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och på sina håll framstående arbete. Genom att 
förflytta uppmärksamheten från de politiska till 
den kulturella skandinavismen har hon visat på ett 
tilltagande kulturellt utbyte under 1800-talet. Ge-
nom utnyttjandet av många skiftande källor har 
hon lyckats belysa i vilka skiftande riktningar den 
litterära och kulturella trafiken gått mellan broder-
folken men också vilken betydelse inslagen av poli-
tisk skandinavism har haft. Med sin svensk-danska 
tillhörighet rör hon sig otvunget över gränserna. 
Denna dubbla identitet har möjligen också gjort 
att förhållandet mellan Sverige och Danmark har 
fått en fullödigare beskrivning och analys jämfört 
med dessa länders relation till Norge. Den begrän-
sade teoretiska anknytningen uppvägs i stor ut-
sträckning av att det empiriska materialet har an-
vänts så grundligt och så väl.

Johan Stenström

Maria Lival-Lindström, Mot ett eget rum. Den 
kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska lit-
teratur. Åbo Akademis förlag. Åbo 2009.

I sin doktorsavhandling tar Maria Lival-Lindström 
tag i en välkänd debatt: går det att tala om en kvinn-
lig bildningsroman, och vilka särdrag karakteriserar 
i så fall genren? Enligt Lival-Lindström, som utgår 
från fiktionsprosa av kvinnliga författare publicerad 
mellan 1862 och 1939, måste vi när det gäller kvin-
nor skilja mellan bildning och bildning: ”kvinno-
bildning” är lika med kvinnornas traditionella so-
cialisering in i den sortens femininitet som den do-
minerande genusdiskursen krävde – men ”kvinnlig 
bildning” handlar om protagonistens självupptäckt 
och ”en verkligare relation med sig själv” (s. 37). De 
texter som Lival-Lindström har valt att analysera, 
sex romaner som hör till Finlands svenska littera-
tur, är därför alla exempel på det som Rachel Blau 
DuPlessis i sin studie från 1985 kallade ”writing bey-
ond the ending”, det vill säga när romanhandling-
arna har nått slutet har de kvinnliga protagonisterna 
varken gift sig eller avlidit. Utifrån sitt material för-
söker Lival-Lindström dessutom precisera genrens 
”kvinnolitterära sammanhang” (s. 18).

Sin metod beskriver Lival-Lindström som ”fe-
ministiskt tematisk” (s. 18), det vill säga med ut-
gångspunkt i ett feministiskt perspektiv testar hon 
genrebegreppet genom att granska texterna med 
fokus på vissa centrala teman. Dessa textläsningar 
är i huvudsak referentiella, men här och var tar Li-

val-Lindström också till narratologiska analyser, 
och då i huvudsak med utgångspunkt i Susan Sni-
ader Lansers Fictions of Authority: Women Writers 
and Narrative Voice (1992).

Romanerna som Lival-Lindström har valt för att 
undersöka den kvinnliga bildningsromanen och 
dess betydelse i Finlands svenska litteratur är Fred-
rika Runebergs Sigrid Liljeholm (1862), Alexandra 
Gripenbergs I tätnande led (1886), Anna Åkessons 
Gertrud Wiede (1909), Sigrid Backmans Vindspel 
(1913), Hagar Olssons Chitambo (1933), och Anna 
Bondestams Fröken Elna Johansson (1939). Det är 
ett i flera avseenden intressant och välkommet ur-
val. Runeberg brukar oftare representeras av sin 
första roman, Fru Catharina Boije och hennes dött-
rar (1858); romanen av Gripenberg är hennes enda 
och har tidigare bara fått relativt begränsad upp-
märksamhet; och romanerna av Åkesson och Bon-
destam måste också räknas till de mer eller mindre 
förbisedda. Att Lival-Lindström nu har lyft fram i 
ljuset flera tidigare tämligen försummade romaner 
i Finlands svenska litteratur hör till avhandlingens 
stora plus. Och att få Chitambo, den mest välkända 
av texterna, analyserad i relation till Lival-Lind-
ströms övriga urval är också en tillgång.

Lival-Lindströms analyser bygger på noggranna 
textläsningar och väl använt sekundärmaterial, och 
analyserna preciseras med hjälp av teoretiskt ma-
terial från bl.a. Rita Felski, Elizabeth Grosz, Grace 
M. Jantzen och Rosi Braidotti. Den teoretiker som 
står i fokus i avhandlingen är emellertid Luce Iri-
garay, och hennes teorier utnyttjas både textana-
lytiskt (framför allt begreppen déréliction, mime-
sis) och mera övergripande (vad för slags kulturell 
roll spelar en ”kvinnlig” skönlitterär genre som den 
kvinnliga bildningsromanen för kvinnlig subjek-
tivitet?). Med Lival-Lindströms läsning konstru-
eras protagonisten i Sigrid Liljeholm framför allt 
som ett andligt subjekt, medan det andliga subjek-
tet i I tätnande led också visar sig ha en kroppslig 
existens, hur försiktigt den än representeras. I Gert-
rud Wiede med dess konkreta bildningsresa under 
några av 1900-talets första år framträder det kvinn-
liga subjektet i relation till både nationell och inter-
nationell politik och till såväl klass- som kvinnofrå-
gor, och här finns också utrymme för kroppen och 
sexualiteten. I Vindspel urskiljer Lival-Lindström 
ett genomskådande av den kvinnliga platslösheten 
(déréliction) med romanens vita gård som en projek-
tion av en kvinnlig plats. Med ett intressant grepp lä-
ser hon dessutom romanen sida vid sida med Edith 
Södergrans Dikter (1916) utifrån tesen att båda tex-
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terna kan uppfattas som ”litterära uttryck för lik-
nande frågeställningar om kvinnor och kvinnlighet 
under 1910-talet” (s. 187–88). När det gäller Chi-
tambo har Lival-Lindström valt att lägga huvudvik-
ten vid den inre bildningsresa som berättandet re-
presenterar. I analysen av Fröken Elna Johansson är 
det kvinnlig alienation, rumslighet och plats/plats-
löshet som skjuts i förgrunden: romanen avtecknar 
sig som en uppgörelse med bilden av mannen som 
kvinnans viktigaste livsinnehåll, samtidigt som ett 
kvinnligt subjekt med sexuella behov börjar fram-
träda. Sammanfattningsvis finner Lival-Lindström 
att identifikationen av en kvinnlig bildningsroman 
blir ”en balansgång mellan idéhistorisk medveten-
het och experimentlust”: det handlar nämligen om 
att ”minnas bildningsromanens humanitetsfiloso-
fiska rötter i ideal som frihet, helhet och självför-
verkligande, och samtidigt om att ifrågasätta den 
klassiska synen på bildningsromanen som en genre 
som handlar om borgerlig manlighet” (s. 305). Li-
val-Lindström läser genren kvinnlig bildningsro-
man som ”ett kognitivt experiment”: ”Genom att 
bryta mot det heterosexuella kontraktet ifrågasät-
ter den synen på kvinnlighet som en komplemen-
tär funktion till manlighet och åskådliggör i stället 
kvinnlighet som något obestämt, men eget” (s. 306).

Argumentationen som sådan är i huvudsak över-
tygande, med välvalda citat och exempel, en pålit-
lig notapparat och en nyttig litteraturförteckning. 
Avhandlingen är väldisponerad, med ett inledande 
och ett avslutande kapitel som ram för textanalyser 
där varje roman ägnas ett eget kapitel. På det hela 
taget är den också välskriven.

Lival-Lindströms avhandling visar alltså upp en 
lång rad positiva aspekter, men här finns också in-
vändningar att göra. Den viktigaste gäller själva ut-
gångspunkten, den omdebatterade bildningsroma-
nen. Genren förknippas främst med tyskt 1700-tal 
och 1800-tal, och med texter med manliga prota-
gonister: prototypen är hjälten i Goethes Wilhelm 
Meister (1795–96). Ett vanligt argument bland 
forskare är att begreppet blir allt mindre använd-
bart ju längre fram i tiden vi kommer, eftersom både 
begreppet ”bildning” och den uppfattning av in-
dividen, subjektet, som hänger samman med detta 
ter sig allt mindre relevanta. Feministiska forskare 
har hävdat att företeelsen ”kvinnlig bildningsro-
man” ofta riskerar att framstå som en anomali. I 
sin avhandling Att utvecklas till kvinna. Studier i 
den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sve-
rige (1996) har Kristin Järvstad förkastat begreppet 
just med anledning av det bildningsideal som lig-

ger till grund, ”ett ideal som innebär en tro på in-
dividens fria vilja och möjlighet till självförverkli-
gande”, och som hon anser begränsar begreppets re-
levans med avseende på både tidsperiod och genus 
(s. 10). Som samlande beteckning på de tre roman-
serier av kvinnliga författare från svenskt 1900-tal 
som hon undersöker har alltså Järvstad i stället valt 
”utvecklingsroman”.

Lival-Lindström tar upp Järvstad, men med av-
stamp i bland andra Tommy Olofsson (Frigörelse 
eller sammanbrott? Stephen Dedalus, Martin Birck 
och psykologin, 1981) hävdar hon tvärtom att ”en nu-
tida existens av bildningsromanen kan anses både 
försvarbar och relevant, så länge genrebegreppet 
hanteras med försiktighet och med kännedom om 
bildningsideologins humanitetsfilosofiska histo-
ria” (s. 31). Hon förtydligar med hjälp av James N. 
Hardin som redigerade Reflection and Action: Es-
says on the Bildungsroman (1991), konstaterar att 
just reflektion och handling ”kan ses som poler för 
bildningsromanens centrala spänningsfält”, och 
understryker att ”[n]yckelelement i genren är den 
utveckling av sinnet och själen som Wilhelm Meis-
ter, Wielands Agathon och Thomas Manns Hans 
Castorp alla upplevde” (s. 31–32).

Till att börja med utgör Lival-Lindströms text-
urval knappast något bevis för bildningsromanens 
”nutida existens”: det är dock 70 år sedan den ny-
aste av hennes sex romaner kom ut. Men mycket 
viktigare är den problematik kring identitet och 
subjekt som begreppet bildningsroman aktualise-
rar. Det är inte bara exemplen i citatet ovan som är 
betecknande – texterna av Goethe och Wieland 
publicerades under andra hälften av 1700-talet; 
Manns Der Zauberberg kom 1924 – utan framför 
allt Lival-Lindströms tonvikt på romangestalternas 
”utveckling av sinnet och själen”, ja, föreställningen 
att de ”upplevde” denna utveckling (s. 32). Hon ut-
går alltså ifrån att gestalterna i den kategori texter 
hon undersöker redan har ”sinne” och ”själ”, redan 
har en identitet som de kan utveckla en ”verkligare” 
relation med. Men hur och varifrån får de den när 
de nu faktiskt bara utgörs av orden på boksidorna, 
av de berättelser som orden formar, och av våra 
tolkningar av dessa berättelser? Lival-Lindströms 
utnyttjande av narratologiska analyser rimmar inte 
särskilt väl med den konventionella identitetsupp-
fattning som dominerar i avhandlingen. Texturva-
let profilerar problematiken ytterligare i och med 
att hon med en författare som Sigrid Backman 
kommer in på modernistisk fiktionsprosa, alltså 
på texter som explicit och ingående problematise-
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rar subjektivering och genus, något som markeras 
desto tydligare av sambanden hon urskiljer mel-
lan Backmans Vindspel och Södergrans Dikter. Att 
Backmans roman lyfts fram som en av föregångarna 
till Södergrans revolutionerande diktsamling är in-
tressant, men jämförelsen av de båda texterna tycks 
komma av sig i portgången i och med att Lival-
Lindström sätter så djupt traditionella och snäva 
gränser för sin analys av Vindspel: ”För att vara en 
bildningsroman måste romanens handling erbjuda 
inte bara förändring på det inre planet, utan dess-
utom förändring till det bättre. Uppfylls med andra 
ord bildningsparadigmets idealistiska strävan efter 
överbyggda klyftor – interna eller mellanmänskliga 
– och ett större mått av helhet?” (s. 189). Utifrån en 
analys av den kvinnliga protagonistens ”karaktär”, 
en undersökning av kärleksmotivet i Backmans ro-
man, och en avslutande diskussion av dess öppna 
slut lyckas Lival-Lindström besvara den frågan ja-
kande. Med tanke på de starka band som hon ur-
skiljer mellan Backmans Vindspel och Södergrans 
Dikter är det emellertid en konklusion som knap-
past stämmer överens med Ebba Witt-Brattströms 
påpekande i Ediths jag. Edith Södergran och moder-
nismens födelse (1997) beträffande Södergrans ”all-
deles unika jag”: ”Det är en avancerad konstruktion 
så långt bort man kan komma från ett oreflekterat, 
livsnära personligt pronomen” (s. 313). Det är över 
huvud taget märkligt och, tror jag, symptomatiskt 
att Witt-Brattströms oundgängliga undersökning 
inte nämns hos Lival-Lindström.

Kollisionen mellan bildningsromanens tradi-
tionella identitetsperspektiv och en språkbaserad, 
konstruktivistisk subjektivering blir emellertid allra 
tydligast där Lival-Lindström förlitar sig på teo-
retiskt material från Luce Irigaray. Ur Christina 
Angel fors volym med texter av Irigaray, Könsskill-
nadens etik och andra texter (1994), citerar Lival-
Lindström från Irigarays inledning: ”Syftet med 
mitt arbete är att ge kvinnorna en egen subjektivitet 
genom att föra dem tillbaka till de värden som lig-
ger i en kvinnlig genealogi, i ett språk, en skrivkonst 
och en estetisk verksamhet som är deras egna” (s. 
40). Det blir ett påfallande glapp mellan detta ci-
tat, överst på en sida hos Lival-Lindström, och den 
användning av Irigarays teorier som hon skisserar 
längre ner på samma sida. Textanalytiskt, förklarar 
hon, kommer hon att tillämpa ”några väsentliga 
begrepp ur Irigarays etik för att belysa den kvinn-
liga frigörelsekamp som gestaltas i de enskilda ro-
manerna”; och på ett mera övergripande plan kom-
mer hon också att utnyttja Irigaray för att under-

söka ”vilken kulturell roll en ’kvinnlig’ skönlitterär 
genre som den kvinnliga bildningsromanen spelar 
för kvinnlig subjektivitet” (s. 40). I Irigaray-cita-
tet som Lival-Lindström har hämtat hos Angelfors 
är det poststrukturalistiska positioner som mar-
keras: begreppet ”genealogi” pekar på Foucaults 
betydelse (Lival-Lindström nämner honom över 
huvud taget inte); och språkets fundamentala be-
tydelse för huvudbegreppen i återstoden av cita-
tet understryker ytterligare att utgångspunkterna 
här är poststrukturalistiska. Men denna grundläg-
gande dimension av Irigarays insats skjuter Lival-
Lindström åt sidan. Sin introduktion av Irigaray 
förbereder hon tvärtom genom att förklara att det 
är just föreställningen om ett ”autentiskt kvinnligt 
själv” (s. 39) som hon förankrar i Irigarays teorier; 
och trots att hon använder en rad teoretiker som på 
fruktbara sätt utnyttjar Irigaray och/eller utvecklar 
hennes teorier (Braidotti, Felski, Jantzen), har Li-
val-Lindström inte kopplat ihop Irigaray och post-
strukturalism.

Till de begrepp hos Irigaray som får en nyckel-
funktion hos Lival-Lindström hör déréliction. Med 
tonvikt på den franska termens religiösa/mytolo-
giska konnotationer preciserar Margaret Whitford 
dess innebörd i sin Luce Irigaray: Philosophy in the 
Feminine (1991): ”Women are abandoned outside 
the symbolic order” (s. 78). Och den som befinner 
sig utanför den symboliska ordningen har alltså 
inte tillträde till språk, och därmed inte heller till 
mänsklig gemenskap. Men den déréliction som Li-
val-Lindström översätter med ”platslöshet” är up-
penbarligen något annat. Astri i Backmans Vindspel 
läses till exempel som en ”karaktär hos vilken den 
kvinnliga platslösheten är genomskådad” (s. 190), 
och i både Olssons Chitambo och Bondestams Frö-
ken Elna Johansson innebär protagonisternas age-
rande ”ett ifrågasättande av kvinnlig platslöshet” (s. 
292). Lival-Lindströms referentiella läsningar präg-
lar alltså också hennes perspektiv på Irigaray och 
reducerar ”platslöshet” till något slags motpol till 
Virginia Woolfs ”room of one’s own”, en tolkning 
som titeln på hennes avhandling för övrigt framhä-
ver. Problematiskt blir också Irigarays mimesisbe-
grepp, i Christina Angelfors översättning av Iriga-
rays text i volymen Könsskillnadens etik och andra 
texter (1994) sammanfattat i meningen: ”Att spela 
genom mimesis innebär alltså för en kvinna att för-
söka återfinna den plats där hon exploateras av dis-
kursen, men utan att låta sig reduceras till denna” 
(s. 68). Hur kan det då komma sig att Sofies ”för-
älskade självöverlämning” till Saarela i Gripenbergs 
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I tätnande led (de håller helt enkelt varandra i han-
den) kan fungera som ”en mimetisk repetition av 
den kvinnliga platslösheten” (s. 130; min kursive-
ring)? I Lival-Lindströms analyser verkar begrep-
pet ofta påklistrat, som när hon till exempel beträf-
fande Bondestams Fröken Elna Johansson hävdar 
att man kan ”säga att de tillgängliga kvinnliga rol-
lerna mimetiskt imiteras i romanen” (s. 269). Uti-
från vilka kriterier kan ett sådant påstående göras? 
När det gäller Olssons Chitambo, som ett tag fak-
tiskt hade ”Mimicry” som tilltänkt titel, borde en 
analys utifrån mimesisbegreppet ha varit särskilt 
tacksam, men trots alla goda föresatser överskuggas 
också här den utlovade undersökningen av språk 
och berättande av en mera traditionell fokusering 
på handlingen. Det är synd att Lival-Lindström 
inte har lyckats arbeta sig fram till en mera rättvi-
sande läsning av Irigaray; med en sådan utgångs-
punkt tror jag hon skulle ha kunnat nå betydligt 
längre i sina textanalyser än hon faktiskt gör.

Inledningsvis diskuterar Lival-Lindström cent-
rala begrepp, och ”bildning” och ”bildningsroman” 
hör självfallet till dessa. Men andra viktiga begrepp 
får inga närmare definitioner. ”Samhällsmoderlig-
het” dyker upp i analysen av Runebergs Sigrid Lil-
jeholm, men utan förklaring och med en hänvisning 
till Fredrika Bremers Hertha, medan Ellen Keys väl-
bekanta ”Samhällsmoderlighet” (1903) över huvud 
taget inte nämns. Med tanke på avhandlingens cen-
trala frågeställningar och vinklingen av romanana-
lyserna borde termen ”genus” ha profilerats, teore-
tiserats och problematiserats. På det sättet skulle Li-
val-Lindström ha kunnat åstadkomma alternativ till 
de binära läsningar – manligt och kvinnligt, mas-
kulint och feminint – som ibland kan ge intryck av 
att låsa hennes analyser, också när det gäller en text 
som Bondestams Fröken Elna Johansson som i flera 
avseenden tycks ifrågasätta den dominerande ge-
nusdiskursen. Frågan om definitioner av begrepp 
blir speciellt problematisk när Lival-Lindström tar 
till Lansers Fictions of Authority och laborerar med 
svenska översättningar av begrepp som är centrala 
i Lansers analys av berättarröster. Men ”authorial 
voice”, en av Lansers tre huvudkategorier, kan inte 
översättas med ”författarskapets röst” (s. 18), en för-
bryllande term som sedan används genomgående 
men som är helt missvisande (termen är inte lätt att 
översätta, men ”röst med författarmyndighet” vore 
bättre). Lansers ”overt authoriality” har också vål-
lat problem men kan definitivt inte översättas med 
”offentligt författarskap” (s. 67); här vore ”offentlig 
författarröst” bättre.

Citat och hänvisningar är genomgående tillför-
litliga. När det gäller kursiveringar i citat följer Li-
val-Lindström emellertid inte gängse praxis, det 
vill säga hon påpekar inte när kursiveringarna fak-
tiskt finns i originalet. Så vitt jag har kunnat upp-
täcka finns de kursiveringar hon har med redan i 
originalen. Men här är Lival-Lindström inte kon-
sekvent, för citat ur de avsnitt i Olssons Chitambo 
som är kursiverade i originalet återges i avhand-
lingen utan kursiv.

Bibliografin är överskådlig men skulle ha vunnit 
på att struktureras mera konsekvent. Otryckt ma-
terial brukar placeras före det tryckta, men det har 
inte skett här, och inte heller har anonyma tryck 
placerats först i avdelningen för tryckt material. 
Gripenbergs I tätnande led som publicerades under 
pseudonymen ”Aarne” och Runebergs Sigrid Lilje-
holm som angavs vara författad av ”–a –g.” borde 
ha förtecknats under respektive pseudonymer och 
inte under författarnas namn, som i stället borde 
ha angetts inom hakparenteser. För Olssons Chi-
tambo anger Lival-Lindström två publiceringsår-
tal: 1993/1933. Eftersom enbart sidnummer före-
kommer i hänvisningarna till Chitambo blir det 
oklart vilken av utgåvorna som avses. Bibliografin 
aktualiserar också en del andra problem med de 
utgåvor som har anlitats. Medan Lival-Lindström 
helt korrekt citerar Södergran ur Samlade skrifter, 
citerar hon Ibsen ur en utgåva tryckt i Sverige och 
Cora Sandel till och med i svensk översättning. Ib-
sen borde ha citerats ur Henrik Ibsens skrifter (band 
7, 2008, innehåller bland annat Et Dukkehjem som 
är aktuell här), och Cora Sandel borde ha citerats ur 
Samlede verk. Sist men inte minst borde samman-
fattningen på engelska ha fått en språklig översyn.

Min kritik till trots måste Lival-Lindströms av-
handling betecknas som ambitiös och välgjord. 
Den bygger på väsentliga och belysande primär-
texter, utnyttjar på det hela taget relevant teore-
tiskt material och sekundärtexter på fruktbara sätt, 
och utvecklar självständiga och i många avseenden 
nydanande analyser av de sex romanerna. Jag hade 
alltså gärna sett att den kvinnliga bildningsroma-
nen hade utforskats inte bara som ett kognitivt ex-
periment utan framför allt som ett språkligt sådant, 
kanske till och med med de modernistiska roma-
nerna behandlade för sig. Men utifrån sina förut-
sättningar är detta utan tvekan en betydelsefull av-
handling, en insats på området som andra forskare 
inte kommer att kunna gå förbi.

Helena Forsås-Scott




