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1. Inledning 

Under sedlighetsdebatten på 1880-talet yttrade flera kända manliga författare sig i frågan om 

kvinnans plats i samhället och hemmet. Georg Brandes gick till och med så långt att han inte 

ville veta av kvinnor i debatten för kvinnors rättigheter, ”Jag vill inte se kvinnosaken, som jag 

allena har fört fram här i Norden och i åratal ensam kämpat för under förföljelse från alla håll, 

förvanskad av okunniga kvinnor…”.1 Sedlighetsdebatten som ursprungligen handlade om 

sedlighet kom att handla om så mycket mer. Den handlade om att definiera vad sundhet var, 

vad som var sant och vad som var kvinnligt och manligt.2 Diskussioner och åsikter om 

äktenskapet, frihet, sexualitet och lust kom att flöda genom litteraturen i form av en debatt. En 

av personerna som kom att bidra med flera verk till debatten var August Strindberg. Han ägnade 

en hel novellsamling bland andra skönlitterära verk för att diskutera äktenskapet, sexualitet, 

den förtryckta mannen och kvinnosläktet. Genom sin novellsamling Giftas I och II har 

Strindberg bidragit till sedlighetsdebatten och det är inte svårt att förstå var han stod i den. I 

förordet till den andra delen av Giftas redovisade han tydligt vad han tyckte om den så kallade 

kvinnosaken: 

[...] Nu när tillika männen ej ha håg att exploatera sig åt kvinnorna i äktenskapet, har ett stort antal 

kvinnor börjat gå ogifta, det vill säga få inga män att slava åt sig. Därför kvinnokönets rasande skrik, 

som tar sig uttryck i den så kallade Kvinnosaken.3 

Strindberg publicerade artikeln Kvinnans underlägsenhet under mannen år 1890 där han menar 

att vetenskapsmän som Darwin, Spencer och Nietzsche bidragit till “den stora upptäckten, att 

kvinnan var en förkrympt form av människa, som stannade i utveckling mellan mannen och 

ynglingen”.4 I den här undersökningen är det inte av intresse att klargöra om August Strindberg 

var misogyn eller inte. Det som är av intresse är vilka egenskaper han tillskriver manliga och 

kvinnliga gestalter i sina noveller och hur han beskriver dem i förorden. Stämmer bilden som 

skapats i förorden till Giftas I och II överens med den bild han skapat genom sina noveller? 

Hur porträtterade han kvinnor respektive män för att få fram sin ståndpunkt i debatten?  

 
1 Inger-Lise Hjort-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga text — Det moderna genombrottet i Norden”, i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 2, red. Elisabeth Möller Jensen, Höganäs: Förlags AB Wiken 1993, s. 338. 
2  Hjort-Vetlesen 1993, s. 339. 
3 August Strindberg (1886), Giftas. Stockholm: Bonnier 1972, s. 148. 
4 Ulla Manns, Den sanna frigörelsen — Fredrika Bremer-förbundet 1884-1921, Stockholm/Stenhag: Symposion 

förlag 1997, s. 124. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka August Strindbergs bidrag till sedlighetsdebatten med 

fokus på hur han valt att porträttera kvinnor och män i sina noveller och genom hur han skildrar 

dem i förorden till Giftas I och II. För att skapa en förståelse för Strindbergs bidrag till 

sedlighetsdebatten kommer följande frågeställningar att besvaras i tematisk ordning: 

● På vilka sätt porträtteras kvinnor och män i Strindbergs förord till Giftas I och II? 

● Hur porträtteras män och kvinnor i novellerna i Giftas I och II? 

● Hur stämmer bilden av hur Strindberg porträtterar kvinnor och män i förorden överens 

med hur han porträtterar kvinnor och män i novellerna? 

1.2 Bakgrund 

Tidpunkten för sedlighetsdebattens början råder olika åsikter kring. I Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 2 argumenterar Inger-Lise Hjort-Vetlesen för att Mathilda Mallings 

novell ”Pyrrhussegrar” (skriven under pseudonymen Stella Kleve) från 1886, var gnistan som 

antände bålet i sedlighetsdebatten.5 Detta skulle kunna diskuteras, det har funnits en dialog 

tidigare mellan olika skönlitterära verk när det kommer till sedligheten. Redan 1879 skapades 

en debatt genom Henrik Ibsens drama Ett dukkehjem. Där startades en dialog med åsikter kring 

äktenskapet och olika ansvarsområden för kvinna och man och speciellt synen på karaktären 

Nora. I Strindbergs Giftas kan en urskilja starka reaktioner på Ett dukkehjem. Han själv påstår 

i Giftas att verket Ett dukkehjem gjorde ett intryck av och uppfattades som ett manifest för den 

förtryckta kvinnan (Giftas: s. 16). 

En känd incident som även den startade en debatt i Sverige var nationalekonomen Knut 

Wicksells kända föredrag i Uppsala 1880 som handlade om vikten av att möjliggöra 

äktenskapligt umgänge genom preventivmedel för att förhindra överbefolkning.6 

Idéhistorikern Ulla Manns hävdar att den svenska sedlighetsdebatten utlöstes i och med 

Wicksells föredrag i Uppsala.7 Sedlighetsdebatten eller fejden som den även benämnts hade 

inte två sidor, det var inte en dialog eller fejd mellan två parter som hade skilda åsikter, debatten 

var mer komplex än så. Detta redogörs även genom reaktionerna som ”Pyrrhussegrar” fick, 

”Pyrrhussegrar” kan tolkas som ett verk som bringade ljus över kvinnlig lust och sexuell 

 
5 Hjort-Vetlesen 1993, s. 339. 
6 David Gedin, Fältets herrar - Framväxten av en modern författarroll, Stockholm: Symposion förlag 2004, 

 s. 91. 
7 Manns 1997, s. 58. 
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frigörelse, denna novell publicerades 1886. När den publicerades så blossade debatten upp och 

det blev stor uppståndelse även inom kvinnorörelsen.8 Vissa inom kvinnorörelsen ville att 

debatten även skulle beröra det kvinnliga begäret och sexuell frigörelse medan andra inom 

rörelsen var mot det. Ett verk som skapade debatt kring sexualitet och drifter var läkaren 

George Drysdales The Elements of Social Science som översattes till svenska år 1878. 

Sexualitetens drifter beskrivs som något naturligt och som en fysiologisk lag som varken män 

eller kvinnor borde avhålla sig från.9 

Kvinnornas krav på förändring i samhället kom att resultera i att flera manliga författare 

tog sig an kvinnosaken i sina litterära verk, det manliga intresset kan således ligga i att männens 

roll och identitet som familjeförsörjaren hotades. När kvinnor tog plats i litteraturen skapades 

enligt Hjort-Vetlesen en psykisk sårbarhet hos männen. Manliga författare började därefter 

skriva om kvinnor i litteratur och projicera sina idéer på dem.10 Det skapar en viss förståelse 

för varför debatten angående vad som är kvinnligt och manligt blev så stor. År 1873 fick 

kvinnor börja studera vid universiteten men deras karriärval var fortfarande mycket begränsade 

i jämförelse med männen och kvinnor var oftast beroende av mannen som familjeförsörjare. 

Men kvinnornas intåg inom tidigare manliga sfärer skapade ändå reaktioner. Manliga författare 

som tidigare stöttat kvinnorna började mer och mer göra motstånd mot och förlöjliga de 

kvinnliga författarna för att manövrera ut dem ur debatten.11 På det här sättet knuffades 

kvinnorna ut från litteraturens elit. Brandes uttalande om okunniga kvinnor från år 1887 är ett 

exempel på hur kvinnors intellekt förminskades av manliga författare.10 1890-talet kom att bli 

ett decennium som präglades av reaktioner mot kvinnorörelsen. Kritiken skapades ofta genom 

vetenskapliga argument och denna kritik skapade misstro till kvinnosakskvinnan. Ulla Manns 

hävdar att de ansågs vara “okvinnliga och dogmatiska, förblindade av konkurrens med och hat 

mot männen”.12 

1.3 Material och urval 

I följande del kommer det material jag har för avsikt att använda i den här undersökningen att 

redogöras samt vilka urval och avgränsningar som gjorts. August Strindbergs novellsamling 

 
8 Hjort-Vetlesen 1993, s. 339. 
9 Hjort-Vetlesen 1993, s. 336. 
10 Hjort-Vetlesen 1993, s. 338. 
11 Lisbeth Stenberg, "Sexualmoral och driftsfixering — förnuft och kön i 1880-talets sedlighetsdebatt”, i Nationell 

hängivenhet och europeisk klarhet - Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900, Red. Barbro Kvist 

Dahlstedt och Sten Dahlstedt, Stockholm/Stehag: Symposion förlag 1999, s. 189. 
12 Manns 1997, s. 127. 
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Giftas utgör det största materialet i den här undersökningen. Upplagan av verket som undersöks 

är från år 1972. Det samlade verket innehåller 30 noveller. Giftas I och II publicerades år 1884 

respektive 1886.  

Sedlighetsdebatten är ett brett ämne som kom att omfatta många aspekter som 

påverkade vardagen för kvinnor Norden över. Ett urval som gjorts är att endast fokusera på hur 

Strindberg porträtterar kvinnor och män i novellerna eftersom jag inte kan undersöka hela hans 

bidrag till sedlighetsdebatten då det vore en alltför stor undersökning. Att granska karaktärerna 

och vad Strindberg ger dem för egenskaper och roller i novellerna kan dock säga mycket om 

hur Strindberg hoppades påverka debatten. Viktiga resultat och observationer i tidigare 

forskning som är relevant för undersökningen kommer att refereras.  

1.4 Tidigare forskning 

Det finns omfattande forskning kring Strindbergs omtalade verk Giftas. Mycket av den 

forskning som berört Giftas undersöker till stor del vad Strindberg skrivit utifrån ett 

självbiografiskt perspektiv med stort fokus på författaren och hur hans erfarenheter genomsyrar 

verken. Avhandlingen Strindberg och kvinnofrågan: till och med Giftas 1 av Ulf Boëthius tar 

exempelvis upp hans noveller och förord i förhållande till förändringar och händelser i hans 

privatliv. Självfallet har mycket av det jag ämnar undersöka berörts i det syftet men inte utifrån 

enbart hans verk Giftas med fokus på skildringen av kvinnor och män.  

Ulf Boëthius fokuserar tematiskt på Strindbergs åsikter i frågor som exempelvis 

äktenskapet medan jag mer systematiskt ämnar undersöka hur han porträtterar karaktärerna. 

Därför kan den här typen av undersökning som endast fokuserar på verket i fråga ge ett annat 

perspektiv på hans bidrag till sedlighetsdebatten i form av kvinnosyn. I Boëthius forskning 

diskuteras Strindbergs kvinnosyn på ett mer övergripligt plan utifrån flera av Strindbergs verk. 

Boëthius fördjupar sig därefter tematiskt efter de områden som Strindberg själv lagt mycket 

vikt på, exempelvis en gift kvinnas äganderätt som Boëthius hävdar att Strindberg angripit 

redan i Röda rummet.13 

Boëthius hävdar att syftet med verket Giftas och Strindbergs avsikt var att visa att 

kvinnan inte hade det sämre än mannen.14 Ett exempel på det är när kvinnliga karaktärer i 

novellerna tar upp bristen på andlig kärlek och strävan efter den. Novellerna går sedan ut på att 

 
13 Ulf Boëthius, Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I, Stockholm: Prisma 1969, s. 343. 
14 Boëthius 1969, s. 326. 
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motbevisa att kvinnans kärlek inte heller varit andlig.15 På det sättet försöker Strindberg visa 

hur kvinnor inte har det sämre än männen, detta berör självfallet mer aspekter än enbart 

kärleken mellan kvinna och man.  Detta är av intresse för den här undersökningen. Denna 

undersökning är således en studie som ämnar förklara hur Strindberg gick tillväga i den här 

frågan. Det vill säga hur han valde att porträttera kvinnor och män för att visa att kvinnan inte 

hade det sämre än mannen under denna tid.  

Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2 redogör för hur sedlighetsdebatten kom att se ut för 

kvinnliga författare, den redogör även för kända verk från tidsperioden och vilka som varit 

utmärkande i sedlighetsdebatten, som exempelvis Matilda Mallings ”Pyrrhussegrar”. Hjort-

Vetlesen diskuterar även hur olika män porträtterade kvinnor under sedlighetsdebatten och som 

tidigare redovisat tar hon upp Brandes uttalande men säger också att: “Hos Strindberg fick hon 

gestalta mannens skräck, en allt uppslukande modervampyr”.16 

Annan forskning den här undersökningen tar fasta på är Hushållspolitik av Anna 

Cavallin och Det gäckande könet av Anna Cavallin och Anna Westerståhl. Dessa skapar en 

förståelse för 1880-talets sedlighetsdebatt och den samtida hushållspolitiken. Anna Cavallin 

illustrerar tydligt vad äktenskapet hade för betydelse under tidsperioden. Det heterosexuella, 

heteronormativa äktenskapet med den milda, goda, varma modern och den trygga fadern och 

familjeförsörjaren var idealbilden av äktenskapet. Gränserna var tydliga både gällande gränsen 

mellan könen och vad som var offentligt och privat. Dessa var motsatspar. Alla levde dock inte 

upp till dessa roller i varje familj men att ifrågasätta rollerna eller utmana dem var som att 

ifrågasätta hela samhället eftersom det var själva grunden för den gemensamma 

samhällsuppfattningen.17 

Cavallin analyserar i Det gäckande könet två noveller ur Giftas. Hon analyserar 

”Tvekamp” och ”Ett dockhem”. Utifrån dessa kommer hon fram till att det riktas kritik mot 

den äktenskapliga institutionen. Genom äktenskapet bedriver Strindberg en könspolitik och 

diskuterar mannens plats i det fängelse som är äktenskapet.18 

I Hushållspolitik diskuterar Cavallin novellerna i Giftas utifrån vissa teman, resultaten 

är relevanta och intressanta för den här undersökningen. Cavallin hävdar att novellerna 

gestaltar hur kön görs genom uppfostran och reproduktion av beteenden. Enligt Cavallin så är 

maskuliniteten central i novellerna.  Genom mannens begär till kvinnan blir han en slav vilket 

 
15 Boëthius 1969, s. 332. 
16 Hjort-Vetlesen 1993, s. 338. 
17 Anna Cavallin, ”Den fängslade kroppen. Äktenskapet som disciplinär institution”, i Det gäckande könet, 

Stockholm/Stehag: Symposion förlag 2006, ss. 169-170. 
18 Cavallin 2006, ss. 190-191. 
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är ganska motsägelsefullt eftersom manliga karaktärer samtidigt kan bli porträtterade som 

överlägsna de kvinnliga.19 Det viktigaste resultatet som Cavallin redovisar och som den här 

undersökningen vilar på är att kvinnofrågan utgör en hotbild genom novellerna. Redan i 

förorden varnar Strindberg för kvinnofrågan och klargör att det är männen och deras 

maskulinitet som hotas av den.20 

1.5 Teori 

Denna undersökning grundar sig i en teoretisk övertygelse, att hela litteraturhistorien kan ses 

som ett enda stort samtal.21 En författare kan ofta visa sitt beroende av en annan författare 

genom att förneka eller avvika från den.22 Detta kan urskiljas genom Henrik Ibsens och August 

Strindbergs intertextuella relation. Exempelvis så kan man urskilja massiv kritik mot Ibsens 

Ett dukkehjem i Strindbergs förord till Giftas. Strindberg skriver även en egen novell som heter 

”Ett dockhem”. Boëthius menar att denna novell var ett angrepp mot Ibsens idéer i 

äktenskapsfrågan.23 

Den här undersökningen grundar sig även i en genusteori. Yvonne Hirdman tar i Genus- 

om det stabilas föränderliga former och Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning upp hur det stereotypa genuskontraktet ser ut och har sett ut historiskt. Ordet 

genus ses som ett verktyg för att komma ifrån den uppdelning av könsroller som länge funnits. 

Att förstå genus är att förstå vilka föreställningar, tankar, vanor och praktiker som finns om 

könen och att detta är en konstruktion alltså en mänsklig uppfinning.24 När jag i uppsatsen talar 

om kön menar jag det biologiska könet medan genus är sociala antaganden som finns angående 

vad som är manligt och kvinnligt. Könsroller bygger sedan på det socialt konstruerade genus. 

Den så kallade naturliga ordningen som fortsättningsvis kommer diskuteras är således en 

segregering skapad av genuskonstruktioner.25 

Redan under antiken försökte pytagoreerna skapa en ordning där kvinnan och mannen 

byggde på varandras motsatser och kontraster.26 Sedan antiken har kvinnan setts som något 

 
19 Anna Cavallin, Hushållspolitik – Konsumtion, kön och uppfostran i August Strindbergs Giftas, Stockholm: 

Ellerströms förlag 2017, s. 184. 
20 Cavallin 2017, s. 371. 
21 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. 

Staffan Bergsten, Stockholm: Studentlitteratur AB 2002, s. 51. 
22 Olsson 2002, s. 59. 
23 Boëthius 1969, s. 328. 
24 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber 2003, s. 14. 
25 Hirdman 2003, s. 93. 
26 Hirdman 2003, s. 35. 
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oklart och ofärdigt, som en ofullgången man.27 Dessa påståenden har dock även fått 

motargument. Hildegard av Bingen och Christine de Pisan argumenterade för att kvinnan 

förvisso skapades av Gud efter mannen, men det ska man förstå som att han övat sig och haft 

tid för eftertanke.28 

Bilden av kvinnan som den ofullgångna har således skapat föreställningar kring att hon 

inte har lika utvecklat förstånd, kontroll och själ som mannen.27 Föreställningen av att kvinnan 

inte besitter lika mycket kontroll som mannen har fortsatt skapa en bild av kvinnan som mer 

vildsint och sexuell.29 Denna syn förstärktes på 1800-talet. Föreställningen om att kvinnan är 

en ofullgången man och en sämre version än mannen har varit densamma sedan antiken, under 

1800-talet legitimerades denna kvinnosyn med mer innehåll och vetenskapliga bevis.30 Under 

den här tiden ansågs dessa vetenskapliga bevis vara huggna i sten. Dessa vetenskapliga bevis 

kunde exempelvis Strindberg luta sig mot när han hävdade att kvinnan är underlägsen 

mannen.31 Genuskonstruktionen är uppbyggd av skillnaden i åtskiljandet av vad som är 

eftertraktade egenskaper hos könen och att kvinnan besitter egenskaper som män varken vill 

ha eller besitter.32  Under 1800-talet kan vi urskilja en föreställning om hur kvinnan bör vara i 

kontrast till den antika kvinnan som besatt egenskaper som vildsint och sexuellt utsvulten. Nya 

ideal om att kvinnan skulle vara motsatsen det vill säga asexuell, blyg och pryd började 

uppkomma. Dessa ideal kan urskiljas i Rousseaus idealkvinna Sofi som böjer sig för sitt 

biologiska öde att bli mor och föda barn.33 Att föda barn är en förmåga män inte har vilket 

därför blir potential för ett eget område när det kommer till att särskilja könen.34 Själva 

maktförhållandet och kvinnors underordning ligger i att mannen som sådan är själva 

normbäraren.35  

I olika tider och samhällen ser det ut som det har funnits ett typ av kontrakt mellan 

könen med konkreta föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt samt skapade 

könsroller efter de föreställningarna. Dessa genuskontrakt kan urskiljas på flera nivåer, hur 

kvinnor och män ska vara mot varandra på arbetet, inom kärleken eller privatlivet exempelvis 

vem som ska förföra vem. Genom genuskontrakten finns även konkreta föreställningar om 

språket och vilka ord de bör använda eller inte samt olika föreställningar om hur de bör se ut 

 
27 Hirdman 2003, s. 29. 
28 Hirdman 2003, s. 24. 
29 Hirdman 2003, s. 30. 
30 Hirdman 2003, s. 33. 
31 Hirdman 2003, s. 32. 
32 Hirdman 2003, s. 36. 
33 Hirdman 2003, s. 37. 
34 Hirdman 2003, s. 38. 
35 Hirdman 2003, s. 65. 
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utseendemässigt. Olika egenskaper, sysslor, arbetsområden och så vidare kan även skilja sig 

mellan olika samhällsklasser i olika tider. Dessa genuskontrakt ärvs genom generationer.36 

Förtrycket ser dock olika ut i olika tider, ser vi på 1900-talets Sverige så finns det platser 

och sfärer samt arbetsuppgifter som kan tillhöra båda könen.36 Även om det kan vara så betyder 

det inte att det är så i genuskontrakten, i ett samhälle som blir mer och mer likartat och jämställt 

blir det avvikande mindre och mindre tabu.36 Även om det blir mindre tabu att avvika från 

genuskontrakten så är det fortfarande en avvikelse.  

 Det stereotypiska genuskontraktet och den så kallade naturliga ordningen som den 

historiskt sett kallats grundar sig i hur det bör vara mellan man och kvinna på ett normativt 

plan. Den naturliga ordningen är således att mannen som ansetts vara det starkare könet ska ta 

hand om kvinnan som ansetts vara det svagare könet, vars uppgift är att föda barn. Utifrån 

denna naturliga ordning har en övertygelse om kvinnans naturliga plats skapats som innebär 

att hon är hemma, underordnad, underbetald och underrepresenterad.37 På detta sätt legitimerar 

kvinnans biologi och dåtidens tro på dess samtids orubbliga vetenskap kvinnans sociala plats 

vilket lett till att den biologiska skillnaden har påverkat hela kvinnas sociala ställning.38  Denna 

föreställning och legitimering är inte en orsak till maktordningen eftersom den varken skapat 

mansnormen eller manlig överhöghet. Däremot har den här biologiska skillnaden skapat 

föreställningar vilket resulterat i en segregering.39 Förändring av dessa genusvillkor kan först 

ske när omständigheterna förändras så vi inte längre försöker leva efter genuskontraktets 

paragrafer.40 Så väl laglig ordning som social maktordning har skapats efter det stereotypiska 

genuskontraktets maktförståelse.41 

1.6 Metod 

Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ. Strindbergs noveller och förord i Giftas 

kommer granskas utifrån hur karaktärerna porträtteras beroende på om karaktären är en kvinna 

eller man. I vissa noveller så är inte karaktärerna särskilt synliga, berättarrösten talar snarare 

om män och kvinnor generellt. Det händer även att karaktärsdrag hos män och kvinnor varken 

nämns generellt eller via karaktärer, det kan vara en berättarröst som endast talar om 

 
36 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 8, 1988:3 ss. 49-63. 
37 Hirdman 2003, s. 80. 
38 Hirdman 2003, s. 82. 
39 Hirdman 2003, s. 83. 
40 Hirdman 2003, s. 95. 
41 Hirdman 2003, s. 97. 
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äktenskapet, lagen eller dylikt. Generella uttalanden om hur en kvinna eller man är kommer 

också redogöras för i den kvantitativa undersökningen precis som karaktärernas.  

Eftersom novellerna kan skilja sig i hur synliga karaktärerna är så kommer de mönster 

som är återkommande att belysas kvantitativt. Detta genom att redogöra för i hur många 

noveller kvinnor och män besitter vissa egenskaper eller karaktärsdrag. En kvantitativ 

undersökning av det här slaget är inte oproblematisk eftersom statistiken skapas av tolkningar. 

Därför görs den kvantitativa redogörelsen i syftet att belysa omfattningen av hur män och 

kvinnor beskrivs.  

Undersökningen är också kvalitativ då det är tolkningar av verket som avgör vilka 

egenskaper som beskrivs. I undersökningen kommer vissa noveller att exemplifieras och 

redogöras både grundligt och översiktligt. Urvalet görs baserat på om novellen visar på 

karaktärsdrag som är återkommande hos karaktärerna. Utöver återkommande mönster bör även 

särskilda avvikelser klargöras eftersom även dessa är viktiga för förståelsen av hur män och 

kvinnor porträtteras i Giftas. 

I den här typen av undersökning är det vanligt att skribenten hamnar i en fallgrop, 

övertolkningar av författarens försök att skapa debatt kan tolkas som författarens egna åsikter 

och skönlitterär text kan tolkas på flera sätt. Därför är granskningen av Strindbergs förord en 

essentiell del av undersökningen och kan jämföras med novellerna. Förorden är dock inte heller 

ett helt oproblematiskt material för undersökningen eftersom Strindberg kan överdriva i 

debatten för att skapa effekt och provocera. Däremot är vad han väljer att överdriva intressant 

att undersöka eftersom det ändå är en skildring av kvinnor och män han skapar oavsett om det 

är i provokativt syfte. Undersökningen av förorden och novellerna kompletterar därför 

varandra genom att den kvantitativa delen visar upp hur omfattande vissa skildringar är medan 

den kvalitativa belyser hur Strindberg skildrar män och kvinnor. En annan fallgrop som en kan 

hamna i när det kommer till analysering av äldre verk är att den som analyserar gör det utifrån 

ens egen samtids normer, det kallas för presentism. Om en förväntar sig att sin egen samtid är 

likadan som dåtiden kallas det för temporal egocentrism, helt enkelt otidsenlig.42 Det är således 

viktigt att se på Giftas utifrån dess samtid och den debatt som rådde.  

 
42Martin Kylhammar, ”Litteratur och idéer”, i Litteraturvetenskap I, red. S.S. Cullhed, A. Hedberg & J. 

Svedjedal, Lund: Studentlitteratur 2020, s. 130. 
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2. Undersökning 

2.1 Strindbergs porträttering av kvinnor och män i förorden till Giftas 

I och II 

2.1.1 Klassystemets olika kvinnor 

Förordet i Giftas I inleds genom en form av iscensatt fiktiv intervju där Strindberg diskuterar 

sedlighetsdebatten och kvinnofrågan. Sedan klargör han att han gör stor skillnad på 

kulturkvinnan och naturkvinnan som han kallar dem.  Han menar att bondehustrun och 

bondemaken är mer jämställda eftersom de delar på arbetet. “Bondens hustru kan icke avundas 

honom hans fria ställning, ty det är icke ärofullare att röra i dynghögen än röra i grytan.” 

(Giftas: s. 11). Strindberg hävdar att mannens kärlek till henne som maka och mor är en garanti 

på att hon aldrig kommer behandlas som en slavinna. Strindberg säger att: “Kvinnan behandlar 

däremot icke mannen med denna aktning, ty hon har tuskat om pojkarne när de voro små och 

hon känner sig därför ännu stå över honom. Hon är alltid först och främst en mor” (Giftas: s. 

11). 

När det kommer till kulturkvinnan och hennes äktenskap finns där andra faktorer som 

påverkar enligt Strindberg, exempelvis driften efter samhällsställning (Giftas: s. 11). Strindberg 

menar att kulturkvinnan inte är förtryckt: “Förlovningstiden är för mannen en övningstid i 

varjehanda betjäntfärdigheter, vilka det ökade arbetet efter giftermålet hindrar honom att 

praktisera. Hustrun saknar sin betjänt och finner en like. Då tror hon sig finna en tyrann” 

(Giftas: s. 12). Sammanfattningsvis anser Strindberg utifrån föregående exempel att kvinnan 

inte kommer bli nöjd förrän hon har en maktposition över män.  I kontrast till det så beskrivs 

mannen som någon som visar vördnad, respekt och kärlek gentemot sin hustru. 

2. 1. 2 Strindbergs kritik mot Ibsen och äktenskapet 

Strindberg riktar massiv kritik mot Ibsens Et dukkehjem, genom sin kritik förklarar han vad 

han tycker om karaktärerna, han menar att Nora får en falsk martyrgloria. Han anser Nora vara 

en hycklerska och lögnerska. Däremot beskriver han den manliga karaktären Helmer som en 

stackare som verkar för dum för sitt eget bästa (Giftas: ss. 14-15). Strindberg riktar även stor 

kritik mot äktenskapet: “Orsakerna till olyckliga äktenskap äro många. Först äktenskapets egen 

natur. Två människor, till på köpet av motsatta kön, giva varandra det oförsiktiga löftet att hålla 

ihop hela livet” (Giftas: s. 17). Här gör han inte någon skillnad på män eller kvinnor utan 
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kritiserar äktenskapet som sådant, däremot gör han skillnad på otrohet och dess konsekvenser 

när det kommer till könen: “Mera ledsamt ändå är, då fall av polyandri förekommer hos 

kvinnan, ty var mannen otrogen, så nödgade han icke därigenom sin hustru att draga upp en 

annans barn, men är kvinnan otrogen låter hon sin man arbeta för en annans barn, och det är 

osnygg form av stöld” (Giftas: s. 19). 

2. 1. 3 Kvinnan och moderskapet som könsidentitet 

Strindberg hävdar att barn är viktigt för förhållandet eftersom barnet reducerar föräldrarnas 

egoism. Strindberg säger: 

En ofruktsam eller barnlös kvinna är mycket att beklaga, men hon blir icke dess mindre en avvikelse 

från naturen, därför kan hon icke se förhållandet rätt mellan man och kvinna och hennes ord borde 

icke betyda något. Det är därför man icke borde tillmäta Sveriges fyra nu skrivande författarinnors 

ord i den frågan någon större betydelse, ty de leva alla fyra i barnlösa äktenskap [...] En barnlös 

kvinna är icke en kvinna. Icke heller en man (Giftas: s. 19). 

Så enligt Strindberg blir en kvinna utan barn könlös, som att hon förlorat meningen med livet, 

sin könsidentitet och sin livsuppgift, idealkvinnan är således en god mor. Han använder den 

här logiken för att legitimera sin kritik gentemot fyra författarinnor och misskreditera dem i 

debatten. Giftas I förord avslutas med en fiktiv intervju. I den klargör han vilka delar av 

kvinnans emancipation som han angriper och han hävdar att han inte angriper kvinnans försök 

att emancipera sig från köket eller vaggan utan ifrån barnafödandet. Han argumenterar: 

“Kvinnan behöver icke mitt försvar! Hon är modern, och därför är hon världens härskarinna. 

Och den frihet hon begär nu, det är samma frihet alla män begära” (Giftas: s. 27). Det uttalandet 

skapar dock funderingar över vad den barnlösa kvinnan har för rättigheter och makt med tanke 

på att hon enligt ovanstående exempel inte ens anses ha en könstillhörighet om hon inte har 

barn eftersom kvinna enligt Strindberg verkar vara synonym med moder. 

2. 1. 4 Strindberg, tänkarna och vetenskapen 

Förordet i Giftas II inleds med flera citat från mestadels manliga tänkare och teoretiker och en 

kvinnlig kvinnorättsaktivist vid namn Annie Besant. Männen som citeras är Arthur 

Schopenhauer, Rosseau, Aristoteles, Max Nordau, Godin, Georg Brandes och Herbert Spencer. 

Fortsättningsvis kommer de citat där kvinnor och män beskrivs och porträtteras att redogöras. 

Det första citatet är skrivet av filosofen Arthur Schopenhauer och lyder: 

Orättvisan är kvinnornas arvsynd. Detta härleder sig av deras brist på sunt förnuft och 

reflexionsförmåga, och vad som försvårar detta fel, är att naturen, som vägrat dem styrkan, i 
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ersättning givit dem listen. Härav deras instinktiva skuraktighet och deras oövervinnliga smak för 

lögnen (Giftas: s. 143). 

 

Enligt detta citat av Schopenhauer är kvinnor orättvisa, ointelligenta, svaga, listiga, tjuriga och 

lögnaktiga. Nästa citat är skrivet av författare och filosof Jean-Jacques Rousseau och det lyder: 

“Ju mer de vilja likna oss, dess mindre skola de regera oss och det är då först vi verkligen skola 

bliva herrar” (Giftas: s. 143). Nästa citat är skrivet av Aristoteles och lyder: “Jag kan icke se 

någon åtskillnad på om kvinnorna styra oss eller de styra de styrande” (Giftas: s. 143). Citaten 

av Rousseau och Aristoteles porträtterar kvinnor som att de försöker ställa sig över männen 

och kontrollera dem. Följande citat är från författaren Max Nordau: 

 

Nu för tiden, då romanskriveriet blivit, åtminstone i många länder, nästan uteslutande ett kvinnligt 

handarbete, repeterar även författarinnan den hävdvunna, av mannen uppfunna idealbilden av 

kvinnan, helt enkelt därför att hon inte är mäktig att höja sig över vanan och tänka individuellt. Vid 

skildringen av kvinnan bestämdes icke författarne av ärlig iakttagelse, utan av omedvetna 

könsimpulser (Giftas: s. 143). 

Citatet från Nordau visar likheter med citatet från Schopenhauer då kvinnans intellekt återigen 

ifrågasätts genom att hävda att kvinnan inte är mäktig nog att tänka individuellt. Citatet från 

Jean-Baptiste André Godin lyder: ”Våra lagar vimla av kvarlevor från en förfluten tid. Finns 

det till exempel något vidunderligare än lagen om faderskapet och filiationen, som ålägger 

mannen ensam att försörja barnen, som ofta icke äro hans...”(Giftas: s. 143).Detta citat åberopar 

rättigheter till mannen och misskrediterar kvinnan som att hon ofta är otrogen. Det är dock 

intressant att det blir en indirekt vädjan om kvinnliga rättigheter på arbetsmarknaden för hur 

ska annars en man inte försörja barnen ensam? Nästa citat av Georg Brandes handlar även det 

om mannen som försörjare: 

I det förflutna tidsrummet av århundradet sista hälvt har uppstått en ny andlig strömning, arbetet på 

kvinnans frigörelse. I synnerhet där detta gäller ekonomisk frigörelse och självständighet, skall det 

arbetet, om ock först i en fjärran framtid göra stort gagn, ändra och uppfostra den offentliga 

meningen, skydda kvinnan mot kroppsligt och andligt övervåld, mannen mot den kroppsliga 

överansträngning och andliga ’avmanning’, som nu alltför ofta är följden av hans ställning som 

ensam försörjare av en stor familj och som ständigt föremål för en överlägsen eller inskränkt hustrus 

påverkan (Giftas: ss. 143-144). 

Brandes diskuterar precis som Godin vilket ansvar mannen har haft som ensam 

familjeförsörjare och porträtteras som nästintill förtryckt av den överlägsna hustrun i hemmet. 

Det är intressant att Strindberg har valt just dessa citat utifrån hur kvinnor beskrivs. Mannen 

framställs genom citaten snarare som kvinnans motsats och som en martyr som ofta behöver ta 

hand om barn som inte är hans, samt vara ensam försörjare av en stor familj. Nästa citat är taget 

från Herbert Spencer:  
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Mödrarna tänka huvudsakligen på barnens uppförande för tillfället och fästa sig mindre vid 

karaktärsutvecklingen, under det att fäderna ofta undertrycka sina ömma ingivelser med hänsyn till 

ett slutligt gott. Huruvida det är önskligt, att det inflytande kvinnorna redan utöva på 

samhällsinrättningar och samhällsverksamheten måtte ökas, är en fråga, den vi vilja lämna 

odiskuterad. Här vill jag blott påpeka, att vi i den psykologiska förberedelsekursen för studiet av 

samhällslära måste innesluta den jämförande könspsykologien, på det, om en reform skall göras, vi 

måste veta vad vi göra (Giftas: s. 144). 

Orsaken till att Strindberg väljer att just citera dessa personer kan vara för att försöka legitimera 

sin kritik, om fler vetenskapsmän står bakom honom så känns kritiken mer faktabaserad och 

befogad. Spencers citat verkar således fungera som en form av övertygelse för att de bör 

jämföra män och kvinnor inom psykologin för att avgöra om kvinnor är lämpade inom vissa 

för dåtiden manliga sfärer. Han klargör även att män till skillnad från kvinnor tänker mer 

långsiktigt när det kommer till barnuppfostran. Förvånande nog citerade Strindberg en 

kvinnorättsaktivist vid namn Annie Besant:  

 
En kvinna har lagligt anspråk på sin man för sitt nödvändiga livsuppehälle, och en man kan tvingas 

att underhålla sin hustru. Om en hustru förlöper sin man, tagande barnen med sig, är fadern icke 

berättigad till vården av sina söner och döttrar, utan måste hålla sig passiv, under det de stå under 

en annan mans uppsikt (Giftas: s. 144). 

En trolig orsak till varför Strindberg tar upp ett citat från en kvinnorättsaktivist är för att hon 

nämner områden där mannen saknar makt och där kvinnan besitter makt. Som tidigare 

redogjort använder han detta argument för att illustrera att kvinnan visst besitter makt. ”Hon är 

modern, och därför är hon världens härskarinna” (Giftas: s. 27). Genom detta undermineras 

kvinnosaken och de kvinnorättsaktivister som hävdar motsatsen. 

2. 1. 5 Den underlägsna och överlägsna kvinnan 

Efter att ha illustrerat vetenskapsmännens ställning i kvinnofrågan fortsätter Strindberg på ett 

liknande spår genom att lista citat men utan att nämna upphovsmän: “Om vi betrakta 

kvinnornas arbeten i nyare tider och jämför dem med männens, vare sig inom litteraturens eller 

konstens område, finna vi, att deras underlägsenhet förnämligast består i en sak, men en högst 

väsentlig, brist på originalitet” (Giftas: s. 144). Återigen ifrågasätts kvinnornas plats i 

litteraturskrivandet där en kan urskilja kritik mot samtidens kvinnliga skribenter samt deras 

intellekt. En intressant motsägelse är att kvinnor i tidigare citat beskrivits som överlägsna 

genom deras förmåga att påverka mannen men intellektuellt beskrivs hon här som underlägsen. 

Strindberg tar sedan upp ett citat som beskriver hur själviska kvinnor är:  

Jag fruktar, jag måste säga, att kvinnorna i allmänhet ytterst sällan genom sitt inflytande uppmuntra 

eller understödja ett oegennyttigt handlingssätt, en självuppoffrande hängivenhet för ändamål, som 
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icke lova några enskilda fördelar för familjen… Men säkert är, att kvinnornas inflytande ofta är 

allting annat än den gynnsamt för den medborgerliga dygden (Giftas: s. 145). 

Genom denna kritik ifrågasätts kvinnornas roll som medborgare och deras nytta i samhället. 

Kvinnor beskrivs som själviska och egennyttiga. Strindberg påstår sedan att:  

Kvinnan älskar mannen endast i och med de fördelar han erbjuder. Denna mannens egenskap har 

kvinnan begagnat till sin fördel i alla tider, och mannen blev därför faktiskt slaven, ty den som 

arbetar för en annan utan ersättning är slav. När kvinnan därför säger, att hon är slavinnan, så ljuger 

hon (Giftas: s. 146). 

Genom det citatet porträtteras kvinnor som att de lever på andra likt parasiter. Mannen 

porträtteras som förtryckt och förslavad av den lögnaktiga kvinnan som själv påstår sig 

förtryckt. Strindberg ifrågasätter även kvinnans kärlek i äktenskapet:  

Att ta betalt för sin gunst är kvinnans uppfinning. I prostitutionen tar hon betalt per gång, i 

äktenskapet per ackord. Det är samma sak. Genom att göra låtsat motstånd har hon uppdrivit 

mannens passion till vansinne, som yttrat sig i kvinnodyrkan och erotisk poesi, varigenom mannen 

ända till våra dagar levat i ett saligt självbedrägeri rörande sin förnedring och kvinnans verkliga 

väsen och överlägsna ställning (Giftas: s. 146). 

Vi har tidigare diskuterat att kvinnan beskrivs både som överlägsen och underlägsen genom 

Giftas förord. I det här fallet beskrivs kvinnan som överlägsen mannen genom att hon använder 

sin sexualitet som vapen och maktmedel för att nå sina mål.  

2. 1. 6 Kvinnan som mannens motsats 

Strindberg ifrågasätter även kvinnors kärlek till männen: “Varför finns ej i något lands litteratur 

en enda lovsång till mannen skriven av en kvinna? Därför att hon måst förakta den hon 

duperat!” (Giftas: s. 146). Han menar således att kvinnor inte gör lika mycket för män av kärlek 

som män gör för kvinnor. Strindberg hävdar även att mannen drar hela lasset i flera olika typer 

av områden:  

Under det kvinnan latat sig har mannen arbetat. Han har dragit hela lasset, odlat jorden, förädlar 

råämnena, utrota villfarelserna, gjort alla upptäckter, försvarat hus och land med sitt liv, under det 

kvinnan satt i ro och njöt frukterna av hans arbete och mödor. Och denna nyttiga medlem av 

samhället har nu blivit en löjlig person, denna uppoffrande make, som släpat ut sig för hustru och 

hennes barn, han behandlas nu som brottslig (Giftas: s. 146). 

Kvinnan porträtteras som onyttig i tidigare exempel på grund av hennes själviskhet, att hon 

inte gör uppoffringar för andra än sig själv. Nu beskrivs mannen som kvinnans totala motsats. 

Enligt Strindberg gör mannen allt och uppoffrar sig själv för sin hustru medan kvinnan bara 

latar sig. Men enligt Strindberg har den här arbetsfördelningen och utnyttjandet påverkat 

kvinnorna i det långa loppet: “Men att leva på slavar har alltid urartat och förnedrat slavägaren. 



16 
 

Därför har kvinnan blivit efter. Av lättja har hennes kropp blivit mindre muskelstark än 

mannens, och av brist av omtanke har hennes förstånd blivit efter” (Giftas: s. 147). Återigen 

kan här urskiljas en beskrivning av kvinnan som tyrann, lat, självisk och svag. 

Strindberg säger: “Hon har lagstiftat, regerat, huserat, propagerat religioner, politicerat, 

ställt till krig, arrangerat religionsförföljelser i alla tider, men helst bakom den stackars 

mannens rygg, ty hon har alltid varit feg och falsk” (Giftas: s. 148). Med detta sagt så säger 

Strindberg att kvinnor har all makt, makten att agera som tyrann medan männen går som 

fotsoldater i hennes ärende. Som att mannen står i fronten medan kvinnan gömmer sig även 

fast det är hennes påfund. Genom detta citat beskrivs kvinnan som ond, som att hon är orsaken 

till krig och förföljelse. Strindberg säger: “Hon säger att hon vill ha arbete. Det ljuger hon; hon 

vill ha makt och egendom” (Giftas: s. 148). Sammanfattningsvis handlar förorden till stor del 

om just detta, att kvinnan beskrivs som en maktgalen materialistisk lögnare. 

2. 1. 7 Strindberg, kvinnosaken och kvinnans egenskaper 

Strindberg talar även om mannens och kvinnans roll i äktenskapet och menar att kvinnor inte 

uppfyller sin plikt om hon inte föder barn: “Nu kommer en annan bedrövlig sida av kvinnans 

urartning. De vilja ej föda barn, säga de. Gott, men de vilja gifta sig. Det vill säga: de vilja 

åtnjuta mannens försörjning utan att uppfylla de plikter som underhållstagandet medför. Det är 

ju bedrägeri!” (Giftas: s. 150). Med det menas alltså att äktenskapet liknas ett kontrakt där det 

är mannens uppgift att försörja och kvinnans uppgift att föda barn, uppfyller inte kvinnan denna 

plikt så har hon gjort sig skyldig till bedrägeri.  

Strindberg säger även: “Därpå vilja de ha rösträtt. Utan skyldigheter naturligtvis. Utan 

att göra krigstjänst. Det vill säga: de skola sitta och votera över männens liv utan att riskera 

sina egna” (Giftas: s. 150). Detta är intressant då han tidigare i förordet till Giftas I sa att han 

endast var emot kvinnorättsaktivisterna när det kommer till kvinnor som inte vill föda barn, 

men här visar han tydligt att han problematiserar kvinnlig rösträtt och kvinnligt intåg i andra 

under tidsperioden mansdominerade områden. Exempelvis arbetsmarknaden: “När nu kvinnan 

utvilad efter 6000 års god sömn, vill, tvingad av nöd tränga in på arbetsmarknaden, [...] 

Arbetsmarknaden tillhör familjeförsörjaren. Alltså ut med drönaren!” (Giftas: s. 151). De 

traditionella könsrollerna som mannen som försörjare och kvinnan som moder är något han 

trycker på i texten. Han beskriver kvinnan som en tjuv på arbetsmarknaden:  

 

Dessutom om kvinnan ger sig in på familjeförsörjarens (mannens) arbetsområde gör hon inbrott. 

Vidare är hennes arbete sämre än mannens, ty hon är svagare och latare; därför skall hon ha mindre 

betalt. Kvinnan har även mindre betalt, därför att lagen icke ålägger henne vara familjeförsörjare. 
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Även så därför att hon lever billigare. Varför lever hon billigare? Jo därför att vid alla hennes nöjen 

det är mannen som betalar. [...] Kvinnan är snål. Hon tar betalt för allt, ifrån sitt sällskap till sin gunst 

(Giftas: s. 151). 

Genom exemplet beskrivs kvinnan upprepningsvis som lat, svag och snål. Därför bör kvinnor 

och män inte ha samma förutsättningar som lika lön på arbetsplatsen enligt Strindberg.  

Kvinnor framställs även som fuskare både i form av sin lathet på arbetsplatsen men även genom 

akademiska bedrifter (Giftas: s. 152). Strindberg säger även att “Kvinnan har som sagt i alla 

tider exploaterat den duperade mannen och genom att väcka och nära hans oförbätterliga 

passion hållit honom i kärlekens bojor” (Giftas: s. 153). På det här sättet porträtteras kvinnan 

återigen som att hon utnyttjar mannens svaghet vilken är hans passion gentemot kvinnan.  

Strindberg säger att: “Karakteristiskt att se huru hon, som fått välja alla banor, endast valt de 

usla: som kejsarinna och drottning har hon varit tyrannisk, obetydlig eller usel, som abbedissa 

ränksmidat med präster, som skådespelerska och lindanserska visat sin kropp, som prostituée 

och hustru sålt sina gunster” (Giftas: s. 153). Strindberg visar genom exemplet att kvinnor vid 

makten har varit oförmögna att leda på grund av sina karaktärsdrag. Genom att sedan visa på 

hur olika kvinnor i olika positioner använder sin kropp för att få det de vill ha skapas en 

generalisering av alla kvinnor. Strindberg visar således att kvinnornas egenskaper utgör ett 

hinder för att de ska få mer rättigheter och möjligheter inom arbetsmarknaden eller genom 

rösträtt. Enligt Strindberg verkar kvinnornas lathet inte ha några gränser:  

Under havandeskapet har hon frigjort sig från alla skyldigheter en husmoder skulle ha, och hon har 

väl inbillat mannen att hon kräver den allra största omsorg och det allra största överseende. Hon har 

tillnarrat sig frihet att göra vad hon vill i nio månader. [...] Efter väl använda nio månader, då 

mannens dressyr fått sin sista handläggning, kommer några timmars smärtor, märk väl, blandade 

med den största fröjd och låtom säga det rent ut, med vällust. Det är dessa få timmars lidande mannen 

fått umgälla med livstids fängelse (Giftas: s. 153). 

Förvånande nog kritiserar Strindberg även den gravida kvinnan trots att hans största kritik var 

mot kvinnor som väljer att inte föda barn. Men kritiken är inte endast mot den gravida kvinnan 

utan alla kvinnor. Gång efter gång beskriver Strindberg kvinnan som lat i alla hennes 

angelägenheter. Förordet till Giftas II utgörs av massiva angrepp mot alla kvinnor. Kvinnor 

porträtteras som onda varelser i form av förtryckande tyranner. De egenskaper som Strindberg 

tilldelar kvinnor är främst att de är lata, själviska, obegåvade och samtidigt maktgalna och 

listiga. Här kan en urskilja en viss motsägelse, hur kan en vara osmart och obegåvad samtidigt 

som en är listig? Måste en inte vara någorlunda intellektuell för att kunna vara listig? Enligt 

Strindberg verkar kvinnan bara vara listig i det området som rör mannens kärlek, passion och 

lojalitet till kvinnan. Den utnyttjar kvinnan för egen vinning genom att använda sig av sin kropp 

och listiga egenskaper. Mannen blir i förorden porträtterad som kvinnans totala motsats. Han 
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är flitig, intelligent, älskande och omhändertagande vilket också kan ses som en svaghet då han 

blir fångad i kärlekens bojor av den själviska och listiga kvinnan. 

2. 2 Strindbergs porträttering av män och kvinnor i novellerna i Giftas 

2. 2. 1 Karaktärsdrag i novellen ”Ett dockhem” 

I novellen ”Ett dockhem” har alla karaktärer specifika egenskaper i förhållande till sin 

könstillhörighet. Mannen i novellen kallas för gamle Pall. Han är en kapten vid flottan och 

tillbringar därför mycket tid ifrån hemmet. Han vädjar i ett brev till sin fru att hon borde söka 

kvinnligt sällskap vilket hans fru Gurli redan gjort. Sällskapet är en kvinna vid namn Ottilia 

som är religiös och går på seminarium. I nästa brev från Gurli börjar hon att ifrågasätta deras 

förhållande och dess natur. Hon ifrågasätter vad hon varit för gamle Pall, hushållerska eller 

älskarinna? Hon ber även kapten Pall att läsa ”Ett dockhem” av Henrik Ibsen som hon skickat 

med ett exemplar av. Gamle Pall besvarar brevet och ifrågasätter vad boken har med deras 

förhållande att göra. Han menar att de båda är oskyldiga och han kanske till och med är mer 

oskyldig än Gurli eftersom han gifte sig av kärlek och hon på grund av ekonomi.  

Efter 6 månader med ledsam brevväxling mellan dem kommer han hem och möts av 

Gurli, Ottilia, två pigor och barnen. Gurli fortsätter nästa dag att hävda att deras äktenskap inte 

varit något annat än ett dockhem. Gamle Pall menar att han behandlat Gurli lika väl som 

Helmer behandlade Nora i boken, men Gurli fortsätter att hävda att hon varit hans hushållerska 

vilket han inte håller med om. Gurli vill ha samma frihet som en man har att rå för sig själv och 

få betalt medan Gamle Pall anser att om han skulle betala henne skulle hon på riktigt bli hans 

hushållerska och menar att hon också får råda om barnet och bestämma när det kommer till 

uppfostran. De diskuterar Ottilias roll och Gamle Pall menar att Ottilia kommit dem emellan 

och att Gurli övergivit honom för Ottilia medan Gurli vill att Ottilia ska undervisa deras barn. 

Gamle Pall tycker att det låter som någon lagt ord i hustruns mun och ber henne att tala för sig 

själv, taga sitt förnuft till fånga, vara sig själv och inte tala genom Ottilias böcker. Gurli anser 

att han tilltalar henne som att hon vore hans egendom och hon anser att deras kärlek varit 

sinnlig.  

Gamle Pall söker råd hos svärmodern. Svärmodern ger honom rådet att göra Gurli 

svartsjuk genom att uppvakta Ottilia. Detta ska utföras genom flera steg, för det första ska han 

diskutera matematik med henne så Gurli endast får sitta och lyssna och tiga, för det andra ska 

han följa Ottilia hem på kvällarna och kyssa henne så att Gurli ser. Planen blir en succé, Gurli 
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blir svartsjuk och när Ottilia är ute ur bilden på grund av deras förstörda vänskap återfinns 

kärleken när Gamle Pall förför Gurli. Novellen avslutas genom att svärmodern talar till Gamle 

Pall: “jo kära hjärtans nu kan jag komma och se på er igen” Gamle Pall svarar: “Gör det, du! 

Där ska du se hur dockorna dansa, och lärkefåglar och spillefåglar sjunga och kvittra, och där 

ska du se glädjen i tak, för där går ingen och väntar på vidunder som bara finnas i sagoböckerna, 

du! Där ska du se ett riktigt dockhem, du!” (Giftas: s. 136). Genom avslutningen framställs ett 

riktigt dockhem som något positivt och realistiskt.  

Gamle Pall beskrivs och uppfattas som mycket kärleksfull, trofast, omtänksam och 

intelligent och även fast det upplevs som han var manipulativ så var det inte hans plan utan 

svärmoderns som utfördes. Dessa egenskaper gestaltas genom hur kärleksfullt han tilltalar 

Gurli och hur han trots Gurlis osäkerhet står fast vid sin kärlek medan han önskar att hans fru 

tar sitt förnuft tillfånga.  Dessa egenskaper hos mannen är vanliga i novellerna. Den vanligaste 

beskrivningen av mannen är att han är kärleksfull eller romantisk, dessa egenskaper 

förekommer i 24 av 30 noveller (80%). Mannen beskrivs som lojal eller trofast i 9 noveller 

(30%). 

Gurli framstår som lättpåverkad och lättmanipulerad av både vännen Ottilia och 

svärmoderns plan som inkluderade omvänd psykologi för att få henne svartsjuk. Det verkar 

vara som gamle Pall säger, att hon inte har en egen vilja och framstår därför som ointelligent. 

Hon porträtteras även som att hon spelar martyr när hon efter att ha läst Ibsens ”Ett dockhem” 

projicerar alla känslor och händelser som att det vore hennes egna. Gurli framstår också som 

svartsjuk vilket kvinnor beskrivs vara i 5 noveller (16%).  

Karaktären Ottilia framstår även fast hon är påläst och bildad som en simpel karaktär. 

Hon var likaså lättmanipulerad. Gamle Pall behövde endast visa intresse för hennes intressen 

och följa henne hem om kvällarna för att hon skulle kunna förföras av honom. Hon används  

som ett statuerande exempel för att till och med lärda kvinnor kan vara lätta att lura och att 

kvinnosakskvinnor inte är att lita på. 

Svärmodern spelar i berättelsen en speciell roll. Hon vet precis hur gamle Pall bör agera 

för att få Gurlis kärlek tillbaka. Svärmodern besatt alltså kunskaper som inte han hade. Dessa 

handlar om hur man manipulerar personer för att tillgodose egna intressen genom exempelvis 

omvänd psykologi.  Hon är därför slug och listig och egentligen hjärnan bakom hela planen. 

Kvinnor beskrivs som sluga eller listiga i 7 noveller (23%). 

Berättelsen skildras ur gamle Palls perspektiv. När brevväxlingen sker får vi endast ta 

del av gamle Palls tankar och inre monolog. Detta skapar även en större förståelse för läsaren 

för hur gamle Pall reagerar och känner, läsaren kan således inte begripa hur Gurli kommer till 
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de slutsatser hon gör eftersom vi inte fått följa hennes tankebanor. Detta leder således till en 

större sympati för karaktären gamle Pall.  

2. 2. 2 Novellen ”Det räcker inte!” och Strindbergs idealkvinnor 

 

Novellen ”Det räcker inte!” avviker från de andra novellerna i porträtterandet av män och 

kvinnor. Novellen handlar om en änka som hela sitt liv levt för barnen. Det har varit hennes 

livsuppgift. Sönerna utnyttjar henne ekonomiskt trots att hon inte har det gott ställt, inte är de 

trevliga heller när de väl besöker henne. När alla barn flyttat hemifrån vet hon inte vem hon 

ska leva för. Hon bor på ett pensionat dels för att hon inte har råd med annat när hennes söner 

belastar hennes ekonomi och dels för att hon gillar att vara omgiven av människor. Hon börjar 

leva för andras barn på pensionatet och senare träffar hon även en man som hon rår om. Alla 

reser ifrån henne så småningom efter att de låtit henne bära deras bördor i form av emotionellt 

bagage. Hon ger och ger men får aldrig något tillbaka.  

I berättelsen porträtteras änkan som osjälvisk och givmild medan hennes söner är 

själviska och känslokalla. Denna novell skiljer sig avsevärt från de andra novellerna både i hur 

kvinnan porträtteras samt utifrån vems perspektiv läsaren får följa. Här får vi exempelvis inte 

ta del av sönernas perspektiv utan kommer i kontakt med dem i berättelsen genom moderns 

perspektiv. Kvinnor i novellerna har övervägande porträtterats som själviska och egoistiska 

medan det i detta fall är tvärtom. Männen i berättelsen porträtteras som själviska vilket också 

är en avvikelse, de brukar således porträtteras som de omtänksamma. Däremot är de manliga 

karaktärerna kvinnans barn och inte själva familjeförsörjare. Fadern, maken och 

familjeförsörjaren beskrivs som givmild, osjälvisk och omtänksam i 18 noveller (60%).  

Budskapet i ”Det räcker inte!” skulle kunna vara att kvinnan behöver någon att rå om för att 

må bra, hennes mening i livet är att ta hand om sina barn och sin make och utan dem förlorar 

hon sin lycka. Kvinnan i novellen är ett exempel på en idealkvinna som lever för andra. I 4 

noveller (13%), presenteras en kvinna som en idealkvinna, den perfekta husmodern och den 

perfekta frun som aldrig grälar, visar omtanke och inte verkar begära något i skuld när hon 

utför sysslor som gagnar familjen. Idealkvinnan speglar således kvinnans traditionella roll. 

Sammanfattningsvis är alltså det positiva porträtterandet av kvinnan ändå kritik gentemot 

kvinnor som kliver ur normen för en traditionell roll och den naturliga ordningen som Hirdman 

tog upp.43 

 
43 Hirdman 2003, ss. 80, 93. 
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2. 2. 3 Karaktärsdrag i novellen ”Familjeförsörjaren” 

 

Ett exempel på hur familjeförsörjaren vanligtvis porträtteras kommer illustreras genom 

novellen ”Familjeförsörjaren”. I novellen får läsaren utifrån mannens perspektiv ta del av hans 

arbetsdagar. Han går upp timmar innan alla andra för att påbörja sitt skrivarbete. Han kokar sitt 

eget kaffe för han vill inte dra upp barnjungfrun lika tidigt som han är uppe på morgonen. Efter 

intensivt arbete lägger han sig på sängen som att han svimmade av utmattning. Men han vaknar 

av att hotellpensionens klocka ringer då mer arbete väntar. Vid lunchtid samlas alla för att äta. 

När frun kommer frågar alla hur hon mår och om hon sovit väl men ingen verkar bry sig om 

honom. Han ber henne efter lunch om en tjänst, han ber henne skicka någon att ta hans rock 

till skräddaren som spruckit i sömmarna. Han har så mycket arbete att han inte skulle hinna 

springa ärendet. Frun väljer att göra ärendet själv och i trädgården pratar de andra damerna om 

att det är olämpligt att han behandlar henne som en piga medan han själv sover middag. Han 

sov middag innan nästa arbete skulle komma via posten. Efter att ha utfört nästa arbete vill han 

ta en promenad före middagen. Barnen har tråkigt eftersom den feta pigan bara sitter och läser. 

Han ifrågasätter varför pigan inte promenerat med barnen och varför de har på sig trasiga 

kängor. Hon svarar att frun sagt att det är för varmt och skyller allt på vad frun sagt. Han går 

ut själv med barnen och kommer hem till sin berusade fru och hennes väninnor.  

När mannen berättar att han gett pigan en tillrättavisning för att barnen gått otvättade 

och med trasiga kängor blir hans fru ledsen och börjar spela martyr som att hon alltid blir 

förolämpad av mannen. Efter en spänd diskussion med hennes väninnor som försvarade frun 

går mannen upp till sitt rum. Frun beklagar sig själv inför sina väninnor. Han går sedan ut i 

trädgården och sätter sig under ett valnötsträd själv. Han tänker på att han givit henne hela sin 

själ och sina känslor och hon har visat sig så hjärtlös, cynisk och förnedrat honom. Andra män 

i trädgården talar om dem och säger att det är skamligt att frun kallar sig för hans slavinna när 

hon endast roar sig och inte sköter något, varken inom hushållet eller något yrke. Det framgår 

även av deras skvaller att frun försökt få in honom på dårhus medan han slavar för att hon ska 

få roa sig. Mannen som sitter under valnötsträdet dör. Männen som suttit och pratat om dem, 

väninnorna och frun kommer springande. Kvinnorna bryr sig inte om mannen som ligger på 

marken utan visar endast frun omtanke som svimmat av synen. De fortsatte att förnedra mannen 

där han ligger, en väninna säger att den usla mannen förtjänat sin lott. Novellen avslutas med 

att en av männen säger till kvinnorna: “-Vet hut, kvinnor, och respekt för familjeförsörjaren!” 

(Giftas: s. 263). 
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I novellen beskrivs pigan vara för lat för att utföra sitt arbete vilket kvinnor beskrivs 

vara i 6 noveller (20%). Fruns väninnor målas upp som elaka, hänsynslösa och hjärtlösa där de 

står och förolämpar mannen när han ligger död på marken. Kvinnan beskrivs som kall och 

hjärtlös i 7 noveller (23%). 

I novellen beskrivs frun som att hon spelar martyr när hon tycker synd om sig på grund 

av hennes tillvaro inför sina väninnor trots att hon faktiskt endast roar sig, hon är därav även 

lat som har avsagt sig alla sysslor och anställt folk för allt. Kvinnor beskrivs eller målas upp 

som att de spelar martyr i 7 noveller (23 %). I novellen är hon även en lögnare eftersom hon 

ljugit för att få in honom på dårhus, hon framställs även som girig som försöker komma åt hans 

pengar. Hon beskrivs genom mannens inre monolog som hjärtlös, rå, och cynisk. Kvinnor 

porträtteras som lögnare eller oärliga i 7 noveller (23%) och som materialistisk och girig efter 

egendom och pengar i 7 noveller (23%). Frun beskrivs också som självisk vilket är den 

egenskap som kvinnor oftast beskrivs som i novellerna, i hela 15 stycken av dem (50%).  

Mannen och familjeförsörjaren vars perspektiv läsaren får följa porträtteras som en 

martyr vilket är en vanlig beskrivning av mannen i novellerna, i hela 14 noveller (46%) beskrivs 

mannen som en martyr. Han arbetar så hårt så han blir sjuk men får ingen uppskattning, de 

enda som ser hans lidande och slit är männen som är vid hotellet. I novellens inledning visar 

sig mannen även omtänksam då han inte vill väcka andra bara för hans skull, därmed 

porträtteras han som osjälvisk och omtänksam. Allt ansvar ligger på honom vilket är 

underförstått i de flesta noveller men uttalas som någon form av lidande hos mannen i 14 

noveller (46%). Mannen är intelligent och lärd vilket männen uttryckligen är i 10 noveller 

(33%). Han uppfattas även som ambitiös och flitig när han jobbar så hårt vilket männen 

beskrivs vara i 10 noveller (33%).  

2. 2. 4 Kvinnan och moderskapet 

 

I flera noveller sker en stor förändring i kvinnas personlighet efter att hon blivit mamma. Ett 

exempel på det är i novellen ”Ersättning”. När mannen och kvinnan gifter sig känner mannen 

ett behov av att stundtals vara ensam med sina tankar medan hon i jämförelse med honom 

uppfattas som sällskapssjuk och i behov av att alltid bli underhållen av sin man likt ett barn. 

Det uppfattas därför som att hon är underlägsen honom intellektuellt. När de får ett barn förstår 

maken att frun är intelligent i allt som rör barnet. Hon får till och med så pass mycket självinsikt 

att hon erkänner att hon varit ett enfaldigt kräk som inte förstår teater och religion. Hon 

framställs nästintill som att hon blir en kvinna när hon blir en moder, innan dess besatt hon 
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barnsliga egenskaper. I 3 noveller (10%) förekommer en stor förvandling hos kvinnan efter att 

hon fött barn som att hennes natur förändras.  

2. 2. 5 Mannen ger och kvinnan tar 

 

Kvinnans porträtteras i 6 noveller (20%) som underlägsen mannen intellektuellt antingen 

genom att vara ointelligent eller obegåvad. Ett exempel på det är i ”Barnet”. I novellen växer 

en pojke upp med enbart kvinnor, han saknar således både fadersfigurer, bröder, vänner av 

samma kön och så vidare. Detta har stor påverkan på pojkens intelligens: “Genom brist på 

likatänkande umgänge och olyckskamrater blev hans förstånd förslöat.”(Giftas: s. 184).  

I novellerna kan man urskilja vilka karaktärsdrag som ofta tilldelas antingen det 

manliga eller kvinnliga könet. En annan viktig aspekt oavsett om det är ett karaktärsdrag som 

inte är vanligt förekommande i novellerna eller om det är ett återkommande mönster är att 

karaktärerna ofta tilldelas egenskaper som är varandras motpol. Exempelvis så beskrivs 

kvinnor som fega i ”Övertro” eftersom de gömmer sig när männen går i krig medan männen 

beskrivs vara modiga. I ”Lurad” framställs mannen som ärlig när han står för att han gift sig 

på grund av dålig ekonomi medan kvinnan framställs som oärlig och som en hycklare när hon 

anklagar honom då hon själv gift sig för att få titel som grevinna. Kvinnan beskrivs som driven 

att uppnå den här typen av status i 5 noveller (16%) och som en hycklare i 5 noveller (16%).  

När det kommer till kärlek beskrivs män och kvinnor på helt olika sätt. I ”Övertro” 

beskrivs mannens kärlek som renare eftersom den är fri från ekonomiska intressen. I ”Den 

brottsliga naturen” framgår det att kvinnor är materialister som inte kan älska för kärlekens 

skull. Detta framkommer även i ”Hans poem” där några män ifrågasätter kvinnans kapacitet 

att älska. De säger “att älska är en manlig egenskap” och ”mannen ger och kvinnan tar emot” 

(Giftas: s. 243). Där fungerar kvinnan och mannen återigen som varandras motpoler där 

mannen framställs som en kärleksfull givare medan kvinnan framställs som en känslokall 

tagare vilket gör att mannen även framstår som martyr. I samma novell beskrivs frun som en 

tyrann. Kvinnor beskrivs som tyranner i 4 noveller (13% av novellerna).  

I novellen ”Mot betalning” använder kvinnan sig av sin sexualitet och kropp för att få 

det hon vill ha utav mannen i äktenskapet. I tre noveller (10 % av novellerna) beskrivs kvinnan 

som prostituerad antingen inom eller utanför äktenskapet. I samma novell beskrivs mannen 

som en fånge i kärlekens bojor, även fast hon förråder honom lyder han hennes minsta vink. 

Män porträtteras på det här sättet i 6 noveller (20% av novellerna).  
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I novellen ”Kärlek och spannmål” illustreras hur naiva och dumdristiga män kan bli när 

de är kära. Mannen tar på sig skulder för att ge kvinnan lyx i vardagen även fast hon inte bett 

om något. Män beskrivs som dumdristiga och naiva endast när det kommer till kärleken och 

det sker i 4 noveller (13%) av novellerna. I samma novell beskrivs kvinnan som beroende av 

andra i form av en inkomstkälla som antingen är hennes fader eller nya make. Hon går direkt 

från fadern till maken och när maken inte kan försörja henne på grund av skulderna hämtar 

fadern henne för att försörja henne tills maken betalat av sina skulder. Kvinnor beskrivs som 

maktlösa och beroende i 3 noveller (10%).  

Även om män och kvinnor porträtteras olika i Giftas så finns det även andra faktorer 

som påverkar hur de skildras. Faktumet att de besitter en viss egenskap eller handlar på ett visst 

sätt i berättelsen avgör inte hur personen skildras. Männen framställdes som otrogna i 3 

noveller (10%) och kvinnan som otrogen i 4 noveller (13%). Både man och kvinna kan i verket 

beskrivas som otrogna men otroheten skildras på olika sätt. När mannen varit otrogen är det 

snarare det onaturliga äktenskapets fel som inte tar hänsyn till att människor utvecklas och 

förändras och eventuellt tappar kärleken för varandra. När kvinnor är otrogna är orsakerna som 

beskrivs att polygami ligger i deras natur och att de är hänsynslösa till deras äkta mäns känslor.  

Det förekommer inte många noveller där kvinnor faktiskt besitter ekonomisk makt i 

form av egendom och pengar men i de fall kvinnor faktiskt har pengar att bidra med i 

äktenskapet och faktiskt dela rollen som familjeförsörjaren väljer kvinnan att inte göra det. Hon 

porträtteras i novellen ”Affär” som snål och ovillig att bidra till familjen vilket gör att frun 

framställs som självisk. 

2. 2. 6 Berättarteknik, perspektiv och dess effekt i novellerna 

 

Hur Strindberg går tillväga för att beskriva karaktärerna är ofta genom ren satir. Kvinnor 

förlöjligas och förminskas genom överdrivna exempel som framställer mannen som martyr och 

offer för kvinnans hänsynslösa beteende. I ”Familjeförsörjaren” framställs ett sådant exempel 

när mannen ligger död på marken medan kvinnorna är respektlösa och hänsynslösa över liket. 

I ”Övertro” jämförs även kvinnliga kända krigare som Jeanne d’Arc med flugor när männen i 

novellen talar om mannens mod och kvinnans feghet. På det sättet förlöjligas kvinnor som 

bevisligen visat sig modiga i strid.  

I novellerna kan även perspektivet och berättarrösten skapa en känsla för karaktärerna. 

I 21 noveller (70%) får vi endast följa mannens inre monolog och tankar vilket gör att vi som 

läsare får en större förståelse och sympati för den manliga karaktären. I de noveller där vi ibland 
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får ta del av en kvinnlig inre monolog får vi även ta del av mannens inre monolog eller så 

porträtteras äktenskapet eller förhållandet genom ett objektivt perspektiv som mestadels 

speglar deras handlingar. Konsekvensen av denna ojämna fördelning är att läsaren kan känna 

mer empati för de manliga karaktärerna eftersom dessa till stor del får mer personlighet genom 

en insikt i personens tankar.  

I novellerna så är majoriteten av de kvinnliga karaktärerna statiska. De framkommer 

inte mycket om deras personligheter och intressen utöver de oftast negativa egenskaper de 

besitter. De kvinnliga karaktärerna utvecklas oftast inte som människor om det inte är 

moderskapet som förändrar deras natur. De manliga karaktärerna däremot är mer dynamiska, 

genom ett mestadels manligt perspektiv i novellerna tar läsaren del av karaktärernas intressen, 

inre tankar, oändliga kärlek, utveckling och framtidsvisioner. 

Lika intressant som det är att visa hur kvinnor och män porträtteras i novellerna för den 

här undersökningen är det att undersöka hur vissa inte porträtteras, det vill säga vilka som 

saknas i novellerna. Ulf Boëthius nämner i sin studie att ogifta förvärvsarbetande kvinnor inte 

skildras i Giftas I.44 De lyser även med sin frånvaro i Giftas II. Det är en novellsamling som 

ska handla om äktenskapet som sådant men med tanke på den kritik som riktas mot alla kvinnor 

och inte bara gifta kvinnor så ger novellerna en relativt ensidig bild av hur kvinnan faktiskt är. 

Om Strindberg genom sina noveller vill visa sin ståndpunkt angående äktenskapet finns det 

även ett visst intresse att porträttera ogifta.  

2. 2. 7 Karaktärsdrag, egenskaper och dess omfattning 

 

För att förstå helheten av den bild av män och kvinnor som skapas genom dessa noveller kan 

vi se till omfånget av egenskaper. Egenskaperna kvinnorna tilldelas är huvudsakligen femton 

negativa egenskaper. De gånger en kvinna porträtteras på ett positivt sätt är när hennes natur 

och personlighet förändras till det positiva genom att hon blir en moder eller genom 

framställningen av idealkvinnan. Om vi tar dem ur ekvationen porträtteras kvinnor generellt 

eller genom karaktärerna i novellerna med flera av de egenskaper jag presenterat i varje novell. 

Hela tre gånger per novell porträtteras kvinnor som någon av ovanstående egenskaper. De 

egenskaper männen tilldelas i novellerna är huvudsakligen sju stycken positiva egenskaper. 

När mannen har vad som skulle kunnat ses som en negativ egenskap eller beskrivning, 

exempelvis att mannen är naiv eller benägen att vara otrogen eller en fånge/slav i äktenskapet 

 
44 Boëthius 1969, s. 337. 
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så är det antingen kvinnans eller äktenskapets fel. Tar vi bort dessa egenskaper ur ekvationen 

skapas bilden av männen i novellerna genom att de porträtteras genom de positiva egenskaper 

som exemplifieras ovan genomsnittligen 3,27 gånger per novell. Den här siffran är högre än 

kvinnornas eftersom de egenskaper som tilldelas männen är färre och förekommer oftare. 

Skillnaden i omfånget av beskrivningen mellan män och kvinnor leder således till att de 

manliga karaktärerna oftast påminner om varandra, de är ofta kärleksfulla, osjälviska och får 

ofta en martyrroll i berättelsen medan Strindberg fokuserar mer djupgående på några av 

kvinnans brister i varje novell.  

2. 3 En jämförelse av bilden som skapas av män och kvinnor genom 

noveller och förord 

I förorden till Giftas beskrivs kvinnor som tyranner, känslokalla, lata, svaga, snåla, själviska, 

ointelligenta eller obegåvade, maktgalna, giriga efter makt och egendom, listiga, orättvisa, 

lögnaktiga, materialistiska. De beskrivs även som att de spelar martyr när det gäller 

kvinnosaken när det egentligen är mannen som är förtryckt i äktenskapet. I förorden framgår 

det även att kvinnor använder sin sexualitet för att få som de vill, män beskrivs däremot som 

kvinnans totala motsats. Han är till skillnad från kvinnan kärleksfull, flitig, intelligent, osjälvisk 

och omhändertagande vilket han visar genom att ta hand om hela familjen och dra hela lasset 

som familjeförsörjaren. 

Den bild av kvinnor och män som skapas i förorden stämmer mycket väl överens med 

den bild som skapas i novellerna vilket även framgår i statistiken. Exempelvis så besitter 

kvinnor egenskapen att vara självisk oftast i novellerna medan män ofta porträtteras som 

osjälviska. Den egenskap som männen oftast beskrivs med är att de är kärleksfulla eller 

romantiker medan kvinnor ofta porträtteras som motsatsen. Sammanfattningsvis så omfattade 

novellerna samtliga beskrivningar om hur män och kvinnor beskrivs i förorden som listades 

ovan.  

En annan intressant aspekt är att i novellerna kan en urskilja Strindbergs ord från 

förordet i Giftas II nästan ordagrant otaliga gånger. Här kommer några exempel på det. I 

novellen ”Den brottsliga naturen” säger en manlig karaktär att vad som än rör kvinnorna ska 

det kosta vare sig det rör sex, äktenskap eller sällskap. I förordet säger Strindberg att kvinnan 

är snål och tar betalt för allt ifrån sitt sällskap till sin gunst. I novellen ”Affär” beskrivs kvinnan 

som snål precis som i förordet i ovanstående exempel.  
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I ”Mot betalning” beskrivs en gift kvinna som använder sig av byteshandel med sex i 

äktenskapet för att få hennes man att utföra politiska handlingar på jobbet i kvinnosakens namn. 

Detta kan tydligt kopplas till förordet där Strindberg säger att kvinnan i prostitution tar betalt 

per gång och i äktenskapet per ackord. 

I ”Hans poem” undrar männen: “När ska vi få höra en sång till mannen diktad av en 

kvinna?” En av männen svarar ”när en kvinna kan älska en man” och de diskuterar 

fortsättningsvis “att älska är en manlig egenskap”.  Detta påminner starkt om förordet där 

Strindberg ifrågasätter samma sak: “Varför finns ej i något lands litteratur en enda lovsång till 

mannen skriven av en kvinna? Därför att hon måst förakta den hon duperat!” (Giftas: s. 146). 

I novellen ”Den brottsliga naturen” ifrågasätts också kvinnors förmåga att älska: “Kvinnor är 

materialister som inte kan älska för kärlekens skull”. Detta förekommer således i många 

noveller. I förordet säger Strindberg “Hon säger att hon vill ha arbete. Det ljuger hon; hon vill 

ha makt och egendom” (Giftas: s. 148). Detta överensstämmer med många noveller där kvinnor 

överlag porträtteras som lata och ovilliga att arbeta. Sammanfattningsvis stämmer 

porträtterandet av män och kvinnor i novellerna väl överens med den bilden som Strindberg 

målar upp i förorden.  

3. Avslutande diskussion 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur Strindberg valt att porträttera kvinnor och män 

och vad han bidrog med för bild av dem i sedlighetsdebatten. Utifrån frågeställningarna har jag 

redogjort för hur de har blivit porträtterade. Det är samma budskap och föreställningar som 

skapas i novellerna som även finns i förorden.  

Genuskontraktet är tydligt och synligt i verket Giftas. Strindberg visar upp mannens 

roll som familjeförsörjaren som en börda. Han illustrerar således att kvinnans roll i hemmet 

inte alls är lika hemsk som mannens och att kvinnan därför inte har det sämre ställt än mannen 

varken genom att vara den förtryckta i förhållandet eller genom hennes arbetsbörda. Samtidigt 

romantiserar Strindberg kvinnans roll som moder, hon blir i flera noveller en bättre människa 

genom moderskapet. Kvinnor som genom novellerna beskrivs som underlägsna mannens 

intelligens visar en helt annan intelligens för uppfostran och annat som rör barnet, hon har hittat 

sin roll i livet. Samtidigt som mannens slit och ansvar kritiseras så kritiseras kvinnor som är 

med och försörjer hushållet. Det kan verka kontraproduktivt om Strindberg önskat minska 

mannens börda i familjen vilket endast kan ske genom fler inkomsttagare. I och för sig kan 

utgifterna även minskas inom hushållet. Höga utgifter inom hushållet är något som kvinnan i 
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äktenskapet ofta beskylls för i novellerna, mycket på grund av hennes lathet som gör att de 

behöver betala för pigor och köksa. Budskapet blir således att om kvinnor gör mer i hemmet 

både med barn och hushåll underlättas bördan för familjeförsörjaren då han kanske slipper 

betala för lika mycket tjänstefolk. Giftas kan därför uppfattas som en vädjan till kvinnor att 

upprätthålla sin del av genuskontraktet och inte avvika från det. I förordet i Giftas II talar 

Strindberg om att kvinnor som inte vill föda barn i äktenskapet begår bedrägeri eftersom de 

inte uppfyller sina plikter (Giftas: s. 150.) Genom det exemplet blir det samtida genuskontraktet 

mycket tydligt.  

Strindbergs förhållningssätt utifrån Hirdmans teori om genuskontrakt är således 

intressant. Före de mer vetenskapligt baserade argumenten på 1800-talet fanns det en syn på 

kvinnor som härstammade från att kvinnan skulle vara en ofullgången man. Synen ledde till 

föreställningar om kvinnor, att de inte kan kontrollera sig och är mer vildsinta och sexuella.45  

Hans beskrivningar av kvinnor är jämförbara med hur kvinnor beskrivs i antika Rom. Däremot 

tar han fram bilden av kvinnan som inte grälar och inte är vild som idealkvinnan, något kvinnor 

borde sträva efter, idealkvinnan är således en mer värdig roll. Den naturliga ordningen som 

Hirdman redovisar är något som Strindberg försöker legitimera med såväl vetenskap och äldre 

illusioner kring hur kvinnor är som människor. Precis som under antiken tar Strindberg upp att 

kvinnor och män fungerar som motsatspar genom olika jämförelser. Han säger att kvinnan är 

lat och mannen driftig och hårt arbetande. Han tar upp att män är modiga och kvinnor fega, 

män är generösa och kvinnor snåla.  

Den här undersökningen har utgått från en intertextuell teoretisk övertygelse som 

innebär att hela litteraturhistorien kan ses som ett stort samtal, att texterna har en dialog med 

varandra. Det finns flera verk som skulle kunna ses som en reaktion på Strindbergs verk, det 

sker åtminstone en dialog mellan olika författare i sedlighetsdebatten. Som tidigare redovisats 

så visar Strindberg kritik gentemot Ibsens Ett dukkehjem. Hans reaktioner gentemot Ibsens Ett 

dukkehjem visar tydligt på hans engagemang kring vissa aspekter av sedlighetsdebatten vilka 

han klargjort både i förordet till Giftas I och novellen ”Ett dockhem”. Som tidigare redovisats 

nämnde Ulf Boëthius att denna novell var ett angrepp mot Ibsens idéer i äktenskapsfrågan.46 

Anna Cavallin belyser i Hushållspolitik att när Pall erövrar och tystar Ottillia så tystar han 

samtidigt Ibsen och karaktären Gullan (Gurli).47 

 
45 Hirdman 2003, s. 30. 
46 Boëthius 1969, s. 328. 
47 Cavallin 2017, s. 273. 



29 
 

Mathilda Malling skrev under pseudonymet Stella Kleve novellen ”Pyrrhussegrar” som 

publicerades 1886. Denna påminner mycket om Strindbergs inledande novell i Giftas som heter 

”Dygdens lön”, denna publicerades 1884. Båda behandlar samma ämne utifrån olika 

perspektiv, det vill säga ett manligt och ett kvinnligt och vad som händer när sexuella fantasier 

och sexualdriften trycks undan på grund av den avhållsamma kulturen. I ”Dygdens lön” ger 

sonen ett löfte om avhållsamhet till sin döende mor. Han trycker tillbaks sin lust och blir väldigt 

sjuk. Han gifter sig tillslut och strax efter att hans barn fötts så avlider han 28 år gammal. 

Läkaren som skrev dödsattesten tänkte att “Plus var för stort och minus var för litet och därför 

åt plus opp minus” (Giftas: s. 53). Han har alltså varit avhållsam för länge och läkare har innan 

hans giftermål talat om underförstått att han behövde ha umgänge med en kvinna för att bli 

frisk. Här kan hans moder och hennes uppfostran ses som en indirekt orsak till hans död. I 

”Pyrrhussegrar” håller karaktären på att dö i lungsot 24 år gammal och enligt läkaren har 

hennes tillstånd förvärrats av hennes hetsiga blod vilket betyder hennes undertryckta sexualitet. 

I novellen får man se återblickar i hennes liv där hon tryckt undan sin sexualitet och lust. Hon 

ångrar sina beslut på dödsbädden och tänker att hon ångrar varje möjlighet hon gjort om intet.  

I ”Pyrrhussegrar” är det mannen som porträtteras som ett objekt för kvinnans lust precis 

i motsats till ”Dygdens lön” där kvinnor blir objekt för lockelse och frestelse. Dessa noveller 

kan med stor sannolikhet bottna i läkaren Drysdales idéer om att sexualitetens drifter är något 

naturligt och som människor varken män eller kvinnor ska avhålla sig ifrån eftersom det 

fungerar som en fysiologisk lag. ”Pyrrhussegrar” skulle således också kunna vara en reaktion 

på ”Dygdens lön” eftersom den publicerades två år efter och behandlade samma ämne. 

Drysdale talade om både män och kvinnors sexualitet och Strindberg fokuserade på mannens 

undertryckta sexualitet. Mallings novell ”Pyrrhussegrar” fyller därför en lucka i denna 

sedlighetsdebatt. 

Även om Strindberg skapade en mycket negativ bild av kvinnor och speciellt av kvinnor 

som var engagerade i den så kallade kvinnosaken, så kan han ändå på grund av sitt provokativa 

och överdrivna sätt fått andra författare som Malling att reagera på hans verk som i sin tur 

författat en motreaktion i form av en novell eller roman. På det sättet kan Strindberg ha bidragit 

till motreaktioner i form av feministiska verk som i sin tur snarare har ifrågasatt och utmanat 

genuskontrakten och skapat en motsatt bild av kvinnor och män som Strindberg syftade att 

skapa.  

Utifrån att urskilja inte bara vad som påstås i Giftas och utförligt uttrycks måste en 

analytiker även se till vilka öppna frågor som ställs, vad som problematiseras både implicit och 

explicit. Det som således problematiseras i Giftas är kvinnor som går utanför, utmanar eller 
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försöker förändra genuskontraktet som genom novellerna är väldigt tydligt. De viktigaste 

resultaten i den här undersökningen är hur August Strindberg valde att porträttera kvinnor för 

att få fram sin ståndpunkt i debatten. De egenskaper han väljer att ge dem är exempel på hur 

kvinnor förminskats och stereotypiseras i århundraden om inte årtusenden med tanke på att 

dessa motsatspar redan diskuterades under antiken. Även om Strindberg i förorden klargör och 

riktar kritik mot medelklasskvinnan och hennes äktenskap fortsätter Strindberg att ge alla 

kvinnliga karaktärer såväl tjänarinnor som fruar vissa egenskaper som exempelvis lat, han var 

således inte konsekvent i det förhållningssättet genom hela Giftas. Sammanfattningsvis 

skapade Strindberg en bild av kvinnor att de är själviska, snåla, lata, självömkande, 

materialistiska, giriga, hjärtlösa, ointelligenta, listiga bland annat. Männen framställs som raka 

motsatsen genom att vara osjälviska, kärleksfulla, martyrer, ambitiösa, intelligenta, lojala och 

ansvariga.  

Yvonne Hirdman menar att genus är ett verktyg för att komma ifrån den uppdelning av 

könsroller som länge funnits.48 Därför är det först när vi förstår vad det finns för föreställningar 

om könen som vi faktiskt förstår genus. Föreställningar har skapats och återskapats av personer 

som Strindberg, det vill säga personer som haft inflytande genom litteratur eller andra medier 

som når ut till en bred publik. Inte enbart författare utan generellt personer med stort inflytande 

över den bredare massan.  

I tidigare forskning redovisades kvinnans kamp i sedlighetsdebatten och hur kvinnor 

motades ut ur sfärer som ansågs manliga, exempelvis litteraturen. Manliga författare gjorde 

mycket för att förminska och förlöjliga de kvinnliga författarna. Som tidigare nämnts så kallade 

författare som Brandes sig underförstått för kvinnorättskämpe samtidigt som han kallar kvinnor 

för okunniga: ”Jag vill inte se kvinnosaken, som jag allena har fört fram här i Norden och i 

åratal ensam kämpat för under förföljelse från alla håll, förvanskad av okunniga kvinnor…”.49  

I förordet till Giftas I förminskade Strindberg de kvinnliga författarna och misskrediterande 

dem genom att hävda att på grund av att de var i barnlösa äktenskap hade deras ord i denna 

debatt ingen betydelse. Dessa beskrivningar av kvinnor skulle således kunna vara ett medel för 

att kontrollera kvinnor och hålla dem ifrån manliga sfärer där kvinnor sågs som konkurrenter. 

Det är först när vi synliggör dessa föreställningar som skapats och som hela tiden återskapas 

som vi kan skapa en gemensam medvetenhet kring dessa stereotypiska beskrivningar som är 

till för att hålla kvinnan underordnad mannen.  

 
48 Hirdman 2003, s. 14. 
49 Hjort-Vetlesen 1993, s. 338.  
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Cavallin diskuterade hur kvinnofrågan utgör en hotbild mot männen och hur Strindberg 

genom Giftas målar upp en bild av att det är själva maskuliniteten som hotas.50 Hjort-Vetlesen 

diskuterar att det är identiteten hos männen som familjeförsörjare som hotas.51 Ser en till 

verkets samtid vet vi att kvinnor nyligen börjat studera vid universitet och ta plats som 

författare vilka tidigare varit manliga sfärer. Reaktionerna från män som Strindberg och 

Brandes kan möjligtvis vara ett resultat av så kallad manlig backlash. Manlig backlash betyder 

ett bakslag för mannen och en reaktion som är ett resultat av kvinnans framgång. Detta kan ske 

när kvinnor kan konkurrera med männen i arbetslivet och dessutom konkurrera om platsen som 

familjens överhuvud. Vad ska mannens identitet i familjen vara om han inte är överhuvudet? 

Hotbilden kommer därför in både i den privata som i den offentliga sfären.  

Avslutningsvis är inte detta något som slutat hända om vi ser till vår samtid. År 2020 

publicerades en avhandling vid namn Reaching for equality där nationalekonomen Sanna 

Ericsson redogjorde ett resultat som visar att när kvinnans inkomst och ekonomiska 

självständighet ökar fördubblas risken att behöva söka vård för misshandel i jämförelse med 

medelvärdet. Enligt Ericsson stämmer resultaten i hennes undersökning överens med teorin om 

manlig backlash. Hon förklarar även fenomenet manlig backlash ytterligare och hävdar att 

främsta drivkraften i teorin om manlig backlash skapas när de traditionella könsnormerna bryts 

och skapar stress och ångest hos maken.52  

Det skulle således vara intressant att göra en undersökning genom att kartlägga hur 

litteraturen speglat sin samtids förändringar och hur offentliga manliga personer reagerar mot 

dessa förändringar för att undersöka och pröva teorin om manlig backlash. Används samma 

verktyg som i Giftas även i andra tidsperioder för att bromsa det som Strindberg kallat för ”den 

så kallade Kvinnosaken”?  

 

 

  

 
50 Cavallin 2017, s. 371. 
51 Hjort-Vetlesen 1993, s. 338. 
52 Sanna Ericsson, Reaching for equality – essays in education and gender economics, Lund: Media-Tryck, 

Lund University 2020, s. 151.  
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