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1. Inledning 

Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken publicerades år 1912 och år 1973 kom Gun-

Britt Sundströms roman För Lydia ut. Sundström har valt att lyfta det perspektiv som inte syns i 

Söderbergs roman, nämligen perspektivet hos den kvinnliga parten, Lydia Stille. Hon har även valt 

att flytta fram handlingen i tiden. Istället för att utspela sig runt början på 1900-talet börjar 

händelserna under 50-talet för att fortsätta fram till 1972. Detta förhållande mellan de två 

romanerna kommer att undersökas närmare i denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hjalmar Söderberg och Den allvarsamma leken 

Den allvarsamma leken publicerades första gången år 1912 och handlar om huvudkaraktären Arvid 

Stjärnblom som förälskar sig i Lydia Stille.  Arvid är då de först möts en ung man mitt i sina 1

studier. Hans ovilja till att binda sig leder till att de tappar kontakten och flera år går utan att deras 

vägar möts. Arvid får arbete som journalist på Nationalbladet och träffar Dagmar Randell som han 

gifter sig med och bildar familj. Trots alla år som passerar fortsätter dock Lydia Stille att finnas i 

hans tankar och då de genom en slump en dag träffas igen, tio år senare, dröjer det inte länge innan 

de inleder en kärleksaffär, detta trots att de båda är gifta. Arvid finner dock relationen problematisk 

då det visar sig att Lydia har relationer med andra män. Även efter att Lydia skilt sig från sin make 

fortsätter hon att träffa dessa män istället för att helt hänge sig åt Arvid vilket även detta skapar 

komplikationer i deras förhållande. 

 Hjalmar Söderberg är idag en av 1900-talets högst ansedda svenska författare. Trots att han 

under sina tidigare år fick ett relativt svalt mottagande vände detta snart och hans verk kan anses 

aktuella än idag i och med de tidlösa teman och tankar som han tar upp i sina texter.  Söderberg är 2

känd för sina Stockholmsskildringar samt sin förmåga att ställa motsatser mot varandra så som 

allvar och lekfullhet, melankoli och kvickhet.  Romanen väckte blandade åsikter då den först 3

publicerades, den både hyllades och kritiserades bland recensenter. Redan på 40-talet hade dock de 

 Hjalmar Söderberg, Den Allvarsamma Leken, 9:e upl., Stockholm: Bonnier Pocket, 2019 [1912].1

 Bure Holmbäck, ”Hjalmar Söderberg”, Söderbergssällskapet, http://www.soderbergsallskapet.se/hjalmar-soderberg/ (8/4 2020). 2

 Holmbäck, ”Hjalmar Söderberg”, Söderbergssällskapet (8/4 2020).3

1

http://www.soderbergsallskapet.se/hjalmar-soderberg/


negativa åsikterna bytts ut och romanen hyllades av Ingemar Wizelius som ”vår litteraturs enda 

betydande kärleksroman”.  4

 Karaktären Lydia baseras på en kvinna i Hjalmar Söderbergs liv, nämligen Maria von 

Platen, som Söderberg hade en utomäktenskaplig affär med i cirka tre–fyra år.  Hon hade under den 5

tiden även affärer med andra män som till exempel John Landqvist och Gustaf Hellström. Bo 

Bergman skrev en ofta citerad anmälan av Den allvarsamma leken i Dagens Nyheter. Där beskriver 

han romanens handling som en berättelse om en man som får sitt liv förstört av ”ett litet kvinnligt 

rofdjur” vilket ger en tydlig bild av hur han tolkade karaktären Lydia.  Vissa har valt att tolka 6

romanen som en skildring av en man vars liv slås i spillror av en kvinna, vilket hänger mycket ihop 

med attityden under den period som kom att kallas fin-de-siècle och under vilken tid romanen 

publicerades. Senare har dock nya åsikter hävdats och många väljer att tolka romanen som en 

berättelse om ett förutbestämt öde.  Som Markel, souschef på Nationalbladet, säger: 7

 Man väljer inte! Man väljer lika lite sitt öde som man väljer sina föräldrar eller sig själv; sin kroppsstyrka 
eller sin karaktär eller färgen på sina ögon eller vindlingarna i sin hjärna. Det förstår var och en. Men man 
väljer lika lite sin hustru eller sin älskarinna eller sina barn. Man får dem, och man har dem, och det 
händer att man mister dem. Men man väljer inte!  8

Romanen var ett sätt för Söderberg att bearbeta romansen med von Platen, en affär som fick honom 

att bryta upp från sitt äktenskap och flytta till Köpenhamn, där han på nytt hittade kärleken.  9

1.1.1 Gun-Britt Sundström och För Lydia 

Romanen följer Lydias liv från ungdom till mogen vuxen och berättar om hennes äktenskap med 

Markus Roslin, moderskapet till hennes dotter Marianne, samt de affärer hon inleder med diverse 

män, både som gift och senare då hon skiljt sig. Romanen skildrar också en strävan till att bli 

oberoende av andra människor och att få leva sitt eget liv utan att behöva anpassa sig för någon 

 Holmbäck, ”Hjalmar Söderberg”, Söderbergssällskapet (8/4 2020).4

 Björn af Kleen, ”Förord”, i Hjalmar Söderbergs Den Allvarsamma Leken, 9:e upl., Stockholm: Bonnier Pocket, 2019, [1912] s. 7-11.5

 af Kleen, 2019, s. 8.6

 af Kleen, 2019, s. 8.7

 Söderberg, 2019, s. 115-116.8

 Kurt Mälarstedt, ”Ett brev från Lydia Stille”, Söderbergssällskapet, http://www.soderbergsallskapet.se/texter/ett-brev-fran-lydia-stille/ (urspr. 9

publicerad i Dagens Nyheter 14/2 2009) (13/5 2020).
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annan. Romanen lyfter rösten hos en kvinna som först är beroende av sin pappa, för att sedan blir 

beroende av sin make, men som hittar sin förmåga att stå på egna ben och styra över sitt eget liv. 

 Gun-Britt Sundström är författare, översättare och journalist, hon har bland annat arbetat på 

Dagens Nyheter och Stockholms-tidningen.  År 1973 publicerade hon romanen För Lydia för 10

första gången. Handlingen utgår ifrån Hjalmar Söderbergs roman Den Allvarsamma Leken, men är 

skriven ur kärleksintresset Lydia Stilles perspektiv och förflyttad framåt i tiden till slutet av 

femtiotalet för att sedan sträcka sig över en tidsperiod fram till 1972. I Skrivliv, en samling av 

dagboksanteckningar från Gun-Britt Sundströms liv mellan åren 1965–1979 skriver hon: 

Finner att jag gillar Söderberg skarpt, utan att riktigt kunna förklara varför. Hans amor omnia, den 
vansinnesromantiska kärlekssynen, sentimentaliteten, konservatismen, kvinnouppfattningen. Stör mej 
inte. Dödsdiggar honom ändå. Besläktad själ.  11

Sundströms kärlek till Hjalmar Söderberg kan möjligtvis låta oss anta att För Lydia är en hyllning 

till hans skrivande och den roman som hon tycker om så mycket. Vi ser även i citatet att hon är 

medveten om den kvinnosyn som präglar romanen, vilket kan ha lett till ett behov att lyfta Lydia 

Stilles röst. I en artikel på Stockholm Stadsbiblioteks hemsida beskrivs romanen på följande sätt: 

Boken är en upprättelse av rollfiguren Lydia, vars handlingar i ”Den allvarsamma leken” bitvis kan vara 
svåra att förstå, och avhandlar också de eviga problem kring relationer och uppriktighet som Söderberg 
också pekade på. 
12

tidsandan speglas också i hur författaren återger tidens politiska medvetenhet och samhälleliga 

engagemang. I texten märks det att ”det privata blir politiskt”. Lydias tankar kring relationer och kvinno- 

och mansrollen speglas hela tiden mot hur samhället ser ut respektive borde se ut. Boken är skriven med 

lätt hand men med stark emfas, och att den vill väcka tankar och diskussioner och leda till ifrågasättande 

av rådande normer går inte att ta miste på.  13

Sundström är i denna artikel själv intervjuad och pratar om hur svårt hon haft att se hur För Lydia 

kunde läsas utan koppling till Hjalmar Söderberg. Det är något som hänt ett flertal gånger och visar 

 Alice Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia”, Stockholm läser, Stockholms stadsbibliotek, https://biblioteket.stockholm.se/boktips/10

stockholm-l%C3%A4ser/stockholm-l%C3%A4ser-2019-f%C3%B6r-lydia (25/6 2020).

 Gun-Britt Sundström, Skrivliv: Från första boken till första barnet, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2018, s. 36.11

 Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia” (25/6 2020).12

 Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia” (25/6 2020).13
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på att romanen faktiskt fått ett eget liv bortom Söderberg, trots att den inte var menad så 

ursprungligen. Hon uttrycker även en vilja att arbeta på samma sätt som Söderberg där hon 

använder tredje person istället för jagform vilket annars karaktäriserar hennes skrivande, samt att 

hon arbetade likt Hjalmar Söderberg med att inkorporera viktiga nyhetshändelser i romanens 

handling.  Sundström lyfter även i intervjun hur en del kritiker vid publiceringen menade att ”det 14

inte gick att flytta historien från sekelskiftet 1900 därför att livsvillkoren har förändrats sedan 

dess.”  15

1.1.3 60- och 70-talets feminism 

En viss bakgrund i den feminism som Gun-Britt Sundström fångar i sin roman kan krävas för att 

skapa förståelse för den mentalitet som härskade under perioden då För Lydia publicerades. Synen 

på äktenskapet görs till exempel väldigt tydlig i dikten ”Vara vit mans slav”, skriven av Sonja 

Åkesson, som tas upp i Ebba Witt-Brattströms Stå i bredd.  Här gestaltas det missnöje som växte 16

fram hos hemmafruar under 1963 och äktenskapet blev en fråga om hur kvinnorna hamnade i det 

endast för att klara av att försörja sig själv. Mannen ”köper” sig en hustru.   17

 70-talet var en tid då kvinnorna började organisera sig och bland annat Grupp 8 växte fram i 

förlängningen av ett Könsrollsseminarium i Uppsala.  1971 kom debattboken Den kvinnliga 18

eunucken av Germaine Greer på svenska, en bok som tar upp det ”kastrerade” kvinnliga idealet.  19

Hon menar att de egenskaper som höjts som attraktiva är ”blyghet, fyllighet, tröghet, känslighet och 

preciositet”.  Detta plus ett flertal andra fysiska drag skulle göra kvinnan tilldragande.  Uttalandet 20 21

lyfte samma mening som Simone de Beauvoir tidigare sagt ”man föds inte till kvinna, man blir det” 

för att ses som en kvinna måste en alltså ta på sig en roll som behagar de runt omkring en.   22

 Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia” (25/6 2020).14

 Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia” (25/6 2020).15

 Ebba Witt-Brattström, ”Prolog” Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur, E-bok, Bookbeat, 2014. Då det inte finns paginering i den version 16

jag använt mig av kommer jag istället att hänvisa till kapitlet som informationen hämtats ifrån.

 Witt-Brattström, ”Prolog”, 2014.17

 Witt-Brattström, ”Prolog”, 2014.18

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.19

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.20

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.21

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.22
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 Kvinnorna började nu att uppmuntra ”ren oförskämdhet” för att avslöja männens 

företrädesrätt. Witt-Brattström beskriver en viss hätskhet bland feministerna då de bland annat ser 

debatterna som en monolog istället för en dialog.  Vi ser enligt Witt-Brattström en exkludering av 23

männen då det oftast var kvinnor som förde debatten i pappersmedier. Det mer kraftfulla sättet att 

uttrycka sig på ledde dock till att kvinnor generellt på sjuttiotalet kunde uttrycka sig friare om saker 

de tidigare inte kunnat tala om i öppenhet.  24

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka medel som Gun-Britt Sundström har använt för att 

träda i dialog med Hjalmar Söderbergs roman. Detta för att se hur perspektiv, författare samt 

tidsanda romanen utspelar sig kan ändra innehållet i en roman. Genom denna uppsats vill jag även 

undersöka hur de två texterna samspelar med varandra intertextuellt och hur begreppet parodi kan 

appliceras på romanernas förhållande.  

 Jag har valt att fokusera på en karaktärsanalys då jag anser att Gun-Britt Sundström i sin 

roman främst har lagt fokus på att utveckla de karaktärer som inte syns lika mycket i Hjalmar 

Söderbergs roman. De motiv som ligger bakom Lydias Stilles handlingar utvecklas och utforskas på 

ett helt nytt sätt i Sundströms roman medan Arvid Stjärnblom, den centrala karaktären i Söderbergs 

roman, blir en karaktär som inte får stort utrymme i handlingen, men som har stor påverkan på 

Lydias liv. 

  

1.3 Frågeställning 

Jag kommer att utgå ifrån denna frågeställning: 

 – Hur träder För Lydia i dialog med Den allvarsamma leken? 

För att besvara min frågeställning kommer jag att jag betrakta romanen som en parodi där 

Sundström har använt sig av Hjalmar Söderbergs karaktärer och delvis den handling som finns i 

Den allvarsamma leken för att genom detta skapa en ny roman. 

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.23

 Witt-Brattström, ”1971”, 2014.24
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1.4 Teori och metod 

1.4.1 Palimpsests 

Jag kommer att använda mig av Gérard Genettes text Palimpsests då Genette tar upp en hel del 

termer som kan appliceras på de texter jag analyserar. Genette gör här ett försök att fördjupa och 

utveckla termen intertextualitet, som syftar på förhållandet mellan olika texter, och specificera 

termen ytterligare. Jag anser att hans teori i kombination med annat teoretiskt material kan skapa en 

intressant och givande diskussion. Hans termer kan även skapa en bättre struktur i min analys och 

diskussion. Genette fokuserar på förhållandet mellan texter och hur detta förhållande spelar roll i 

skapandet av nya texter.  Jag har valt att fokusera just på hypertextualitet då det är den kategori 25

som jag anser passar bäst in på de termer som beskrivs av Genette. 

 Termen hypertextualitet har en central roll i hans text och är även en av de termer som 

passar bäst in på förhållandet mellan de två romaner jag kommer att analysera.  Termen anger ett 26

förhållande mellan en text, hypertext, som står i förbindelse med eller har skapats ur en annan, 

tidigare text, hypotext. Detta på ett sätt där hypertexten inte direkt kommenterar den tidigare, till 

exempel med citat eller med en uttrycklig hänvisning till hypotexten, men som trots det faktiskt inte 

kan existera utan hypotexten.  Detta anser jag passande för att beskriva relationen mellan de två 27

romanerna som ska analyseras. Gun-Britt Sundström snarare utvidgar Hjalmar Söderbergs roman 

och fyller i de tomrum som lämnats i originalromanen istället för att uttryckligen diskutera den på 

ett metaplan, men hennes roman står fortfarande i nära relation till originalet och det är ingen 

hemlighet att den har sitt ursprung i Den allvarsamma leken. Genette menar att denna hypertext ofta 

agerar som en kommentar till den tidigare texten och tar upp exemplet Paul Scarrons Virgile travesti 

där romanen är en kritik mot Aeniden.  28

 Genette behandlar även termen parodi som kommer vara aktuell i del 3. Dess ursprung kan 

spåras till Aristoteles, även om den troligen existerat tidigare än så.  Genette tar upp Abbé Salliers 29

kategorisering av olika sorters parodi.  Han anser att Sallier gör en felaktig kategorisering som 30

 Gérard Genette, Palimpsests: Litterature in the Second Degree, Nebraska: University of Nebraska Press, 1997.25

 Genette, 1997, s. 5.26

 Genette, 1997, s. 5.27

 Genette, 1997, s. 8.28

 Genette, 1997, s. 10.29

 Genette, 1997, s.19.30
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väljer att placera en längre text i kategorin parodi. Genette anser istället att den bör ses som en 

pastisch. Genette tycks alltså vilja begränsa parodi till endast korta verk och istället sortera in längre 

verk i satirisk pastisch. Genette tar även upp att parodi nästan uteslutande innehåller ett kritiskt eller 

komiskt element. Detta innebär alltså att till exempel För Lydia inte sorteras in som parodi enligt 

Genette. Detta visar dock på hur begreppet saknar en tydlig definition då Linda Hutcheon till 

exempel väljer att gå emot Genette och istället kategoriserar denna typ av roman som just parodi. 

 Jag har valt att inte använda mig av Genettes definition av parodi utan använder mig istället 

av hans intertextualitetsteori. Detta då jag anser att Hutcheons definition av parodi är mer relevant 

för min analys, medan Genette har en väldigt passande förklaring av intertextualitet. Dock har jag 

fortfarande valt att skriva här om hans defenition i och med att jag anser detta vara ett exempel på  

komplexiteten då vi försöker definiera termen ”parodi”. 

1.4.2. A Theory of Parody 

En annan teori jag kommer att använda mig av är Linda Hutcheons A Theory of Parody: The 

Teachings of Twentieth-Century Art Forms.  I denna text undersöker Hutcheon begreppet parodi 31

bland annat genom att först försöka definiera termen och sedan skilja den från de termer som 

kommer väldigt nära dess definition såsom satir, travesti och pastisch. Hutcheon har en annan 

uppfattning av termen än Genette. Hon väljer att definiera all sort av imitation som parodi, även de 

längre verk som Genette istället sorterar in som till exempel satirisk pastisch. Hutcheon menar att 

ett verk inte behöver ha ett komiskt eller kritiskt element för att vara en parodi, vilket skiljer sig 

ifrån Genette.  Hutcheon inför ett historiskt perspektiv för att se hur detta begrepp utvecklats och 32

definierats genom tiderna för att på så sätt få en uppfattning om termens historia och kunna 

definiera termen. I sin text undersöker hon olika konstformer, dock kommer hennes analyser av 

litteratur att vara mest av intresse i denna uppsats.  

 Jag har valt att använda mig av Hutcheons definition, då jag anser att hon definierar termen på 

ett sätt som hjälper min analys. Hon ser parodi som ett neutralt sätt att repetera ett tidigare verk utan 

att plagiera det.  Detta hjälper mig då jag annars endast skulle kunna kategorisera För Lydia som till 33

exempel hommage eller satir, två termer som jag inte anser gör relationen mellan de två romanerna 

rättvisa då den ena endast är hyllande, medan den andra är alltför kritisk och förlöjligande. 

 Linda Hutcheon, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, Illinois: University of Illinois Press, 2000.31

 Hutcheon, 2000, s. 21.32

 Hutcheon, 2000, s. 36.33
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1.4.3 Begreppet parodi 

Då  de båda texter som används i denna uppsats har så skilda definitioner av termen parodi anser 

jag att begreppet behöver få en egen underrubrik för att kunna utforskas ytterligare. 

 Linda Hutcheon menar att vi kommit långt från den tidigaste användningen av termen då det 

innebar en berättande dikt av lagom längd som använder sig av episk metrik och språk men som 

handlar om något vardagligt ämne.  Para på grekiska kan översättas till ”mot”, men också 34

”bredvid”, vilket enligt Hutcheon kan tolkas som en intim relation mellan parodi och det 

parodierade.  Detta sätt att tolka termen innebär alltså att en parodi inte nödvändigtvis behöver 35

vara ett verk som ställs mot något annat i form av kritik eller humor, utan kan till exempel vara en 

text som har en nära relation till en annan text. Det finns alltså inget som antyder att humor eller 

förlöjligande ska vara ett krav för att ett verk ska sorteras in i kategorin ”parodi”. Hutcheon letar 

efter en neutral definition av ordet parodi då hon anser att det är en imitation, men att det inte 

behöver innebära en humoristiskt sådan. Hon beskriver parodi som en: 

alleged representation, usually comic, a literary text or other artistic object - i.e. a representation of a 
”modelled reality,” Which is itself already a particular representation of an original ”reality.” The parodic 
representations expose the model’s conventions and lay bare its devices through the coexistence of the 
two codes in the same message.  36

Hon definierar alltså parodibegreppet med dessa ord och detta är även definitionen som kommer att 

användas i denna uppsats. Vi kan se att detta stämmer bra in på de två romanernas förhållande. 

Genom deras samexistens kan vi läsa ur deras värderingar och de regler som fanns i samhället samt 

hur de skiljer sig, alternativt stämmer in med de samhällsregler vi har idag. I Hutcheons text finns 

en hänvisning till Northrop Frye som anser att parodier är ett tecken på att ett element är på väg ut 

ur historien.  Detta är en intressant tanke i och med att vi då kan läsa av en samhällelig attityd ur 37

skapandet av parodier där en idé eller ett element som några år varit väldigt aktuell nu anses 

omodern. Hutcheon menar att parodins metod för att närma sig texten kan skilja sig avsevärt, från 

 Hutcheon, 2000, s. 32.34

 Hutcheon, 2000, s.32.35

 Hutcheon, 2000, s. 49.36

 Hutcheon, 2000, s. 36.37
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att ha en kritiskt ironisk ton till att höja originalet till skyarna.  Detta anser jag behjälpligt då detta 38

skapar en neutral kategori till skillnad från till exempel satiren som är kritisk till sin natur. 

1.4.4 Karaktärsanalys 

Jag kommer att göra en karaktärsanalys för att djupare analysera de skillnader som uppstår i För 

Lydia. Då karaktärerna är de som har störst tyngd i romanen anser jag att det är mest rimligt att göra 

just en karaktärsanalys och sedan applicera det tidigare nämnda parodibegreppet. Vi kan dela upp 

karaktärer i två kategorier: statiska och dynamiska.  De statiska karaktärerna är väldigt ensidiga 39

och har inget större djup. Där kan vi till exempel se karaktärer som i Ian Flemings James Bond-

romaner. De går enkelt att sortera upp i kategorier som ”antagonist” och ”protagonist” då de handlar 

relativt enkelt, de möter inga större konflikter och utvecklas därför inte genom romanens gång.  De 40

dynamiska karaktärerna är mer lika faktiska människor och har både konflikter, drömmar, vanor 

med mera. De är ofta lättare att relatera till då de handlar mer som faktiska människor gör och de 

utvecklas med handlingen. 

 Karaktärerna lär vi oftast känna allteftersom romanen fortgår. Det finns två sätt att gestalta 

en karaktär, antingen genom direkt karakterisering där till exempel berättaren berättar tydligt vilka 

karaktärsdrag som karaktären har.  Detta är främst vanligt i äldre romaner, i dagens romaner brukas 41

främst indirekt karakterisering där läsaren är mer involverad i tolkningen av en karaktärs beteende 

och personlighet. Det skrivs alltså inte ut exakt hur de är utan snarare gestaltas en karaktär genom 

att läsaren finner ledtrådar i till exempel deras handlingar. Vi som läsare kan även välja hur vi vill 

tolka en karaktär.  Antingen kan vi se på denna som en faktisk människa och på så sätt analysera 42

den med hjälp av psykologiska metoder, liksom vi faktiskt hade gjort för att förstå handlandet av en 

riktig människa, eller så ser vi den som en varelse som består av ord och tolkar dess handlingar som 

symboliska eller gjorda för att föra handlingen framåt. Vi ser dem alltså som endast en skapelse av 

ord, gjorda av någon annan. Detta innebär att vi inte kan lägga samma psykoanalytiska tyngd då vi 

tolkar en karaktär och dess handlingar eller egenskaper kan ses som mer symboliska än vid den 

förstnämnda analysen. 

 Hutcheon, 2000, s. 37.38

 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys - En introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 61.39

 Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 61.40

 Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 62.41

 Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 64-65.42
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1.4.5. Komparation 

Jag kommer i min analys att använda mig av en komparativ metod där jag jämför de två romanerna 

med varandra. De två romaner som jag kommer att jämföra har en så stark intertextuell relation att 

det kommer finnas gott om likheter att finna. Dock kommer även skillnaderna mellan de två verken 

att synas tydligare än vid jämförelse av andra verk som inte har samma starka intertextuella 

relation. Sven Linnér beskriver två tänkbara syften med att göra en komparativ studie.  Dessa är 43

att: belysa tillkomstprocessen, alltså se på de likheter romanen har till andra verk samt hur verket 

påverkats av andra texter som författaren läst. Hur har författaren försökt närma sig ett verk och hur 

har hen revolterat från det tidigare verket? Detta kallas då för genetisk komparation. Det andra 

skälet han nämner är för att se hur en läsning av ett verk faktiskt ökar förståelsen för det andra 

verket genom till exempel kontraster och kallas illustrativ komparation.   44

 Genom att ha kunskap om de verk som romanen har sitt ursprung ur kan vi se nya nyanser 

som annars inte hade framgått vid läsningen. Detta är särskilt viktigt i relationen mellan Den 

allvarsamma leken och För Lydia då de har en väldigt nära relation till varandra. Jag anser att båda 

dessa komparationer används i denna uppsats, detta då vi både ser på hur För Lydia förhåller sig till 

Den allvarsamma leken som den har sitt ursprung ur, detta är alltså den genetiska komparationen. 

Sedan ser vi även på hur vi får en djupare förståelse av att läsa dessa två verk sida vid sida, vilket 

kan ses som en illustrativ komparation. 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns en omfattande forskning gällande Hjalmar Söderberg, vilket har lett till att jag behövt 

göra en avgränsning och endast använda de mest relevanta texterna som jag anser för min egen 

undersökning framåt. För den som är intresserad av att läsa mer om Söderbergs liv har Bure 

Holmbäck gjort en hel del forskning inom området, bland annat i hans text Hjalmar Söderberg: Ett 

författarliv , även Sven Stolpe skrev ett porträtt om Söderberg vid namn Hjalmar Söderberg.  Vad 45 46

gäller Gun-Britt Sundström finns dock inte ett lika stort utbud av forskning och de flesta har valt att 

studera hennes andra romaner, till exempel har Fredrik Bergström skrivit Författarens Bibel - 

 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, ur Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, utg. Lars Gustafsson m.fl., Stockholm: 43

Wahlström & Widstrand, 1974, s. 107-108.

 Linnér, 1974, s. 109.44

 Bure Holmbäck, Hjalmar Söderberg: ett författarliv, Stockholm: Bonnier, 1988.45

 Sven Stolpe, Hjalmar Söderberg, Stockholm: Bonnier, 1934.46
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Dialogiciteten i Sundströms Maken  vilken tar upp Sundströms roman Maken och undersöker dess 47

dialogicitet. Detta fann jag inte relevant för min egen forskning, utan jag har valt att avgränsa mig 

till de texter vars innehåll har kommit nära den undersökning jag själv utför, vilka därför kan föra 

diskussionen framåt. Dessa kriterier har jag funnit i följande texter: 

 Parnass publicerade ett författarporträtt där Hjalmar Söderberg beskrivs som en ”icke 

moraliserande moralist med klar blick för moralens tvetydigheter”.  Detta kan tydligt ses i hans 48

roman Den allvarsamma leken där han, utan att varken fördöma eller fri karaktärerna från moralisk 

skuld, undersöker teman som otrohet och sex utanför äktenskap. Jag anser att detta citat är väldigt 

passande för hur romanen valt att på ett relativt neutralt sätt berätta om en kärleksaffär som annars 

lätt kunnat fördömas. 

 I Otrohetens lockelse: en bok om äktenskapet tar Merete Mazzarella upp de båda romanerna 

och undersöker relationen mellan Arvid och Lydia.  Hon anser att Lydia främst framstår som en 49

femme fatale i Söderbergs roman men ställer sig frågan om det verkligen är Söderberg eller Arvids 

åsikter som visas där. Mazzarella anser att det, i och med att handlingen är flyttad till Sundströms 

tid, inte ter sig trovärdigt att Lydia måste gifta sig för trygghet samt aldrig skaffar sig ett 

självständigt liv, trots att tillgång till utbildning finns, något jag anser är att förenkla ett komplext 

problem rörande patriarkala maktstrukturer.  Vad jag däremot är enig med Mazzarella om är 50

hennes påstående om att Lydia i Söderbergs roman kan ses som ett förstadium för ”den nya 

kvinnan” som är självständig ekonomiskt, socialt och sexuellt.  Denna text anser jag tar upp ämnen 51

som jag anser hör ihop med min forskning av romanen. Mazzarellas åsikter stämmer visserligen 

inte alltid med mina egna men skapar dock en diskussion som jag anser för uppsatsen framåt. 

 Magdalena Wasilewska-Chmura anser För Lydia vara en motpol till Den allvarsamma leken 

där Sundström tvingar läsaren att läsa romanen ur ett kvinnligt perspektiv till skillnad från 

Söderberg som tidigare tvingat läsare att se världen ur en mans ögon.  Wasilewska-Chmura menar 52

 Fredrik Bergström, Författarens Bibel - Dialogiciteten i Sundströms Maken, C-uppsats, VT 2018, Uppsala Universitet.47

 Nils O. Sjöstrand, ”Hjalmar Söderberg - Det lilla formatets mästare”, Parnass, Nr. 4, 2018, s. 16-18.48

 Merete Mazzarella, Otrohetens lockelse: en bok om äktenskapet, Helsingfors: Forum, 1997, s. 183-204.49

 Mazarella, 1997, s. 199.50

 Mazarella, 1997, s. 205.51

 Magdalena Wasilewska-Chmura, ”Gun-Britt Sundströms roman För Lydia som kvinnlig dialog med en manlig klassiker”, i Literature as 52

Resistance and Counter-Culture: Papers of the 19th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies, András Masát, 

Budapest: Hungarian Association for Scandinavian Studies, 1993, s. 520-523.
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att För Lydia bör ses som en dialog med Den allvarsamma leken där en leker med polariseringen av 

manligt och kvinnligt, Söderberg själv och även samtidens kvinnoideal. Detta då Sundström 

framhäver kvinnliga element i romanen utan att få dem till att vara bättre än de manliga. Istället 

presenterar hon dem för läsaren för att föra fram ett nytt perspektiv av romanens handling. Denna 

text valde jag då den kommer väldigt nära min egen forskning. Polariseringen som hon tar upp är 

väldigt intressant och kan användas som ett stöd för min analys.


	 Linnéa Hammarstrand publicerade en uppsats vid namn Förra århundradets kärlekskrig: En 

komparativ genusanalys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och Gun-Britt Sundströms 

För Lydia år 2016. Ur ett genusperspektiv gör hon en komparativ analys av de två romanerna och 

tar hjälp bland annat av Yvonne Hirdmans genusteori.  Frågeställningarna är relativt lika mina 53

egna, men jag har valt att fokusera på hur de två romanerna skapar intertextualitet och hur detta 

skapar en dialog mellan två sätt att se på världen till skillnad från Hammarstrand vars intresse ligger 

i de genusmönster som finns i de båda romanerna gällande Arvid och Lydias relation. 

 I och med att Hammarstrand valt en komparativ analys blir intertextualitet ett viktigt 

begrepp, men då hon främst fokuserar på genusfrågorna som omger de två romanerna nämns 

termen intertextualitet endast kort då hon diskuterar begreppet. Där menar hon att en i enlighet med 

Jimmy Vulovic bör se intertextualitet som ett filosofiskt förhållningssätt istället för ett praktiskt 

analysverktyg till skillnad från den komparativa metoden som hon använder sig av. Hammarstrand 

väljer att endast analysera karaktärerna Lydia Stille och Arvid Stjärnblom för att jämföra deras 

relation. Detta skiljer sig från min uppsats då jag valt att analysera fler karaktärer och se hur de 

använts för att föra handlingen framåt i de två verken samt vilka roller karaktärerna tilldelats av de 

båda författarna. Jag har även valt att inte se romanerna ur ett genusperspektiv eller hur de influerats 

av sin samtid utan fokuserar istället på hur två romaner kan samverka för att skapa en helt ny 

läsning av båda verken. Ur detta har jag sedan analyserat hur detta skapar en dialog mellan 

romanerna.


	 ”Låta slumpen råda”: En komparativ studie av fokaliseringen i Den allvarsamma leken och 

För Lydia är skriven av Lova Berggren och lades fram år 2019.  I denna uppsats undersöks 54

fokaliseringen i romanerna Den allvarsamma leken och För Lydia. Detta görs genom att Berggren 

avgränsar sig till fyra passager som är gemensamma för de två romanerna och jämför samt tolkar 

 Linnea Hammarstrand, Förra århundradets kärlekskrig: En komparativ genusanalys av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och Gun-53

Britt Sundströms För Lydia, Självständigt arbete i svenska med litteraturvetenskaplig inriktning, VT 2016, Uppsala Universitet.

 Lova Berggren, ”Låta slumpen råda”: En komparativ studie av fokaliseringen i Den allvarsamma leken och För Lydia, Kandidatuppsats 54

Litteraturvetenskap, HT 2019, Södertörns Högskola.
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fokaliseringen i alla meningarna inom passagen. Skillnaderna mellan denna uppsats och min egen 

är att jag inte analyserar fokaliseringen utan väljer att undersöka hur romanerna går i dialog, detta 

gör jag genom att jämföra ett flertal karaktärer och hur de yttrar sig i de två romanerna, både vad 

gäller skillnader och likheter. Berggren undersöker mening för mening deras betydelse för att sedan 

göra en tolkning av hela händelsen, medan jag istället har ett bredare perspektiv och analyserar 

karaktärerna genom hela romanerna. Vi båda använder Gérard Genettes teorier och termer men vi 

utnyttjar dem på olika sätt då vi också har olika angreppssätt för att närma oss texterna. 

2. Analys 

2.1 Lydia Stille 

Den största skillnaden mellan Gun-Britt Sundströms För Lydia och Hjalmar Söderbergs Den 

Allvarsamma Leken är att Lydia är huvudpersonen genom hela Sundströms roman, till skillnad från 

i Söderbergs roman där Lydia endast får uttrycka sig i första kapitlet. Konsekvensen av detta blir att 

hon får en mer komplex personlighet och blir därmed en dynamisk karaktär, vilket saknas i 

Söderbergs roman. Detta kan varken ses som bra eller dåligt utan endast som en konsekvens av att 

Arvid Stjärnblom innehar huvudperspektivet i Den allvarsamma leken. Hans syn på Lydia kan dock 

tyckas reducera henne till endast ett ideal. Arvid dagdrömmer då och då om Lydia men tycks inte se 

henne som en riktig person, vilket leder till hans bestörtning i den senare delen av boken då Lydias 

affärer med diverse män avslöjas. 

 I Sundströms roman gestaltas Lydia som en kvinna till största delen utlämnad åt männen i 

hennes liv. I början av romanen är hon styrd av sin fader, detta är dock inte särskilt ovanligt då hon 

fortfarande är ung och utbildar sig, vilket innebär att hon inte är redo att försörja sig. Dock finns 

även ett visst ointresse för den egna framtiden då hon ägnar en stor del av sin tid till samt ta 

promenader i områden där Arvid kan tänkas befinna sig eller att längta efter hans brev: ”I dag 

kommer brevet. Eftersom det inte kom i går måste det ju komma idag, det är inte möjligt annat”.   55

 Faderns bortgång leder senare till att hon tappar sin trygghet, och hon förlitar sig mer på 

Markus Roslin som agerar stöd i sorgen. Istället för att studera och skapa sin egen trygghet väljer 

hon senare att gifta sig med honom. Valet att flytta ut till Markus hem leder till att Lydia hamnar i 

en sorts exil då hon inte längre kan röra sig lika fritt och hon tappar kontakten med de flesta i sitt 

umgänge. Detta kan ses som en bidragande orsak till en sjunkande självkänsla. Lydia får inte 

samma naturliga umgänge med människor utan är främst beroende av Markus. Hon har inte heller 

 Gun-Britt Sundström, För Lydia, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2019, [1973] s. 29.55
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ett arbete vilket gör att hon måste stödja sig ekonomiskt på sin make. Detta förvärras av Markus 

ovilja till hennes graviditet som får honom att avskärma sig från henne. Senare i romanen 

spekuleras även om Lydia drabbades av graviditetspsykos vid födseln av dottern vilket skulle 

kunnat ha ytterligare inverkan på hennes välmående.  56

–Vad var det egentligen som hände, frågade hon, »när Marianne kom«, säger du, och nyss sa du att det 
hade varit så bra medan du var med barn – fick du någon sorts graviditetspsykos sedan, eller vad var det? 
–Jag vet inte vad det ska kallas, men något sånt var det väl.  57

Lydias ekonomiska beroende av sin make är en av orsakerna till att hon stannar så länge i 

äktenskapet. Att äktenskapet inte är lyckligt visas tydligt då Lydia berättar för sin väninna Ester att 

hon flertalet gånger funderar på skilsmässa.  Möjligtvis kan en låg självkänsla även spela in i valet 58

att stanna kvar i ett äktenskap som inte är hälsosamt då Lydia inte har mycket annat i sitt liv än just 

familjen. 

 Vi kan dock se en förändring i Lydia där hon sakta börjar bli mer aktiv. Berggren tar upp 

Arvid och Lydias möte, i Sundströms roman på biografen och i Söderbergs roman på operan: 

”Lydia är den som agerar i situationen, hon går, stannar sedan upp och ställer en fråga. Hon dikterar 

villkoren för deras möte vilket möjligen också tyder på karaktärsutveckling hos Lydia”.  Senare i 59

romanen lämnar hon Markus för att börja ett eget liv i Stockholm. Lydia börjar här hitta en större 

självständighet än tidigare, bland annat i hennes beslut att aldrig igen gifta sig. Hammarstrand sätter 

dock ord på detta viktiga faktum: ”Även om Lydia flyttar från man och barn och skaffar sig en egen 

liten lägenhet i Stockholm står hon fortfarande i beroendeställning till männen i sin omgivning. Det 

är av sin före detta make hon får pengar till att klara hyran och hon måste motsägelsefullt nog 

anpassa sig och sitt liv efter Arvid eftersom det är hon som är fri och Arvid som är bunden till fru 

och barn.”  Hennes frigörelse kan alltså inte ses som total då hon fortfarande anpassar sig till Arvid 60

och hans liv som gift. Detta uttrycks väldigt tydligt i Sundströms roman medan hennes missnöje 

inte på samma sätt visar sig i Den allvarsamma leken, även om den fortfarande är där och bubblar 

under ytan.  

 Sundström, 2019, s.73.56

 Sundström, 2019, s. 73.57

 Sundström, 2019, s. 73.58

 Berggren, 2019, s. 28.59

 Hammarstrand, 2016, s. 1860
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 Det största stödet hittas i vännen Ester Roslin. Hon är en släkting till Markus som ständigt 

försöker uppmuntra Lydia att bli mer självständig. Lydia förlitar sig till stor del på denna vänskap 

som tycks vara den enda egna och kravlösa relationen hon har utanför äktenskapet. Det kan anses 

vara på grund av denna relation som Lydia till slut kan lämna sin man och börja sitt eget liv. 

 I Otrohetens lockelse: en bok om äktenskapet tycks Merete Mazzarella anse att Söderberg 

visar upp Lydia som en femme fatale som börjar oskyldig för att sedan, då Arvid träffar henne flera 

år efter deras sommarromans, ha något ödesdigert över sig i och med sitt sexuella uppvaknande.  61

Detta håller jag dock inte med om fullständigt. Jag skulle snarare vilja anse att Lydia kan uppfattas 

på detta sätt i och med att romanen utspelar sig från Arvids perspektiv och alltså inte har en neutral 

berättare. Samtidigt skildrar Söderberg flera gånger hans egna tillkortakommanden då han till 

exempel förblir passiv under hela sitt liv, något som han själv inte tycks medveten om. Arvids 

brister visas tydligt i den del då han vägrar att gifta sig med Lydia och ””förföra” henne? Han 

vågade inte ens tänka på att försöka det. Om det lyckades skulle han ju mista all aktning för 

henne”.   Jag anser att Arvid placerar henne i den rollen, men inte att Den allvarsamma leken 62

nödvändigtvis gör det.  

 Även Linnéa Hammarstrand ser Lydia som den aktiva i deras förhållande, hon skriver: 

”Slumpens avgörande präglar i hög grad Arvid och Lydias relation, men det som sker i deras 

förhållande är mycket Lydias förtjänst. Det är hon som, när de återförenats, är den beslutsfattande 

och aktiva.”  Det är alltså Lydias förtjänst att deras relation går framåt och Arvids drag av 63

passivitet blir än mer tydligt. När deras relation når sitt slut och Arvid åker iväg med tåget skriver 

Berggren: ”Det enda som egentligen begränsade Lydia var Arvids obeslutsamhet, och nu när han för 

en gångs skull tagit ett beslut och rest från Stockholm, är hon inte på ett sätt fri? Lydia bli kanske 

inte lämnad, hon blir kanske bara lämnad ifred”.  Detta kan alltså tolkas som att Lydia når sin 64

frihet i slutet. Hon är inte den som flyr iväg utan stannar kvar och lever sitt liv. Den man som hon 

anpassat sig till under så lång tid reser iväg och hennes strävan mot frihet är tillslut fullständig. 

 Mazzarella, 1997, s. 193.61

 Söderberg, 2019, s. 34.62

 Hammarstrand, 2016, s, 16.63

 Berggren, 2019, s. 31.64
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2.2 Arvid Stjärnblom 

I Hjalmar Söderbergs roman befäster han tydligt vissa nyckeldrag i Arvid Stjärnbloms karaktär, 

vilket kan ge tydliga förklaringar för varför han agerar som han gör: ”Arvid Stjärnblom var icke 

utan självkänsla; men han saknade självförtroende. Han betraktade sig icke som en misslyckad och 

värdelös företeelse, men han misströstade om sin förmåga att inom en överskådlig framtid bringa 

det värde, han möjligen ägde, fram i dagen.”  Han saknar alltså självförtroendet att kämpa för det 65

han vill ha då det kommer till Lydia eftersom han inte har tilltro till att han kommer kunna ge henne 

något av värde ”det värsta var, att han inte riktigt tordes lita på sina egna känslor. Han hade varit kär 

några gånger förut, och det hade gått över…”.  Han är inte i kontakt med sina känslor tillräckligt 66

mycket för att kunna se skillnad på kärleken till Lydia och de tidigare förälskelserna. Detta ger 

Arvid ett drag av passivitet. Han är mer en person som väntar på att något ska komma åt hans håll 

än att faktiskt ta kontakt med Lydia och inleda något. 

 För att se situationen ur Arvids perspektiv och ge en något försonande förklaring till hans 

handlande skriver Hammarstrand då hon tar upp ämnet genuskontrakt: ”Det blir dock enklare att 

förstå Arvid om hans tankegångar sätts i ett tidshistoriskt perspektiv. Samtidigt som han på grund av 

sitt kön förväntas vara aktiv och initiativtagande har han som man, enligt sin samtids genuskontrakt, 

skyldighet att kunna försörja kvinnan han inleder en relation med”.  Arvid kan inte försörja Lydia, 67

och försöker därför inte inleda något. Detta är som sagt endast en del i varför han möjligtvis handlar 

så som han gör och speciellt i början av deras förhållande, men Arvid visar fortfarande tydligt att 

han inte vill vara bunden till Lydia då han besväras av att hon lovar att vänta på honom. 

 Arvid Stjärnblom är närvarande genom hela Gun-Britt Sundströms roman trots att han inte 

aktivt deltar i en särskilt stor del av Lydias liv. Han lever sitt eget liv och tycks mer oberoende av 

Lydia än vice versa; detta kan genom läsning av Söderbergs roman förklaras som den tidigare 

nämnda passiviteten som Arvid uppvisar. Då läsaren inte får ta del av Arvids perspektiv i samma 

grad som i Söderbergs roman kan han tyckas vara en ganska statisk karaktär. Han är väldigt lättsam 

och ger inget klart intryck av att han är alltför investerad i sin romans med Lydia. 

 Första gången Lydia träffar Arvid i För Lydia är i ett folkvimmel.  Detta skiljer sig från 68

Söderbergs roman då de träffas redan under sommaren. Sundström har valt att utesluta kvällen då 

 Söderberg, 2019, s. 33.65

 Söderberg, 2019, s. 33-34.66

 Hammarstrand, 2016, s. 23.67

 Sundström, 2019, s. 34.68
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hennes far har gäster under en kväll i sin sommarstuga, en scen som istället beskrivs i Den 

allvarsamma leken. Händelsen  i folkvimlet beskrivs väldigt olika i de två romanerna. Från Lydias 

perspektiv beskrivs detta möte som ett antiklimax och hon känner sig ”försmådd” då Arvid inte ger 

henne något mer än en nick som hon besvarar. Detta då hon under lång tid sett till att befinna sig i 

områden där de skulle kunnat mötas. 

Han hade sett henne, han nickade. 
Lydia nickade tillbaka. 
En liten stund stod hon stilla, men han gjorde ingen min av att komma fram till henne. 
[…] 
Nickat hade han gjort. En avmätt nick. Hade han inte till och med ett ögonblick sett ut som att han 
funderade på vem hon var, var kunde han ha sett henne förut?  69

Här framställs Arvid som relativt kylig mot Lydia, detta skildras dock på ett helt annat sätt ur Arvids 

eget perspektiv då Söderberg skildrar samma folkvimmel även om orsaken till folksamlingen är 

beroende av en annan händelse. 

Han stod så inklämd att han inte kunde röra en arm för att hälsa. Han måste nöja sig med att böja huvudet 
till hälsning – med hatten på! Han rodnade ännu, då han mindes det. – Men hon hade sett honom och böjt 
sitt huvud till svar. 
 Sedan hade de i trängseln drivits åt skilda håll. 
 Och hela kvällen, timmar igenom, hade han drivit omkring överallt på måfå, i hopp att träffa henne 
igen…  70

Detta skildrar alltså en förälskad Arvid som reagerar liknande på händelsen som Lydia men som 

inte finner samma tvivel på hennes kärlek. Det blir en kommentar till hur vi alla kan uppfatta en och 

samma stund på helt olika sätt och gör valet att ändra fokalisering än mer intressant. Arvid framstår 

som säkrare i deras förhållande, vilket även kan bero på att det är han som inte tagit initiativet till 

att träffa henne. Istället har han medvetet distanserat sig från henne för att förbli utan förpliktelser 

till henne. Likgiltig är han dock inte utan skildras följa samma beteende som Lydia där han flertalet 

gånger ser till att befinna sig på de områden som hon skulle kunna befinna sig inom. Denna scen 

analyseras även av Lova Berggren, där ger hon scenen en än mer symbolisk betydelse ”Att Arvid är 

inklämd och hamnar i trängsel är möjligt att tolka som något värdeladdat, som senare kommer att 

prägla Arvid och Lydias relation. Arvid upplever sig inklämd, tappar bort henne i trängseln av andra 

  Sundström, 2019, s. 34.69

 Söderberg, 2019, s. 34-35.70
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människor och andra känslor, medan Lydia tröttnar på hans oförmåga att agera och lämnar 

honom”.  Med den analys som Berggren gör kan vi se hur hela deras relation speglas i deras 71

handlingar här, och scenen får en än större tyngd. 

 I Söderbergs roman kan läsaren ta del av Arvids känslor och hur han ständigt har Lydia i 

tankarna, ”Det gick aldrig ett dygn och sällan en timme av dygnets vakna stunder utan att hon då 

eller då steg upp i hans tanke” , medan han i Sundströms roman snarare ses som ganska 72

avståndstagande i största delen av romanen innan han inleder en affär med Lydia. Detta kommer 

naturligt då vi tappar Arvids perspektiv i För Lydia samt då han kan anses vara mer självständig i 

deras kärlekshistoria till skillnad från Lydia som låter Arvid styra en stor del av hennes liv. I 

romanen låter Lydia till och med klargöra att hon endast gift sig med Markus Roslin på grund av 

den obesvarade kärleken till Arvid, ett val som har en stor inverkan på hennes framtid. ”–Igår, sade 

hon sakta, igår satt jag faktiskt och mindes hur jag tänkte den gången jag bestämde mig för att gifta 

mig med Markus. Jag hade just gått igenom den där historien som jag berättade för dig om en gång, 

och jag tyckte att jag aldrig skulle stå ut med att uppleva något sådant en gång till. Och så gifte jag 

mig för att få något att stå på liksom”.  73

 Slutet på Lydias och Arvids relation kan ses som den sista frigörelsen för Lydia. Främst i 

Sundströms roman kan vi se ur Lydias perspektiv både hur hon ångrar sitt förslag om giftermål och 

hur hon inte ångrar de val hon tidigare gjort.  Hammarstrand gör här en intressant iakttagelse då 74

hon skriver: ”Ju längre romanen skrider desto mer passiv blir Arvid. Att Lydia och Arvid sålunda 

byter roller med varandra kan vara Söderbergs sätt att illustrera den samtida samhällsförändringen 

vad gäller omförhandlingarna av genuskontraktet mellan män och kvinnor”.  Lydia tar alltså aktivt 75

tag i sitt liv och strävar mot att bli mer självständig. Lydia väljer att sluta fred genom att ge Arvid en 

avskedspresent och fortsätta med det liv hon valt åt sig själv. För Arvid blir detta även ett avslut 

men då han redan har den frihet som Lydia eftersträvar i form av ekonomisk trygghet och social 

status blir avslutet mindre betydelsefullt än för Lydia. Visserligen är han aktiv då han väljer att resa 

bort och att inte ta med sig Lydia, men frågan är då om det är för att han vill det eller om det är för 

att hans relation med Lydia har nått sitt slut. 

 Berggren, 2019, s. 19-20.71

 Söderberg, 2019, s. 32.72

 Sundström, 2019, s. 72.73

 Sundström 2019, 242.74

 Hammarstrand, 2016, s. 31.75
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2.3 Markus Roslin 

Markus får i Gun-Britt Sundströms roman en mer dynamisk roll än i Hjalmar Söderbergs roman. 

Detta sker naturligt då han har en stor roll i Lydias tillvaro. Markus börjar som en trygghet för 

henne vid hennes faders död, för att senare bli den största orsaken till hennes isolerade tillvaro. Då 

han är den enda som arbetar i deras förhållande får han en maktposition ekonomiskt och kan 

därmed i hög grad bestämma hur hennes liv ska se ut. Han äger även deras bostad, belägen en bit 

utanför Stockholm. 

 Markus gestaltas inte som en illvillig person, i och med sitt arbete har han dock 

sysselsättning trots att de bor relativt isolerat vilket medför att han får en mening med sin tillvaro 

och även ett sällskapsliv som rör sig utanför hemmets atmosfär. Han är alltså mer självständig i 

äktenskapet i jämförelse med Lydia och är inte lika bunden till hemmet. Han tycks även ha en bild 

av hur allt ska vara och denna bild är något som Lydia måste upprätthålla, såsom att de ska bo i 

hans gamla boende, umgås med hans vänner och inte ha några barn. 

–Ja, det måste väl bli rätt isolerat i längden. 
–Det värsta är att det umgänge vi har inte ger mig någonting. Det är mest pliktskyldiga släktmiddagar, 
eller också sådana där representationstillställningar där jag är »lilla fru Roslin« – någon som bara 
representerar firma Markus Roslin kulturprodukter.  76

Många gånger då äktenskapet går igenom en svårare tid vänder han sig till arbetet och får på så sätt 

en tillflykt där han inte behöver hantera problemen. Ett exempel kan ses i hans sätt att hantera 

Lydias graviditet där han inte närvarar vid förlossningen utan istället väljer att besöka ett arkiv, 

något som Lydia både i Sundström och Söderbergs roman tycks avfärda som en ursäkt. ”Och när 

tiden närmade sig, då jag skulle föda mitt barn, reste han bort! Det var något arkiv i Berlin som han 

plötsligt måste studera i.”  Något som hade kunnat föra dem emotionellt närmare leder alltså till att 77

en större klyfta skapas mellan dem. 

 I Den Allvarsamma Leken tycks Lydia och Markus relation uppstå närmast slumpmässig, 

detta är dock inte fallet i För Lydia där Markus agerar som hennes stöd först känslomässigt och 

sedan ekonomiskt. Även om det inte tycks finnas mycket romantiska känslor mellan dem i någon av 

dessa två versioner finns det en gemensam respekt för varandra och äktenskapet kan ses som mer av 

 Sundström, 2019, s. 72.76

 Sundström, 2019, s. 74 & citat från Söderberg, 2019, s. 17477
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en affärsuppgörelse än ett kärleksfullt förhållande. Markus får i detta en fru som kan ta hand om 

honom och ge honom den intimitet som han vill ha och Lydia får en make som kan ge henne 

ekonomisk och social trygghet. 

 Deras förhållande kan anses vara ett exempel på hur kvinnans position som gift kunde bli en 

kvinnofälla där mannen har frihet i form av ekonomisk trygghet och socialt umgänge. Han rör sig i 

de offentliga rummen medan kvinnan istället rör sig i det privata rummet, hon har inget ekonomiskt 

kapital och är beroende av mannen för både umgänge och försörjning, vilket leder till att hon saknar 

makt och lätt sjunker ner i depression. Det är intressant att Sundström väljer att göra Markus till en 

vänlig människa. Genom att ge honom empatiska drag blir han inte en antagonist, istället är han 

bara en man som lever enligt de samhällsregler som redan satts upp. Han försöker inte trycka ner 

Lydia eller avskilja henne från vänner eller liknande. Istället har han den rollen som förväntades av 

en man, vilket ger honom en frihet och en större maktposition. 

2.4 Ester Roslin  

Ester Roslin, en släkting till Markus Roslin, kan i För Lydia ses som Lydias konfidant. Hammarstrand 

tilldelar henne en nyckelroll då hon säger att: ”Det är inte förrän vänskapen med Ester Roslin (Markus 

Roslins kusin) fördjupas som Lydia börjar ifrågasätta och göra uppror mot den ”lilla” världen hon 

lever i, där hon allt som oftast också benämns som ”lilla fru Roslin””.  78

 Ester har störst insikt i vad som händer i Lydias liv och försöker under romanens gång få 

henne att bli mer oberoende av männen som har makt över henne och istället få henne till att göra 

val som kan få Lydia att bli mer självständig. Ester studerar, är politiskt aktiv och är inte beroende 

av andra människor. Hon kan ses som motsatsen till Lydia.  

–Det där är inte friskt, sade hon när Lydia hade tystnat. Att gå omkring och känna tacksamhetsskuld till 
sin man för att han låter en ha en älskare! »Allt jag är och har är hans«, säger du. Men du är ju Lydia, och 
Lydia är ingen annans än Lydias. Du har rätt till ett eget liv. 
–Men jag lever ju på honom. 
–Ja, det är sant, och det borde du sluta med. Skaffa dig ett jobb.  79

Ester försöker uppmuntra henne till att skaffa sig en utbildning, ett arbete och en egen bostad. Hon 

uppmuntrar aldrig de affärer som Lydia har med olika män, men sviker inte heller hennes 

 Hammarstrand, 2016, s. 20.78

 Sundström, 2019, s. 111.79
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förtroende utan håller hennes hemlighet för sig själv. Ester försök att göra Lydia självständig 

innebär bland annat att hon skickar politiska böcker som kan utbilda henne. Ester försöker även 

övertyga henne till att lämna Markus för att istället flytta tillbaka till Stockholm och skapa sig ett 

eget liv. Ester blir även Lydias ursäkt till att besöka Stockholm då hon i själva verket ska träffa sin 

älskare Jan Borg.  

 Ester själv är en modern 60-talskvinna som skaffar sig en utbildning som lärare och ständigt 

är involverad i det politiska klimatet. Hon bildar senare familj med Björn som även han är lärare, 

men de vill inte gifta sig utan lever i en tvåsamhet. Detta kan tolkas som att Ester är den idealiska 

kvinna för den tidsandan romanen utspelar sig i. Hon ger inte efter för giftermål, giftermålet som 

inom många feministiska kretsar såg som en kvinnofälla, vilket tas upp i Stå i bredd.  De lever 80

alltså tillsamman med ganska lika villkor och Sundström väljer även att skriva hur de beter sig som 

gifta trots att de inte gift sig.  ”De tänkte inte alls gifta sig, betonade Ester, men Lydia tyckte nu 81

inte det verkade spela så stor roll om man var vigd eller inte. De levde ju som gifta och deras 

familjeliv såg inte ut att skilja sig från annat.”   82

 Detta kan tolkas som ett budskap att giftermålet i sig är obetydligt så länge partnerna trivs 

tillsammans. Ester kan ses som en ganska statisk karaktär. Hon är ständigt bilden av idealkvinnan 

och hon agerar stöd åt Lydia men tycks aldrig behöva stöd själv. Då hon inte har några konflikter 

utvecklas hon inte heller under handlingens gång. Skildringen av Ester i Sundströms roman skiljer 

sig till störst del från hur hon gestaltas i de båda romanerna. I Söderbergs roman nämns hon endast 

vid namn och interagerar aldrig riktigt med karaktärerna.  Ur detta har Sundström skapat en 83

karaktär som har stor påverkan på Lydias liv och som speglar många ideal som rådde under sent 60-

tal/tidigt 70-tal. 

2.5 Dagmar Randel 
Deras förhållande var ju i realiteten en funktion av hans äktenskap: När hans hemförhållanden tillät det 
fick hon träffa honom, när han var upptagen av familjen inte. 
 Hon kunde inte vara oberoende så länge inte han var det. Verkligheten var i stället den att hon hade 
blivit beroende av hans fru. Dagmar.  84

 Witt-Brattström, 2014.80

 Sundström, 2019, s. 197-198.81

 Sundström, 2019, s. 197.82

 Söderberg, 2019, t.ex. s. 275.83

 Sundström, 2019, s. 157.84
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Dagmar Randel är Arvid Stjärnbloms fru och mor till hans barn. Vid tolkningen av hur Dagmar 

yttrar sig som karaktär i dessa två olika romaner ser vi en stor skillnad i att hon i Den allvarsamma 

leken har rollen som fru och familj till Arvid medan hon i För Lydia är hindret och kan sägas vara 

en av antagonisterna i romanen, även om det är svårt att hitta en tydlig antagonist i någon av 

karaktärerna som skildras. Det är dock Dagmar som tvingar Lydia och Arvid till att smyga runt och 

trots att hon knappt är fysiskt närvarande i Sundströms roman blir hon en skugga som ständigt 

sveper över deras romans. 

 I Söderbergs roman är Dagmar ganska statisk. Hon är ett hinder för den affär som Arvid och 

Lydia inleder, men hennes kärlek till Arvid och deras gemensamma familj ger henne inte samma 

hotfulla ställning. Istället kan hon ses snarare som en karaktär att ha medlidande med. Hon är den 

som Arvid väljer att gifta sig och bilda familj med, men hon får aldrig helt hans kärlek då den är 

reserverad för Lydia. Skillnaden mellan hennes två roller är att i Söderbergs roman ses hon genom 

huvudkaraktärens ögon, och är ett kärleksintresse, medan hon i Sundströms roman istället är 

konkurrensen, hotet. ”Jag kan mycket väl tänka mig er ihop, Stjärnblom och dig menar jag. Du 

skulle i varje fall passa honom bättre än den där tråkiga lilla Dagmar.”  Den största informationen 85

får vi av vad Arvid berättar om henne. Hon är den som kan ta Arvid ifrån Lydia och hindra honom 

från att träffa henne, vilket hon också gör ett flertal gånger, de flesta gånger omedvetet. Det är på 

grund av Dagmar som Lydia ständigt blir åsidosatt av Arvid och hon är även en indirekt orsak till 

att Lydia av svartsjuka och ensamhet inleder affärer med andra män, så som till exempel Kaj 

Lidner. 

 Det bör nämnas att Dagmar aldrig gestaltas som en ond eller illvillig kvinna. Hon är i båda 

romanerna någon som försöker behålla sin familj intakt. Det största falskspelet som hon gör är att 

låtsas att hennes far fått reda på deras affär, vilket tvingar Arvid till att gifta sig med henne för att 

bevara hennes anseende.  Lydia blir inte åsidosatt på grund av att Dagmar kräver detta, Dagmar är 86

i själva verket omedveten om affären i större delen av romanen. Det är Arvid som sätter sin fru i 

första rummet och han gör inga större försök till att lösa den situation han befinner sig i, vilket kan 

ses som ytterligare ett bevis för den passivitet som är ett av hans dominerande karaktärsdrag. 

 Sundström, 2019, 83.85

 Söderberg, 2019, s. 123.86
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2.6 Kaj Lidner  
Kaj Lidner arbetar tillsammans med Arvid Stjärnblom på Nationalbladet. I Hjalmar Söderbergs 

roman är han en översättare som brukar översätta den ryska dagstidningen Novoje Vremja medan 

han i Gun-Britt Sundströms roman fortfarande arbetar på tidningen, men är sovjetexpert. Kaj 

beskrivs som en deprimerad karaktär som ständigt väntar på en rimlig anledning till att ta livet av 

sig, vilket han tidigare sagt rakt ut till Arvid.  I Den allvarsamma leken får vi även reda på att han 87

är anarkist och nihilist, men utöver det beskrivs han inte särskilt mycket utan Arvid ser på avstånd 

hur han ser mer och mer ovårdad ut samt slutar dyka upp på arbetet vilket leder till att chefen dr 

Doncker funderar på att säga upp honom. Arvid tycks misstänka att han och Lydia har en affär men 

väljer att inte fråga henne.  

 I För Lydia får vi en bättre uppfattning av hur Kaj Lidner egentligen är. Han kommer in i 

hennes liv då Arvid lämnar henne när de gjort upp planer om att resa tillsammans. Detta för att 

istället ta hand om sin döende fader tillsammans med Dagmar och hans barn. Lydia är vid det här 

laget sårad över att bli lämnad och satt i andra hand, när hon träffar då Kaj på ett fik.  Han blir 88

någon Lydia träffar för att hon inte vill vara ensam, detta trots att hon egentligen inte hyser samma 

starka känslor för Kaj som han gör för henne. Det finns flera delar som visar på hur de, enligt Lydia, 

inte passar ihop som till exempel: 

 –Jaså, försökte han le, du hör kanske till den sortens kvinnor som det är en förolämpning att bjuda…? 
Hon kände en kall ilska. Jaså, han hörde till den sortens män som hade föreställningar om den sortens 
kvinnor. 
 Om de anade hur det retade henne, dessa små betoningar och gester som sade att de var rädda för 
henne, i hennes egenskap av kvinna, och i synnerhet av »frigjord« kvinna, som de föreställde sig det – om 
de anade hur det utlöste alla ens destruktiva drifter, hur man ville straffa dem för deras idiotiska, fega 
rädsla.  89

Detta visar alltså inte på något större band mellan dem den första gången de träffas, men trots det 

inleder hon en relation med honom. I Söderbergs roman kan vi mest hitta Lydia och Kajs affär 

mellan raderna då Arvid misstänker honom för att vara Lydias älskare. I För Lydia beskrivs dock 

deras relation djupare. Vi kan mellan raderna anta att Arvid ser på Lydia och Kajs förhållande som 

att hon utnyttjat Kaj. Bland annat säger han då hon gråter i hans famn: ”– Ja, ja. Men det finns 

 Söderberg, 2019, s. 242.87

 Sundström, 2019, s. 171.88

 Sundström, 2019, s. 173.89
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många snälla gossar, och du kan väl inte få leka med dem alla?”  Sundström skildrar Lydias tid 90

tillsammans med Kaj som relativt ensidig där Kaj snabbt blir förälskad i Lydia, medan hon själv 

tycks ganska kall mot honom. Hon tycks vända sig till honom som ett sorts substitut för att ha 

någon hos sig då relationen med Arvid blir allt mer problematisk.  

 Förhållandet får ett olyckligt slut. Senare då Lydia försöker avsluta deras relation leder det 

till att Kaj först vägrar lämna henne, för att sedan ge upp och begå självmord. Han hittar därmed en  

anledning till att ta sitt eget liv, en längtan som han tidigare i Den allvarsamma leken anförtrott till 

Arvid att han haft under en lång tid tillbaka. Trots att Kaj är borta leder hans död dock till att han 

fortfarande har inflytande på Lydia och Arvids relation, som blir mer ytlig och Arvid tar mer 

avstånd till henne än tidigare. Denna skada på deras relation leder senare till ett avslut. Förhållandet 

kan inte längre ta det slag som kommer i form av Lydias förhållande med Ture Törne. Kajs relation 

till Lydia och även hans död längre in i romanen blir alltså en av faktorerna bakom att Lydia och 

Arvids relation senare avslutas, och Kaj får mer makt över deras förhållande än de människor som 

står dem ännu närmare, så som Dagmar Randel eller Markus Roslin.  

3. För Lydia som Parodi 

Gun-Britt Sundströms roman är en tydlig en parodi på Hjalmar Söderbergs roman, enligt Hutcheons 

definition av parodin som begrepp.  Att kategorisera romanen som en parodi hjälper oss att få en 91

djupare förståelse för den intertextuella relation som de två romanerna har mellan varandra. Vi kan 

börja med att följa Gérard Genettes exempel och kategorisera en roman som hypotext samt den 

andra som hypertext, detta hjälper oss att förstå relationen de har till varandra. Här är Den 

allvarsamma leken hypotexten medan För Lydia är hypertexten. I denna kategorisering kan vi då 

förstå att en roman har sitt ursprung i den andra och på så sätt är starkt bunden till sin föregångare. 

 Att sedan kategorisera hypertexten som en parodi ger oss ytterligare förståelse för vilken typ 

av roman som vi har att göra med. Sundström har trots allt inte skrivit en satir, vilket är endast en 

sorts kritik av sin ursprungstext. Inte heller har hon gjort en hommage till Söderberg. Kategorin 

parodi, enligt Linda Hutcheons definition, blir ett mer neutralt sätt för oss att beskriva den 

omskrivning Sundström gjort som både hyllar en begåvad författare, samtidigt som den ifrågasätter 

de gällande normer som fanns under den tiden. Det är en roman som varken höjer 

 Söderberg, 2019, s. 252.90

 Hutcheon, 2000, s. 49.91
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ursprungsromanen till skyarna eller sänker den med kritik. Istället kan För Lydia ses som en 

påbyggnad på en redan existerande romanvärld. 

 För Lydia sätter oss i ett nytt tidsperspektiv men är fortfarande tydligt förankrad i den 

ursprungliga handlingen. I skapandet av denna roman kan vi hitta två sätt som den går i dialog med 

originalromanen, Den allvarsamma leken. Det första är i och med de medvetna ändringarna som 

gjorts i romanens handling. Detta är bland annat ändringar som Sundström gjort för att föra fram 

handlingen i romanen, samt hennes val att låta historien utspela sig under 70-talet till skillnad från 

Söderbergs roman som sker under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Dessa ändringar speglar hennes 

egna värderingar och hon använder sig av en språklig stil som skiljer sig tydligt från Hjalmar 

Söderberg. En av de största skillnaderna är att hon skriver från Lydias perspektiv, vilket lett till att 

vissa karaktärer som inte fått särskilt mycket palts i Söderbergs roman får utvecklas och bli mer 

komplexa karaktärer i För Lydia. En annan ändring, som tidigare nämnts, är att hon flyttat fram 

handlingen i tiden. Det andra sättet som För Lydia skapar en dialog sker genom att de två 

romanerna existerar sida vid sida. De blir indirekt en kommentar på till exempel en annan världssyn 

och leder till att det universum som Söderberg byggt upp i och med sin roman har fått expandera, 

vilket ändrar hela kontexten för de båda romanerna. 

 Gun-Britt Sundström lyfter fram de karaktärer som annars inte får lika mycket plats och 

sätter dem i en trovärdig position. På detta sätt kan de politiska åsikterna som ofta framförs i 

romanen lyftas. Jag anser att För Lydia är en mer politiskt debatterande roman än Den allvarsamma 

leken. Detta på grund av hur de åsikter om feminism, relationer och sex utanför äktenskap tas upp i 

romanen och med Hjalmar Söderbergs handling som ett sorts instrument för att sätta dem i ett 

sammanhang. Bland annat Sundströms val att låta Lydia och Ester samtala om de känslor som 

uppstått hos Lydia vid hennes graviditet (en vilja att lyfta diskussionen kring de olika känslor som 

kan uppstå vid graviditet och födsel, till exempel förlossningsdepression), hur hon sjunker ner i 

depression då hon är instängd i Marcus hem utan jobb (hemmafruns problematik av att vara isolerad 

samt beroende av maken) samt då hon sedan ilsknar till efter att relationen med Arvid avslutats (en 

frigörelse där Lydia varken underkastar sig relationen eller accepterar att det är endast hennes fel att 

relationen avslutades).  

 Dessa situationer var, under tiden som romanen skrevs, väldigt aktuella och det tycks som 

att Sundström här använder Hjalmar Söderbergs handling för att lyfta frågor om kvinnohälsan. 

Även om Den allvarsamma leken har en väldigt hög politisk medvetenhet och skildrar aktuella 

händelser tar romanen inte upp och diskuterar samhällspolitiska frågor på samma sätt som 

Sundström valt att göra. Snarare lyfter Söderberg mer filosofiska teman som kärlek och öde, genom 
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att ställa frågor som till exempel hur aktiv en människa är i valet av hur dennes liv ska komma att se 

ut. 

 Arvid har en plan från början och den går till viss del i uppfyllelse i och med att han får ett 

bra arbete och får göra sig ett namn. Det han inte har någon kontroll över är hur Dagmar kommer in 

i hans liv och inte nöjer sig med att anpassa sig till hans livspussel utan skapar ett eget med dem två. 

Likaså kan han inte kontrollera att Lydia inte vill vara honom trogen och anpassa sig till honom 

utan lever sitt eget liv där hon inleder affärer med andra män. Det är denna sortens problem som 

Söderberg väljer att ta upp och de blir mer existentiella än samhälleliga. ”Hur mycket kontroll har 

vi över våra liv?” är en av de genomgående frågorna i Den allvarsamma leken medan Sundström 

snarare frågar ”Hur ska en kvinna göra för att bli fri?”. Sundströms agenda syns alltså tydligare i 

För Lydia än i originalverket då det handlar om konkreta samhällsproblem och feministiska 

yttranden. Genom att Sundström tydligt beskriver hur Lydia är olycklig i äktenskapet med Markus 

Roslin och hur han i egenskap av man och försörjare får en stark roll i äktenskapet skildrar 

Sundström de fällor som en kvinna lätt kan hamna i då de tvingas gifta sig för att få en säkerhet. 

Genom att fylla i de luckor som lämnas i Den allvarsamma leken, gällande Markus och Lydias 

äktenskap, lyckas hon föra fram ett budskap att även hos en vänlig man kan trygghet förvandlas till 

ett fängelse om kvinnan inte har en viss självständighet i äktenskapet. Vi får även se mer av hur 

Markus är som person och Sundström skildrar ett äktenskap som inte är särskilt lyckligt eller 

jämställt. 

 Äktenskapet, som i Söderbergs roman är ett hinder för Arvids kärlek till Lydia, blir något 

mer där den traditionella kvinnorollen kan diskuteras och utvecklas för att se konsekvenserna i ett 

val där endast trygghet eftersträvas. Att det är drivkraften bakom hennes äktenskap upprepas ett 

flertal gånger i båda romanerna men starkast visas det i Sundströms roman. Lydia förlorar sin far, 

hon är sedan tidigare uppvaktad av Markus som är äldre och högt ansedd samt med ett ekonomiskt 

kapital som kan ta hand om henne. Hon har dessutom blivit avvisad av Arvid, som genom att inte ta 

något initiativ till att träffa henne också visar att han inte är intresserad. Sundströms val att skriva 

om Lydia kan anses vara ett sätt att förklara och rättfärdiga de handlingar som ledde till skarp kritik 

då romanen kom ut. Kritik som bland annat träffade personen som var ursprungsmallen för Lydia, 

nämligen Maria von Platen. Genom att låta kvinnan och kärleksintresset ta plats blir boken genast 

ansedd som feministisk och Lydia får en starkare röst där hennes affärer med andra män får en 

kontext. Hon är trots allt fortfarande kär i Arvid och fast i ett kärlekslöst äktenskap som hon inte 

kan ta sig ur; detta gör att hon inte skiljer sig innan hon börjar deras romans. Hon börjar även träffa 

26



Kaj Lidner då hon blir lämnad för att Arvid åker hem till sin riktiga familj som hon inte är del av. 

Utan att rättfärdiga otrohet ger Sundström en kontext till de handlingar som driver romanen framåt.  

 Lydia är i Den allvarsamma leken en relativt progressiv kvinna för den tidens ideal och 

kvinnosyn då hon strävar efter självständighet och inte vill gifta om sig efter sin skilsmässa. Hon är 

här inte särskilt politisk, det är främst Arvid som ger sig in i politiken och är väldigt påläst då han 

arbetar på Nationalbladet och skriver om både kultur och olika händelser utanför Sverige. Detta 

förändras dock i För Lydia. Hon är kanske inte lika politiskt aktiv som väninnan Ester men hon har 

tillgång till mer kunskap och tycks ha en grundkunskap i det politiska läget där hon även 

uppmuntras till att lära sig mer av sin vän. Detta blir en kommentar i sig till skillnaderna mellan 

tänkandet i de olika romanerna. I och med att Lydia frigör sig från sin man blir hon också mer 

kunnig om hur världen ser ut. Denna politiska medvetenhet hos kvinnorna kan vara betonad av 

Sundström på grund av det värde som sattes i att kvinnorna skulle ha bättre utbildning. Vännen 

Esters försök att frigöra Lydia sker inte genom bidrag i form av pengar eller dylikt, det är genom 

kunskap och politiska texter som hon skickar till Lydia.  

 Genom att se på vilka karaktärer som Sundström valt att lyfta fram kan vi även dra slutsatser 

om vilket budskap som hon vill lyfta fram. Ester som karaktär i Söderbergs roman är en tacksam 

karaktär att utveckla då hon antyds ha en relation med Lydia men hennes personlighet utvecklas 

aldrig. Då Sundström skriver sin roman blir hon alltså ett verktyg för att föra handlingen framåt 

samt att utveckla sina tankar om äktenskapet med. Ester har i För Lydia en liknande roll som 

Markel har i Den allvarsamma leken då de båda kan ses som någon huvudkaraktären kan förlita sig 

på. Markel och Ester står utanför de händelser som sker i romanen då de endast egentligen har en 

relation till huvudkaraktären, men de är alltid där för att stödja med råd och visdom. Ester har inga 

större svagheter utan är endast där som stöd för Lydia när hon vacklar. Markel tycks inte heller gå 

igenom några svårigheter, det är i alla fall inget som nämns. Istället är han en trygghet och mentor 

åt Arvid. 

 Själva valet att skriva om Hjalmar Söderbergs roman ur kvinnans perspektiv är ett exempel 

på den feminism som växte i landet hos de politiskt medvetna kvinnorna och vi kan ana hur en 

kvinna under tidigt 70-tal resonerade. Kvinnorna under 70-talet var trötta på att den roll som de 

satts i sedan århundraden tillbaka och Den allvarsamma leken skildrar en relation där kvinnan får ta 

det emotionella ansvar som deras otrohet kräver. Arvid vill att Lydia ska vara honom trogen medan 

han går mellan henne och hans fru Dagmar. När hon inte gör det ses hon av honom som moraliskt 

korrupt och det leder till att relationen snart avslutas. Denna moraliska dubbelhet skildrar det 

underläge som en kvinna stod inför i och med valet att leva sitt liv med sexuell frihet. Lydia går 
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även igenom en frihetssträvan då hon skiljer sig från sin man och vill aldrig gifta sig igen utan leva 

sitt liv som en fri kvinna. Detta leder till att Den allvarsamma leken blir väldigt mottaglig för den 

parodiering som Sundström gör i För Lydia. Romanen kan sägas vara ett kvitto på hur tänkandet 

såg ut hos en kvinna under det årtionde som Sundström skrev romanen. 

 Det faktum att romanen överhuvudtaget är skriven skapar en helt ny intertextuell dialog 

utanför författarens kontroll. Som Gérard Genette tar upp i sin text är hypertexten en kommentar på 

sin föregångare hypotexten.  För Lydia blir i sig alltså en kommentar till det tidiga 1900-talets 92

tänkande. Detta passar bra in på det Northrop Frye menade, nämligen att parodin är ett tecken på att 

ett tankesätt håller på att gå ur tiden.  93

 Genom att För Lydia författats med samma handling och ett liknande politiskt 

händelseförlopp, men längre fram i tiden, kan vi också se tydliga skillnader mellan år 1912 och 

1973. Vi kan bland annat se de framsteg som skett mellan romanerna skrivits samt även jämföra det 

med dagens ideal. På så sätt kan vi se hur nära eller långt bort de är i förhållande till modern tid. År 

2020 kan vi till exempel fråga oss om det ens hade funnits någon roman att skriva om. Kan en 

kvinna hamna i samma situation som Lydia befinner sig i eller är den tiden förbi? Jag skulle vilja 

säga att det fortfarande är en risk, men möjligen att den ser lite annorlunda ut än den gjorde under 

70-talet. Detta då färre och färre kvinnor väljer att bli hemmafru och stanna hemma för att ta hand 

om barn och hem. Det är mer normalt idag att ha ett yrke, men fortfarande finns en stor ojämlikhet 

mellan könen vilket kan leda till att kvinnan hamnar i ett underläge där hon är beroende av mannen 

och inte kan ta sig ur. 

 En fråga som kan ställas är: ”hade För Lydia kunnat läsas utan att stå i relation till Den 

allvarsamma leken?” Svaret skulle jag säga är ”ja”. Romanen kan definitivt stå för sig själv som ett 

skönlitterärt verk. Hur vi tolkade den skulle då mest troligt vara som en politisk roman som tar upp 

kvinnans roll i ett 70-talssamhälle. Denna typ av läsning skulle det ta bort hela det parodiska 

perspektivet, men till skillnad från till exempel den ironiska texten hade detta inte gjort att vi 

förlorat något i vad Sundström förmedlar i sin text. Vi kan fortfarande utläsa viktiga element som 

finns i romanen så som kvinnans roll i äktenskapet, vikten av utbildning, strävan efter frigörelse och 

liknande. Det hade inte skett samma bortfall av förståelse som vid en ironisk text där hela innehållet 

 Genette, 1997, s. 8.92

 Hutcheon, 2000, s. 36.93
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ändras om ironin inte finns med. Den humor som presenteras kanske försvinner eller så tolkas 

innehållet alltför bokstavligt vilket kan leda till stora missförstånd.  94

 Vid intervju med Sundström själv kan vi se hur tätt sammanbundet hennes För Lydia är med 

Den allvarsamma leken. Hon berättar: ”Jag förutsåg aldrig att min roman skulle få ett eget liv 

oberoende av Söderbergs. Hur den uppfattas av en läsare som inte har "Den allvarsamma leken" 

aktuell har jag svårt att tänka mig in i. Jag hade hans bok framför mig hela tiden och följde den 

avsnitt för avsnitt när jag skrev.”  Romanen är alltså fullständigt byggd på sin föregångare och inte 95

ens Gun-Britt Sundström själv såg romanen som en självständig berättelse. Trots det har den fått ett 

eget liv, vilket visar att en läsning av endast För Lydia är möjlig. 

 Tar vi bort den parodiska aspekten ur För Lydia har vi alltså fortfarande kvar en läsvärd 

roman som bland annat hanterar viktiga feministiska frågor. Dock tappar vi en stor del av dess 

komplexitet. Romanerna är en kommentar på varandra och att inte vara medveten om detta gör att 

det universum som byggts upp mellan de båda romanerna halveras och blir mer begränsat. Då vi 

läser romanerna i förhållande till varandra blir de direkt jämförda med varandra. Det skapas en 

komplex dialog mellan varandra där världsuppfattningar diskuteras. I och med att Sundström valt 

att lyfta just det feministiska perspektivet kan vi se hur detta var väldigt aktuellt under den tid som 

romanen skrevs. Vi missar också viktiga läsningar av händelser som annars kan tyckas 

betydelselösa, eller så förlorar vi scenens komplexitet. Ett exempel är då Lydia möter Arvid i ett 

folkvimmel (orsaken till folkmassan skiljer sig beroende på vilken roman vi talar om). För den som 

endast läser För Lydia är händelsen ett tecken på hur Arvid inte bryr sig om Lydia utan endast nöjer 

sig med att hälsa kort på henne.  I Den allvarsamma leken har Hjalmar Söderberg valt att beskriva 96

det som att han inte kan röra sig och trots att han vill hälsa gör folkvimlet det omöjligt för honom.  97

Vi kan därmed, då vi kompletterar Söderberg med Sundströms roman se scenen som en mer 

komplex händelse. Arvid vill hälsa på Lydia men kan inte. Lydia i sin tur tolkar detta som att han 

inte är intresserad och går därför vidare i sitt liv.  

 Det blir en kommentar till skillnaden mellan två personers uppfattning av en händelse. Vi 

kan också ställa oss frågan: ”vad hade hänt om de faktiskt kunnat hälsa på varandra?” Hade hela 

händelseförloppet blivit annorlunda om de faktiskt kunnat gå fram, hälsa och kanske prata vidare? 

 Hutcheon, 2000, s. 34.94

 Thorburn, ”Stockholm läser 2019: För Lydia” (10/9 2020).95

 Sundström, 2019, s. 34.96

 Söderberg, 2019, s. 34-35.97
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Det är ett ögonblick fyllt av ”tänk om” och visar hur lätt det är för våra öden att ta ett eller annat 

håll utan att vi själva är ens medvetna om det. Detta är nyanser som läsaren förlorar om denne inte 

ser För Lydia ur ett parodiskt perspektiv. Om denne sedan skulle upptäcka att det fanns en tidigare 

skriven roman hade denne nog även varit snabb med att kategorisera in För Lydia som ett plagiat. 

 Jag skulle vilja säga att Sundströms aktsamhet vid hantering av Söderbergs roman har del i 

att den kan klassas som en parodi. Hon väljer att inte ändra något, istället fyller hon i de luckor som 

lämnats tomma från Arvids perspektiv. Hon ger karaktärerna ett större djup och hon skapar nya 

relationer mellan dem som vi annars inte får se. Allt detta utan att ändra på det ursprungliga 

händelseförloppet. Visserligen flyttar hon fram handlingen till 60- och 70-tal, men detta kan ses 

som en metod för att aktualisera de samhällsproblem hon behandlar i romanens handling samt att 

göra händelserna mer nära och verkliga för läsaren. Istället för att läsa om en handling ”förr i tiden” 

tas handlingen till läsarens vardag, dennes hem, och frågorna som tas upp är lika aktuella. 

3.1 En avslutande sammanfattning och slutsats 
Det är intressant att fundera på hur För Lydia hade sett ut om den skrivits idag. Kanske hade den 

hetat För Dagmar eller För Kaj istället? Det är ytterligare perspektiv som hade varit intressanta att 

utveckla. Dagmar är en karaktär som i en mansdominerad värld försöker hålla ihop sin familj. Hon 

väljer att ta hand om barnen och hemmet för att istället låta Arvid arbeta. Den största delen som 

Dagmar är delaktig i handlingen är då hon får reda på Arvids otrohet vilket leder till att hon bönar 

och ber om att han ska stanna hos henne. Ett annat perspektiv hade kunnat varit från Kaj Lidner då 

han tydligt lider av någon typ av depression. Detta ämne skulle jag vilja hävda är väldigt diskuterat 

och aktuellt idag då allt fler lider av psykisk ohälsa. Dessa perspektiv hade kunnat leda till en 

intressant utveckling av det universum Hjalmar Söderberg skapat och som Gun-Britt Sundström 

lagt till fler dimensioner i för att göra historien än mer komplext. 

 För Lydia är en hyllning av Söderbergs roman. Samtidigt är den också en politisk dialog 

som tar upp kvinnornas roll i samhället och som kritiserar det tidiga 1900-talstänkandet. Den är 

även ett tydligt exempel på att i ett möte mellan två personer finns det också alltid två sanningar. 

Det är en komplex uppföljning på Hjalmar Söderbergs klassiker och de två romanerna kan idag 

knappt skiljas från varandra. För Lydia är en viktig läsning där Gun-Britt Sundström höjer alla som 

befinner sig i en position som kan liknas vid den Lydia befinner sig i. Kanske är romanen även ett 

försvarstal för den kvinna som for hårdast åt av kritikerna efter att Den allvarsamma leken 

publicerats. Kvinnan som stod mall åt romanens Lydia vid namn Maria von Platen.  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