
Ventilerad: 2011-02-14 Beteckning:   C1265 
Betyg: G 
Handledare: Anna Cullhed 
Examinator: Eva Heggestad 
  
 
 
 

 
 
 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 
 

 
 

Sex, maktutövande och kriminalitet 

En komparativ genusteoretisk studie av Defoes 

Moll Flanders och Nabokovs Lolita 
 

 
Sophia Eklund 

 
 
 
 

 
Litteraturvetenskap C 

 
 

 

 

  

 



2 
 

Innehåll 

Inledning 3  

Äktenskap och patriarkat 7                                                                                                                   

Moll Flanders 7                                                                                                                                       

De två bröderna 7                                                                                                                                    

Kvinnor och män. Lancashiremannen och banktjänstemannen 9                                                                                                                   

Incest 12                                                                                                                                       

Lolita 15                                                                                                                                       

Annabel Leigh 15                                                                                                                               

Kvinnor och nymfetter. Monique och Valeria 16   

De två damerna Haze 18                                                                                                                         

Genus och kriminalitet 22  

Moll Flanders 22 

Den kriminella kvinnan 22    

Newgate. Den ångrande synderskan 25 

Lolita 27 

Den kriminelle mannen 27    

Mördaren 31                                                                                            

Sammanfattning 33     

Litteratur 36 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                         

 

 

 

 



3 
 

                                                          Inledning 

Tvåhundra år skiljer Daniel Defoe och Vladimir Nabokov åt, men de har båda skrivit varsin 

roman som, tidsavståndet till trots, har vissa likheter. Det är de här romanerna och deras 

likheter som ska granskas i den här uppsatsen, nämligen Defoes Moll Flanders (1722) och 

Nabokovs Lolita (1955). Daniel Defoe publicerade sin roman år 1722. Verkets fullständiga 

titel, The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders, kan fungera som en 

beskrivning av hjältinnans liv. Molls liv är präglat av både lycka och olycka. Hon är en fiktiv 

kvinnogestalt som hamnar i svåra och utsatta situationer. De här situationerna driver henne till 

kriminella handlingar som stöld och bigami, för att överleva. Men hon får även uppleva lycka 

i harmoniska äktenskap och bättre tillvaro i slutet av romanen. Under hela romanen har män 

stor betydelse för Molls tillvaro. Genom att gifta sig med dem skapar sig Moll, ofta, en mer 

stabil och ibland lycklig tillvaro. Samtidigt kan relationerna leda till de utsatta, olyckliga 

situationer som driver henne till kriminalitet. Vladimir Nabokov publicerade Lolita år 1955. 

Romanen skildrar den intellektuelle mannen Humbert Humbert och hans sexuella attraktion 

av en tolvårig flicka, Lolita. En attraktion som driver honom till att kidnappa Lolita och 

utnyttja henne sexuellt. Humberts relation till kvinnor och hans pedofili präglar en stor del av 

romanen. Han inleder förhållanden med vuxna kvinnor, men det är barnet han åtrår och det är 

den här åtrån som driver honom till hans kriminella gärningar.        

      Syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera Moll Flanders och Humbert 

Humberts relation till det motsatta könet och deras kriminalitet och lyfta fram ett nytt sätt att 

läsa de här två romanerna. Även skillnaderna mellan könen och att verken fungerar som 

fiktiva bekännelser kommer att diskuteras. Männens överställda position och maktutövande 

gentemot kvinnorna är det genomgående ämnet för hela uppsatsen och är därför en viktig 

punkt. Det är nämligen det som formar Moll och Humbert mest och driver dem till 

kriminalitet. Deras positioner i det patriarkala samhället får stor betydelse för deras liv. Både 

likheter och skillnader mellan de litterära gestalterna i Moll Flanders och Lolita kommer att 

diskuteras. Ämnet för uppsatsen är relationen mellan könen och hur denna relation präglar 

kriminalitet och sexualitet. Den tidigare forskningen har granskat det här i båda romanerna, 

men i den här uppsatsen ska Moll Flanders och Lolita analyseras sida vid sida och jämföras 

med varandra. Eftersom det är relationen mellan könen som huvudämnet för uppsatsen, är 

genusteori en väsentlig utgångspunkt. 

      Huvudidén med den här uppsatsen är att visa hur en roman från 1700-talet kan föra dialog 

med en som skrevs mer än tvåhundra år senare. Även om det inte rör sig om direkta 
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influenser, har dessa romaner ändå gemensamma inslag. Den här uppsatsen ska lyfta fram 

dessa genom att ta upp likheter och skillnader genom att framhäva dialogen mellan 

romanerna. Dialogen är väsentlig vid granskningen av likheter och skillnader.    

      Metoden som ska användas är illustrativ komparation. Tanken med den här formen av 

komparation är att lyfta fram nya sätt att läsa dessa verk, vilket är meningen med den här 

uppsatsen. Teorin som är väsentlig för uppsatsens ämne är genusteorin. Den genusteoretiska 

text som ska användas är Yvonne Hirdmans artikel ”Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning” som finns i antologin Litteratursociologi (1997) redigerad av 

Lars Furuland och Johan Svedjedal. Hirdmans teorier går ut på att det finns två principer: den 

ena är isärhållandet (diktonomin) – att manligt och kvinnligt ska skiljas åt, den andra är 

hierarkin – att det manliga är samhällets etablerade norm och står över det kvinnliga. Med de 

här två principerna förklarar Hirdman hur genussystemet fungerar och hur det påverkar mäns 

och kvinnors liv. Eftersom Moll Flanders skrevs på 1700-talet och Lolita på 1900-talet, är det 

historiska avståndet stort, men granskas de två romanerna ur genusteoretiskt perspektiv 

påverkas detta avstånd. Även om livsvillkoren för kvinnor på 1700-talet skiljer sig från de 

som gäller för kvinnor som lever tvåhundra år senare, är samhället fortfarande 

mansdominerat. Det är fortfarande männen som styr och vägen till det jämställda samhället är 

ännu lång. De fiktiva hjältinnorna Moll och Lolita lever båda i uppdiktade samhällen där de är 

underställda männen utan samma möjligheter. Olika samhällen, men liknande isärhållning 

och liknande hierarki. Används genusteori vid granskning av Moll Flanders och Lolita 

minskar avståndet mellan verken. Dessutom möjliggör genusteoretiskt perspektiv ett nytt sätt 

att läsa och analysera de här romanerna och kan förklara de fiktiva karaktärernas handlingar.           

      Frågeställningarna som ska diskuteras och besvaras är: hur skildras relationen mellan man 

och kvinna i Moll Flanders och Lolita? Vad har Molls respektive Humberts position i det 

patriarkala samhället för betydelse för deras kriminalitet?  Den första frågeställningen, om 

relationen till det motsatta könet kommer att analyseras under rubriken: ”Äktenskap och 

patriarkat” och kommer att granskas först. Den andra frågeställningen om kriminaliteten ska 

diskuteras under rubriken: ”Genus och kriminalitet” och kommer att granskas därefter. En 

sammanfattning, där större delen av jämförelserna kommer att göras, ska avsluta uppsatsen.  

      Primärlitteraturen som kommer att användas är en The Shakespeare Head Edition upplaga 

av Moll Flanders från 1927, som är en återgivning av upplagan från 1722 och är uppdelad i 

två volymer. The Library of Americas upplaga av Lolita från 1996, som återger upplagan från 

1955, samt Nabokovs egna noteringar.  
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      Moll Flanders och Lolita är båda varsin del av ett omfattande forskningsområde.  

Maximillian E. Novak och John Robert Moore har skrivit flera litterära och biografiska 

studier om Defoe och hans verk. Moore och Novak har båda fokuserat på författarens 

biografi, men Novak har även studerat Defoes skönlitterära verk med fokus på Moll Flanders, 

Robinson Crusoe och Roxana. I Defoe and the Nature of Man (1963) har Novak skrivit om 

hur samhället skildras hos Defoe och om Molls kriminalitet och förhållande till det motsatta 

könet. Ellen Pollak, Ian A. Bell och John Rietz är andra forskare som har analyserat Moll 

Flanders i artiklar som finns i en Norton Critical Edition av Moll Flanders (2004), vilka har 

kommit till användning vid analysen. Bells artikel, ”Moll Flanders, Crime and Comfort” 

(1985) och Rietz’, ”Criminal Ms-Representation: Moll Flanders and the Female Criminal 

Biography” (1991) diskuterar och analyserar kriminaliteten. Pollaks artikel, ”Moll Flanders, 

Incest and the Structure of Exchange” koncentrerar sig på incesttemat. En annan forskare, 

Reinhard Uhrig skriver i Changing Ideas, Changing Texts: First-Person Novels in the Early 

Modern Period (2001) om hur Molls personlighet formar hennes liv. Generellt sett har den 

tidigare forskningen om Moll Flanders fokuserat på kriminaliteten och hjältinnans 

förhållanden till det motsatta könet, men Novak har även iakttagit den ekonomiska aspekten. 

Ellen Pifer har publicerat en uppsatsantologi om Lolita och skrivit en etisk studie av 

Nabokovs verk. Andra forskare som har skrivit om Lolita är Carl Proffer, som har analyserat 

den litterära stilen och Nina Allan, som i Madness, Death and Disease in the Fiction of 

Vladimir Nabokov (1994) har skrivit om hur motiv som död, galenskap och fysisk eller 

psykisk sjukdom skildras i Nabokovs verk. Julian W. Connolly gör en genomgripande analys 

av hela romanen i A Reader’s Guide to Nabokov’s Lolita (2009). Den tidigare forskningen om 

Lolita har koncentrerat sig på den språkliga estetiken och förhållandet mellan Humbert och 

Lolita.  

      Av de här sekundärlitterära texterna har Defoe and the Nature of Man av Maximillian E. 

Novak, Changing Ideas, Changing Text: First-Person Novels in the Early Modern Period av 

Reinhard Uhrig, ”Moll Flanders, Incest and the Structure of Exchange” av Ellen Pollak, 

”Criminal Ms-Representation: Moll Flanders and the Female Criminal Biography” av John 

Rietz och ”Moll Flanders, Crime and Comfort” av Ian A. Bell valts ut till de delar av 

uppsatsen som analyserar Moll Flanders. De här texterna koncentrerar sig på kriminaliteten 

och Molls förhållande till det motsatta könet. De texter som har vals ut till den del som 

fokuserar på Lolita är Madness, Death and Disease in the Fiction of Vladimir Nabokov av 

Nina Allan och A Reader’s Guide to Nabokov’s Lolita. Connolly analyserar hela romanen, 

medan Allan koncentrerar sig på de delar som rör död, sjukdom och galenskap. Både Allan 
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och Connolly tar upp Humbert, hans brott och relation till det motsatta könet. Urvalet av 

sekundärlitteratur har gjorts efter hur forskarna har genomfört sina analyser och vad de har 

valt att koncentrera sig på. Även om ämnena för deras verk och den här uppsatsen är 

gemensamma, finns en skillnad. De tidigare forskarna har inte använt genusteori som 

utgångspunkt vid analys, vilket kommer att användas här. Genom att välja deras texter och 

ställa deras argument mot de som finns i uppsatsen möjliggörs dialog och argumentation med 

tidigare forskning. 

      Den här uppsatsen är en komparativ studie av Moll Flanders och Lolita med en 

genusteoretisk utgångspunkt. De tidigare forskarna har inte gjort några jämförelser mellan 

dessa verk och har inte heller använt sig av genusteori vid sina analyser. Vad den här 

jämförelsen kan bidra med är ett nytt sätt att läsa och tolka dessa verk.                    

                                          

                                          

 

                                          

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                                             Äktenskap och patriarkat  

Moll Flanders 

De två bröderna  

Tidigt i romanen möter Moll två män som kommer att få en ödesdiger betydelse för hennes 

liv: de två bröderna i vars hem hon vistas. Den äldre brodern blir hennes förste älskare. I sin 

relation med sin förste älskare är Moll passiv och underställd mannen: ”I struggled to get 

away, and yet did it but faintly neither, and he held me fast, and still kiss’d me,”.
1
 I citatet här 

skildras Molls underställda position gentemot sin älskare vid deras första kyss. Hon är inte 

beredd på vad som sker och försöker komma undan, men förmår inte avbryta kyssen. Mannen 

märker hennes osäkerhet och försök att komma undan, men han utnyttjar hennes bristande 

erfarenhet i syfte att driva sin vilja igenom och tillfredsställa sina behov. I den här relationen 

är det han som tar initiativen och är den aktiva parten. Det är han som bestämmer när de ska 

träffas, när de ska kyssa varandra, när de ska älska med varandra, etc. Han utnyttjar sin 

överställda position gentemot Moll. Mannen stärker här sin position genom att utnyttja 

kvinnan.  

      Den här relationen är ett träffande exempel på det maktutövande som skapas genom de 

isärhållande och hierarkiska principerna som Hirdman diskuterar.
2
 Principerna handlar om att 

etablera och acceptera det manliga som norm, samt skilja på manligt och kvinnligt och på så 

vis legitimera männens överställda position. Om det manliga inte blandas med det kvinnliga, 

ökar mannens möjligheter att hävda sitt kön som norm. Genom att utnyttja Moll visar han att 

det är hans initiativ som gäller. Vad den äldre brodern gör är att han använder sig av sexuell 

dominans för att bejaka och leva ut sin sexualitet. Han är en man som har ett behov av att 

dominera kvinnan, för att på så vis få sin manlighet bekräftad.  

      I början av deras relation viker sig Moll och ger efter för den äldre brodern. Hon intar en 

passiv ställning genom att motståndslöst låta honom få göra som han vill, men hon förblir inte 

passiv. När älskarens yngre bror förälskar sig i Moll och vill gifta sig med henne, sker en 

vändpunkt. Moll inser sin situation: ”now I repented heartily my Easiness with the eldest 

Brother, not from any Reflection of Conscience, for I was a stranger to those things, but I 

                                                           
1
 Daniel Defoe, The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders vol. I (1722), Oxford, The 

Shakespeare Head Edition, 1927, s. 17.  
2
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Litteratursociologi, red. 

Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund, Studentlitteratur, (1988) 1997, s. 406. 
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could not think of being a Whore to one Brother, and a Wife to the other”.
3
 Den här insikten 

är orsaken till vändpunkten. Moll inser att om hon ska klara sin situation, måste hon själv göra 

något åt den. Det här är vändpunkten som kommer att påverka hela hennes liv. Det är en del 

av hennes utveckling från passiv till aktiv. Moll börjar bli den initiativtagande kvinna hon 

kommer att vara för resten av sitt liv. Vändpunkten består i att hon fattar ett eget beslut. 

Incidenterna med de två bröderna är på så vis avgörande för hennes framtid. En annan viktig 

detalj angående den här vändpunkten är att Moll förlorar oskulden i sin relation med den äldre 

brodern. I det här fiktiva samhället med hederskultur är det viktigt att kvinnan är oskuld tills 

hon ingår äktenskap. Vilket innebär att när Moll förlorar den utan att vara gift, bryter hon mot 

de etablerade normerna angående sexualitet. Genom att bryta mot dessa normer, hamnar hon 

utanför samhället. Dessutom brukar de kvinnor som mister oskulden utanför äktenskapet 

betraktas som förlorade och vanärade. Moll förstår att om hon ska kunna undvika detta, måste 

hon inta en aktiv och initiativtagande roll.       

      Den äldre brodern ger henne pengar och Moll är, som även Uhrig har noterat, en kvinna 

som strävar efter social och materiell status och pengar kan ge henne det.
4
 Men Uhrig tar inte 

upp orsaken till denna strävan. En anledning är att hon inte har något eget hem eller familj 

och om hon skulle lämnas ensam utan pengar, skulle hon tvingas leva i misär och prostitution. 

Om hon har pengar har hon en möjlighet att klara sig, även om hon skulle bli lämnad ensam. 

För henne handlar pengar även om överlevnad. Det är således viktigare för Moll att vara med 

en man som förser henne med pengar än med någon som är vänlig och pålitlig.  

      När det gäller äktenskap har Novak noterat att den äldre brodern visserligen lovar att gifta 

sig med Moll, men inte efter att hon blivit hans älskarinna. Novak menar att det här skulle 

betyda att den äldre brodern aldrig menade vad han lovade.
5
 Vilket är sant. Han hävdade 

visserligen att han älskade henne, men syftet med det kan ha varit att stärka den egna 

ställningen. Han gör det genom att utnyttja hennes bristande erfarenhet. Genom att även påstå 

att han älskar henne, lurar han henne att tro att han menar vad han lovar och får ett ökat 

övertag gentemot henne. Hans löfte var ingenting annat än ett försök att utnyttja henne mer. 

Det är han som bryter deras förhållande. Orsaken till att han gör det är att han inte får ut något 

mer av relationen. För honom handlade det enbart om en tillfällig sexuell förbindelse, som 

bara hade betydelse så länge det gav honom någon tillfredsställelse. Han tröttnar helt enkelt 

                                                           
3
 Defoe, (1722) 1927, vol. I, s. 27. 

4
 Reinhard Uhrig, Changing Ideas, Changing Texts: First-Person Novels in the Early Modern Period, band 60, 

Frankfurt am Main, Mikrokosmos (Peter Lang), 2001, s. 138 f.  
5
 Maximillian E. Novak, Defoe and the Nature of Man, Oxford, Oxford University Press, 1963, s. 100. 
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och vill åter bli fri för att få möjligheten att söka efter en ny förströelse. Efter brytningen med 

den äldre brodern, gifter sig Moll med den yngre, men hon blir änka och lämnas ensam.               

Kvinnor och män. Lancashiremannen och banktjänstemannen   

Moll är, efter att ha blivit änka, ensam i världen. Under den här tiden lär hon sig mer om hur 

det är att vara en ensam, utsatt kvinna i ett samhälle där mannen styr och står över kvinnan i 

den sociala hierarkin. Det är nu hon till fullo inser sin situation. Eftersom hon är kvinna i ett 

samhälle där hon är underställd männen, blir pengar väsentligt för henne. Om hon har pengar, 

kan hon lättare undvika misär och prostitution och har eventuellt ökade chanser till ett säkert 

giftermål. Pengar ger anseende och genom att gifta sig med en rik kvinna kan en man få höjd 

status. Det här är viktigt för en man i ett utpräglat patriarkalt samhälle. Pengar gav högt 

anseende i sociala kretsar. En rik man fick hög status, eftersom han oftast fick företräde till 

högre ämbeten och kunde på så sätt stärka sin position. 

      Moll är dessutom beroende av männen när det gäller trygghet och ekonomi. Den man hon 

gifter sig med är den ende hon har. Det är främst genom äktenskap som Moll kan säkra sin 

ekonomi och få en trygg tillvaro. Förlorar hon en man, förlorar hon allt. Orsaken till det här är 

den hierarkiska principen som Hirdman diskuterar vid förklaringen av genussystemet och dess 

uppbyggnad.
6
 Den här principen handlar om att det manliga är den accepterade normen och 

att det innebär att männen har en högre ställning. Eftersom Moll är kvinna och har en lägre 

ställning gentemot männen, har hon inte samma möjligheter att skapa sig ett eget liv och att 

hon dessutom ofta saknar vänner och anhöriga som kan hjälpa henne gör hennes situation mer 

utsatt. Det är därför som äktenskap är viktigt för Moll, för att giftermål kan ge henne en stabil 

tillvaro och ekonomi.     

      Hon kommer ofta i kontakt med män som skiljer sig från de hon känt tidigare: ”these Men 

were too wicked, even for me; there was something horrid and absurd in their way of Sinning, 

for it was all a force even upon themselves; they did not only act against Conscience, but 

against Nature,”.
7
 Citatet skildrar Molls uppfattning av dessa män. Hon får uppleva en, för 

henne, helt ny sida av den maskulina naturen. Här har hon att göra med män som gör vad de 

vill utan att ta någon hänsyn. Vad hon reagerar på är inte vad de gör utan hur de handlar. Vad 

dessa män gör är att de dricker sig berusade och/eller går till prostituerade, utan att egentligen 

reflektera vad de gör eller huruvida deras handlingar är omoraliska och upprepar dessa 

handlingar konstant: ”he repeats the Crime, and thus he goes every Day one Step onward of 

                                                           
6
 Hirdman, (1988) 1997, s. 404. 

7
 Defoe, (1722) 1927, vol. I, s. 64. 
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his way to Destruction.”
8
 Även om Moll uppfattar de här männen som obehagliga och 

grymma, får hennes möten med dem betydelse för hennes nuvarande situation. Det är de här 

männen som får Moll att reflektera över sin framtid. Hon inser att om hon inte gör något åt sin 

situation, har hon en mörk och osäker framtid framför sig. På så vis fungerar de här männen 

som en varning. De får henne att inse att om hon inte gör något, så kommer hennes tillvaro att 

bli så svår att den skulle kunna driva henne till att sluta som prostituerad, till att bli en av de 

kvinnor som faller offer för de här männen. Anledningen till att Moll skulle hamna i den 

situationen är att männen är lika fattiga som hon själv och att det är fattigdomen som driver 

dem till deras omoraliska handlingar. Molls fattigdom skulle kunna driva henne till 

prostitution och hon skulle då bli sexuellt utnyttjad av männen. 

      Under större delen av sitt liv är Moll underställd männen, men det finns en man vars like 

hon är: Jemy, av henne ofta kallad för Lancashiremannen. De är varandras likar i avseendet 

att de båda bedrar varandra. Hon bedrar honom genom att utge sig för att vara förmögen och 

han henne genom att, utan hennes vetskap, spendera en stor summa pengar. Trots att de är 

oärliga mot varandra är deras förhållande relativt jämställd. I deras förhållande finns inte 

någon hierarkisk norm eller något isärhållande. Lancashiremannen framställs inte som om det 

ligger för honom att hävda sin överställda position gentemot Moll och hon har friheten att 

hävda sig mot honom: ”I said to him, well, you shall go away from me no more, I’ll go all 

over the World with you rather”.
9
 Citatet här är ett exempel på hur Moll klargör för sin 

Lancashireman att hon inte tolererar att han lämnar henne. Hon visar att hon inte kommer att 

tillåta att han behandlar henne hur som helst. Att han dessutom respekterar hennes vilja 

stärker jämlikheten i deras relation.  

      En annan avvikande relation är Molls äktenskap med en banktjänsteman. Det här 

förhållandet är avvikande i avseendet att Moll lever ett mer traditionellt liv som hustru: ”I 

abhorred the Levity and Extravagance of my former Life, so I chose now to live retir’d, frugal 

and within ourselves”.
10

 På så sätt är livet i hennes sista äktenskap annorlunda mot de tidigare 

och det liv hon levde tidigare. Hon skildrar det som ett lugnt och tillbakadraget liv, men tryggt 

och stabilt. I det här äktenskapet är hennes tillvaro som mest stabil. Hon är inte ensam och 

utsatt, hon har ekonomisk trygghet, hon har en man som hon kan lita på. Däremot är det inte 

lagligt eftersom hon fortfarande är gift med Lancashiremannen. Så även om det här livet är 

mer tryggt och traditionellt, är det oärligt och mot lagen.                  

                                                           
8
 Defoe, (1722) 1927, vol. I, s. 65. 

9
 Defoe, (1722) 1927, vol. I, s. 164. 

10
 Defoe, (1722) 1927, vol. II, s. 1. 
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      Hon lär sig något nytt om skillnaderna mellan könen: ”The Men had such Choice every 

where, that the Case of the Women was very unhappy; for they seem’d to Ply at every Door, 

and if the Man was by great Chance refus’d at one House, he was sure to be receiv’d at the 

next.”
11

 Vad som skildras i citatet här är en av de mest utmärkande skillnaderna mellan utsatta 

män respektive kvinnor. Att en man har större möjligheter än en kvinna att få hjälp. Vad Moll 

lägger märke till är att folk oftare öppnar dörren för en man, medan kvinnor oftast får knacka 

på förgäves. En anledning till att utsatta kvinnor ofta blir avvisade kan vara att deras situation 

ofta driver dem till prostitution. Faktum är att folk ofta försöker hålla prostituerade på 

avstånd, vilket kan förklara varför de utsatta kvinnorna i Moll Flanders inte blir insläppta. 

Novak lyfter fram en intressant infallsvinkel angående Defoes syn på prostitution. Han 

påpekar att Defoe ansåg att det var männen som ensamma var skyldiga till att prostitution 

ägde rum.
12

 Det stämmer om man ser till det faktum att det är männen som utnyttjar de 

prostituerade kvinnorna, men å andra sidan har vi det patriarkala samhället som bygger på den 

hierarkiska isärhållningen mellan könen och det som Hirdman kallar ”genuskontrakt”. Ett 

genuskontrakt är flera olika föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i 

det sociala livet och yrkeslivet.
13

 Eftersom det är genuskontrakten som stärker männens makt, 

genom att låta mannen förföra kvinnan eller ha företräde till höga positioner i samhälls-och 

yrkeslivet, blir samhället i sig själv den grundläggande orsaken till prostitution. Det är 

förvisso män som utnyttjar prostituerade, men dessa män skulle inte ha lika stort inflytande, 

kanske inte ens existera, om samhällets patriarkala normer inte hade den struktur som orsakar 

eller förespråkar förtryck mot kvinnor.      

      Om man ser till helheten, så är det tydligt att det är männen som är orsaken till Molls 

utsatthet, men ibland händer det att hon får tillfälle att ge tillbaka. Ett exempel på ett sådant 

tillfälle är en händelse som äger rum i samma veva som Moll gör denna iakttagelse angående 

utsatta män respektive kvinnor. Vad som händer är att Moll startar en förtalskampanj mot en 

kapten, som har övergett en kvinna som han har uppvaktat tidigare. Resultatet blir att 

kaptenen blir utstött och förlorar allt: ”the Captain was laugh’d at in all Companies, and was 

ready to hang himself;”.
14

 I den här situationen vänder sig två kvinnor mot en ensam man och 

förstör hans liv. Syftet är hämnd, men genom att låta genomföra förtalskampanjen blir Moll 

som männens like i handling. Hon är kvinna som hamnat i utsatta och svåra situationer på 

grund av män. Nu ser hon till att en man hamnar i en lika svår situation, som de hon har 
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genomgått. Dessutom är det hon som föreslår förtalskampanjen. På så vis blir den övergivna 

kvinnans hämnd, indirekt, även Molls. Den här händelsen är de förtrycktas hämnd på 

förtryckaren, men samtidigt sker här vad Hirdman kallar att illegitimera den manliga 

normen.
15

 Genom att de två kvinnorna vänder sig mot en man och försätter honom i lika svår 

och utsatt situation som de själva befinner sig i, sker en förändring av den hierarkiska 

isärhållningen. De förtryckta kvinnorna vänder sig mot den förtryckande mannen och hämnas 

genom att förtrycka honom. På så vis blir kvinnorna nu överställda mannen och det är 

förändringen av den hierarkiska isärhållningen.  

      I samband med den här händelsen kommer hon i kontakt med en ny man, som hon gifter 

sig med: ”And thus I got the Fraud of passing for a Fortune without Money, and cheating a 

Man into Marrying me on pretence of it;”.
16

 Moll lurar således en man att gifta sig med henne, 

genom att utge sig för att vara mer förmögen än vad hon är, men den övervägande 

problematiken är inte det faktum att hon bedrar honom, utan det att Moll fortfarande är gift 

med en annan man. Hon begår bigami, men det finns ett annat problem angående Molls 

äktenskap. Ett problem som är lika allvarligt och olagligt som bigami, om inte mer.  

Incest  

Moll och hennes make flyttar till hans mor i Virginia. Allt är bra mellan Moll och hennes 

man, tills hennes svärmor berättar för Moll om sig själv och sitt liv. Svärmoderns berättelse 

uppdagar ett obehagligt faktum för Moll: ”this was certainly no more or less than my own 

Mother, and that I had now two Children, and was big with another by my own Brother, and 

lay with him still every Night.”
17

 Vad Moll inser är att hennes svärmor är hennes mor och att 

hennes make är hennes bror. Genom att gifta sig med sin tredje man begår hon således inte 

bara bigami utan även incest.  

      Ett intressant faktum är att Moll inte funderar över huruvida incest är ett brott mot 

människan: ”I was not much touched with the Crime of it, yet the Action had something in it 

shocking to Nature, and made my husband even nauseous to me.”
18

 Vad Moll reagerar på är 

att handlingen var mot naturen. För henne är den vetskapen svårare än själva brottet. Novak 

hävdar dessutom att Defoe ansåg att incest var ”a violation of the laws of God and nature.”
19

 

Hur Defoe såg på incest, kan påverka skildringen av den incestuösa situationen i Moll 
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Flanders, eftersom det som skildras i citatet angående Defoes syn på incest även är hur Moll 

uppfattar situationen. Det här kan tolkas som att Defoe låter sina egna åsikter komma till 

uttryck genom sin hjältinna.  

      Pollak lyfter fram ett intressant faktum angående Molls incestuösa äktenskap. Genom att 

gifta sig med sin bror, bryter Moll mot samhällets etablerade äktenskapliga normer och att 

hon dessutom är den som tar initiativet att gifta sig med honom, genom att bedra honom, 

innebär att hon tar det avgörande steget som krävs för att bryta den sexuella normen.
20

 Sett ur 

genusteoretiskt perspektiv är den här händelsen ett illegitimerande av det patriarkala 

samhället. Det är en kvinna som bryter mot de sexuella och äktenskapliga normer som är 

accepterade och etablerade av patriarkatet. Dessutom lurar hon en man att bli delaktig i detta 

normbrott, vilket innebär att hon blir den som tar initiativet och genomför en radikal 

förändring av sexualiteten. Genom att vara den initiativtagande parten gentemot mannen, 

försvagar hon mannens överordnade position utan att han märker det. Moll bryter således inte 

bara de sexuella tabun, utan även hela samhällets. Men å andra sidan är hon själv ovetande 

om vad hon gör. Så även om hon bryter mot normen, är hon inte medveten om det. Hon är 

ovetande om att mannen hon har bedragit är hennes bror. Det innebär att hon, utan att vara 

medveten om det, bedrar sig själv.  

      Det finns två sidor av den här händelsen: å ena sidan är det ett brott mot de sexuella 

normer som är rådande i det patriarkala samhället och å andra sidan är det ett dubbelt 

bedrägeri i avseendet att Moll lurar en man att gifta sig med henne, samtidigt som hon lurar 

sig själv in i ett incestuöst förhållande. Samtidigt finns det en skillnad. Mannen kunde 

möjligen ha upptäckt att hon inte var så förmögen som hon utgav sig för att vara, medan Moll 

sannolikt omöjligt kunde ha fått veta att mannen var hennes bror, om hon inte hade frågat sin 

svärmor om dennas tidigare liv. Det faktum att Moll bedrar sig själv har även Pollak noterat.
21

 

Men Pollak tar inte upp skillnaden mellan Molls bedrägeri mot brodern och bedrägeriet mot 

sig själv.      

      Den incestuösa insikten påverkar hennes förhållande till sin man. Hon ser inte längre 

honom som sin make, utan blir avvisande mot honom och vill inte längre vara nära honom. 

Eftersom hon nu vet att han är hennes bror blir det omöjligt för henne att leva med honom 

som hans hustru. Eftersom han inte vet att hon är hans syster, leder Molls agerande till en 

konflikt mellan dem och han hotar henne med aga och dårhus. De här hoten mot henne är ett 

                                                           
20
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tydligt exempel på hennes mans makt över henne. Eftersom han är man och är överställd 

henne i hierarkin, har han möjlighet att slå henne och låta låsa in henne på dårhus. Den 

makten har han. Hans hot mot Moll är ett av de starkaste exemplen på manligt maktutövande i 

Moll Flanders. Här visar mannen kvinnan att han är villig, och har möjlighet, att skada henne 

och skulle dessutom anses ha rätt att göra det. Han skulle inte heller dra sig för att göra det om 

det kunde stärka hans dominans. Den här situationen har en parallell med Humberts och 

Lolitas förhållande, där Humbert, likt Molls man, använder sig av hot för att hävda sin makt 

över Lolita. Det som skiljer dessa män åt är syftet med hoten. Orsaken till att Molls man hotar 

henne är att han är arg och frustrerad över hennes plötsliga avvisande beteende mot honom. 

Hans syfte är att få henne att förklara sig. Humbert hotar Lolita när hon visar upp en annan 

sida än den fogliga flicka han är van vid, men hans syfte är utplåna detta beteende för att 

kunna stärka sin makt över henne.    

      Anledningen till att Moll inte avslöjar sanningen för sin make/bror är ekonomisk. Om 

hennes man skulle få veta att hon är hans syster, så skulle de inte längre kunna leva 

tillsammans som gifta och utan sin man har Moll ingenting. Hon har inga egna pengar, så hon 

är ekonomiskt beroende av honom och det innebär att om hon inte längre kan leva med 

honom, kommer hon att bli utfattig. Hon förlorar även sitt hem och sin familj, eftersom hon 

inte skulle kunna ta hand om sina barn om hon blev utfattig. Genom att avslöja sanningen kan 

hon förlora allt. Samtidigt leder hennes avvisande beteende mot sin make/bror till en svår 

konflikt. Han tror att hon är galen och hotar henne med aga och dårhus, men ångrar sig snart. 

Orsaken till hans hotfulla beteende är hans frustration och förvirring över Molls nya 

behandling av honom. Emellertid berättar hon sanningen för sin man. Orsaken till det här 

beslutet är att hon inte kan förmå sig att fortsätta leva i ett incestuöst äktenskap. De skiljs åt 

och hon återvänder till England och fattigdomen.   

      För även om hon nu har förlorat allt, pengarna, sitt hem och sin familj och inte har något 

annat än fattigdom och misär framför sig, anser hon slutligen att det är att föredra framför att 

leva i ett incestuöst äktenskap. Hur svår situation hon än hamnar i när hon återkommer till 

England, så kommer den inte att vara präglad av bigami och incest och är, i slutänden, vad 

Moll föredrar.   
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Lolita 

Annabel Leigh 

”In point of fact, there might have been no Lolita at all had I not loved, one summer, a certain 

initial girl-child.”
22

 Citatet är från romanens början och det är också vad som skildras. 

Förälskelsen i flickan, som nämns i citatet, brukar Humbert betrakta som en början på hans 

förhållande med Lolita. Den här flickans namn är Annabel Leigh. Anledningen till att han ser 

Annabel som Lolitas föregångare är att hon, utseendemässigt, påminner honom om Annabel: 

”A polka-dotted black kerchief tied around her chest hid from my aging ape eyes, but not 

from the gaze of young memory, the juvenile breasts I had fondled one immortal day. […] I 

saw again her lovely in-drawn abdomen where my southbound mouth had briefly paused;”
23

 

Citatet här skildrar Humberts första anblick av Lolita och redan då kopplar han henne till 

Annabel. För honom blir dessa två flickor som en enhet och det faktum att han ser Lolita som 

en ny Annabel är den främsta anledningen till att han blir attraherad av henne.  

      Ett annat exempel på hur minnet av Annabel kommer att påverka hans relation till Lolita: 

”that little girl with her seaside limbs and ardent tongue haunted me ever since – until at last, 

twenty-four years later, I broke her spell by incarnating her in another.”
24

 Citatet ovan är ett 

exempel på hur djupt intryck Annabel gjorde på honom. Hon var oförglömlig för honom och 

när han såg Lolita för första gången var det som att se henne igen.  

      Connolly noterar att Humbert använder övernaturliga inslag som ”spell” och ”incarnating” 

när han skildrar sambandet mellan Annabel och Lolita och hävdar att syftet är att utmåla sig 

själv som ett offer för en högre vilja, exempelvis ödet.
25

 Vad Connolly inte tar upp är varför 

Humbert skulle vilja framstå som ett offer. Vad Humbert egentligen gör när han använder sig 

av övernaturliga termer är att väcka läsarens sympati. Genom att skildra sambandet mellan de 

två flickorna som en oundviklig del av sitt öde, framställer han även sig själv som ett offer för 

krafter han inte kan styra och använder detta i syfte att på så vis väcka läsarens sympati 

gentemot sig själv. För att genom att väcka sympati blir han inte dömd av läsaren och därmed 

inte heller ifrågasatt. Humberts utmålande av sig själv som offer är således ingenting annat än 

ett försök att legitimera sina handlingar. Även Moll Flanders använder sig av övernaturliga 

inslag i sin berättelse. Hon använder sig av ”djävulen” när hon skildrar sina brott, på så sätt att 

hon hävdar att ”djävulen” drev henne till det. Skillnaden är att Moll inte försöker legitimera 
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sina handlingar. Hennes syfte är att förklara vad som drev henne och, samtidigt, visa att hon 

förstår det hon gjorde var fel. Hon är, till skillnad från Humbert, inte ute efter att väcka 

läsarens sympati. Vad hon försöker göra är att få läsaren att förstå hennes handlande.    

      Annabel är Humberts första förälskelse och hans möte med henne är en händelse som 

kommer att påverka hans liv, likt mötet med två bröderna formade Moll Flanders, men det 

finns en viktig skillnad. Eftersom Humbert är man, står han över Annabel och alla andra 

kvinnor i hierarkin och har därför ett övertag gentemot dem i maktspelet mellan könen. Det 

här innebär att Humbert inte kommer att bli ett offer. Han kommer däremot att bli förövaren 

och förtryckaren.   

Kvinnor och nymfetter. Monique och Valeria 

Innan han möter Lolita, studerar Humbert psykologi och litteratur. Det är då han börjar 

utforska kvinnans natur och upptäcker de flickor han kallar ”nymfetter”, som han beskriver på 

följande sätt: ”Between the age limits of nine and fourteen there occur maidens who, to 

certain bewitched travelers, twice or many times older than they, reveal their true nature 

which is not human, but nymphic (that is, demoniac)”.
26

 Här tar Humbert återigen upp det 

övernaturliga, men den här gången för att förklara dessa flickors dragningskraft. Samtidigt 

finns ännu ett syfte, förutom förklaring. Vad Humbert vill ha sagt är att nymfetterna, så att 

säga, trollbinder honom och får honom att känna sig dragen till dem. Att det är flickorna som, 

indirekt, bär skulden till hans åtrå. På så sätt lägger han skulden på dem, istället för att själv ta 

ansvar för den. Humbert använder sig av språk och övernaturliga inslag i syfte att legitimera 

sin eventuella pedofili genom att låta sig själv framstå som ett offer för de här flickornas 

exotiska dragningskraft.   

      Även Connolly har noterat hur Humbert skildrar sig själv som offer för dessa nymfetter.
27

 

Men han nämner inte att detta skulle ha något att göra med Humberts behov av att förklara 

och legitimera sin pedofila läggning.  

      När det gäller Humberts förhållande till kvinnor, berättar han att: ”Humbert was perfectly 

capable of intercourse with Eve, but it was Lilith he longed for.”
28

 I citatet förklarar han att 

även om han kan inleda förhållanden med vuxna kvinnor (Eve), så är nymfetterna (Lilith) 

hans preferens. Å andra sidan hindrar inte den här preferensen honom från att inleda sexuella 

relationer med två vuxna kvinnor, som påminner om barn när det gäller utseende och 
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beteende. De här två kvinnorna heter Monique och Valeria. Monique är prostituerad och 

bland det första Humbert lägger märke till är: ”her compact, neat, curiously immature 

body.”
29

 Och när det gäller Valeria dras han till henne på grund av: ”the imitation she gave of 

a little girl.”
30

 Båda kvinnorna påminner honom om unga, omogna flickor och det är 

anledningen till att han inleder ett förhållande med vardera kvinnan. Connolly hävdar att 

Humberts syfte med de här relationerna är att försöka hantera och bearbeta sin pedofili.
31

 Det 

är en möjlig tolkning, men samtidigt kan det vara ett försök från Humberts sida att bejaka och 

leva ut sin sexualitet på ett lagligt sätt. Eftersom Monique och Valeria är vuxna kvinnor som 

samtidigt är som barn, till utseende och beteende, blir de indirekt som barn i Humberts ögon. 

Ur det här perspektivet lever han ut sin pedofili, men bara indirekt och på ett sätt som ingen 

kan ifrågasätta. För om hans syfte med dessa två förhållanden var att ta itu med sina drifter, så 

skulle han ha varit motvillig och tveksam till att bli attraherad av dem på grund av deras 

barnliknande och omogna sidor. Istället är just på grund av dessa sidor som han attraheras av 

dem.  

      Humberts litteraturstudier koncentreras vid den litteratur som skildrar de barn som han 

definierar som nymfetter och påpekar dessutom att diktare som Dante och Petrarca förälskade 

sig i flickor som var nio respektive tolv år.
32

 Humberts syfte med dessa påpekanden kan vara 

att vilja visa han inte har varit den ende som har haft ögon för nymfetterna. Att hans intresse 

har delats av berömda diktare. Allan nämner att Humberts främsta egenskap är hans estetiska 

förmåga att uttrycka sig.
33

 Det stämmer, eftersom Humbert kan använda sig av ord och 

begrepp för att framställa de barn han attraheras av som övernaturliga väsen och sig själv som 

ett oskyldigt offer för deras makt. Hans estetiska färdigheter gör honom till en diktare som 

kan skildra en pedofil som ett maktlöst offer och på så sätt väcker läsarens sympati, men det 

finns en annan sida av hans berättande. Genom att han skildrar sin attraktion till de unga 

flickorna som magisk och på så vis oundviklig, framstår hans sexuella dragning till dem som 

ett accepterat och naturligt faktum. Eftersom de ”trollbinder” honom förefaller det naturligt att 

han dras till dem. På så sätt lyckas Humbert framställa pedofili som en naturlig sexuell 

läggning.     
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De två damerna Haze 

Humberts första möte med Charlotte Haze och hennes dotter Dolores (Lolitas riktiga namn) är 

en oväntad vändpunkt i hans liv. Han flyttar in hos dem när han ska tillbringa en tid i Amerika 

för att ägna sig åt akademiskt skrivande.
34

 Samtidigt innebär första mötet med Humbert en 

vändpunkt för både Charlotte och hennes dotter.  

      Redan vid första anblicken av Charlotte Haze bildar sig Humbert en bestämd uppfattning 

av henne. Han identifierar henne med: ”women who are completely devoid of humor; women 

utterly indifferent at heart to the dozen or so possible subjects of a parlor conversation, but 

very particular about the rules of such conversations”.
35

 Innan Humbert ens har lärt känna 

kvinnan betraktar han henne som likgiltig och humorlös. Han kritiserar hennes personlighet, 

utan att egentligen känna henne.  

      Hans uppfattning av henne förändras vid första anblicken av hennes dotter. Humbert går 

då från att, i tysthet, kritsera hennes personlighet till att få en uttalat fientlig känsla mot henne. 

Han beskriver henne som ”fat Haze”, ”the Haze woman”, ”the old cat”.
36

 Connolly påstår att 

Humberts fientlighet gentemot Charlotte beror på att han ser henne som ett hinder som skiljer 

honom och Lolita åt.
37

 Eftersom han utvecklar denna fientlighet när han förälskar sig i hennes 

dotter är det inget felaktigt påstående, men å andra sidan behöver det inte vara så. Under den 

här tiden ser Humbert inte Charlotte som ett hinder. Däremot noterar han den kyliga 

relationen mellan mor och dotter och eftersom han är förälskad i Lolita tar han hennes parti 

gentemot modern. Hans fientliga känslor mot Charlotte kan således bero på hennes 

behandling av dottern. I hans ögon är hon den känslokalla modern som ser ner på flickan han 

åtrår. Han ser inte henne som ett hinder under den här tiden.   

      Humberts förakt mot Charlotte hindrar honom inte att gifta sig med henne i syfte att 

utnyttja hennes känslor för honom, för att på så sätt kunna få ett övertag gentemot henne och 

få Lolita, men han inser att han har underskattat henne:  

            Charlotte frightened me. My lighthearted dream of controlling her through her passion for me was all 

              wrong. I dared not do anything to spoil the image of me she had set up to adore. I had toadied to her  

              when she was the awesome duenna of my darling, and had a groveling something still persisted in my 

              attitude toward her.
38
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I citatet ovan berättar Humbert hur han har missuppfattat Charlotte. Hon är inte den han hade 

utgått från att hon var. Han förstår att hon inte kommer att låta sig kontrolleras och utnyttjas 

av honom och att han, därför, inte kan få hennes dotter på det sättet. Det är nu han börjar se 

henne som ett hinder mellan honom och Lolita. Tidigare såg han henne bara som den 

känslokalla, likgiltiga modern. Nu blir hon ett hinder som han måste ta sig förbi, om han ska 

kunna få flickan han åtrår.   

      Orsaken till Humberts rädsla för Charlotte Haze grundar sig på det faktum att hon visar 

sig vara annorlunda än vad han har föreställt sig och skiljer sig från de kvinnor han har haft att 

göra med tidigare. Hon är inte den fogliga kvinnan som skulle ge efter för honom. Charlotte 

bryter mot de normer som Humbert känner och kan förhålla sig till. Charlotte är en 

”traditionell” kvinna som strävar efter att bli gift för att på så sätt stärka sin ställning. Här får 

Charlotte Haze en koppling till Moll Flanders, som även hon strävar efter ett tryggt och stabilt 

giftermål, men det finns en viktig skillnad. Nämligen att det för Moll även är en fråga om 

överlevnad. Att gifta sig innebär, för Moll, ekonomisk trygghet som ofta fungerar som en 

räddning från fattigdom, svält och misär. För Charlotte handlar det i första hand om social 

status. Hon är inte beroende av män när det gäller ekonomi och en trygg tillvaro, utan kan 

gifta sig av kärlek eller för att få social status. För Charlotte handlar inte äktenskap om 

överlevnad. Hon är inte den barnsliga och medgörliga kvinna Humbert har haft att göra med 

tidigare. Hon har inget barnlikt utseende eller beteende. Hon fattar egna fasta beslut, som hon 

förväntar sig att han ska finna sig i. Vad som sker är att mannen möter en kvinna som går 

emot hans bild av kvinnor. Det innebär att mannens överordnade position blir hotad, för att 

han inte vet hur han ska förhålla sig till den här främmande sidan av kvinnan.  

      Den här situationen kan leda till vad Hirdman kallar för ”gränsöverskridande”.
39

 Enligt 

genusteorin är relationen mellan könen präglad av isärhållande mellan manligt och kvinnligt 

och hierarkiskt tänkande med mannen som norm. De här två principerna stärks av 

”genuskontrakten”.
40

 Gränsöverskridande innebär att kvinnan går emot normerna och 

förväntningarna, vilket leder till att den manliga normen försvagas och illegitimeras. 

Humberts rädsla kan således bero på insikten att hans position är hotad och att förlora den 

innebär, för honom, att han även kan förlora sina möjligheter att få Lolita. Om han inte lyckas 

stärka övertaget gentemot Charlotte, blir det svårare för honom att nå Lolita.  

      Det här är anledningen till att Humbert, när han och Charlotte är ensamma vid Hourglass-

sjön, överväger att döda henne, men kan inte förmå sig att begå mordet. Humberts tvekan till 

                                                           
39

 Hirdman, (1988) 1997, s. 414. 
40

 Hirdman, (1988) 1997, s. 404, 408 f. 



20 
 

att döda sin fru försöker han själv att förklara: ”Emphatically, no killers are we. Poets never 

kill.”
41

 Humbert förklarar sin tvekan med att hävda att poeter inte är mördare och eftersom 

han ser sig som poet är det inte möjligt för honom att begå ett mord. Även Connolly har 

noterat detta faktum och påpekar att Humbert begår ett mord senare i romanen.
42

 Han dödar 

dramatikern Clare Quilty, som Lolita följde med för att undkomma honom. Det här stämmer, 

men vad Connolly inte tar upp är skillnaden. Varför Humbert kan döda Quilty, men inte 

Charlotte. Det avgörande i de här situationerna är Lolita. Humbert kan förmå sig att döda 

Quilty för att denne har övergivit Lolita och lämnat henne helt ensam. Charlotte, å andra 

sidan, har en kylig attityd gentemot dottern, men har inte skadat henne som Quilty har gjort. 

Så skillnaden är att Charlotte visserligen inte tycks hysa några varma känslor för sin dotter, 

men hon har inte förstört hennes liv. Hon har inte övergett henne. Medan Quilty överger 

Lolita och dömer henne till en svår, ensam och utsatt tillvaro. Det är därför Humbert inte kan 

förmå sig att döda Charlotte. Däremot har han inga problem med att döda den som, i hans 

ögon, har skadat Lolita mest. 

      Vid första anblicken av Dolores (Lolita) Haze kopplar Humbert henne genast samman 

med Annabel Leigh. Han ser Annabel som Lolitas föregångare och hävdar i början av 

romanen att: ”I am convinced, however, that in a certain magic and fateful way Lolita began 

with Annabel.”
43

 Genom att se Lolita som en del av Annabel och hävda att hon inte skulle ha 

funnits om Humbert inte hade haft ett förhållande med Annabel, tar han ifrån Lolita hennes 

livshistoria. Dessutom är det han som ger henne namnet ”Lolita”. Vad Humbert gör när han 

tar ifrån Dolores hennes historia och ger henne ett annat namn som han själv har valt, är att 

han berövar henne all individualitet. Syftet är att göra henne till sin egen.  

      Även Connolly diskuterar det här, men tar inte upp den här aspekten utan hävdar att 

Humberts syfte är att ge henne ett namn som motsvarar hans erotiska begär.
44

 Om det här var 

Humberts enda syfte skulle han inte vara medveten om att den Lolita han vill ha aldrig kan bli 

något annat än en erotisk fantasi. Han är medveten om att hon är mer än så och kommer inte 

att förbli den tolvåriga nymfett som han åtrår: ”I had fallen in love with Lolita forever; but I 

also knew she would not be forever Lolita.”
45

 Humberts vetskap att hon kommer att förändras 

är en orsak till att han vill ta ifrån henne det egna jaget och hennes livshistoria och på så sätt 

göra henne till sin egen. Han är medveten om skillnaden mellan fantasi och verklighet. 
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Genom att ta ifrån henne det som gör henne till Dolores Haze, kan han ta kontrollen över 

hennes liv och ”äga” henne. Vad Humbert främst åtrår är inte den erotiska fantasin, utan den 

verkliga flickan som han försöker kontrollera genom att beröva henne på hennes livshistoria 

och identitet.   

      Humbert längtar efter att få möjligheten att ta Lolita till sin älskarinna och när hennes 

mor, Charlotte, omkommer i en olycka ser han sin chans.
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                                          Genus och kriminalitet 

Moll Flanders  

Den kriminella kvinnan 

”Poverty presses, the Soul is made Desperate by Distress, and what can be done?”
46

 I citatet 

här förklarar Moll sin situation och vad som drev henne till stöld. Hon vill få läsaren att förstå 

den nöd hon var i, att hon inte hade möjlighet till någon annan lösning, att hon bara brydde sig 

om att överleva. Även Novak noterar det här och menar att syftet är att väcka läsarens 

sympati.
47

 Det är visserligen ett syfte, men vad Moll samtidigt gör är att klargöra sin situation 

och låter läsaren förstå att det finns en grundläggande orsak till hennes brott. Så förutom att 

väcka sympati, försöker hon främst att förklara sig i syfte att få läsaren att förstå.  

      Fattigdom är dock inte det enda som driver henne till kriminalitet: ”the Devil who laid the 

Snare, prompted me, as if he had spoke, for I remember, and shall never forget it, ’twas like a 

voice Spoken over my Shoulder, take the Bundle; be quick”.
48

 Vad hon skildrar i citatet här 

kan tolkas på olika sätt. För det första kan det vara ett försök att, likt Humbert, använda sig av 

övernaturliga inslag i syfte att framställa sig som ett offer för dessa. Att hon faller offer för 

viljan att göra ont. För det andra kan det vara ett försök att förklara vad som drev henne 

genom att använda sig av symbolik. Djävulen kan vara en symbol för den ”inre rösten” som 

uppmanar henne att bryta de moraliska principerna för att kunna överleva. Att just djävulen 

får stå för den här ”inre rösten” beror på att Moll är medveten om att det hon gör är brottsligt 

och omoraliskt.  

      Bell kommenterar också hur Moll använder sig av djävulen i sin berättelse och hävdar att 

hennes syfte är att framställa sig själv som en människa som konfronteras med det onda.
49

 

Även det är en möjlig tolkning, men å andra sidan sker ingen direkt konfrontation i den här 

delen av romanen. Moll ger ju efter för ”djävulen” och blir tjuv, trots att hon vet att det är fel. 

Samtidigt upphör hon att reflektera över huruvida det hon gör är en ond handling och 

koncentrerar sig på att överleva i sin nya svåra tillvaro. Vid den här tiden är hon helt ensam, 

utan någon som kan hjälpa henne, så hon blir tvungen att klara sig på egen hand. Anledningen 

till hennes brottsliga gärningar är att hon vill överleva.  
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      Rietz diskuterar varför Moll väljer att börja stjäla istället för att prostituera sig och menar 

att det beror på att hennes skönhet har bleknat på grund av ålder.
50

 Det skulle betyda att Moll 

är till åren och måste därför klara sig på ett annat sätt.  

      Rietz tar även upp en annan detalj om kvinnlig brottslighet, att den skulle vara ett brott 

mot det patriarkala samhället.
51

 Hirdman tar inte upp kriminalitet vid sin redogörelse för 

genusteori, men om man ser till helheten möjliggörs genusteoretiskt perspektiv i det här 

sammanhanget. Genom att välja ett liv som tjuv framför ett liv som prostituerad, bryter Moll 

mot de förväntningar det patriarkala samhället har på henne. Prostitution är det typiskt 

”kvinnliga” brottet och brukar betraktas som kvinnans äldsta yrke, medan det är mer vanligt 

att män stjäl. När Moll väljer ett ”manligt” brott framför ett ”kvinnligt”, begår hon inte bara 

ett brott mot lagen utan även mot patriarkatet. Hon är en kriminell kvinna, men hon begår 

brott som är mer vanliga bland män istället för att ägna sig åt kvinnlig kriminell verksamhet 

som prostitution. Orsaken till det här är att Moll anser sig vara för gammal för att prostituera 

sig.   

      Under den här tiden ägnar sig Moll främst åt stöld, men vid ett tillfälle överväger hon ett 

grövre brott:  

            I stoop’d, pretending to mend the Child’s Clog that was loose, and took off her Necklace, and the 

              Child never felt it, and so led the Child on again: Here, I say, the Devil put me upon killing the Child  

              in the dark Alley, that it might not Cry,
52

  

Vad Moll berättar i citatet ovan är hur hon överväger att döda en liten flicka, som hon har 

stulit från. Det här ännu ett brott mot normerna. Eftersom Moll är kvinna förväntas hon inte 

vara kapabel till dessa tankar. Kvinnor förväntas känna starkt för barn och vara moderliga. 

Dessutom är det ett ”manligt” brott som hon överväger att begå. Det är vanligare att män 

mördar. Moll bryter här mot normerna i dubbel bemärkelse: hon funderar på att döda ett barn, 

hon förväntas inte vara kapabel till ett sådant dåd eftersom att hon är kvinna, och att det brott 

hon reflekterar över är ett ”manligt”. Även Rietz reflekterar över detta faktum och påstår att 

Moll har en anpassningsbar personlighet. Att hon å ena sidan har en feminin, passiv och 

omhändertagande sida, men å andra sidan har hon en mer aktiv, självständig och självisk sida. 

Den här senare sidan kallar Rietz ”predatory”.
53

 Det här kan förklara hur Moll kan tänka 
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tanken att begå barnamord och varför, trots att hon vet att det är omoraliskt, hon faktiskt lever 

ett aktivt kriminellt liv. Samtidigt förbiser Rietz det faktum att Moll i stort sett aldrig låter sin 

feminina sida komma till uttryck, förutom i förhållandet med den äldre brodern i början av 

romanen och när hon återser en av sina söner i slutet. Dessutom har Moll aldrig haft några 

problem med att lämna bort sina barn. Moll är i första hand en aktiv och självständig kvinna, 

som inte drar sig för kriminalitet och bedrägeri för att överleva. Så även om hon har en 

feminin sida, är den inte väsentlig för hennes ofta svåra och utsatta tillvaro. För att kunna 

överleva sin hårda tillvaro, måste hon själv vara hård.   

      Moll är inte alltid ensam. Vid ett tillfälle samarbetar hon med en yngre man, medan hon är 

utklädd till en: ”And as we kept always together, so we grew very intimate, yet he never knew 

that I was not a Man”.
54

 Enligt Moll märker mannen inte att hon är kvinna, trots att de 

utvecklar en nära fysisk relation. Rietz reflekterar över den här relationen och menar att Moll, 

i det ögonblick hon klär ut sig till man, fungerar som en metafor för hennes föränderliga 

personlighet.
55

 Även här kommer således hennes dualism (feminin, passiv – manlig, aktiv) till 

uttryck, men det finns en möjlig genusteoretisk vinkel av den här situationen. Enligt Hirdman 

är genus det sociala könet, som till skillnad från det biologiska könet, fungerar mer som en 

”roll”.
56

 Genom att Moll förklär sig till man och dessutom ägnar sig åt ”manlig” kriminell 

verksamhet, blir hon en man om man ser till genusbegreppets mening. Hennes biologiska kön 

är fortfarande kvinna, men hennes sociala kön blir manligt. Eftersom det är förväntningarna 

på det sociala könet som är grunden för det hierarkiska tänkandet och isärhållandet som är 

grunden för det patriarkala samhället och dess maktutövande, blir Moll en man även i 

mannens ögon. När hon kliver in i mannens ”roll” blir hon som en av männen. Det är därför 

Moll säger att mannen ”never knew that I was not a Man”. Eftersom hon går in i en manlig 

roll, ser han henne inte som en kvinna utan som sin like. 

      Hon blir alltmer ökänd i kriminella kretsar: ”some of them whose hatred was owing rather 

to Envy, than any Injury I had done them began to be Angry, that I should always Escape 

when they were always catch’d and hurried to Newgate.”
57

 Det här innebär att Moll får många 

fiender och att ha haft något med henne att göra får konsekvenser: ”those, that had either been 

concern’d with me, or that knew me by the Name of Moll Flanders, were either hang’d or 

Transported”.
58

 Moll berättar här om följden av att vara en ökänd brottsling och hur 
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omgivningen drabbas. När hon skildrar konsekvenserna för de som hade något med henne att 

göra, framställer hon sig själv som en farlig person. Hennes syfte med det här kan vara att 

lyfta fram skillnaden mellan den hon var och den hon senare blev. Anledningen till det här är 

att få läsaren att förstå att hon, nu, är medveten om att det hon gjorde då var omoraliskt och 

brottsligt. Hon vill även lyfta fram det faktum att hon förändrades och ångrade vad hon gjort. 

Genom att skildra sig själv som en farlig person, skapar hon en kontrast mellan sitt tidigare 

kriminella jag och sitt senare ångrande jag. Här finns en tydlig koppling till Humbert, som 

beskriver sig själv som ”ape”, ”foul-smelling” och ”a pentapod monster”.
59

 Humberts syfte är 

att framställa sig som fysiskt avskräckande, för att visa att han själv anser sig ha varit hemsk 

människa. Moll, å andra sidan, framställer inte sig själv på det sättet, utan berättar hur hennes 

brott drabbade hennes omgivning. Även om Moll och Humbert använder sig av olika metoder 

när de skildrar sig själva som omoraliska och farliga är deras gemensamma syfte att få läsaren 

att förstå att de är andra människor nu. Men för att kunna förändras, finns ett steg som både 

Moll och Humbert måste ta. 

 Newgate. Den ångrande synderskan  

Efter att ha blivit upptäckt vid ett inbrott och blivit gripen av polisen får Moll beskedet att: 

”the Justice upon that point committed me, and I was carried to Newgate”.
60

 Moll ska sändas 

till fängelset Newgate och hotas av dödsstraff. I både Moll Flanders och Lolita är 

fängelsevistelsen en viktig händelse i Molls och Humberts liv. Det är i fängelset Moll 

verkligen inser vilka omoraliska och onda gärningar hon har begått och det är i fängelset 

Humbert skriver sin bekännelse. Tiden i fängelset får dem båda att tänka över sina liv. 

      Under sin första tid i fångenskap hyser Moll ingen uppriktig ånger: ”I seem’d not to 

Mourn that I had committed such Crimes, and for the Fact, as it was an Offence against God 

and my Neighbour; but that I was to be punish’d for it”.
61

 I citatet framgår det att hon, först, 

bryr sig mer om vad som väntar henne än vad hon har gjort mot sina medmänniskor. Hon 

ångrar således inte vad hon gjort, utan att hon inte kommer att kunna undgå straff. Bell 

diskuterar Molls ånger och menar att hon inte ångrar sig förrän hon inser att hon kommer att 

dömas till döden, men hävdar också att denna bara är tillfällig.
62

 Bells första påstående 

stämmer. Det är först efter rättegången, där hon döms till döden, och när hon får besök av en 

präst som hon börjar reflektera över sitt liv: 
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            It was now, that for the first Time, I felt any real Signs of Repentance; I now began to look back 

              upon my past Life with Abhorrence, and having a kind of View into the other Side of Time, the 

              Things of life, as I believe they do with every Body at such a Time, began to look with a different 

              Aspect,
63

 

Vad Moll uttrycker i citatet ovan är hur hon inser att hon har levt ett kriminellt och omoraliskt 

liv och skildrar den ånger hon upplever. Men det är inte förrän hon inser att hon kommer att 

dö som hon når den här insikten och ångrar sina handlingar.  

      Bell menar även att hon bara ångrar sig tills hennes dödsdom ändras till förvisning. Det är 

ingen omöjlig tolkning, men vad Bell förbiser är att Moll, även efter det att hon har blivit 

förvisad, fortfarande ser sitt liv som omoraliskt och ont. Jämför man dessutom hennes 

berättelse med Humberts framgår det tydligt att även om Humbert skildrar sig själv som en 

fysiskt avskräckande människa och som ett offer för nymfetternas dragningskraft, visar han 

ingen ånger när han har drogat Lolita för att kunna våldta henne: ”And she was mine, she was 

mine, the key was in my fist, my fist was in my pocket, she was mine.”
64

  Det här är en skarp 

kontrast mot Molls skam och rädsla när hon stjäl för första gången: ”It is impossible to 

express the Horror of my Soul all the while I did it.”
65

 Skillnaden mellan Moll och Humbert 

här är att när Humbert tänker tillbaka på sitt brott ser han den händelsen som en 

tillfredsställande framgång. När Moll gör det ser hon handlingen som skrämmande och den 

ger henne ingen tillfredsställelse, trots att det var i överlevnadssyfte. Om Molls ånger bara var 

tillfällig, skulle hon inte ha kunnat skildra sin första stöld som hon gör. Visserligen nämner 

hon att det var djävulen som drev henne, men syftet med det var att låta djävulen fungera som 

en symbol för den ”inre rösten” som uppmanar till omoraliska handlingar, för att kunna 

överleva. Det faktum att Moll kan tänka tillbaka på sitt liv och inse att hon har begått svåra 

brott som har drabbat hennes medmänniskor, innebär att hennes ånger är beständig. 

      En annan likhet mellan Moll och Humbert är att de båda berättar om sina liv i fängelset 

och att deras berättelser fungerar som bekännelser, men skillnaden är att Humbert skriver ner 

sin historia medan Moll anförtror sig åt prästen. I den här delen av Moll Flanders finns en 

tydlig kristen kontext. När Moll har berättat om sitt liv, sin kriminalitet, bigamin och det 

incestuösa äktenskapet för prästen och ångrar sina handlingar, blir hon som en beskrivning av 

den ångrande synderskan och den förlåtande prästen fungerar som en Kristusgestalt.  
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      Moll Flanders tid i fängelset Newgate är således en avgörande del av hennes liv. Hon 

ställs inför rätta och förvisas ut ur landet, men hon inser hur hon har levt och hennes brott har 

drabbat hennes omgivning. Det gör den här delen av Moll Flanders till en berättelse om 

ånger, förlåtelse och en möjlighet till ett annat liv. 

Lolita 

Den kriminelle mannen 

Humbert i Lolita är en fiktiv gestaltning av de farligaste av kriminella män. Han är intelligent 

och manipulativ i sin relation till både Charlotte och Lolita i avseendet att han utnyttjar deras 

ovetskap och låter dem tro det han vill att de ska tro. Ett exempel på de här egenskaperna är 

när Humbert möter Lolita vid Q-lägret, där hon har tillbringat en tid av sommaren. Han 

berättar inte att hennes mor är död, utan låter henne tro att Charlotte bara är svårt sjuk. Att 

inte avslöja sanningen är en del av Humberts plan: ”I would whizz over to Camp Q, tell Lolita 

her mother was about to undergo a major operation at an invented hospital, and then keep 

moving with my sleepy nymphet from inn to inn while her mother got better and better and 

finally died.”
66

 

      Vad Humbert planerar här är att manipulera och kidnappa sin styvdotter och få ett övertag 

gentemot henne genom att ljuga för henne. För att om Humbert ljuger för henne om vad som 

har hänt hennes mor, stärker han sitt inflytande över henne utan att hon är medveten om det.  

      Eftersom Lolita själv, som alla andra personer i romanen, enbart kan bli sedd och förstådd 

genom Humberts ögon, har läsaren ingen direkt tillgång till hennes tankar, känslor och vilja. 

För att kunna förstå henne måste man gå efter hur Humbert ser på henne. Det här innebär att 

hennes beteende kan tolkas på mer än ett sätt. Det här gäller främst hennes förhållande till 

Humbert. I början visar hon intresse för honom: ”Lolita positively flowed into my arms. […] I 

touched her hot, opening lips with the utmost piety, tiny sips, nothing salacious; but she, with 

an impatient wriggle, pressed her mouth to mine”.
67

  

      Detta intresse är dock inget bestående. Hennes attraktion för Humbert förbyts till en 

motvilja som blir starkare under den tid deras förhållande varar. Den här förändringen sker 

efter ett sexuellt möte på hotellet De förtrollade jägarna. Humbert kan inte undgå att märka 

den: ”It was something quite special, that feeling: an oppressive, hideous constraint as if I 
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were sitting with the small ghost of somebody I had just killed.”
68

 Connolly diskuterar det här 

citatet och tolkar det som en skildring av hur Humbert har förändrat sin tolvåriga styvdotters 

liv.
69

 Connolly har rätt i avseendet att Humbert har förändrat Lolitas liv genom att kidnappa 

henne och på så sätt beröva henne ett fast och tryggt hem, men det är inte allt. Genom att ta 

ifrån henne en trygg, stabil tillvaro dömer han henne till ett otryggt, kringflackande och 

hemlöst liv. Hon har ingen annan än honom att vända sig till och inget kan hindra att hon blir 

sexuellt utnyttjad. Humbert förändrar inte bara Lolitas liv, han tar det ifrån henne. Sett ur den 

här synvinkeln, dödar Humbert Lolita genom att ta ifrån henne möjligheterna till en trygg 

tillvaro, hennes liv och hennes barndom. Likt den äldre brodern i Moll Flanders förändrar 

Humbert en ung kvinnas liv för all framtid genom ett sexuellt möte, men skillnaden är att den 

äldre brodern bara är tillsammans med Moll så länge hon ger honom sexuell tillfredsställelse, 

medan Humbert är ute efter att behålla sin nymfett för alltid, trots att han vet att hon inte 

kommer att förbli nymfett. Den här vetskapen är en av orsakerna till att han berövar Lolita all 

individualitet. Om han gör det, kan han fortfarande kuva och behålla henne för sig själv även 

efter det att hennes tid som nymfett är över. Om Humbert ska kunna behålla Lolita, måste han 

utplåna Dolores Haze.  

      Under den här tiden som de är tillsammans, reser de omkring. Det är även under den här 

tiden som Humberts maktutövande över Lolita skärps och kommer till uttryck på olika sätt. 

Han hotar henne och konstaterar att: ”I really did not mind where to dwell provided I could 

lock my Lolita up somewhere”.
70

 Relationen mellan Humbert och Lolita är ett tydligt exempel 

på hur en man berövar en kvinna hennes frihet och möjligheten att leva sitt eget liv. Här finns 

en koppling till Moll Flanders och hennes make/bror. I likhet med Humbert hotar mannen 

Moll att låta låsa in henne i syfte att kuva henne. En annan likhet är att även Lolitas och 

Humberts relation är incestuös i avseendet att hon är hans styvdotter. Skillnaden är att Molls 

man ångrar sitt hotfulla beteende mot henne, medan Humbert stärker sin makt över Lolita 

genom att hindra henne från att umgås med jämnåriga pojkar och mutar henne med pengar 

mot sexuella handlingar, som han sedan stjäl från henne.
71

 En annan skillnad är att Molls 

make/bror inte låser in henne. Hans hot är bara ord, som fungerar som en påminnelse om att 

han har makten att beröva henne friheten, men han genomför aldrig hotet. Humbert, å andra 

sidan, gör det. Han låser in Lolita. Hans hot är mer än ord. Anledningen till att maken/brodern 

och Humbert försöker kuva Moll respektive Lolita är, i stort sett, detsamma. Molls make/bror 
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försöker kuva henne för att hon har ändrat sitt beteende mot honom på ett sätt som han inte 

förstår, från att ha varit en tillgiven hustru till att plötsligt avvisa honom, och han vet inte hur 

han ska hantera det.  Humbert försöker kuva Lolita för att understryka sin auktoritet och när 

hon visar tidigare dolda personlighetsdrag, som han inte vet hur han ska hantera och får 

honom att beskriva henne som ”a most exasperating brat.”
72

 Moll och Lolita blir hotade på 

grund av att de visar sidor som männen inte förväntar sig. Humbert och maken/brodern hotar 

på samma grunder, men skillnaden är att Humbert även vill begränsa Lolitas möjligheter att 

vara den hon är, medan Molls make/bror vill påminna henne om sin överställda position 

gentemot henne. En möjlig orsak till maken/broderns handlande är att han vill påverka sin 

frus beteende, samtidigt som det kan vara ett försök att få henne att förklara sig. Humberts 

enda syfte är att utplåna Lolitas individualitet.             

       Även Allan har noterat att Lolitas och Humberts förhållande bygger på hot, fruktan, 

mutor och lögner.
73

 Men det präglas också av total isolering. Lolita blir mer som Humberts 

fånge än älskarinna: 

            First of all the old ogre [Humbert] drew up a list under ”absolutely forbidden” and another under  

            ”reluctantly allowed.” Absolutely forbidden were dates, single or double or triple – the next step 

            being of course mass orgy. She might visit a candy bar with her girl friends, and there giggle-chat 

            with occasional young males, while I waited in the car at a disceet distance;
74

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på den isolering Humbert tvingar Lolita att leva i. Syftet 

med denna isolering är att hindra henne från att lämna honom och skapa sig ett eget liv. Deras 

förhållande bygger dessutom på den hierarkiska logik som Hirdman diskuterar.
75

 Humbert är 

överställd Lolita, eftersom han är man och det manliga är patriarkatets rådande norm. Han 

stärker sin position genom att ta ifrån henne all individualitet och att låsa in henne och 

begränsa hennes sociala liv. Det är den här isoleringen som gör att Humbert kan betraktas 

som våldtäktsman. Han håller sin styvdotter fången och tvingar henne till sexuella handlingar, 

oftast när det är något hon vill göra som inte inkluderar honom. På så vis fungerar sex även 

som utpressning, genom att Humbert inte låter henne få vad hon vill ha om hon inte går med 

på sex. Hur hon egentligen känner inför hans övergrepp låter Humbert inte läsaren veta. 

Faktum är att han själv inte reflekterar över hennes känslor. Det som betyder något för 
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Humbert är att få sina begär tillfredsställda. Han har således en starkt bristande empati, ett 

personlighetsdrag hos denne gestalt som i den här delen av Lolita kommer till fullt uttryck.    

      Å andra sidan, finns det ett personlighetsdrag hos styvdottern som Humbert har 

underskattat, nämligen att Lolita har en egen vilja som i slutänden kommer att driva henne till 

att lämna honom. Han har tagit hennes livshistoria ifrån henne, hennes möjligheter till ett 

tryggt liv, hennes barndom, hennes liv och hennes frihet. Men han har inte lyckats ta hennes 

vilja. Det här är ett exempel på vad Hirdman kallar för frihetens längtan, som handlar om hur 

kvinnans längtan efter frihet begränsas av mannen. Hirdman hävdar att männen är ”frihetens 

väktare” för kvinnorna.
76

 Humbert är verkligen ”frihetens väktare” för Lolita av anledningen 

att han stegvis begränsar hennes frihet alltmer. Tills sist blir hennes enda sätt att få några 

möjligheter till frihet att ställa upp, när han kräver sexuella tjänster av henne. Orsaken till att 

hon ger efter för hans krav är att hon får betalt och för henne är pengar en möjlighet att få 

göra något hon vill göra. Så stark är hennes frihetslängtan, men det är ytterst sällan hon får 

behålla pengarna. Humbert tar tillbaka dem direkt efter att han har betalat henne. Även här 

finns en parallell till förhållandet mellan Moll Flanders och den äldre brodern. Likheten är att 

den äldre brodern betalar Moll efter att de har legat med varandra, men skillnaden är att Moll 

får behålla sina pengar. En annan skillnad är hur de ser på den här situationen. Pengarna är 

viktiga för Moll för att de kan ge henne social och materiell status, samtidigt som det är en 

fråga om överlevnad eftersom genom dem skulle hon kunna undgå ett liv präglat av 

fattigdom, misär och prostitution om hon har pengar. För Lolita är pengar en möjlighet till ett 

ögonblicks frihet att få göra vad hon själv vill.     

      Samtidigt finns en tredje person i bakgrunden: Clare Quilty. Connolly hävdar att Lolita 

har hemliga möten med Quilty bakom Humberts rygg och att dessa skulle vara ett försök att 

fly från Humbert. Connolly menar också att Lolita på så vis börjar frigöra sig.
77

 Att Lolita har 

haft dessa möten med Quilty bekräftas inte förrän i slutet av romanen av hans ord till Humbert 

när denne anklagar honom för att ha kidnappat Lolita: ”I saved her from a beastly pervert.”
78

 

Quiltys ord i citatet ovan bekräftar att han hjälpte Lolita att lämna Humbert, men samtidigt 

överger han henne när hon vägrar att delta i hans sexlekar. Lolita frigör sig visserligen från 

Humbert med hjälp av Quilty, men eftersom hon blir övergiven innebär hennes relation till 

honom ingen trygghet. Här har Lolita en koppling till Moll Flanders i avseendet att hon, likt 

denna, inser att om hon ska klara sig och undkomma Humbert, måste hon fatta egna beslut 
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och ta egna initiativ. Skillnaden är att Lolita tar hjälp av en man för att kunna genomföra 

detta, medan Moll inte har någon att vända sig till. Så även om Lolitas situation är utsatt, är 

hon inte lika ensam som Moll.  

      Humbert begår ”manliga” brott. Han kidnappar sin styvdotter, håller henne fången och 

utsätter henne för sexuella övergrepp. Han begår även ett mord. Till skillnad från Moll 

Flanders bryter han inte några kriminella normer, utan begår de brott som är vanliga bland 

män. En likhet mellan dem är att även Molls brottsliga gärningar är ”manliga”. Hon rånar, 

stjäl och överväger mord, men vad som skiljer dessa fiktiva gestalter åt är deras respektive 

syften. Moll stjäl för att överleva, medan Humbert kidnappar och våldtar för att hävda och 

stärka sin makt. Mordmotivet är, däremot, hämnd. Han dödar Quilty för att denne tog Lolita 

ifrån honom.     

      Connolly påstår även att det slutar illa för Lolita.
79

 Det gör det inte. Även om hon slutar 

som gift med Dick Schiller och att hon innan dess har hållits fången av sin styvfar och blivit 

övergiven av Quilty, har hon lyckats skapa sig ett eget liv. Hon är gift, men hon är inte längre 

en fånge eller ett offer för sexuella övergrepp. Hon är en kvinna som har lyckats bli fri från 

manligt förtryck. 

Mördaren 

När Humbert får veta att det var Quilty Lolita hade gett sig av med för att undkomma honom, 

söker Humbert upp denne och dödar honom för att hämnas. Det är på grund av mordet på 

Quilty som han hamnar i fängelset där han, som Moll Flanders, berättar sin historia.     

      Connolly påpekar att Humbert ångrar sina övergrepp mot Lolita, men saknar skuldkänslor 

för mordet på Quilty. Dessutom menar Connolly att Humberts ånger grundar sig på att han 

har börjat se Lolita som Dolores Haze, som den hon verkligen var: en ung flicka med egen 

vilja, egna drömmar och längtan efter frihet och ett eget liv.
80

 Connolly har rätt i att Humbert 

inte ångrar mordet på Quilty. Anledningen till att han inte gör det är att han ser Quilty som 

mannen som tog hans nymfett ifrån honom. Det är också därför som Humbert dödar Quilty, 

för att han ser honom som en kidnappare. I Humberts ögon är Lolita hans och ingen annans, 

han anser sig ha rätt till hennes liv. Att Humbert skulle börja se Lolita som en enskild individ 

är inte heller en felaktig tolkning, men den förändringen sker inte förrän han återser henne för 

sista gången. Orsaken till den är det faktum att Lolita inte längre är nymfett och dessutom är 

gift med en annan man. Däremot är det inte lika uppenbart att han ångrar övergreppen mot sin 
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styvdotter. I slutet av romanen hävdar han visserligen att: ”I would have given Humbert at 

least thirty-five years for rape, and dismissed the rest of the charges.”
81

 Vid första anblicken 

av det här citatet framstår tolkningen angående Humberts ånger som rimlig, men samtidigt 

finns ingen ånger eller självförebråelse när han skildrar sina planer på att våldta Lolita och när 

han hör henne snyfta varje natt. Om Humbert verkligen hade ångrat sig skulle han inte ha 

skildrat sina brott mot Lolita som han gör, som en tillfredsställande framgång. Humbert 

ångrar inte övergreppen mot henne, han vill bara att läsaren ska tro att han gör det. 

Anledningen till att han vill att läsaren ska tro att han ångrar sig är det att han vill väcka 

läsarens förståelse. Syftet med det här att få läraren att acceptera Humberts handlingar som 

felaktiga och mänskliga misstag. På så sätt fungerar det som ännu ett sätt att legitimera en 

pedofil läggning, men även kvinnoförtryck. 

      En skillnad mellan Moll och Humbert när det handlar om tiden i fängelset är att Moll inser 

hur hennes brott har drabbat hennes medmänniskor och att den här vetskapen väcker hennes 

ånger. Humbert påstår sig komma till insikten om hur han har skadat Lolita innan han hamnar 

i fängelse, att han förstår efter att ha återsett henne tre år efter att de skilts åt. Ett exempel på 

hur han uttrycker den här insikten:  

            I loved you. I was a pentapod monster, but I loved you. I was despicable and brutal, and turpid, 

            and everything, […] And there were times when I knew how you felt, and it was hell to know it, 

            my little one. Lolita girl, brave Dolly Schiller.
82

 

Humbert uttrycker i citatet ovan sin ånger över sin behandling av sin styvdotter, men om 

denna ånger är uppriktig eller bara ett försök att legitimera sina handlingar genom att 

framställa sig själv som vilken människa som helst. Det förstnämnda är en möjlig tolkning, 

men å andra sidan kan Humbert skildra pedofili som naturlig sexuell läggning och sexuella 

övergrepp som en kärlekshistoria. Därför är det möjligt att en liknande tvetydighet råder vid 

hans ångerfulla uttryck. Ser man till de detaljerna är det uppenbart att Humbert inte ångrar 

någonting, varken mordet på Quilty eller övergreppen mot Lolita, men inte desto mindre vill 

han framställa sig som botfärdige syndaren som föll offer för sina mänskliga svagheter. 

      Även om Humberts ånger inte är äkta, fungerar Lolita, likt Moll Flanders, som en 

bekännelse. Han har i fängelset skrivit sin historia och har i den bekänt sina brott för 

eftervärlden. Med sin dubbeltydiga stil, där tragiska och brutala händelser skildras som 

romantiska är Lolita ett litterärt verk som har gett upphov till ett brett forskningsområde.             
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                                                  Sammanfattning 

Moll Flanders och Lolita är bekännelser. Det är den främsta likheten mellan de här litterära 

verken som är åtskilda av tvåhundra år, men de är inga identiska bekännelser. Vad Moll 

Flanders och Humbert Humberts bekännelser har gemensamt är att de båda skildrar hur 

sexuella relationer till det motsatta könet har format deras liv och har i sina berättelser bekänt 

kriminella handlingar. Genusteori är en viktig utgångspunkt vid analysen av relationerna till 

det motsatta könet som vid granskningen av kriminaliteten av anledningen att det kan tillföra 

ett nytt sätt att läsa och tolka dessa verk, samtidigt som det kan förklara de fiktiva gestalternas 

handlingar.     

      Vad som kan sammanfattas av Moll Flanders relationer till det motsatta könet är att 

männen ofta har försatt henne i svåra och utsatta situationer. Ett exempel på en sådan relation, 

som får betydelse för hennes framtid, är hennes förhållande med den äldre brodern, där hon 

förlorar oskulden utan att vara gift, vilket innebär att hon bryter mot hederskulturens norm 

angående kvinnlig sexualitet och hamnar i en situation där hon kan betraktas som fördärvad. 

Den här relationen påverkar hela hennes framtid i avseendet att hon hamnar utanför samhället 

och blir tvungen att ta egna initiativ för att undgå att betraktas som fördärvad och vanärad. 

När hon förlorar sina män blir hon dessutom alltid ensam och utfattig, vilket är vad som 

slutligen leder till ett liv som tjuv. Sett ur genusteoretiskt perspektiv framgår det att Molls 

underställda position gör henne beroende av männen i avseendet att utan en man i sitt liv, har 

hon ingen trygghet eller möjlighet att leva ett hederligt liv. De män hon gifter sig med blir de 

enda hon har, utan dem skulle hon vara helt ensam.     

      Humbert Humberts relationer till kvinnor har haft en annan betydelse för honom än vad 

Molls förhållande till män har haft för henne. I likhet med Moll inleder han ett förhållande 

som kommer att få betydelse för hans framtid, nämligen hans kortvariga relation med 

Annabel Leigh. Att det här förhållandet får betydelse beror på att när han träffar Lolita för 

första gången, ser han henne som en nutida Annabel. Han utvecklar dessutom en pedofil 

läggning, som han lever ut genom att inleda förhållanden med kvinnor som påminner honom 

om barn.  

      Likheterna mellan Moll och Humbert, när det gäller förhållanden, är att deras första 

relation får olika betydelse för deras framtid. Skillnaden är att Moll blir ett offer för männens 

maktutövande, medan Humbert blir förövaren som utövar makt över kvinnor. En annan 

skillnad är att Moll är beroende av männen, utan dem har hon ingen trygg tillvaro eller 

ekonomi, medan Humbert inte är beroende av kvinnorna på det viset. Han har förhållanden 
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med kvinnor, men hans tillvaro är inte beroende av dem. Orsaken till den här skillnaden är 

den hierarkiska principen som Hirdman lyfter fram i sin förklaring av genussystemet. 

Romangestalten Humbert har den överställda positionen, han står högre än en kvinna i 

hierarkin, hans tillvaro kan därför inte bli beroende av om han har en kvinna eller inte. För 

honom innebär ett förhållande med en kvinna, främst, status i avseendet att han kan stärka sin 

ställning.     

      Moll har även likheter och skillnader med Charlotte Haze och Lolita. Vad Moll och 

Charlotte har gemensamt är att de båda strävar efter ett stabilt giftermål, men skillnaden är att 

för Charlotte handlar det främst om social status, medan det för Moll handlar om överlevnad. 

Vad Moll och Lolita har gemensamt är att de faller offer för manligt förtryck, men på olika 

sätt. Moll blir ett offer för den hierarki som råder i samhället hon lever i, men hon blir även ett 

offer för en enskild mans maktutövande. Lolita blir även hon utsatt för en mans 

maktutövande. En annan gemensam detalj är att det här makutövandet sker i incestuösa och 

sexuella sammanhang. Både den äldre brodern och Humbert Humbert använder sig av sex för 

att hävda sin dominans gentemot Moll och Lolita. Molls make/bror och Humbert tar även till 

hot. Används genusteori som utgångspunkt i det här sammanhanget, framgår det att männen 

hävdar sin dominerande ställning i hierarkin gentemot kvinnorna. Det incestuösa är att 

Humbert är Lolitas styvfar och att Moll, ovetande, gifter sig med sin bror. En annan likhet är 

att Moll och Lolita får betalt för sexuella tjänster och att de, slutligen, blir fria från manligt 

förtryck, men skillnaden är att Moll måste klara sig själv, medan Lolita får hjälp av Quilty. 

      Genusteori är en väsentlig utgångspunkt även vid granskningen av de fiktiva karaktärerna 

Humberts och Molls kriminella gärningar. Båda begår de brott på grund av sina positioner i 

hierarkin. Humbert begår brott för att han är man och överställd kvinnan. Moll gör det för att 

hon är kvinna och underställd männen. Syftet med Humberts brott är maktutövande och 

försök att stärka sin dominans, medan syftet med Molls brott är överlevnad och försök att leva 

i en svår tillvaro, i vilken hon har hamnat till följd av att ha blivit utsatt för patriarkalt 

maktutövande. En annan likhet är att de berättar sina historier när de hamnar i fängelse och att 

de båda berättar om sina liv och sina brott, men det finns skillnader. Moll ångrar sina brott. 

Humbert gör det inte, men vill gärna framställa sig som ångerfull. Ett gemensamt drag i deras 

berättelser är att de båda använder sig av övernaturliga termer och begrepp för att förklara 

sina handlingar, men skillnaden är att Humberts främsta syfte är legitimera sina handlingar. 

      En annan detalj när det gäller Humbert är hans personlighet. Han har en tydlig 

manipulativ och oempatisk, men samtidigt intelligent, natur som gör att han kan begå sina 

brott utan att reflektera om det han gör är fel eller hur hans offer upplever eller känner inför 
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hans gärningar. Han känner ingen uppriktig eller äkta ånger når han ser tillbaka på sitt liv. 

Hans manipulativa egenskaper kommer som tydligast till uttryck genom hur Nabokov har 

skrivit romanen. Nabokov låter berättaren, Humbert, använda sig av estetiska och 

övernaturliga inslag för att framställa sig själv som ett oskyldigt offer. Den manlige 

huvudpersonen i Lolita manipulerar inte bara de övriga karaktärerna i boken, utan även 

läsaren. Lyfts de här dragen hos Humbert fram, kan Nabokovs Lolita läsas som en skildring 

av en psykopats natur.       

      Moll Flanders och Lolita är bekännelser om mäns maktutövande mot kvinnor och 

kvinnlig och manlig kriminalitet, men samtidigt är dessa två romaner historier om hur två 

utsatta kvinnor lyckas frigöra sig från männens förtryck och skapa sig nya liv. 
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