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1. Inledning  
1.1 Bakgrund och syfte 
Bodil Malmsten (1944 – 2016) lyckades under sina 40 författarverksamma år bli både välläst 

och folkkär. Efter debuten 1970, med barnboken Ludvig åker1, hann hon producera litteratur i 

vitt skilda genrer: lyrik, dramatik, prosa, loggböcker och en instruerande bok om konsten att 

skriva. Med den självbiografiska romansviten om sitt liv i franska Finistère nådde hon stor 

framgång, och nominerades 1994 till Augustpriset för Den dagen kastanjerna slår ut är jag 

långt härifrån.2  

Året före Malmstens bortgång utkom hennes sista diktsamling, Det här är hjärtat.3 

Diktsamlingen är en sorgebok om förlusten av en närstående. Malmsten hyllades då, som 

många gånger tidigare, för sin förmåga att beskriva det allra närmaste och svarta med både 

känsla och exakthet. I samband med hennes bortgång beskrev kulturminister Alice Bah-Kuhnke 

Malmsten som en ”modig, vass, orädd, rädd, hudlös skildrare av vad det är att vara människa”.4 

Och visst är det så. Malmsten har skrivit om skilda ämnen och karaktärer, men ofta rört sig nära 

det självbiografiska och behandlat de stora existentiella frågorna.  

Lyrik och annan skönlitteratur har alltid varit en medium för existentiella spörsmål. Hos 

många av de stora svenska lyrikerna, som Karin Boye, Bo Setterlind eller Tomas Tranströmer, 

kan också tydligt religiösa inslag skönjas. Dessa poeter, födda 1900, 1920 respektive 1931, kan 

dock anses tillhöra de sista generationerna som föddes in i ett mer självklart kulturkristet och 

religiöst homogent Sverige. Samhället och tankesätten hos dess medborgare förändras. Sedan 

1950-talet har begreppet sekularisering synts frekvent i samhällsdebatten. Vi har sett hur 

religionen har gjort reträtt i västvärlden, både på samhällelig och individuell nivå. Det talas om 

en slags avförtrollning av världen.5  

Samtidigt har sekulariseringsdiskursen på senare tid nyanserats: Dels hävdar många att 

religiositeten inte upphört utan endast bytt skepnad, till en mer privatreligiös eller ”andlig” 

sådan.6 Dels har man i högre utsträckning börjat tala om livsåskådning snarare än religion, som 

 
1 Malmsten, Bodil & Csihas Peter, Ludvig åker, Stockholm: Geber, 1970 
2 Malmsten, Bodil, Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån, Stockholm: Bonnier, 1994 
3 Malmsten, Bodil, Det här är hjärtat, Stockholm: Bonnier, 2015 
4 Louise Andrén Meiton, ”Bestörtning och sorg trots väntat besked”, Svenska Dagbladet, 7/2 2016 
5 Daniel Andersson & Åke Sander, ”Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld”, i Det 
mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring, Daniel Andersson & Åke Sander (red.), Lund: Studentlitteratur, 
2009, s. 71 
6 Ibid, s. 106 
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ett vidare och därmed mer användbart begrepp. Begreppet livsåskådning definieras mer 

ingående i teoriavsnittet, men kan kortfattat sägas handla om hur man som individ ser på livet 

och besvarar de existentiella frågorna. Svaren, eller försöken till svar, kan vara av såväl religiös 

som icke-religiös karaktär. 

Syftet med denna uppsats är att föra in livsåskådningsbegreppet i analysen av Malmstens 

dikter. Detta eftersom att de är tydligt sprängfyllda med livsåskådningsstoff, om än av mer 

sekulärt slag, och kan just därför ses som intressanta produkter av vår tid. I den senaste 

diktsamlingen, Det här är hjärtat, skriver hon rentav om kristendomen och en bristande tro. 

Som i ett slags uppgörelse med döden, sorgen och kristendomen skriver hon bland annat: 

”Förutsatt att du tror / säger prästen / kommer alltings hemskhet / att övergå i Jesu gemenskap 

och / ett evigt liv / Förutsatt att jag tror / kommer du och jag att förenas / i en evighetens 

etagelägenhet /  Men det tror jag inte / Min människa är död / Gud ljög”.7 

Detta är det kanske tydligaste exemplet på hur den livsåskådning som lyser igenom i 

Malmstens olika diktverk är en mer eller mindre gudlös livsåskådning. Åtminstone finns där 

ingen Gud att söka tröst hos. Överhuvudtaget ser jag i Malmstens diktning en bristande tillit: 

en misstro inför tillvaron och dess mening. Det är denna livsåskådning jag med min studie 

ämnar undersöka närmare. Valet av material faller dock inte på Det här är hjärtat, eller någon 

annan dödsskildring. Istället kommer jag att titta närmare på diktsamlingen Damen, det 

brinner!8 – berättelsen om en dam och hennes brottningsmatch med tillvaron. Där rör sig den 

existentiella problematiken kring hur man hanterar livet snarare än hur man hanterar döden. Jag 

vill dels undersöka förhållandet mellan religiösa och sekulära inslag i det livsåskådningsstoff 

diktsamlingen erbjuder, och dels undersöka hur diktsamlingens protagonist förhåller sig till 

existentiella frågor om människans syfte och vad som utgör ett gott liv. Analysen sker i dialog 

med Simone de Beauvoirs och hennes teorier om människors förhållningssätt till tillvaron, 

främst hämtade ur Det andra könet (1949). 

 

1.2 Material 
Damen, det brinner! har alltså valts ut som analysmaterial av den anledning att den är ett gott 

exempel på den sortens livsåskådningsstoff jag funnit exempel på i flera av Malmstens 

diktsamlingar. Diktsamlingen består av 31 dikter. Dikterna är skrivna på en blandning av fri 

och bunden vers: Ibland rimmat, ibland orimmat.  

 
7 Malmsten, 2015, s. 22 
8 Malmsten, Bodil, Damen, det brinner! : dikt, Stockholm: Bonnier, 1984 
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Diktsamlingen läses och tolkas i sin helhet, men endast de dikter som har bedöms vara 

av högst relevans i relation till frågeställningen används i analysen. De mest relevanta delarna 

citeras direkt i analysen. För att ge läsaren en större möjlighet till egen tolkning bifogas även 

sex dikter i längre eller fullständig version i bilaga. Även dessa har valts utifrån relevans. 

 

1.3 Frågeställning 
I denna uppsats ämnar jag alltså besvara en tvådelad frågeställning: (1) Vilka 

religiösa/transcendenta kontra sekulära inslag finns i den livsåskådning som kommer till 

uttryck i Bodil Malmstens diktsamling Damen, det brinner! och  (2) vilka svar genererar 

denna livsåskådning på frågorna om vad som är människans syfte och ett gott liv? 

Begreppet transcendenta inslag adderas för att poängtera att det inte behöver röra sig om 

inslag kopplade direkt till en specifik religion. Snarare kan det röra sig om exempelvis 

”andlighet” av olika slag. Nationalencyklopedin definierar transcendens som sådant som ligger 

”utanför det mänskliga medvetandet eller den mänskliga fattningsförmågan”.9 

 

 

2. Forskningsläge 
2.1 Bodil Malmsten och den ironiska traditionen 
Som både folkkär och prisad författare hann Bodil Malmsten göra sig en plats i den svenska 

litteraturhistorien. Tillsammans med författare som Sonja Åkesson och Kristina Lugn fogas hon 

till den ironiska traditionen: Kvinnliga postmoderna författare som med den groteska ironins 

hjälp skildrar kvinnans situation. I Den svenska litteraturen : Från modernism till massmedial 

marknad beskrivs Malmsten också tillföra något eget till denna tradition. Hennes särart sägs 

dels ligga i en lekfullhet och egenartad versteknik, med uppbrutna versrader och överraskande 

nödrim, dels i ett brott mot ”kvinnolinjen”.10 Malmstens diktsviter handlar långt ifrån 

uteslutande om kvinnofrågor. Där skildras skilda karaktärers livsöden, som i diktsviten ”Döden 

 
9 Nationalencyklopedin, transcendent. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transcendent (hämtad 2020-05-26) 
10 Eva Lilja, ”Den ironiska traditionen: Bodil Malmsten”, i Den svenska litteraturen 3 Från modernism till 
massmedial marknad : 1920-1995, Lars Lönnroth, Sven Delblanc & Sverker Göransson (red.), Stockholm: 
Bonnier, 1999, s. 487  
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1986”: berättelsen om en änkling som ensam kvar på gården i södra Norrlands inland sörjer 

hustruns bortgång.11 

På forskningsfronten har mycket lite skrivits kring just Malmstens författarskap. Däremot 

har den kvinnliga ironiska traditionen varit objekt för studier. I boken En ironisk historia 

studerar Lars Elleström ironin hos lyriker som Kristina Lugn, Sonja Åkesson och Anna Maria 

Lenngren.12 Bland annat undersöker han olyckliga kvinnor kontra idealiserade män som ett 

återkommande tema, inte minst hos Lugn. Elleström menar att Lugns lyrik på samma gång 

rymmer en längtan efter Mannen – drömmen –  som en ironisk medvetenhet om att denne man 

bara är en chimär: Jämsides med den drömda idealmannen finns i Lugns dikter också män som 

figurerar mer konkret, och dessa verklighetens män är tvärtom ”tämligen prosaiska och inte 

alltid så våldsamt åtråvärda”.13 

Elleström hänvisar också till litteraturhistorikern Agneta Pleijel som har diskuterat det 

fenomen hon kallar rollpoesi, som återfinns hos flera av de ironiska lyrikerna – också hos 

Malmsten. Rollpoesin handlar om att författaren i sin lyrik använder olika roller, karaktärer 

eller röster, för att göra ”teater av sin samtid”.14 Diktjagets röst behöver inte likställas med 

författarens egen, utan är ofta en ironisk schablonbild som ska säga något om samtiden.15 Detta 

känns igen i Malmstens diktsamlingar. Ofta finns där inte alls ett jag, utan en 

tredjepersonsprotagonist, namngiven med ett beskrivande attribut, som damen i Damen, det 

brinner! och änklingen i ”Döden 1986”. 

Diktsamlingen Damen, det brinner!, analysmaterialet för denna uppsats, publicerades 

1984 och betraktas av många som Malmstens genombrottsverk. I samband med utgivningen 

fick den goda vitsord av recensenterna. I Aftonbladet beskrevs den som en trovärdig och svart 

men ”oherrans rolig liten diktsvit” om ett kvinnoliv.16 I Göteborgs-Tidningen hyllades hennes 

språkliga stil: Hennes tonläge liknades vid visans eller ramsans, och den ironiska distansen och 

respektlösheten inför mediet ansågs göra skildringen särskilt intressant.17 Senast i augusti 2019 

var Damen, det brinner! åter aktuell. Denna gång som föremål för bokcirkel i programmet 

Lundströms bokradio, Sveriges Radio P1.18  

 
11 Malmsten, Bodil, Paddan & branden, Stockholm: Bonnier, 1987 
12 Elleström, Lars, En ironisk historia: från Lenngren till Lugn, Stockholm: Norstedt, 2005 
13 Elleström, s. 193 
14 Ibid, s. 31 
15 Ibid 
16 Magnus Ringgren, ”Ett oherrans roligt elände”, Aftonbladet 20/1 1984 
17 Lennart Carlsson, ”Lekfullt och med kärlek om en ensam dam i storstan”, Göteborgs-Tidningen (GT) 20/1 1984  
18 Lundströms bokradio, ”Del 1/3 ’Damen, det brinner!’ av Bodil Malmsten” (Radioprogram), Sveriges Radio P1, 
17/8 2019 
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2.2 Livsåskådningsfokuserade litteraturstudier 
Forskningsfältet litteratur och livsåskådning har varit aktivt sedan 1900-talets senare del. I 

huvudsak har det dock rört sig om livsåskådning i en snävare bemärkelse: som religion.  

Litteraturstudierna har ofta haft en teologisk utgångspunkt, eller åtminstone behandlat verk med 

en relativt tydlig religiös anknytning. En av dem som rört sig inom just detta område är 

livsåskådningsforskaren Maria Essunger, vars tankar jag får anledning att återkomma till i 

teoriavsnittet.  

Essunger har undersökt livsåskådningsfrågor i en rad skönlitterära verk. I sin avhandling 

Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin19 analyserar hon tre skönlitterära verk och hur kärleken på olika sätt tar sig 

uttryck i dessa. De verk som analyseras är Lars Ahlins Natt i marknadstältet, samt François 

Mauriac Thérèse Desqueyroux och Le Nœud de Vipères. I analysen tar Essunger hjälp av såväl 

teologer som filosofer för att fördjupa förståelsen av materialet, och finner bland annat att 

samtliga verk framställer kärlek som det viktigaste livsmålet och alienation som det yttersta 

levnadsproblemet.20 Detta resultat är intressant, då det i hög grad kommer att samstämma med 

resultatet för denna uppsats. 

 

3. Teori och metod 
Inom litteraturvetenskapen är gränsen mellan teori och metod ofta mer flytande än inom andra 

vetenskapsområden.21 Båda finns ändå alltid i någon mån representerade: teorin som de 

förklaringsmodeller undersökningen vilar på, och metoden som det mer praktiskt inriktade 

arbetssättet.22 Nedan presenteras teoretiska förklaringsmodeller för begreppen livsåskådning 

och sekularism, mötet mellan livsåskådning och skönlitteratur, samt Simone de Beauvoirs 

teorier om människors förhållningssätt till tillvaron. Det praktiska arbetssättet, metoden, 

kommer att beskrivas löpande i koppling till teorin.    

 

 
19 Essunger, Maria, Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 
och Lars Ahlin, Enskede: TPB, 2005 
20 Ibid, s. 366 
21 Staffan Bergsten, ”Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap” i Litteraturvetenskap : en inledning, Staffan 
Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 16 
22 Ibid 
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3.1 Livsåskådning och skönlitteratur 
En viktig utgångpunkt för både teorin och metoden i denna uppsats är tros- och 

livsåskådningsforskaren Maria Essunger, som ägnat sig åt just mötet mellan litteratur och 

livsåskådning. Att min lyrikanalys rör sig inom just detta fält grundar sig i att de frågor som 

ställs till texten är livsåskådningsfrågor. Begreppet livsåskådningsfrågor definierar Essunger 

som ”öppna existentiella frågor utan slutgiltiga svar som karaktäriseras av en hög 

angelägenhetsgrad.”23 Inom den definitionen faller också min frågeställning, om vad är som 

människans syfte och ett gott liv. 

Begreppet livsåskådning kan i sin tur definieras på olika sätt, utifrån såväl funktionella 

som substantiella kriterier. Den livsåskådningsdefinition jag väljer att använda är hämtad ur 

antologin Livet enligt människan. De tre redaktörerna, där Essunger ingår, enas i följande 

begreppsdefinition: 

 
 (1) teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed sammanhängande värderingar och 
känslor, (2) som bidrar till människors svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och 
(3) ger vägledning och inspiration i det personliga handlandet.24 

 

För att förtydliga utgör alltså religiösa föreställningar livsåskådning, men en livsåskådning 

behöver inte utgöras av religiösa föreställningar. Livsåskådningsbegreppet blir med andra ord 

ett bredare och mer relevant begrepp i ett samhälle där religiös tillhörighet inte längre ses som 

självklart, och där människor besvarar existentiella frågor på vitt skilda sätt. Utifrån denna 

definition kan alla människor anses omfatta någon typ av livsåskådning, med alltifrån kristna 

eller muslimska till humanistiska, fascistiska eller feministiska inslag. I denna uppsats studeras 

alltså materialets svar på livsåskådningsfrågor utan något specifikt teologisk/religiöst 

perspektiv.  

En del av min frågeställning handlar om att undersöka sekulära respektive religiösa inslag 

i den livsåskådning som tar sig uttryck i diktsamlingen. Begreppet sekularism kan förstås på 

olika sätt. Som jag antytt i inledningen har en sekulariseringsprocess skett på flera 

samhällsnivåer, men begreppet ges olika betydelse då vi talar om sekulära samhällen kontra 

individer. Man kan dels tala om en politisk sekularism, enligt vilken samhället bör styras utan 

 
23 Maria Essunger, ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i Livet enligt 
människan: om livsåskådningsforskning, Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Essunger, Maria & Westerlund, Katarina 
(red.), Nora: Nya Doxa, 2013, s. 72  
24 Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger & Katarina Westerlund, ”Att studera livet enligt människan” i 
Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger & Katarina 
Westerlund (red.), Nora: Nya Doxa, 2013,  s. 16 
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påverkan av religiösa principer.25 Dels kan man också tala sekularism som livsåskådning hos 

individen: Som en ”inomvärldslig åskådning som utesluter all transcendens”.26 Den som 

omfattar en sådan livsåskådning söker alltså inte svar på sina existentiella frågor hos någon gud 

eller annan transcendent högre ordning. Det är denna sistnämnda form av sekularism som 

åsyftas i frågeställningen. 

Då det kommer till studiet av livsåskådning i skönlitteratur poängterar Essunger att vi kan 

behöva göra avkall på vissa av de krav vi ofta ställer på vetenskapliga, teologiska resonemang, 

såsom exempelvis koherens och stringens.27 Detta eftersom att syftet med att genomföra en 

livsåskådningsanalys av litteratur inte bör vara att identifiera och cementera någon fast och 

fullständig livsåskådning. Någon sådan finns sällan att hitta, varken i texter eller hos dess 

författare. Snarare bör vi söka efter det livsåskådningsmässiga potential materialet erbjuder. Vi 

bör se det som ”ett fragment av en livsåskådning” eller något som ”uppvisar brottstycken av 

livsåskådningsvetenskaplig relevans […] utan nödvändig koppling till någon specifik tros- eller 

livsåskådning”.28 Jag kommer med andra ord inte kräva att den livsåskådning jag finner är rent 

religiös/transcendent eller sekulär, utan söker endast efter religiösa/transcendenta kontra 

sekulära inslag.  

Jag kommer inte heller att tolka diktsamlingens inneboende livsåskådning som Bodil 

Malmstens egen. Då diktsamlingen är ett exempel på den sortens rollpoesi som beskrivits under 

avsnittet Forskningsläge kommer jag att utgå ifrån att diktjagets röst inte bör likställas med 

författarens egen, utan att det kan tolkas som en ironisk schablonbild som ska säga något om 

samtiden.29 Jag kommer därför att tala om det som damens, protagonistens, livsåskådning. 

 

3.2 Simone de Beauvoir om människans plats i tillvaron 
 

Val av teori 
Även om livsåskådningsanalysen saknar ett teologiskt ramverk kommer jag på Essungers 

inrådan ta hjälp av en filosofisk samtalspartner. Valet av samtalspartner baseras på de 

livsåskådningsfrågor jag valt att ställa till materialet, samt de svar materialet tycks uppvisa.30 

Min bedömning är att Simone de Beauvoir lämpar sig som samtalspartner då hon i verken Det 

 
25 Nationalencyklopedin, sekularism. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekularism (hämtad 2020-05-20) 
26 Ibid 
27 Essunger, 2013, s. 71 
28 Ibid, s. 71f 
29 Ibid 
30 Essunger, Maria, mailkorrespondens 23 mars 2020, i författarens ägo 
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andra könet31  och Ålderdomen32 behandlar frågor om vad som är ett gott liv och vad 

människans, eller i synnerhet kvinnans, syfte kan anses vara. Beauvoirs texter och Malmstens 

diktsamling uppvisar också liknande svar på dessa frågor. Texterna är dock är av olika genrer. 

Då Beauvoirs båda verk är att betrakta som facklitteratur, och Malmstens Damen, det brinner! 

är skönlitteratur, kan Beauvoirs någorlunda systematiska framställning vara till hjälp vid 

tolkningen av den än mer fragmentariska livsåskådningsframställning vi möter i Malmstens 

dikter.  

Främst används Beauvoirs mest klassiska verk, Det andra könet. Orginalutgåvan 

publicerades 1949, vilket givetvis påverkar den analys av samhälle och genus som görs i boken. 

Samtidigt framhåller många än idag verkets relevans, och dess status som feministisk klassiker. 

Vissa menar rentav att den kan anses vara existentialismens mest inflytelserika verk.33 Huruvida 

det samhälle som beskrivs i Det andra könet är detsamma som i Damen, det brinner! saknar 

egentligen relevans: Syftet är inte att bekräfta Beauvoirs teori som sann eller falsk, utan att låta 

Beauvoirs förklaringsmodeller bli behjälpliga i tolkningen av Malmstens lyrik.  

Ålderdomen publicerades 1970 och är med andra ord relativt samtida med 

analysmaterialet Damen, det brinner! som utkom 1984. Detta verk används mycket begränsat 

i denna uppsats, men kan med sitt ålderdomsperspektiv bidra med ytterligare en pusselbit – 

eller fragment – i livskådningspusslet. Åldrandet, och i förlängningen döden, är ofta aspekter 

av vikt i livsåskådningssammanhang. 

  

Människan som skapare av världen och värden 
Något som inledningsvis kan konstateras är att de fragment av livsåskådning vi ser i Simone de 

Beauvoirs verk är av sekulärt snarare än religiöst/transcendent slag. De ”teoretiska 

föreställningar om människan och världen […] som bidrar till människors svar på eller 

åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor”34 är inte föreställningar som grundar sig i 

tron på någon transcendent högre ordning eller gud. Det är inte heller föreställningar om hur 

den absoluta sanningen nödvändigt ser ut –  från begynnelsen, nu och för alltid. Beauvoir 

skriver själv: ”Avsikten är inte att uttala eviga sanningar utan att beskriva den allmänna 

 
31 Beauvoir, Simone de, Det andra könet (1949), till svenska av Inger Bjurström (första delen) och Anna Pyk 
(andra delen), Stockholm: Geber, 1973 
32 Beauvoir, Simone de, Ålderdomen (1970), till svenska av Eva Alexanderson, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
Förlag, 1976 
33 Bakewell, Sarah. Existentialisterna : En historia om frihet, varat och aprikoscocktails. Stockholm: Albert 
Bonniers förlag, 2017, s. 234  
34 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund, 2013,  s. 16 
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bakgrund mot vilken varje kvinnas enskilda liv utspelar sig.”35 Den i texten synliga 

livsåskådningen grundar sig istället i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Enligt detta synsätt är 

verkligheten, eller delar av den, ”produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 

handlande”.36 Det Beauvoir i huvudsak gör i såväl Det andra könet som Ålderdomen, är alltså 

att beskriva världen så som den ser ut därför att vi människor skapat den som sådan. Vi har 

fyllt världen med vissa värden som vi sedan förväntas efterleva. Det gäller också svaren på de 

frågor min frågeställning omfattar: Vad som anses vara människans syfte och ett gott liv. 

Beauvoirs huvudpoäng är dock att det i samhället hon beskriver görs skillnad på vad det är att 

vara kvinna och vad det är att vara man. Med andra ord: Snarare än svar på frågor om vad som 

är människans syfte och ett gott liv, ger texterna svar på vad som anses vara kvinnans syfte och 

vad som är ett gott ”kvinnoliv”37. 

I detta kvinnoliv är relationen till den Andre, alltså medmänniskan, central. Beauvoir 

skriver att ”[e]tt samhälle är en helhet som består av individer, skilda från varandra men 

förenade i sitt behov av ömsesidiga relationer.”38 Svaren på frågorna om vad som är syftet och 

ett gott liv har skapats i relation till den Andre, och snarare än att individen uppfyller sitt 

mänskliga syfte utifrån en helt individuell måttstock, eller en måttstock given av gud, så är det 

alltså i relation till sina medmänniskor som individen mäter sin fulländning.  

Något som dessutom bör poängteras är att Beauvoir i hög utsträckning har en deskriptiv 

ansats: Hon vill beskriva de värden hon ser människor efterleva. Samtidigt finns där även en 

normativ ansats: Hon ställer sig kritisk till att man skapat och lever efter den sortens värden, 

och gör därför också yttranden om hur det istället bör vara. Själv anser hon att skillnaderna 

mellan könen bör suddas ut.39 Beauvoirs egna värderingar avstår jag dock från att redogöra för 

i denna uppsats, då de saknar större relevans för min analys.  

 

Kvinnans syfte och ett gott kvinnoliv 
Beauvoir beskriver ett patriarkalt samhälle, byggt på könsmaktsordningar, och i detta samhälle 

tillskrivs kvinnolivet andra syften än manslivet. Begreppet syfte används visserligen inte av 

Beauvoir själv. Däremot talar Beauvoir om tre grundläggande funktioner som kvinnan 

förväntas fylla. Hon förväntas: 1) ge samhället barn, 2) tillgodose mannens sexuella behov och 

 
35 Beauvoir, 1973, s. 161 
36Nationalencyklopedin, konstruktionism. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ko
nstruktionism (hämtad 2020-04-14) 
37 Beauvoir, 1973, s. 161 
38 Ibid, s. 137 
39 Ibid, s. 439 
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3) sköta hans hem.40 Inget av detta har med individens självförverkligande att göra – allt handlar 

om relationen till den Andre. Högst väsentligt är dessutom att dessa funktioner fylls inom 

ramarna för äktenskapet. Beauvoir menar att varken barnafödande eller tillfredsställelse av 

mannens sexuella behov ses som något gott eller syftesenligt om det sker utanför äktenskapet. 

Att acceptera äktenskapet som institution och gifta sig med en man blir därmed kvinnans enda 

sätt att ”skaffa sig rätt att utöva de kvinnliga funktionerna”.41  

Att som kvinna lyckas fylla dessa funktioner – sitt syfte – avgör inte bara om hon lyckas 

mer eller mindre väl med sitt kvinnoliv. Det handlar om att överhuvudtaget lyckas bekräfta sin 

existens som kvinna. Kvinna är inget man föds till, utan något man blir. Beauvoir skriver:  
 

Man föds inte till kvinna, man blir det. Den gestalt som människohonan kommer att anta i samhället 
bestäms inte av något biologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt öde, det är kulturklimatet som gestaltar det 
mellanting mellan hanne och kastrat som kallas kvinna.42 

 

Den människa av honkön som inte lyckas med bedriften att bli kvinna tycks inte heller kunna 

tillskrivas något annat värdigt attribut. Hon är i någon mening att betrakta som ett – ingenting. 

Medan mannen kan vinna berättigande för sin existens på andra sätt, som genom yrkesmässig 

framgång, måste kvinnan söka hela sitt berättigande som just kvinna. Hon kan bara vara detta 

hondjur, och är hon inte det – också i social bemärkelse, inte bara biologisk – finns där inga 

andra givna alternativ. För att undvika detta icke-blivande lär sig flickan redan som barn hur 

hon ska bära sig åt för att bli kvinna. Hon integreras i kvinnovärlden av sin mor, som ju vill se 

sin dotter accepteras och fullbordas i sin existens.43 Hon lär sig så med tiden beteenden och 

normer ”vars mönster redan finns i varpen och som tiden för henne fram emot”.44 Skolningen 

påbörjas så tidigt att många uppfattar könsskillnaderna som biologiska, naturliga, men det är 

enligt Beauvoir en rent social konstruktion.45 (Märk väl: Vi kommer att få anledning att 

återkomma till den vävningsmetafor som använd i citatet, om den varp kvinnan bär inom sig, i 

analysen av Damen, det brinner!) 

De normer kvinnan skolas till att följa, exempelvis att skapa ett vackert och välordnat 

hem, följer hon sedan för att andra ska se henne som en fullbordad individ, men också för att 

hon själv ska kunna göra det. ”Hon vill trivas med sig själv som riktig kvinna” skriver Beauvoir, 

 
40 Ibid, s. 152 
41 Ibid, s. 258 
42 Ibid, s. 162 
43 Ibid, s. 171 
44 Ibid, s. 196 
45 Bakewell, s. 234 
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och menar att detta inbegriper att reproducera sin mors öde och de ”kvinnolekar” hon ägnat sig 

åt under barndomen.46 

Genom att gifta sig vinner kvinnan alltså möjligheten att fullborda sin existens och 

uppfylla sitt syfte. En ogift kvinna ses som ”överbliven” och äktenskapet blir så ”enda 

möjligheten att komma med i kollektivet”.47 Familjen blir också en arena där hon kan utöva 

auktoritet och bli den matriark hon inte tillåts vara i samhället.48 Samtidigt har äktenskapet ett 

pris: Det innebär ett åsidosättande av dels det egna subjektet och självförverkligandet, dels den 

egna sexualiteten. Beauvoir menar nämligen att parrelationen innebär en efterlängtad, erotisk 

sammansmältning med den Andre. Den sexuella akten är en rörelse mot den Andre, vilket vi 

strävar efter, men med parrelationen fullbordas denna strävan i ett antiklimax: den Andre 

upphör vara annan och de två individerna blir i någon mån samma. Hon skriver: ”inget utbyte 

är längre möjligt dem emellan, varken gåvor eller erövringar”.49 Det finns i detta läge större 

möjlighet för mannen att söka sexuell tillfredsställelse utanför äktenskapet. Polygami i form av 

äktenskapsbrott är enligt Beauvoir mer accepterat för män.50  

Trots uppoffrandet av sitt subjekt och sin sexualitet, samt risken att bli bedragen, menar 

dock Beauvoir att kvinnan (i den sociala kontext hon beskriver) har mest att tjäna på att 

acceptera äktenskapets premisser. Med äktenskapet ger lagen henne trots allt vissa ”garantier 

mot mannens ombytlighet”51, och framför allt: Hon bekräftas som kvinna och blir del av 

kollektivet. Vad gäller kärlek så är det ingen aspekt Beauvoir beskriver som viktig i 

äktenskapssammanhang. Istället refererar hon till Freud som menade att maken aldrig är den 

älskade, utan enbart ett surrogat.52 

De av Beauvoirs teorier som hittills har återgivits är hämtade ur Det andra könet. I det 

senare verket Ålderdomen fördjupar hon sig i åldrandet som fenomen, och fullbordar därmed 

sin framställning av vad det innebär att leva ett helt kvinnoliv. Åldrande är också av viss 

betydelse i Damen, det brinner!. Något som konstateras i Ålderdomen är att män och kvinnor 

ofta hanterar åldrandet på olika sätt. Kvinnan, vars enda riktiga maktsfär ofta har varit hemmet, 

kan ha lättare att hantera omställningen. Hon har sedan tidigare investerat i familj och andra 

privata relationer – i sådant som finns kvar då yrkeslivet rycks ifrån henne såväl som mannen. 

 
46 Beauvoir, 1973, s. 409 
47 Ibid, s. 252 
48 Ibid, s. 255 
49 Ibid,, s. 267 
50 Ibid, s. 252 
51 Ibid, s. 254 
52 Ibid, s. 258 
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Hon har på gott och ont en större vana att leva för och genom andra, och har därför lättare att 

fortsätta känna sig verksam och behövd.53  

I någon mening kan alltså kvinnan anses gå vinnande ur striden – striden mellan könen – 

då det kommer till just ålderdomen. Den slutsatsen bygger dock på en tvåsamhets- och 

heterosexualitetsnorm. Den bygger på ett antagande om vad såväl kvinnan som mannen har att 

falla tillbaka på vid ålderdomens intågande: Familjen. I familjen kan kvinnan dels gå vinnande 

ur könsstriden, och dels finna någon form av ro i sitt åldrande.  

 

4. Analys 
Analysen är indelad i tre huvuddelar. För att skapa en form av systematik i dialogen mellan 

Malmsten och Beauvoir disponeras analysen på följande sätt: Först identifieras diktsamlingens 

livsåskådningsmässiga potential: Hur ser livsåskådningsproblematiken ut, och på vilket sätt kan 

den kopplas till min frågeställning? I del två och tre analyseras verket i relation till Beauvoirs 

teorier. För att förtydliga används samma huvudrubriker som i Simone de Beauvoir-avsnittet: 

”Människan som skapare av världen och värden” samt ”Kvinnans syfte och ett gott kvinnoliv”. 

Frågeställningen kommer att besvaras löpande, eftersom att svaren på dess delfrågor 

många gånger följer av varandra och måste utläsas ur det större sammanhanget. I 

sammanfattande diskussionen besvaras alla delfrågor mer konkret och koncist. 

 

4.1 Diktsamlingens livsåskådningspotential 
Innehållsligt består diktsamlingen av ett sammanhållet narrativ: Där finns en protagonist, 

ytterligare ett antal karaktärer samt en övergripande existentiell konflikt kring vilken hela 

narrativet kretsar. Ingen karaktär namnges, men protagonisten kallas genomgående för damen.  

Berättelsen har ett presens, där damen sitter i sin lägenhet och tittar ut på det som pågår 

utanför fönstret. Denna scen finns beskriven i inledningsdikten, ”I ett fönster vid kanalen” (se 

bilaga). Damen reflekterar över det hon ser utanför fönstret – människorna och hur de lever –

och över det liv hon själv lever och har levt. Många dikter utgörs därför utav analepser, 

tillbakablickar, till händelser i damens liv. Inte minst rör det sig om tillbakablickar till den affär 

hon har haft med en gift man; till de gånger då han kom till hennes lägenhet och de låg med 

varandra. 

 
53 Beauvoir, 1976, s. 367 
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Diktsamlingens livsåskådningspotential utgörs av en existentiell konflikt som pågår inom 

damen. Då denna konflikt ska presenteras blir miljön – damens lägenhet – högst central. Inte 

minst lägenhetens belägenhet: Att damen bor vid en kanal. En kanal utgör en slags gräns mellan 

två sidor, och i diktsamlingen får kanalen en symbolisk betydelse som just gräns. Den utgör 

gränsen mellan damen och resten. I dikten ”I ett fönster vid kanalen” finns versraderna: 

 
Broarna går från den ena  
sidan 
där hon sitter – skriket: 
 
JAG ÄR INGENTING 
 
till andra 
sidan 
dit hon icke 54 
  

Att meningen har delats upp i korthuggna versrader, som i sin tur är uppdelade i tre strofer, 

bidrar till att belysa den existentiella konflikten. Det stärker känslan av separation: Både 

kanalens konkreta separation mellan ena och andra sidan, och dess symboliska separation 

mellan damen och resten. I citatet ovan ser vi hur hon inte anser sig ha tillgång till den andra 

sidan. Meningen avslutas ofullbordat med ”dit hon icke”. Läsaren får där själv gissa 

fortsättningen, som torde vara något i stil med ”ges tillträde” eller ”är välkommen”. Damen 

upplever en känsla av utanförskap, eller avsaknad av tillhörighet, och denna känsla får stora 

konsekvenser för damens syn på sitt eget liv.  

Kanalen som symbol för avsaknad av tillhörighet återkommer genom hela diktsamlingen. 

Där finns hela tiden ett fysiskt och psykologiskt avstånd mellan damen och det sociala 

sammanhang hon önskar vara en del av. I inledningsdikten introduceras också ytterligare en 

symbol som ska bli bärande: Damen sitter vid sitt fönster och lägger patience. Detta blir en 

mångbottnad symbol. För det första är patience ett kortspel man spelar ensam, vilket stärker 

bilden av damen som separerad från sin omgivning. För det andra lägger hon den kända 

patiencen Idioten, vilket blir en slags ironisk omskrivning för damen själv: Hon är en idiot, 

alienerad från resten. För det tredje är patience ett slags pussel som damen kämpar med att lösa, 

liksom hon kämpar med att finna svaren på sina existentiella grubblerier. Patiencen kan ses som 

en symbol för själva livet: Liksom patiencen måste läggas på ett visst sätt för att gå ut, måste 

 
54 Malmsten, 1984, s. 5 
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livet levas på ett visst sätt för att det ska ses som gott och syftesenligt. Damen har problem med 

bådadera.   

I diktsamlingens andra dikt, utan titel, finns följande strof som beskriver den paradox som 

damen lever med: 
 
Damen får sin känsla – 
jag är själva rädslan 
kött & blodigt ensam 
kan man inte lägga  
patiencen tålamod idiot det 
skymmer grymt o grymma skymning.55 

 
Damen är ensam, vilket hon upplever som ett problem. Hon försöker lösa problemet – patiencen 

– men det tycks vara omöjligt: ”kött & blodigt ensam / kan man inte lägga / patiencen”. Redan 

tidigt i diktsamlingen får vi alltså veta att damen upplever en avsaknad av tillhörighet, och att 

detta får konsekvenser för hennes sätt att se på sig själv och sitt liv. Hon uttrycker det rentav 

som att ”JAG ÄR INGENTING”.56 Detta påstående väcker frågor om vad som är människans 

syfte. För om damen anser sig vara ingenting – vad krävs det då för att en människa ska vara 

någonting – uppfylla sitt syfte som människa? Och om damen inte anser sig leva ett gott liv, 

hur skulle i så fall ett gott liv se ut? I dessa frågor, och den avsaknad av tillhörighet som tycks 

vara damens främsta hinder, ligger diktsamlingens livsåskådningspotential. Vi kan redan nu se 

att det rör sig om en livsåskådning där relationen till den Andre är central. Jag kommer nu att 

undersöka dessa föreställningar vidare med hjälp av Simone de Beauvoir, vars teorier bygger 

på samma utgångspunkt. 

 

4.2 Människan som skapare av världen och värden 
I teoridelen konstaterades att Simone de Beauvoir beskriver en verklighet där människor inte 

lever efter ultimata, evigt sanna värden, utan efter värden som är socialt konstruerade. Vad som 

är människans syfte har bestämts av människorna själva, och människorna mäter därför sin 

fulländning i relation till varandra. Dessa föreställningar om människan och världen blir 

behjälpliga i förståelsen av den livsåskådning vi kan skönja i Damen, det brinner!. 

Även i Damen, det brinner! syns nämligen tydliga tecken på en socialkonstruktivistisk 

syn på tillvaron. Detta syns kanske allra tydligast i inledningsstrofen till dikten ”Människan är 

inte mänsklig”: 

 
55 Ibid, 7 
56 Ibid, s. 5 
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MÄNNISKAN ÄR INTE MÄNSKLIG 
 
där den sitter instängd 
ödslig. 
Ingen 
ser den och då finns den inte 
till i någons ögon – 
mörker. 57 

 

Det är damen själv det handlar om. Instängd i sin ödsliga lägenhet är hon inte ens att betrakta 

som mänsklig. Radbrytningen stärker detta ytterligare: Genom att skapa en paus efter ”då finns 

den inte” betonas föreställningen om att en människa som inte finns i relation till sin omgivning 

i princip inte finns alls. Ensam tycks damen inte kunna uppfylla människolivets syfte eller leva 

ett gott liv: Tvärtom tycks det liv hon lever inte ens kunna betraktas som mänskligt.  

Liknande föreställningar syns i  dikten ”Långsamma reprisen” (se bilaga). Här vävs de 

två symbolerna, kanalen och patiencen, samman för att stärka den existentiella problematiken. 

Mannen som nämns är den man som damen har haft en affär med: 
 

Alltså 
hennes liv å ena sidan – 
patience & solitär. 
Hans liv på den andra sidan – 
den där verkligheten är. 58  

 

I strofen leker Malmsten med det fasta uttrycket ”å ena sidan – å andra sidan”. Hon byter andra 

halvan mot ”på andra sidan”, och stärker därmed budskapet. Det blir en referens till 

kanalsymbolen och en markering av den på samma gång psykologiska och fysiska åtskillnaden 

mellan henne och mannen – han som är en del av det liv som pågår på andra sidan kanalen. 

Ordet verkligheten bär på mycket livsåskådningsstoff i sammanhanget. Damen anser sig inte 

bara vara separerad från ett visst sammanhang: Hon anser sig vara separerad från själva 

verkligheten. Enligt hennes livsåskådning tycks verkligheten existera där människorna är och 

tillsammans skapar verklighet, inte i damens ensamma lägenhet. Detta kan förstås utifrån 

Beauvoirs beskrivning av individer som ”skilda från varandra men förenade i sitt behov av 

ömsesidiga relationer.”59  

 
57 Ibid, s. 13 
58 Ibid, s. 21 
59 Beauvoir, 1973, s. 137 



  

  16 

Mannen, som damen hade en affär med men aldrig fick full tillgång till, utgör alltså en 

symbol för den tillhörighet som finns någon annanstans – oåtkomlig för damen. Från sitt 

lägenhetsfönster ser hon också tågen som går. Även de tycks oåtkomliga: De rör sig där ute 

medan hon sitter fast, instängd bakom sitt fönster. Tåg är kollektiva färdmedel, och de 

symboliserar därför den kollektiva tillhörighet hon anser sig stå utanför. Här beskrivet i dikten 

”Damen älskar”: 
 

Hon älskar  
rörelsen som uppstår när de stannar 
för att en mängd med människor ska stiga av tillsammans, 
hon älskar faktum att varenda en är del 
av hela mängden som är odelbar och hel. 
 
Hon älskar  
heta längtan att bli del av den där mängden – 
ett enda liv som är på väg till jobbet 
än så länge. 
 
Damen älskar 
själva livet 
överdrivet. 
 
Det hon inte här kan inkludera 
är sitt liv 
den enda egna.60 

 

Ett gott liv bör alltså enligt damens livsåskådning innefatta samvaro; tillhörighet till mängden. 

Att vara människa är att vara en del av en större helhet och att leva och handla i relation till 

andra. Något så banalt som att vara ”på väg till jobbet” tillskrivs i damens ögon mening, därför 

att det kollektiva handlandet i sig tycks bekräfta det mänskliga varat.  

Här ser vi början till svar på frågeställningens första del: I damens existentiella kris tycks 

både problemet och lösningen ligga i relationen till medmänniskorna. Det är i relation till de 

sociala konstruktionerna som hon upplever sig som ingenting och omänsklig, inte i relation till 

en gud eller annan högre transcendent ordning. Än så länge ser vi alltså bara sekulära inslag i 

damens livsåskådning. Människan tycks skapa de värden hon vill leva efter. 

 

 
60 Malmsten, 1984, s. 26 
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4.3 Kvinnans syfte och ett gott kvinnoliv 
För att besvara frågeställningens andra del finns det, precis som hos Beauvoir, anledning att 

göra vissa distinktioner gällande kön. Damen förhåller sig nämligen inte bara till sin existens 

som människa, utan också i allra högsta grad till sin existens som kvinna. Och precis som 

Beauvoir beskriver tycks kvinnans delaktighet i en tvåsamhet högst väsentlig för hennes 

kvinnoblivande, och för domen över hennes liv som gott eller inte. 

 

Tvåsamheten som fundament för ett gott liv 
Damen längtar efter tillhörighet: till mängden i allmänhet och till tvåsamheten i synnerhet. Hon 

ser kärlekspar utanför sitt fönster, och för damen blir de representanter för ett gott liv. 

Tvåsamheten är idealet. Särskilt upptagen är hon av den man hon hade en affär med: Av honom 

och den hustru som han ständigt valde att återvända hem till. Ofta nämns en han, och det är inte 

alltid tydligt om det är denna specifika man hon syftar på, eller en mer generisk han. Exempel 

på detta finns i dikten ”Utanför på gatan” (se bilaga): 

 
HAN vars hustru väntar 
med den fräscha omeletten äggrätt ätt. 
 
Frun är en av många med de rätta äggen 
och den rätta varpen i den rätta väven 
HAN & HON & BARNEN 
 
Damen är 
ett 
en - 
tal.61 

 

Förmodligen åsyftas många gånger både och: Den specifika mannen, men främst i sin roll som 

symbol för den tvåsamhet hon aldrig fullt ut fått.  

I citatet ovan ser vi också en annan intressant parallell till Beauvoir – kanske rentav en 

medveten intertext från Malmstens sida. Malmsten använder, precis som Beauvoir, en 

vävningsmetafor. En varp är det system av parallella trådar som ett tyg vävs genom – vävens 

själva skelett. Beauvoir talar om varpen som de handlingsmönster och normer kvinnan redan 

som barn lär in: Det skelett av värderingar som med tiden ska föra henne mot tvåsamheten och 

familjebildandet. 62 På samma sätt läser jag Malmstens metafor. Den fru som omnämns har inte 

 
61 Ibid, s. 8 
62 Beauvoir, 1973, s. 196 
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bara varpen, värderingarna, som förmodligen även damen har fått genom sin fostran. Frun har 

också lyckats skapa den rätta väven: Lyckats leva sitt liv i enlighet med dessa värderingar. Det 

är ”HAN & HON & BARNEN”. Symboliskt väver Malmsten samman orden till en enhet som 

damen står utanför. I kontrast till denna enhet beskrivs damen i nästa strof, där orden är 

upphackade i fyra versrader: ”Damen är / ett / en –  / tal.”  

Vävning och väntan är dessutom en klassisk litterär bild med rötter i den antika 

litteraturen. I det klassiska eposet Odysséen symboliserar vävning den gifta kvinnans trofasthet, 

då Odysseus hustru Penelope väver en svepduk i sin långa väntan på Odysseus hemkomst.63 I 

dikten ovan kan vi se en eventuell anspelning på Penelopes trogna väntan: ”HAN vars hustru 

väntar”. Damen har inte lyckats skapa den rätta familjeväven, och har därför inte heller 

möjlighet att leva upp till idealbilden av den väntande, trofasta Penelope. Misslyckande följer 

på misslyckande.  

Så, tvåsamheten är en fundamental del av det goda livet, men precis som Beauvoir 

beskrev tycks inte kärleken till en specifik individ vara relevant i sammanhanget. Det är 

tvåsamheten som sådan som står i centrum. Den och hela det paket som damen tänker sig ska 

medfölja. Bakom versraderna ”HAN vars hustru väntar / med den fräscha omeletten äggrätt 

ätt” anas bilden av ett helt liv: fräscht, komplett, i samvaro. 

Ofta gestaltas detta goda liv i just materiella ting, som i en omelett, eller som i dikten 

”Hon vill också” (se bilaga): 

 
Hon vill också ha en unge från Ikea 
och så Sörgården – ett slagbord, 
dricka te där i en ljuskrets 
när november ylar hemlös.64 
 

Ikea och Sörgårdens slagbord blir symboler för den nya och gamla tidens familjelycka, 

ombonade hem och ett gott liv. Det är socialt konstruerade bilder av vad varje människa bör ha 

och hur hon bör leva. Allt detta ställs gång på gång i skarp kontrast till det liv hon själv lever. 

Ytterligare ett exempel på kontrasten ser vi i en strof hämtad ur dikten ”Fångvaktaren = sin 

fånge”: 

 
är ett par som vandrar sakta 
i den stilla solnedgången – söndagseftermiddag  

 
63Nationalencyklopedin, Penelope. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/penelope  
(hämtad 2020-05-18) 
64 Malmsten, 1984, s. 9 
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evig 
med varandra hand i handske. 
Schwarzwaldtårtan instängd i kartongen. 
Damen ryser på balkongen. 
I sitt hår har hon en benkam – 
människan är väldigt ensam.65 

  

Strofens första halva blir ett slags flöde av romantiska bilder och ord, och schwarzwaldtårtan 

ytterligare ett symboliskt, materiellt ting. Andra halvan, från ”Damen ryser på balkongen”, 

kontrasterar med kallare bilder. Med en ironisk kantighet rimmas ”benkam” med ”ensam”. 

Form och innehåll talar alltså gång på gång samma tydliga språk: Damen är ensam och lever 

inte upp till den socialt konstruerade föreställningen om ett gott liv. 

Bristen på tvåsamhet tycks straffa damen dubbelt: Som vi kunnat se uttrycker hon en 

längtan både efter att få tillhöra mängden, den som rör sig tillsammans på gatorna och tågen, 

och att få tillhöra tvåsamheten, den som finns i hemmen och hand i hand på trottoaren. Min 

tolkning är att det är bristen på tvåsamhet som i förlängningen också stänger ute damen från 

den större tillhörigheten, till mängden. Detta eftersom att tvåsamheten är en del av de sociala 

konstruktioner som skapar mängden. Precis som Beauvoir beskrev äktenskapet, tycks damen 

se tvåsamheten som ”enda möjligheten att komma med i kollektivet”.66 

 

Tvåsamheten som fundament för att fylla sitt syfte 
Tvåsamheten tycks alltså vara fundamental i damens bild av ett gott liv. Utöver detta tycks 

tvåsamheten vara central för hur damen ser på sitt syfte som människa, eller som kvinna.   

Beauvoir menade att äktenskapet rentav är enda möjligheten för kvinnan att bekräfta sin 

existens som kvinna, för som hon uttryckte det: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”67 Det 

räcker inte med att födas, utan även viss praktisk handling måste till. Man måste fylla sitt syfte 

utifrån de sociala förväntningarna. Och att inte lyckas bli kvinna innebär i någon mening ett 

icke-blivande. Detta är en radikal föreställning, men den tycks delas av Malmstens dam. Bara 

det faktum att hon kallas just damen kan ses som ett tecken på detta: Hon får kallas dam, för 

hon är inte kvinna. Det kan också vara denna föreställning som ligger till grund för det hennes 

desperata utrop: ”JAG ÄR INGENTING”.68 Hon har inte lyckats bli kvinna och få kollektivets 

bekräftelse på sin existens som människa. 

 
65 Ibid, s. 10 
66 Beauvoir, 1973, s. 252 
67 Ibid, s. 162 
68 Malmsten, 1984, s. 5 
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Dikten ”Vem vill inte ha försäkring!” (se bilaga) är skriven som en slags bön just om att 

få det som alla andra har, och därmed få sin existens bekräftad: 

 
 
Giv mig trygghet! 
Gör allting bekräftat! 
Damen sänder ut sin fruktansvärda längtan 
längtan. 
[…] 
Hon var lovad att bli vuxen 
när hon var en snorig unge – 
detta vägrar hända 
ständigt.69 
 

Imperativen giv och gör skapar associationer till bön och religiösa sammanhang. Damen sitter 

med sina existentiella spörsmål och ber, även om mottagaren är oklar.  

”Hon var lovad att bli vuxen”, skriver Malmsten. Detta kan relateras till Beauvoirs teori 

om hur föreställningar och normer tidigt överförs från mor till dotter: Hur flickor imiterar och 

leker ”kvinnolekar” för att förbereda sig för sitt kvinnoblivande. Min tolkning är att damen i 

Malmstens diktsamling har blivit lovad samma framtid och präglats av samma föreställningar 

om hur man är kvinna och vad som är ett gott liv. Det som skiljer henne från resten är att hon  

inte lyckas leva upp till föreställningarna. Hon lyckas inte fullständiga väven och fylla sitt syfte 

– som människa och som kvinna.  

Men är denna strävan efter tvåsamhet verkligen något som utmärker kvinnans syn på sitt 

syfte och ett gott liv, eller är den lika central för mannen? Enligt Beauvoirs teori är mannen inte 

lika beroende av äktenskapet. Han kan vinna berättigande för sin existens på andra sätt.70 

Samma föreställning kommer till uttryck i Malmstens diktsamling, inte minst i dikten med titeln 

”Hans liv beskrivet”: 
 
Och det var hans liv det – 
ett faktum och en självklarhet 
som är som han 
som är sin egen verklighet 
[…] 
Och alla villorna på vägen där han bor 
de är befintliga som han för att han tror 
på att den finns den där befintligheten 
liksom han, 
för att han är sin bofasthet 

 
69 Ibid, s. 28 
70 Beauvoir, 1973, s. 171 
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och för att 
han är man.71  
 

”Han är man”, och därför är han befintlig och bekräftad enbart i kraft av just detta. Mannens 

liv som ”ett faktum och en självklarhet” kan ställas i kontrast till damens mycket ifrågasatta 

existens. Hennes skrik, ”JAG ÄR INGENTING”72, och hennes bön, ”Gör allting bekräftat!”73, 

visar hur hon inte ser sitt eget liv som samma faktum och självklarhet. För att hon ska fylla sitt 

syfte behövs tvåsamheten. 

Så, tvåsamheten är helt central. Beauvoir talade om äktenskapet på samma sätt, och 

menade att den var den nödvändiga grunden för att som kvinna få fylla sina funktioner. Jag 

kommer nu att undersöka huruvida också dessa tre funktioner motsvarar damens syn på sitt 

syfte. 

 

Kvinnans tre funktioner 
Beauvoir formulerade kvinnans tre funktioner som: (1) att ge samhället barn, (2) att tillgodose 

mannens sexuella behov och (3) att sköta hans hem. Allt inom äktenskapets ramar.74 Damen är 

som sagt särskilt upptagen av tvåsamhet, men det märks att hon i förlängningen också ser det 

som väsentligt att den resulterar i ett familjebildande. Reproduktion är en del av den väv som 

beskrivs i den tidigare citerade dikten ”Utanför på gatan”: Det är ”HAN & HON & BARNEN”, 

och hustruns fertilitet betonas i det att hon lagar omelett och har de rätta äggen.75  

Damens barnlängtan återkommer i flera dikter. Här i dikten ”Ett hav går men kommer 

tillbaka”, där damen sitter på en strand och tänker: 
 

Långt ut silverblanka kobbar 
med små sälar som har sälbarn – 
knubbsäl – mamma liten unge 
gungande i stora lugnet 
ungen duger som den är 
lugn för mamma är ju här… 
 
Att få föda om sin mamma 
efterlängtad – kropp och själ. 
Att få födas efterlängtad 
av ett hav till knubbig säl. 
 

 
71 Malmsten, 1984, s. 22f 
72 Ibid, s. 5 
73 Ibid, s. 28 
74 Beauvoir, 1973, s. 152 
75 Malmsten, 1984, s. 8 
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[…] 
 
Gjort är gjort 
och 
bytt är bytt – 
gör en lag mot ånger 
genast –  
låt det börja om på nytt. 
 
Gör förlåtna alla mammor – 
lille sälens dag har grytt.76 

 

Också i denna dikt finns tecken på att barnafödandet grundar sig i en längtan efter just social 

reproduktion: Malmsten skriver ”Att få föda om sin mamma” och ”låt det börja om på nytt”, 

och med Beauvoirs förklaringsmodell kan raderna tolkas som dotterns vilja att socialt 

reproducera sin mors öde.77  

Min tolkning är alltså att barnafödande är en del av damens föreställning om sitt eget 

syfte, och att det till stor del tycks grunda sig i just socialt konstruerade värden. Men bakom 

föreställningen om barnafödande som kvinnans syfte anar jag också livsåskådningsfragment av 

annat slag: 

För det första ser damen på sitt eget barnafödande i relation till djurens reproduktion, och 

sätter därmed sin existens som människa och kvinna i ett större sammanhang. Oavsett vad 

kollektivet och normerna säger tycks barnafödandet fylla ett syfte i sig, för människan såväl 

som för djuren. ”Gör förlåtna alla mammor – / lille sälens dag har grytt” tolkar jag som en 

föreställning om att kvinnan, eller honan, fyller sitt syfte bara genom att fylla sin roll i 

reproduktionskedjan.   

För det andra kan man i den citerade dikten också läsa in anspelningar till kristen tro: 

Mammorna blir ”förlåtna” när ungen har fötts. Inom kristendomen ses förlåtelsen som något 

centralt, grundat i en föreställning om människan som syndig. Enligt kristendomen dog Jesus 

på korset för att befria människan från synd, och för damen tycks barnafödandet vara den 

befriande akten. När kvinnan har blivit mamma är hon förlåten allt. Hon har givit livet vidare 

och någon annan får ta vid i reproduktionskedjan.  

Det är sannerligen bara små fragment av livsåskådning, men min tolkning är ändå att det 

kan röra sig om närmast transcendenta föreställningar som ligger bakom damens idé om att 

barnafödande är en del av hennes syfte. Kanske tänker hon sig att barnafödandet innebär 

 
76 Ibid, s. 48f 
77 Beauvoir, 1973, s. 409 
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omfödelse som ett slags reinkarnation: Att det egna livet i någon mån fortsätter efter hennes 

egen död då det bärs vidare i barnets kropp. Att vara del av en reproduktionskedja kan i någon 

mening innebära att få sammansmälta med evigheten, och därmed kanske transcendera från att 

vara ett enskilt liv till att bli en del av alltet.  

Jag menar alltså att Beauvoirs första funktion, ”att föda mannens barn”, av flera skäl är 

en del av damens syn på sitt syfte. Den andra funktionen Beauvoir tillskriver kvinnan är att hon 

ska tillgodose mannens sexuella behov. Tillgodoseendet av en mans sexuella behov är 

onekligen en betydande del av narrativet, men: Är det också en del av damens bild av sitt eget 

syfte?   

 
DET KOM EN MAN 
 
till lägenheten 
och skuggan av honom föll grå på halltapeten, 
han tog av sig mockajackan, 
åt en kycklingsallad med dragon och cornichoner, 
tog sen av sig skjorta, byxor och kalsonger, 
lade sig sedan ovanpå damen 
medan hon låg under, 
låg där sedan en viss mängd sekunder 
på ett överkast i solkig bomull.78 
 

Den gifta mannen kom till damens lägenhet, tillfredsställde sina kroppsliga behov – mat och 

sex – och åkte därifrån, gång på gång. Förhållandet var tydligt asymmetriskt, eftersom att 

damen i gengäld inte fick sina behov uppfyllda. Det är mannens sexuella behov som ställs i 

centrum. Dikten ”HAN SA:” (se bilaga) är skriven som en dialog eller ett växelspel mellan det 

han sa och det hon inte sa, men tänkte. Där syns denna asymmetri: 

 
HAN SA: 
 
Du skall alltid vara solbränd naken 
det ska alltid vara varmt som dagen 
mitt i natten, het augusti stjärnklart, måne 
 
Jag skall alltid komma till dig 
i den ena eller andra gamla bilen. 
Ropa. 
Du skall alltid slänga ned din nyckel. 
 
HON SA INTE: 

 
78 Malmsten, 1984, s. 52 
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Jag är frusen. 
Vill ha lammullströjan, duvblå 
det är råkallt under huden 
för där under är jag hudlös.79 
 

Att tillgodose en mans sexuella behov var alltså inte tillfredsställande för damen. Hon hade en 

önskan om något mer: tvåsamhetens trygghet och värme. De sexuella tjänsterna tycktes inte 

heller ge damen en känsla av att uppfylla sitt syfte som kvinna eller människa. Hennes 

existentiella problem kvarstod. Med Beauvoirs förklaringsmodell bör det bero på att hon stod 

utanför äktenskapet, tvåsamheten, som alltid är det första och nödvändiga steget för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att fylla sina kvinnliga funktioner. Inom ramarna för äktenskapet 

skulle hon möjligtvis kunna se det som sitt syfte att tillgodose en mans sexuella behov. Det 

finns dock inga explicita tecken på att så är fallet. Sex är inte en tydlig del av den idealiserade 

bild som målas upp. Snarare tycks damen se samlaget som ett medel för att på sikt kunna uppnå 

sitt verkliga syfte: Att få tillhöra en tvåsamhet och bilda familj.  

Den tredje funktionen som Beauvoir tillskriver kvinnan är att hon ska sköta mannens 

hem. Just mannens hem ges faktiskt en särskild plats även i diktsamlingen. Som tidigare nämnts 

är det ombonade hemmet en del av den familjelycka damen söker: ”dricka te där i en ljuskrets 

/ när november ylar hemlöst.”80 Ännu tydligare omnämns mannens hem i en dikt med titeln 

”Hans hus”. I dikten beskrivs en dag då damen överträdde gränsen, tog sig till andra sidan 

kanalen och i hemlighet bröt sig in i den gifta mannens hus: 
 

HANS HUS 
 
ville hon se i det man kallar verkligheten 
så därför for hon dit en gång från lägenheten 
 
[…] 
 
Och hon gick faktiskt in i det där huset 
den där dagen i det juniljuset 
och lade foten lätt mot kokosmattan, sliten 
och andades tillsammans med hans makas myrten lite 
och såg hans halsduk sova på sin hylla 
trygg 
och alltihop var ansikte 
och ingenting var rygg.81 
 

 
79 Ibid, s. 19 
80 Ibid, s. 9 
81 Ibid, s. 24f 



  

  25 

Citatets två sista versrader, ”och alltihop var ansikte / och ingenting var rygg”, anspelar på 

tidigare dikter där mannens flyktighet beskrivits: ”HAN / som är en rygg / de röda bakljusen på 

bilen.”82 I damens liv var han hela tiden på väg bort, men i hans hem fanns hans närvaro, hans 

ansikte. Där hade en gift kvinna sin självklara plats. Deras liv såg ut så som det var tänkt och 

var därför verkligt. Damen lämnade senare mannens hus, orört. Det enda hon tog med sig 

därifrån var ”bilden av det livet”83 – en bild som hon vet kommer att blekna i minnet, med tiden: 

 
Den dagen får den sorgen – 
än har hon kvar sin bild, 
än sitter hon med bilden 
tryckt emot sin kind 
och mun 
som om hon sökte näring – 
en gökunge och hungrig idiot och gammal käring.84 

 

Så, ser damen det som sitt syfte att sköta en mans hem? Eventuellt. Något som kan konstateras 

med större säkerhet är att hemmet, det som är fyllt av tvåsamhet och familjeliv, är en given del 

av idealet och ett gott liv. Att få sköta mannens hem innebär att man har en man, vilket damen 

eftersträvar. Att få höra hemma i hans hus hade också givit damen bekräftelse på att hon hör 

hemma i verkligheten, tillsammans med kollektivet. 

 

Ålderdomen och slutet 
Tid och åldrande är två faktorer av betydelse i diktsamlingen. Damen åldras, och det liv hon 

blivit lovad ”vägrar hända / ständigt.”85 Tiden för damen i riktning mot döden. Detta sker trots 

att hon ännu inte har lyckats bekräfta sin existens som människa eller kvinna, genom att 

uppfylla sitt upplevda syfte eller skapa ett gott liv. I dikten ”Långsamma reprisen” (se bilaga) 

beskrivs en scen där damen betraktar sitt liv ur ett dödsperspektiv: 

 
LÅNGSAMMA REPRISEN 
 
hennes liv i enbildstagning. 
Klistrad vid sin video ser damen sin begravning – 
kistans bakljus flämtar, någon lämnar henne kvar, 
hon skriker – som för livet: KOM TILLBAKA, KOM 
   TILLBAKS! 

 
82 Ibid, s. 15 
83 Ibid, s. 25 
84 Ibid 
85 Ibid, s. 28 
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Han vinkar och han ler 
för han hör tydligt vad hon skriker 
och skräckfilmen hon hyrt har titeln: 
ENDA LIVET SVIKER. 
Hon spolar den tillbaka – rewind – ser den om igen: 
En dam vid en kanal 
en man som far sin väg från den 
igen  
igen.86 

 

Tiden som går är därför i någon mening berättelsens antagonist, damens fiende. Detta förstärks 

med en återkommande symbol. I kanalen utanför damens fönster speglas neonskyltarnas 

reklamtexter. Symbolen introduceras i en av de första dikterna: ”Ljusreklamen skriver / TAG 

TULO I TID / i blodrött i kanalen”.87 Reklamtexten återkommer i diktsamlingens slut: ”TID / 

blinkar enbart skriften / I TID”.88 Tiden hetsar och hotar – snart är damen för gammal. 

Beauvoir menade att kvinnan ofta har lättare att hantera åldrandet därför att hennes 

maktsfär, familjen och hemmet, finns kvar även efter pensionen. Där kan hon fortsätta att fylla 

sitt syfte. Resonemanget utgick från de rådande normerna, enligt vilka kvinnan faktiskt var del 

av en tvåsamhet och hade barn. En tolkning kan därför vara att damen i Damen, det brinner! 

inte kan förlika sig med tiden som går eftersom att hon inte har det hon förväntas ha. Hon har 

inte fyllt sitt syfte.  

Damens existentiella dilemma når ingen verklig lösning. I diktsamlingens allra sista dikt, 

”En dag”, finns dock en tydlig beskrivning av det damen vill uppnå innan ålderdomen och livets 

slut. Narrativet får så ett slags imaginärt lyckligt slut. Dikten inleds i futurum: ”EN DAG / ska 

ordet älskling / gå som en liten älva”89, vilket betonar att detta ännu inte har hänt. Diktens och 

hela diktsamlingens fem sista strofer lyder:  

 
Så går den gamla damen 
en dag längsmed kanalen – 
den går mot alla haven. 
 
Där möter hon den rätte 
då blir hans bil ett äpple – 
ett litet knubbigt grönt. 
 
En tårpil drar upp roten 

 
86 Ibid, s. 21 
87 Ibid, s. 7 
88 Ibid, s. 58 
89 Ibid 
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och lutar sig emot den. 
 
En kvinna och så mannen 
och alla de små barnen 
ska en dag bli potatis. 
 
Den dag allting blir omfött 
går IDIOTEN ut 
för alla patiencer går ut en gång till slut 
och ungen blir sin mamma 
och allting går igen – 
en dam är hela världen 
när hon går ut i den.90  

 

Dikten beskriver alltså hur damen slutligen möter en man, får en stadig tvåsamhet och barn. Då 

är allt ”omfött” och ”allting går igen”, vilket enligt min tolkning handlar om just dessa sociala 

värden. Och detta ska hända. Damen tycks uppleva det som det enda tänkbara slutet – enda 

sättet att få patiencen, livet, att ”gå ut”. Hon ska få det hon genom sin uppfostran har blivit 

lovad: En man ska stanna hos henne och bilda tvåsamhet tillsammans med henne. ”Då blir hans 

bil ett äpple” och han slutar att ständigt åka ifrån henne för att ha sin verklighet någon 

annanstans.  

Genom att på detta vis reproducera sin mors öde ska hon accepteras av samhället och 

därmed få tillhöra mängden, kollektivet. Slutdikten bekräftar detta: Genom att leva efter 

samhällets normer blir hon ”hela världen”. Hon blir en del av väven.  

Min tolkning är att då detta är uppnått skrämmer inte längre tiden och döden: ”En kvinna 

och så mannen / och alla de små barnen / ska en dag bli potatis”. Detta konstaterande bär på en 

ny acceptans, jämfört med den tidigare uttryckta rädslan och frustrationen över tiden som går 

innan livet ens tycks ha börjat. Synen på döden är ofta en betydande del av en människas 

livsåskådning, och här skönjer vi alltså en del av damens dödssyn: Döden skrämmer bara om 

livet inte har levts på ett gott och syftesenligt sätt. Bekräftelse och förlåtelse måste damen vinna 

så länge hon är vid liv, sedan är det för sent. Döden kommer med andra ord inte som någon 

självklar frälsare.   

 

Den ironiska kritiken 
Som en sista del i denna analys vill jag sätta fokus på diktsamlingens ironiska drag. Som 

framkommit i avsnittet Forskningsläge tillhör Bodil Malmsten en tradition av ironiska 

 
90 Ibid, s. 59 
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kvinnoförfattare. Jag hänvisar där till Elleströms analys av det bland dessa författarskap 

återkommande temat olyckliga kvinnor kontra idealiserade män. I Kristina Lugns texter fann 

Elleström både en längtan efter mannen, som en slags drömbild, och ett ironiskt raljerande över 

den verklige mannen, som framställdes som en betydligt mindre åtråvärd figur.91 Beauvoir 

snuddade vid samma tematik då hon beskrev parrelationen som ett antiklimax.92 Precis samma 

tema, och samma ironi, återfinns också i Malmstens Damen, det brinner!.  

För på samma gång som damen längtar efter att få leva upp till de ideal och värden som 

samhället socialt har skapat, så har hon en förmåga att kritisera och ironisera över dem. Detta 

sker subtilt genom hela diktsamlingen och i några dikter mer explicit, som i dikten 

”Fångvaktaren = sin fånge”. Titeln i sig vittnar om kritik mot tvåsamheten som ett slags 

fångenskap. I dikten ser hon familjerna passera utanför sitt lägenhetsfönster. Hon längtar efter 

att få tillhöra men ser på samma gång sprickorna i fasaden. En vacker beskrivning av deras 

stilla söndagspromenad, ”med varandra hand i handske”93, kontrasteras mot en ny och krass 

ton: 
 

Se hur hustrun ler mot äkte hälften, 
hör det gyllengula barnet gnäller, 
änkans vita pudel som den skäller 
 
Maken ler tillbaks mot äkta makan, 
han har glömt nycklarna hemma 
men det vet han inte ännu – 
sånt kan frun få fan för.94 

 

Precis som Beauvoir ser hon alltså problemen med den idealbild som är tvåsamheten och 

patriarkatet. Hon ironiserar över ”det gyllengula barnet” – vad jag tolkar som en idé om 

svenskhet och normativitet – och över äktenskapets lyckliga fasad som döljer patriarkalt 

förtryck: ”sånt kan frun få fan för”. Samtidigt visar diktsamlingen i sin helhet hur damen ändå 

inte kan bryta sig loss från denna bedrägliga idealbild. Den är en del av hennes livsåskådning; 

en del av de ”[t]eoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed 

sammanhängande värderingar och känslor” 95 som styr henne, och styr hennes sätt att besvara 

frågorna om människans syfte och vad som är ett gott liv. Ironin används som ett skydd mot 

föreställningarna, men hon lyckas inte värja sig. 

 
91 Elleström, s. 193 
92 Beauvoir, 1973, s. 267 
93 Malmsten, 1984, s. 10 
94 Ibid 
95 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund, 2013,  s. 16 
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5. Sammanfattande diskussion 
Denna uppsats syftade till att göra en livsåskådningsanalys av Bodil Malmstens diktsamling 

Damen, det brinner!. Analysen gjordes med utgångspunkten att alla människor har en 

livsåskådning – religiös eller icke-religiös; Alla människor hyser vissa ”teoretiska 

föreställningar om människan och världen” som bidrar till deras ”svar på eller åtminstone 

förhållningssätt till existentiella frågor”.96 Mitt syfte var att undersöka dikter med ett 

livsåskådningsstoff av mer sekulärt slag, då detta kan ses som en intressant produkt av ett 

sekulariserat samhälle. Första delen av min frågeställning handlade därför om att undersöka 

vilka sekulära, men också religiösa eller transcendenta, inslag diktsamlingen uppvisade. I 

Damen, det brinner! aktualiseras livsåskådningsfrågor om vad som är människans syfte och ett 

gott liv. Frågeställningens andra del syftade därför till att undersöka hur damen, diktsamlingens 

protagonist, besvarade dessa frågor utifrån sin livsåskådning. Simone de Beauvoir har fungerat 

som en filosofisk samtalspartner, som har bidragit med ett teoretiskt ramverk för vad det innebär 

att vara kvinna och vad som därför kan ha skapat damens existentiella kris.  

Vad gäller frågeställningens första del bekräftades det antagande jag formulerat redan i 

uppsatsens inledning: Den livsåskådning som kommer till uttryck i Damen, det brinner! har 

tydligt sekulära inslag. Istället för att sätta sin tillit eller mäta sin fulländning i förhållande till 

exempelvis en gud sätter damen huvudsakligen det mänskliga kollektivet i centrum, ofta 

omtalade som mängden. Det tycks vara mängden som fungerar som rättesnöre i damens liv. 

Det är mängden som kan bekräfta hennes existens. Baserat på detta menar jag att damen hyser 

en socialkonstruktivistiskt präglad livsåskådning, där människan är både skapare och domare. 

Eventuellt skulle man kunna tolka det som att vissa av dessa socialt konstruerade värden 

med tiden faktiskt har transcenderat, till en slags bortommänsklig nivå. De patriarkala 

strukturerna skulle kunna ses som så orubbliga att nu levande människor inte längre rår på dem. 

Detta vore i min mening att överdriva, men tanken är intressant.  

I damens livsåskådning finns ingen tydlig religiositet, även om vissa av dikterna till form 

och innehåll kan skapa religiösa associationer. Damen uttrycker sin existentiella längtan på ett 

sätt som anspelar på religiös bön – ”Giv mig trygghet! Gör allting bekräftat”97 – och talar om 

 
96 Ibid 
97 Malmsten, 1984, s. 28 
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förlåtelse på ett sätt som anspelar på kristen tro.98 Inget tyder dock på att damen ser en kristen 

gud som mottagare av bönerna, eller som bringare av förlåtelse. 

I dikten ”Ett hav går men kommer tillbaka” kan dock transcendenta inslag i damens 

livsåskådning eventuellt anas. Damen relaterar plötsligt till bortommänskliga värden, som tycks 

omfatta allt levande. I sina resonemang om ungen som ska föda om sin mamma tycks damen 

relatera till ett slags evighet, ett världsallt, som hon strävar efter att bli en del av. De 

livsåskådningsfragment jag hittar är dock små och outvecklade, vilket gör analysmöjligheterna 

begränsade. 

Frågeställningens andra del var tvådelad. För det första: Vilka svar genererar damens 

livsåskådning på frågan om vad som utgör människans syfte? Här visade det sig att det, i likhet 

med Beauvoirs teori, finns anledning att göra vissa distinktioner gällande kön. Det 

diktsamlingen uppvisar är snarare damens syn på sitt syfte som kvinna. Mannen anses ha andra 

förutsättningar för att vinna bekräftelse för sin existens. 

Jag har efter analys kommit fram till att damen ser det som sina främsta kvinnliga syften 

bli del av en tvåsamhet och få barn. Detta till följd av att hon ser det som sitt syfte att 

reproducera en socialt konstruerad kvinnoroll och upprepa sin mors öde. Att få barn tycks som 

sagt även ha en slags mer transcendent betydelse: Det blir ett sätt att fylla sitt syfte som levande 

varelse, och transcendera från enskilt liv till del av alltet.  

För det andra har jag undersökt vilka svar damens livsåskådning genererar på frågan om 

vad som är ett gott liv. Här har jag kommit fram till följande: Ett gott liv är ett liv som en del 

av mängden, det mänskliga kollektivet. Dels eftersom att samvaro tycks allmänt 

eftersträvansvärt, och dels eftersom att det är i kollektivets ögon som damen kan få bekräftelse 

på att hon är människa och lever på rätt sätt. För att leva ett gott liv måste hon med andra ord 

följa kollektivets normer – uppfylla sitt syfte. Rent konkret utgörs därför ett gott liv, i damens 

ögon, av tvåsamhet och barn, samt att ha en trygg plats i ett hem, där hon är omgiven av den 

sortens materiella symboler som kan bekräfta hennes sociala tillhörighet: Ikea, slagbord och 

köpetårta från konditori. Att ha en tryggad plats i en familj kommer i längden att ge henne 

tillhörighet till den större mängden, vilket också tillhör damens bild av ett gott liv. Ett gott liv 

innefattar med andra ord: samvaro, tillhörighet och normativitet. 

Karin Boye skrev en gång, i dikten ”Önskan”: 

 
Ack låt mig leva riktigt 

 
98 Ibid, s. 48f 
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och riktigt dö en gång 

så att jag rör vid verklighet 

i ont som i gott.99 

 

Dessa rader kan i någon mån sammanfatta damens livsåskådning. För den dagen hon riktigt har 

fått leva – ett liv som i hennes och andras ögon betraktas som riktigt – då kan hon också dö. Då 

har hon rört vid verklighet, då har hon fått vara med, och då skrämmer inte längre döden. 

Existensen av en gud eller bekännelse till någon viss religion är inte centralt för Malmstens 

protagonist. Det viktigaste är att få tillhöra: Att få vara någons dam.  

 

 

  

 
99 Boye, Karin, Dikter, Stockholm: Bonnier, 1983, s. 94 
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Bilaga 
Dikter i urval 
 

I ETT FÖNSTER VID KANALEN 
 
kan man se en skepnad skymta – 
det är damen IDIOTEN 
lägger hon den gamla 
patiencen. 
 
Damen sitter inne 
bakom 
och ser ut igenom rutan. 
Ser på avstånd stadens centrum 
några broar 
en kanal 
ett antal pilträd. 
 
Pilträden är arten 
tårpil –  
lipigt, avlångt bladbehängda. 
 
Broarna går från den ena  
sidan 
där hon sitter – skriket: 
 
JAG ÄR INGENTING 
 
till andra 
sidan 
dit hon icke 
 
[…] 
 
Damen ser det hela 
från sin mörka vinkel –  
vinkeln obeveklig. 
Skulle vilja vända på den 
vilja ändra – 
vilja kunna vilja 
ta sig ut tillräckligt – 
vilja kunna växa. 
Spränga trottoaren 
kvickt som maskrosbladen, 
måsarna och pendel – 
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tunnelbanetågen. 
Livet är så hastigt.100 

 
 
LÅNGSAMMA REPRISEN 
 
hennes liv i enbildstagning. 
Klistrad vid sin video ser damen sin begravning – 
kistans bakljus flämtar, någon lämnar henne kvar, 
hon skriker – som för livet: KOM TILLBAKA, KOM 
   TILLBAKS! 
 
Han vinkar och han ler 
för han hör tydligt vad hon skriker 
och skräckfilmen hon hyrt har titeln: 
ENDA LIVET SVIKER. 
Hon spolar den tillbaka – rewind – ser den om igen: 
En dam vid en kanal 
en man som far sin väg från den 
igen  
igen. 
 
Alltså 
hennes liv å ena sidan – 
patience & solitär. 
Hans liv på den andra sidan – 
den där verkligheten är.101 

 
 
UTANFÖR PÅ GATAN 
 
just där jorden rundas 
finns det en rondell med många vita pilar. 
Vita pilen visar 
vägen hem åt mannen – 
HAN vars hustru väntar 
med den fräscha omeletten äggrätt ätt. 
 
Frun är en av många med de rätta äggen 
och den rätta varpen i den rätta väven 
HAN & HON & BARNEN 
 
Damen är 
ett 
en - 
tal. 
Fria viljan mytisk. 

 
100 Malmsten, 1984, s. 5f 
101 Ibid, s. 21 
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Videovåldets tystnad.102 
 
 

VEM VILL INTE HA FÖRSÄKRING! 
 
Giv mig trygghet! 
Gör allting bekräftat! 
Damen sänder ut sin fruktansvärda längtan 
längtan. 
Korten svarar att det värsta som kan hända 
är att få den uppfylld all sin längtan. 
 
Att bli av med drömmen 
att bli av med nöden 
det är döden 
spader dam 
den döden. 
 
Hon var lovad att bli vuxen 
när hon var en snorig unge – 
detta vägrar hända 
ständigt. 

 
 
HON VILL OCKSÅ 
 
ha någon vid sidan som 
en fångvaktare eller fånge 
men det kan hon inte 
längre långtifrån. 
 
Hon vill också ha en unge från Ikea 
Och så Sörgården – ett slagbord, 
dricka te där i en ljuskrets 
när november ylar hemlös. 
 
Hon vill också äga 
Ödsligheten Tvåsamheten 
där den går i motljuset med barnvagn. 
 
Hon vill också, 
fast hon vet hur man kan frysa 
fruktansvärt 
i själva värmen från en annans närhet – 
hur en krokodil kan komma 
med sin oerhörda gåshud, 
flåsa människan kallt i nacken 
så att håret reser sig – 
den punkfrisyren kallas 

 
102 Ibid, s. 8 
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ANGST 
kan inte hemförsäkras 
som man kan mot ohyra som silverfisken.103 

 
 

HAN SA: 
 
Du skall alltid vara solbränd naken 
det ska alltid vara varmt som dagen 
mitt i natten, het augusti stjärnklart, måne 
 
Jag skall alltid komma till dig 
i den ena eller andra gamla bilen. 
Ropa. 
Du skall alltid slänga ned din nyckel. 
 
HON SA INTE: 
Jag är frusen. 
Vill ha lammullströjan, duvblå 
det är råkallt under huden 
för där under är jag hudlös. 
 
HAN SA: 
Det blir morgon snart och disig gryning 
dagen kommer med de friska bladen 
låt oss gå tillsammans in bland björken 
in i granen. 
 
HON SA INTE: 
Det är sent 
och månen börjar faktiskt blekna. 
Himlen darrar över städerna och torgen. 
Allt är sålt nere på jorden 
täck mig 
släck mig 
det är kväll i mina händer. 
 
Hon sa  
ingenting. 
Han hörde  
undertexten. 
Vände ryggen  
till och tog på sina kläder. 
Kysste henne och 
gick käpprätt ut ur lägenheten. 
Åkte hem 
till frun och kontinuiteten. 104 

 
103 Ibid, s. 9 
104 Ibid, s. 19f 


