnans roll i hemmet och med barnen. I Jag vill ha 

skilsmässa från 1964 har Julies man blivit förälskad i en annan kvinna, och i hur Julie försöker 

förklara hur den andra kvinnan inte är bra för hennes man speglas också den tidens föreställning 

av vad som är en bra kvinna. Julie tänker inte låta ”en sådan kvinna” förstöra hennes och deras 

dotters liv, och menar att hon inte ens bryr sig om sin egen son. Hon ger inte sin son det som ett 

barn behöver, nämligen kärlek och ömhet.72 Återigen är Hirdmans stereotypa genuskontrakt 

närvarande. I det här fallet försöker kvinnan använda det i sin argumentation för varför hennes 

man inte ska välja en annan kvinna, en kvinna som enligt Julie inte följer vad en god hustru, enligt 

kontraktet, bör göra. I Vad är det för fel på hemmafruarna är det stereotypa genuskontraktet också 

närvarande, och de olika könsroller som det innebär får en slags kompletterande innebörd. Lena 

menar att hennes man nog inte hade nått den position han har idag om hon hade haft andra tankar 

än att bara gå hemma. Hon har genom att vara hemmafru kunnat stötta honom och alltid funnits 

till hands. Hon menar också att hon alltid varit beredd på att ge efter hennes eget krav, att vilja vara 

tillsammans med honom, för att han ska kunna vara borta på sammanträden och jobbresor. Detta 

har Lena aldrig klagat på, även om hon varit ensam och längtat efter honom, eftersom hon vet att 

han gör allt detta för deras skull. Hur skämtsam Rousseau än var när han sade att kärleken är allt 

för kvinnan, är det i denna novell en passande beskrivning. Också hur Hirdman beskriver att 

mannens idealtypiska förpliktelser gentemot kvinnan går bortom henne går att se i denna novell.73 

Lena beskriver hur hennes man kallar hemmets skötsel och deras tre barns uppfostran för hennes 

avdelning, vilket hon är nöjd med samtidigt som hon reflekterar över hur bra hon har det.74  

Detta känns igen i novellen Stulen lycka där en beskrivning ges av hur vardagslivet ser ut för de 

två nygifta, väldigt förälskade, Len och Patty. Patty beskriver hur hon känner sig som i sjunde 

himlen. De köper ett hus tillsammans utanför stan och hon börjar möblera deras hem. Det nämns 

att hon fortsätter att arbeta som mottagningssköterska, då Len tycker att det är bra för henne att 
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ha något att sysselsätta sig med eftersom han ofta är borta på resa. De två dagar i veckan som han 

är hemma får henne att glömma den stora längtan som hon under veckan haft medan han är borta.75 

Återigen en novell där mannens förpliktelser ligger bortom kvinnan och hemmet, och mannens 

kärlek för kvinnan är allt för henne, hennes liv. Hennes förpliktelser är till hemmet, om nu inte 

mannen tycker att det är bra för henne att sysselsätta sig med något medan han är borta. Kvinnans 

förpliktelser till mannen är desto mer i anknytning till honom och hemmet. Också i novellen Jag 

vill ha skilsmässa framgår detta tydligt: 

Les ville ha en fru, som han kunde vara stolt över, ett hem att vara stolt över och ett barn att vara 

stolt över. När jag gifte mig med honom bad jag en tyst bön att han alltid skulle känna sig stolt 

över mig. Jag skapade ett hem åt honom och sedan skänkte jag honom Dodie. Vi var verkligen 

lyckliga.76   

Det är intressant att se hur kvinnans roll och ansvar i hemmet blir så avgörande för hennes 

identitet som hustru. I en annan novell från 1964 kommer detta i konflikt då mannen har sin förra 

frus mamma Nana kvar i hemmet. Kvinnan menar att hon har sina rättigheter och att hon vill vara 

hans fru helt och fullt, medan mannen försöker få henne att ge vika en smula i fråga om hemmet, 

matlagningen och barnen för att låta Nana bo kvar som vanligt. Han tar upp hur han älskar sin fru, 

men att han inte kan slänga ut Nana eftersom det skulle förstöra hennes liv. Han föreslår då att 

hans fru kanske skulle kunna börja arbeta igen, vilket kvinnan reagerar starkt på. Hon beskriver hur 

hon känner sig fullständigt tillplattad, men för att inte riskera att sätta deras äktenskap på spel ger 

hon med sig.77 När kärleken i vardagen problematiseras i noveller från 1964 är det ofta de självklara 

rollerna som hamnar i konflikt.  När det exempelvis handlar om otrohet från mannens sida beskrivs 

det hur han inte ser att hans fru är en bra kvinna, vilken han till slut inser. När kärleken i vardagen 

problematiseras i noveller från 1970 verkar det som att konflikten flyttar in i själva rollerna, de är 

inte längre lika självklara och det är där det blir konflikt.  

Denna beskrivning som ger en spegling av könsrollerna i en kärleksrelation ur vardagslivet tar i 

noveller från 1994 inte samma utrymme. När vardagslivet beskrivs är det framförallt fokus på hur 

sexlivet är i kärleksrelationen. Det beskrivs att dåligt sexliv är när nyfikenheten och upptäckarlusten 

är borta, och det ges många gånger utryck för en rädsla för ett tråkigt samboliv. I En regnig 

onsdagskväll föddes vår kärlek på nytt beskriver Eva hur hon visst älskade sin pojkvän men att 

flammorna och hettan var borta. När hon iakttar ett nyförälskat par, som utifrån hur de tittar och 
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tar på varandra avslöjar deras nya kärlek, tänker hon hur ingenting blivit tråkigt mellan dem än.78 

När Holmberg diskuterar hur kvinnor och män har olika sätt att visa kärlek kommer hon fram till 

två kategorier, kontinuitet och diskontinuitet. När hon visar kärlek till honom hör det till det 

dagliga, hon visar att han är i hennes tankar och hon bekräftar honom. När han visar hans kärlek 

till henne är det istället någonting utöver det vardagliga, någonting extra.79  

I en novell från 1994, För ung att möta kärleken, beskrivs hur en 15-årig flicka och en två år äldre 

pojke blir förälskade i varandra. Hon beskriver hur han inte bara är del av hennes liv, han är hennes 

liv. Med all smärta och lycka som hör till. Hon beskriver hur de ger och tar på lika villkor och 

nästan kan läsa varandras tankar, att de helt enkelt förstår varandra. Tillsammans förändras de, och 

i samband med detta blir hon inte längre ett barn utan en ung kvinna. Det som finns mellan dem 

är ren och sann kärlek. Hon minns särskilt en kväll då han berättade sitt livs historia för henne, 

saker han hade på sitt samvete och inte var stolt över. De båda grät när han berättade och efter 

detta kom de ännu närmare varandra.80 Den stora kärleken beskrivs här som total och villkorslös. 

Återigen beskrivs hur kvinnans kärlek till mannen blir allt för henne, hela hennes liv, men nu är det 

så för mannen också. De är varandras liv på ett annat sätt än tidigare. Någonting som börjar 

uttryckas i noveller från 1994 är hur denna totala och villkorslösa kärlek ändå inte räcker till. Den 

är inte en garanti för att ett förhållande ska hålla på samma sätt från noveller från tidigare år. I en 

annan novell från 1994 beskrivs hur kvinnan litat på att kärleken mellan henne och sin pojkvän 

skulle övervinna alla hinder. Men så blev det inte då hon sakta men säkert börjar inse att hon lever 

ihop med en slarver och det gör henne galen.81 Även i den tidigare nämnda För ung för att möta 

kärleken räcker inte deras kärlek för varandra till. Kvinnan beskriver hur de hade upplevt den stora 

kärleken, men att de var för unga för att kunna bygga vidare på den.82 

I novellerna främst från 1964, men också från 1970, är kärleken på sätt och vis mer garanterad 

än i novellerna skrivna 1994. Det är egentligen mindre fokus på kärlekslivet i vardagen i novellerna 

från 1964 jämfört med novellerna från 1994. Istället är det mer fokus på det dramatiska första 

mötet eller upplösningen och sedan återförening. När de förälskade väl har varandra och har lovat 

varandra kärlek verkar det vara slutet gott allting gott i större utsträckning i berättelserna från 1964 

än i kärlekshistorierna från 1994. Kanske detta kan ha att göra med att genuskontraktet inte är lika 

självklart under 1990-talet som på 1960-talet. Hirdmans stereotypa genuskontrakt verkar då vara 

mer accepterat och styrande i föreställningar kring kärlek och relationen mellan en man och kvinna. 

Rollerna i en kärleksrelation när man väl bestämt sig för att bli tillsammans eller ingå äktenskap var 
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kanske så självklara att kärleken i vardagen inte behövde beskrivas. Istället blir det de dramatiska 

mötena, upplösningarna och återföreningarna som hamnar i fokus. På 1990-talet styr inte har 

samma stereotypa genuskontrakt längre och därför skrivs mer om hur man ska hålla sitt förhållande 

spännande och lyckligt. Detta måste också spegla ett intresse hos läsarna att ta del av just sådana 

berättelser. 

Utifrån analysen av kärlekens vardag går det att utläsa att könsrollerna i framförallt äktenskapets 

vardagsliv går från att vara självklara till att problematiseras alltmer, särskilt hustruidealet. Denna 

analys har också visat hur kvinnans kärlek till mannen blir allt för henne, och att detta är närvarande 

och genomsyrande i kärlekens vardag inte bara i noveller från 1964. Kvinnans förpliktelser till 

mannen är, i likhet med Hirdmans slutsatser, i anknytning till honom och hemmet, medan mannens 

förpliktelser till kvinnan är bortom henne och hemmet. Kärlekens vardag får mer plats i noveller 

från 1994, då sexlivet framförallt står i centrum. Att hålla relationen levande och spännande är i 

fokus. Kärleken börjar också alltmer att problematiseras i noveller från 1994. Att vara förälskad 

löser inte alla problem, det räcker inte på samma sätt som i tidigare noveller att en man och en 

kvinna är stormförälskade i varandra. Kärleken är inte längre en garanti för lycka. Detta är 

någonting som också följande sektion kommer in på, i analysen av återföreningen.  

4.4 Återförening  

I början av novellen En krossad dröm är Patty på bussen och hon är fast besluten att lämna sin Clark, 

hon kan inte leva med honom nu när deras son har dött. När bussen krockar och de väntar på hjälp 

är det Clark som kommer, som räddaren i nöden. ”Hans grepp om mig hårdnade. – Jag är här, sade 

han. – Det är bra nu. Han bar mig bort till bilen. […] när bilen började rulla, klamrade jag mig 

desperat fast vid Clark.”83 I återföreningen är det återigen tryggheten som mannen ger till kvinnan 

som är i fokus. Vidare får man läsa hur Patty klänger sig fast vid Clark och hur hans starka, trygga 

armar sluter sig om henne. Patty beskriver hur hon känner hans djupa innerliga kärlek värma hennes 

egna frusna hjärta. 

Ett annat återförenande vi får ta del av är i Jag kidnappade mitt eget barn. Sandy och Ross 

återförenas när Ross precis kommit ut ur fängelset och hinner precis hindra kusinen Dunce från 

att återigen förgripa sig på Sandy sexuellt. ”Jag kunde inte finna ord; jag bara såg på honom. Det 

var Dunce som började tala. – Du kommer för sent, pysen. Sandy är min flicka nu, upprepade 

han.” Det blir sedan ett tumult som slutar med att Ross slår Dunce så hårt att han får ge upp och 

ge sig i väg. Det är näst intill en duell om kvinnans hjärta, där Ross står som vinnare. Han drar 

                                                 
83 Mitt livs novell 1964, nummer 2, s. 41. 



24 

sedan Patty hårt intill sig, och Patty beskriver hur detta är det mest underbara ögonblicket de delat. 

Innan månaden är slut gifter de sig, och novellen slutar med att Patty menar att de äntligen funnit 

den lycka de så ofta drömde om.84 Som tidigare kapitel varit inne på, är det i och med den 

dramatiska återföreningen som kärleksrelationen når sin kulmen i noveller från 1964. Sedan är det 

klappat och klart, och de lever lyckliga tillsammans resten av sina liv. Oftast är det mannen som 

kommer till kvinnans undsättning och i det ögonblicken förstår kvinnan att detta är mannen i sitt 

liv, de tidigare osäkerheterna är då bortblåsta, och hon blir hans. I återföreningen blir det återigen 

tydligt vad kvinnan värdesätter hos en man. Förutom trygghet och säkerhet beskrivs en bra man 

som snäll, omtänksam, han känner ansvar och älskar kvinnan.85 I novellen Jag var otrogen berättar 

kvinnan till slut för hennes man om den gång hon varit otrogen en gång medan han var i Indien, 

vilket först gör honom rasande och han packar sina väskor och lämnar henne. Men sedan kommer 

han tillbaka, då han inser att det varit en svår period för dem båda.  

Det är inte lätt för någon att vara ensam, menar jag. Men nu är vi inte ensamma längre, vare sej du 

eller jag. Vi har varandra. […] Han böjde sig ned mot mig, och jag fylldes av en stor och mäktig 

känsla, som jag först inte kände igen. Jag hade inte erfarit den på så länge. Men så insåg jag vad det 

var. Det var ren och oförfalskad lycka.86  

I likhet med första mötet blir det i återföreningen otvivelaktigt att de är varandras stora kärlek 

och att de kommer att leva ett lyckligt liv tillsammans. Detta är närvarande även i återföreningarna 

som går att finna i noveller från 1970, även om det är betydligt färre återföreningar som beskrivs i 

berättelserna. Det målas upp hur de springer mot varandra, kvinnan in i mannens famn och hur 

hon vet att det kommer bli de två.87  

Novellerna från 1970 har inte samma stora antal dramatiska återföreningar, där en man och en 

kvinna som åtskilts slutligen förenas och alla komplikationer runt omkring är som bortblåsta. I en 

del noveller slutar det istället med att kvinnan faktiskt inser att det inte kommer att gå, hur 

förälskade de än är. I exempelvis novellen Min elev blev min älskare skriver kvinnan ett brev till eleven 

som hon har en kärleksrelation med att de inte kan vara med varandra just nu, och att hon hoppas 

att han förstår. Novellen avslutas med att lämna läsaren med förhoppningen att de kanske kommer 

att träffas igen och längre fram möjligen återförenas88, men det är ett ”kanske” och ett ”möjligen”, 

som inte på samma sätt finns i noveller från 1964. Man kan tänka sig att kärleken inte längre på 

samma sätt som tidigare är kvinnans allt. I detta fall väljer kvinnan sitt yrke före sin förälskelse, 
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medan kärleksberättelserna från 1964 beskriver hur kvinnan i och med återföreningen med sin 

stora kärlek blir ett med honom. I noveller från 1964 avslutas berättelsen snabbt efter att de 

återförenats, ofta med antydan att de sedan levde ett lyckligt liv i en perfekt familj. I samma slutkläm 

läggs det också ofta till vilket yrke som mannen har och vilket underbart litet hus de flyttar till. Här 

är alltså det ideala livet med den stora kärleken väldigt uttalad, och oproblematiserad.  

En annan novell från 1970 som saknar återförening är Överge din hustru! vilken likt Min elev blev 

min älskare avslutas med kvinnans insikt att kärleken inte räcker för att de ska kunna vara med 

varandra. Hon förstår att mannen hon förälskat sig i inte kommer att kunna ge henne allt, eftersom 

han redan har familj och hon väljer därför att avstå. Med bestämdhet tänker hon att hon aldrig igen 

ska tigga om en kärlek som redan från början är dödsdömd.89 Detta visar återigen att kärleken inte 

längre är en garanti för ett lyckligt liv och för ingenting ska kunna hota de två förälskade. Kvinnan 

väljer här sig själv framför sin kärlek till mannen, hur starka känslor hon än har för honom.  

Ett liknade spår finns i novellerna från 1994. Men det finns fortfarande återföreningar där en 

kvinna och en man förstår att det är de två mot världen. I Ett fult trick för att få tillbaka en kille 

återförenas Maria och Jon, efter att Jon lämnat sin förra flickvän som lurat honom att hon varit 

gravid. När han förklarar hur mycket han älskar Maria och att han inte kan leva utan henne, och 

sedan håller om Maria, upplever hon en obeskrivlig lycka inom sig.90 Det verkar som att de 

återföreningar som framställs i noveller från 1994 framförallt sker i samband med att en man ber 

en kvinna att ta honom tillbaka, ge honom en till chans. I novellen Han låg med mig för att hämnas 

har Filip sex med Rita för att hämnas på sin flickvän, vilket Rita sedan får reda på. Men Filip inser 

efter deras natt tillsammans att det är äkta kärlek mellan honom och Rita, vilket han förklarar för 

Rita och ber henne förlåta honom och ge dem en chans att börja om. Vilket Rita gör, för hon 

menar att äkta kärlek är villig att förlåta.91 

Sammanfattningsvis blir det återigen tydligt när man studerar återföreningar i Mitt Livs Novell 

att trygghet och säkerhet är någonting som kvinnan uppskattar hos mannen hon är förälskad i. I 

återföreningarna är det mannen som kommer till kvinnans undsättning, och det blir ett avgörande 

moment som mynnar ut i ett ”så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Över tid förändras dock detta 

i novellerna, de dramatiska återföreningarna minskar i antal med åren. En del noveller avslutas med 

att kvinnan inser att de inte kommer kunna leva med varandra, trots deras starka känslor. 

Novellerna avslutas mer sällan med att de förälskade sedan levde lyckliga i alla sina dagar, istället 

lämnas läsaren med egna funderingar kring hur deras kärlekshistoria kommer att sluta, att de kanske 

någon gång i framtiden hittar tillbaka till varandra.  

                                                 
89 Mitt Livs Novell 1970, nummer 3, s 62. 
90 Mitt Livs Novell 1994, nummer 5, s. 75. 
91 Mitt Livs Novell 1994, nummer 4, s. 23. 
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4.5 Sammanfattning och avslutande diskussion 

I denna undersökning har noveller från tidskriften Mitt Livs Novell analyserats utifrån ett 

genusperspektiv. Undersökningen har utgått från framställningen av idealtypsrelationen, och har 

med inspiration från Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt undersökt hur kärleksrelationer 

beskrivs vid första mötet, intimitet, i vardagen och vid återförening.  

I populärkulturen speglas och förmedlas föreställningar om hur kvinnor och män upplever 

parsamhet. Då Mitt Livs Novell framförallt riktar sig till yngre kvinnor är det främst deras 

föreställningar som vi får ta del av genom att studera tidskriftens noveller. Det finns en 

framställning av en idealtypsrelation, i vilken det finns ett tillhörande kontrakt som ger respektive 

kön olika skyldigheter och rättigheter grundat i hur de bör vara mot varandra. Utifrån Mitt Livs 

Novell är kärleksrelationen någonting som kvinnan sätter i centrum, vilket också tidskriftens själva 

existens blir ett uttryck för, en tidning med unga kvinnor som målgrupp proppad med skildringar 

av drömmen om den stora kärleken och den eviga lyckan.  

När idealtypsrelationen i denna undersökning har studerats har följande frågeställningar varit 

utgångspunkt:  

• Hur beskriver kvinnan den man hon är förälskad i?  

• Hur skiljer sig könens roller åt i en kärleksrelation?  

• Hur framställs det ideala livet med den stora kärleken?  

• Hur har detta förändrats över tid?  

Frågeställningarna, tillsammans med de fyra teman som ovan nämns, har varit verktyg för att 

analysera och presentera hur idealtypsrelationen framställs i Mitt Livs Novell.  

Vid första mötet är det tydligt att det sker en förändring i hur kvinnan beskriver mannen hon 

förälskar sig i. Det går från ett fokus på vilken trygghet och säkerhet som mannen utstrålar till att 

läggas allt mer vikt vid kvinnans sexuella åtrå till mannen. Beskrivningar av hans spännande, 

mystiska och sexiga utseende formuleras allt mer, även om trygghet och säkerhet fortfarande finns 

kvar i novellerna. Hur kvinnan beskriver en bra man, och manlighet, är på liknande vis som 

Holmberg i sin studie visar. Det finns två sätt att beskriva manlighet, som kan upplevas som 

tvärtemot varandra. Men trots det är de båda skildringar av manlighet i positiv mening.  

Det är en stor skillnad på första möten i noveller från 1964 och 1994, även antalet av dem skiljer 

sig åt. De ges inte samma utrymme i noveller från 1994, och den direkta och självklara förälskelsen 

är inte på samma sätt närvarande. Kärleken problematiseras mer, och kvinnan funderar ofta över 

om hon verkligen är förälskad eller endast smickrad.  
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I intimiteten blir könens olika roller tydliga i noveller från 1964. Det är mannen som är den 

aktiva, som tar initiativ och är den styrande. Men en förändring sker, i noveller från 1970 är det 

ofta både mannens och kvinnans handlingar som beskrivs, och i en del noveller från 1994 är det 

endast kvinnan som är den aktiva. Det är då totalt fokus på kvinnans känslor och vad hon gör med 

mannen, vilket är en stor kontrast till hur kvinnans tillstånd under samlag beskrivs i noveller från 

1964. Kvinnan är då i ett drömskt tillstånd, och vaknar upp först när samlaget är över. Istället för 

att minska i utrymme, som antalen första möten, ges intimiteten allt mer plats i novellerna med 

tiden. Det är i många fall en avgörande punkt mellan en man och kvinna, som i noveller från 1964 

skedde redan vid första mötet då de inser att de är menade för varandra. Intimitet och sex har i 

noveller med tiden, fått en viktigare och mer avgörande roll i kärleksrelationerna som beskrivs i 

noveller från 1970 och 1994. Framförallt i noveller från 1994 är sexlivet avgörande för hur lyckligt 

det är i ett förhållande. 

Att könens roller i kärleken förändras har också gått att se i vardagen. I noveller från 1964 är de 

traditionella och självklara rollerna närvarande, med kvinnans roll i hemmet och med barnet och 

mannens roll utanför hemmet. Förändringen är allra tydligast i äktenskapets vardagsliv, där rollerna 

går från att vara givna och självklara till att allt mer problematiseras i novellerna. Det så kallade 

hustruidealet är betydligt mer närvarande i noveller från 1964, medan det 1970 ges en spegling av 

hur hustruidealet diskuterades och inte längre var den självklara rollen för kvinnor i Sverige.  

Kärlekens vardag ges allt mer plats, framförallt i noveller från 1994, då framförallt sexlivet står 

i centrum, och att hålla relationen levande och spännande. Att vara förälskad löser inte längre alla 

problem, det räcker inte på samma sätt som det i tidigare noveller har gjort. Kärleken är inte längre 

en garanti för lycka. Detta blir ännu tydligare när man studerar återföreningar. I noveller från 1964 

kommer mannen till kvinnans undsättning och novellerna avslutas sedan med ett ”så levde de 

lyckliga i alla sina dagar”. Dessa dramatiska återföreningar minskar i antal med åren, i en del noveller 

inser kvinnan att de inte kommer kunna leva tillsammans och väljer därför att gå vidare. 

Hirdmans stereotypa genuskontrakt finns närvarande i novellerna, både när man ser till 

kvinnans beskrivning av mannen hon är förälskad i och hur könens roller formuleras. Det är även 

närvarande i framställningen av det ideala livet med den stora kärleken. Mannen, som symboliserar 

ett tryggt och säkert liv, är den avgörande faktorn för att det blir ett lyckligt liv. Kvinnan, som 

Hirdman tar upp i sin definition av det stereotypa genuskontraktet, ska bli omhändertagen av 

mannen.92 Detta är någonting som återfinns i många noveller, men det adderas sedan ett fokus på 

sex. I det ideala livet med den stora kärleken i noveller från 1994 räcker det inte i samma 

utsträckning med säkerhet och trygghet, även om det fortfarande finns närvarande. Ett bra sexliv 

och spänning är någonting som blir allt mer viktigt för relationen.  

                                                 
92 Hirdman 2001, s. 85. 



28 

Undersökningen har visat hur framställningen av idealtypsrelationen har förändrats med tiden, 

och därmed dras slutsatsen att genuskontraktet i idealtypsrelationen har förändrats från 1964 till 

1994. Det är inte en världsomvälvande förändring, genusstrukturer är sega och förändras trögt, 

men på tio år har drömmen om den stora kärleken förändrats. Kanske också komplicerats, och fått 

högre krav.   
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