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1.0 Inledning  
Män är från Mars och kvinnor är från Venus. I romantiska komedier, i populär- och finkultur, 

runt matbordet och på arbetsplatser iscensätts kön och könsidentitet dagligen. Men vad som 

anses vara typiskt manligt, eller kvinnligt, är inte konstant över tid utan påverkas av trender. 

Femtiotalsmannen, kanske i kostym och portfölj, förväntade sig mat på bordet när han kom 

hem från jobbet och år 2011 är det många män som identifierar sig genom surdegsbak och 

gymkort. Men det som ska fokuseras på i den här uppsatsen är mannen under 1930-talet. Elin 

Wägner var en av de kvinnor som strävade efter en ny syn på jämlikhet mellan könen, och det 

skulle ske genom att reformera mannen. Med den reformerade mannen syftas på en modern 

man, som ser kvinnan som jämlik med honom själv och kan hjälpa henne att nå emancipation. 

Men Wägner ville även reformera kvinnans syn på sig själv. Kvinnan skulle se sig själv som 

jämlik mannen. Både för den reformerade mannen och den reformerade kvinnan var 

jämställdhet en självklarhet, och båda två behövde en reformerad partner.  

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Maskulinitet under 1930-talet  

Under mellankrigstiden är arbetslösheten hög och det inträffar två arbetslöshetskriser, det vill 

säga kortare perioder av mycket hög arbetslöshet. Den ena inträffar i början av 20-talet och 

den andra i början av 30-talet.
1
 

Vid sidan av principen att det allmänna måste skydda medborgarna mot nöd fanns en annan 

vanligt förekommande tanke under perioden: att vuxna medborgare borde försörja sig och sin 

familj. Denna princip kan kallas för försörjningsplikt.
2
 

Att man nästan uteslutande räknade in männen i begreppet hög arbetslöshet, innebar att 

mellankrigstiden förknippades med en ”manlighetens kris”.
3
 Mellankrigstiden var en period 

då män i flera fall blev försörjda av sina hustrur, och därav uppstod manlighetskrisen. 

Männens roll som familjeförsörjare var alltså viktig för själva maskuliniteten.
4
 Jag kommer att 

återkomma till detta i teoridelen.  

                                                           
1
 Leif Wegerman, ”Försörjd av sin hustru: Arbetslöshetshjälpen i Stockholm under mellankrigstiden”, Kön och 

feminism i Sverige under 150 år, Stockholm: Atlas 2004, s.189. 
2
 Wegerman 2004, s.190. 

3
 Wegerman 2004, s.189. 

4
 Wegerman 2004, s.190.  
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1.1.2 Feminitet under 1930-talet 

1930-talet var på många sätt kvinnornas decennium. Det infördes moderskapsförsäkring och 

bland annat bildas Yrkeskvinnornas klubb i Stockholm. 30-talet har även beskrivits som ett 

genombrottsdecennium för kvinnor på flera plan. Bland annat litterärt och politiskt. Frågor 

om till exempel barnafödande blir viktiga för regeringen,
5
 då familjepolitiken blev en central 

fråga.
 6 

 Men även om frågorna debatteras, så är det fortfarande männen som styr Sverige.
7
 

Kvinnornas plats inom politiken begränsades till frågor som rörde reproduktion och vård.
8
 

Samtidigt händer det mycket runt om i världen. Adolf Hitler blir rikskansler och Sverige 

drabbas som många andra länder av ekonomisk kris i och med Kruegerkraschen.
9
  

1930-talet kan ses som en nydaningstid. Både på grund av tankarna kring uppbyggnaden av 

det nya samhället – folkhemmet. Men också för att en ny syn på sexualitet och samlevnad 

växer fram.
10

 Den nya synen på sexualiteten innebar att den antogs vara en 

samhällsangelägenhet.
11

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en maskulinitetsanalys av Elin Wägners romaner 

Mannen vid min sida (1933) och Dialogen fortsätter (1932). Detta syfte sönderfaller i 

följande frågeställningar: 

- Hur gestaltas maskulinitet i romanerna? 

- Vilken funktion får de olika manligheterna för kvinnoemancipation? 

1.3 Metod och Material 
Som grund för min begreppsapparat och analys har jag använt mig av Claes Ekenstams text 

”Kroppen, viljan & skräcken för att falla” för att ta del av socialhistorikern Peter N. Stearn 

och George L. Mosses teorier om hur industrialismen blir startskottet för en ny typ av manlig 

mentalitet. Hur denna mentalitet bland annat innebär att det manliga definieras genom en 

motpart: exempelvis kvinnan. Dessutom kommer jag att använda mig av Peter N. Stearns och 

George L. Mosses teorier om maskulinitetens utveckling under de senaste århundradena. Jag 

                                                           
5
 Boel Hackman, Boel Hackman om Elin Wägner, Stockholm: Bonnier 2005, s.154. 

6
 Kjell Östberg, ”Först går det upp…Svensk kvinnorörelse i ett longitudinellt perspektiv”,Kön och feminism i 

Sverige under 150 år, Yvonne Svanström och Kjell Östberg (red.), Stockholm: Atlas 2004, s.156. 
7
 Hackman 2005, s.155. 

8
 Östberg 2004, s.157. 

9
 ”1930-1931” , Elin Wägner – det första fotstegets moder, (red. Marianne Enge Swartz), Växjö: Artéa 2009, 

s.13. 
10

 Bibi Jonsson, I den värld vi drömmer om, Werstam Media, Löderup, 2001, s.11. 
11

 Jonsson 2001, s.155. 
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har också använt Leif Wegermans text ”Försörjd av sin hustru: Arbetslöshetshjälpen i 

Stockholm under mellankrigstiden” om maskulinitetens sårbarhet. Även Jari Kuosmanens 

tanke om maskulinitet på tre nivåer som presenteras i texten ”Männens resor i det moderna” 

är givande. Så även R.W. Connells diskussion om hegemonibegreppet inom maskulinitet i 

boken Maskuliniteter.  

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att inte använda mig av Sigmund Freuds psykoanalys och sättet att studera 

barndomens påverkan på manlighet i min begreppsapparat denna gång då det inte blir relevant 

för min analys, även om psykoanalysen slog igenom stort under 1930-talet i Sverige.  

2.0 Teori 
Män har i stort sett alltid dominerat samhällets offentliga liv, och därför har också historien 

oftast handlat om just män. Mannen har också varit den osagda normen för människan. 

Kvinna = Kön, Man = Människa
12

  Det är först i och med forskningen som gjorts under den 

senare delen av seklet på bortglömda ämnen och grupper, som gjort att männens dominans har 

börjat avta. Genom att dominansen har börjat brytas har fokus inom mansforskning flyttats. 

Den nya mansforskningen inriktar sig på vad manlighet har för betydelse för männen själva. 
13

 

Den amerikanske socialhistorikern Peter N. Stearns har diskuterat den moderna manlighetens 

framväxt i ett långsiktigt perspektiv. Stearns menar att det är de yttre omständigheterna som 

format de maskulina idealen. Yttre omständigheter kan exempelvis vara materiella faktorer 

och sociala förhållanden. Men även om idealen utvecklas så har de också grund i gamla 

traditioner och föreställningar från tidiga historiska epoker. På så sätt formas mansidealen 

ännu idag av de äldre historiska idealen. Stearns lägger också stor fokus vid industrialismen, 

som han anser var en viktig milstolpe i männens historia. Innan industrialismens genomslag 

fanns det en mer självklar uppfattning om vad det innebar att vara man. Industrialismen blev 

en kris för manligheten och i och med att den självklara bilden av manlighet upplöstes, och 

det skedde också en mentalitetsförändring hos många män. Viktigt att påpeka är dock att även 

                                                           
12

 Yvonne Hirdman, ”Genuskontraktet, Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 

Genus i historisk forskning, Lund: Studentlitteratur 1993, s.149. 
13

 Claes Ekenstam, ”Historisk mansforskning”, Rädd att falla: studier i manlighet, Hedemora: Gidlund 1998, 
s.20. 
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om mansbilden var mer självklar innan industrialismen, så kunde den ändå te sig olika i olika 

samhällsklasser.
14

 

Historikern George L. Mosse diskuterar hur det moderna mansidealet uppstår och menar att 

det sker parallellt med att det borgerliga samhällets grundas under 1700-talets slut. 
15

 Idealet 

hade sina rötter i äldre kristna föreställningar, men var samtidigt radikalt nytt. Detta ideal 

innebar att fokus lades på det yttres förhållande till det inre. Moral, renlighet och måttlighet 

blev viktiga faktorer. Även arbetets roll i mannens liv blev viktigt. Kärlek till arbetet och god 

moral ansågs vara ett krav på maskulinitet. Även gymnastik och sport fick stor betydelse för 

manligheten då fysisk styrka blev ett sätt att definiera sin manlighet. Ett annat sätt att 

definiera sin manlighet var genom en motpart. Motparten kallar Stearns för Outsidern. 

Outsidern utgör en symbol för socialt avvikande grupper så som judar, kriminella, eller 

zigenare. Dessa grupper ansågs stå för oordning både moraliskt och fysiskt. Därför sågs de 

som omanliga. Men outsidern inbegrep också kvinnan, eftersom hon ansågs ha mindre av de 

egenskaper som symboliserade maskulinitet. Hon hade istället egenskaper som mannen 

förutsattes ha färre av, till exempel känslosamhet. Det antogs även att kvinnan hade svagare 

förstånd än mannen, och på så sätt var hon under honom i rang. Skillnaden mellan kvinnor 

och de övriga grupper som ansågs som outsiders var dock att kvinnan alltid sågs som ett 

självklart och viktigt komplement för mannen.
16

 

Både Stearn och Mosse anser att det är industrialismen, demokratin och den borgerliga 

medelklassens genomslag, som i slutet av 1700-talet lägger grund för det moderna 

mansidealet och på så sätt blir avgörande för maskulinitetens historia. 
17

 Enligt de båda 

forskarna finns det också en typisk västerländsk maskulinitet som består av gruppen vita 

medelklassmän. Gruppen har många likheter med den Nordamerikanska gruppen av vita 

medelklassmän, och båda grupperna skiljer sig avsevärt från andra grupper av män, till 

exempel sydeuropeiska män eller män från andra områden.
18

 

Mansforskaren Jari Kuosmanen har delat in manlighetens historia i tre nivåer och under olika 

tidsperioder. Väldigt länge var mannens roll vad Kuosmanen betecknar som Paternatet – det 

vill säga mannens roll som patriark över familjen. Men i och med industrialismen tar mannens 

                                                           
14

 Claes Ekenstam, ”Kroppen, viljan & skräcken för att falla: ur den manliga självbehärskningens historia”, Rädd 
att falla: Studier i manlighet, Hedemora: Gidlund 1998, s.33. 
15

 Ekenstam 1998,  s.21. 
16

 Ekenstam 1998, s.22. 
17

 Ekenstam 1998, s.24. 
18

 Ekenstam 1998, s.23. 
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roll istället form som Maskulinatet, som innebär att mannens roll går från överhuvud till 

familjeförsörjare. Övergången till Maskulinatet kan också kopplas till Stearns diskussion om 

mentalitetsförändringen som sker med män under industrialismen. Men i och med övergången 

från Paternat till Maskulinat så börjar också kvinnor att ställa nya krav på självständighet. De 

ville få ta plats i det offentliga och få engagera sig inom politiken. Det blir även en mindre 

kris för kvinnorna i övergången, då de fortfarande vill fokusera på barn, men även få 

möjlighet att göra egen karriär. Den tredje formen av manlighet kallas för Androgynatet. Det 

tar över som ideal långt senare och anses fortfarande som nydanande. 
19

 

Ekonomhistorikern Leif Wegerman diskuterar genus under mellankrigstiden i Sverige. Han 

visar precis som Kuosmanen på hur uppdelningen mellan könen såg ut. Att kvinnan hade sin 

roll som hemmafru, medan mannens roll var som familjeförsörjare. Wegerman hänvisar till 

Ekonom-historikern Ulla Wikander som visar på hur viktig rollen som försörjare faktiskt var 

för männens identitet.
20

 Att kvinnan var i beroendeställning var viktigt för manligheten, vilket 

medförde en sårbarhet hos männen. Denna sårbarhet ligger nära kopplad till den ekonomiska 

kris som rådde under 30-talet. Under krisen fick även kvinnorna gå in i försörjarrollen 

eftersom arbetslösheten var hög och tillgången på arbete liten. 
21

 Hon skriver:  

Arbetslösheten var endemisk. Den frodades parallellt med kraftiga rationaliseringar, som minskade 

behovet av arbetskraft. I kampen om lönearbetet ställdes män mot kvinnor, ogifta kvinnor mot gifta 

kvinnor och unga mot gamla. Hätskhet kom inte sällan att prägla dessa gruppers attityder till varandra. 

Att vara försörjare, att ha andra som var direkt ekonomiskt beroende av att man tjänade pengar blev ett 

kriterium på manlighet som sattes högt i alla klasser. Många, både män och kvinnor, såg med ogillande 

att det fanns ”dubbelarbetande”, det vill säga familjer där två vuxna lönearbetade. 
22

 

 

När man ser tillbaka på de sista tvåhundra åren av forskning om maskulinitet går det enligt 

forskaren R.W. Connell att se en utveckling av den hegemoniska maskuliniteten. Connell 

menar att utvecklingen i huvudsak beror på tre saker: ”[…] att kvinnor kom att utmana och 

trotsa genusordningen, den genuspräglade ackumulationsprocessen i den industriella 

kapitalismen och imperiets maktrelationer.”
23

 

Connells definition av hegemonisk maskulinitet blir: ”[…] den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller den för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

                                                           
19

 Jari Kuosmanen, ”Männens resor i det moderna”, Rädd att falla: Studier i manlighet, Hedemora: Gidlund 
1998, s.238. 
20

 Wegerman 2004, s.192. 
21

 Wegerman 2004, s.193. 
22

 Wikander citerad av Wegerman 2004, s.193. 
23

 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos 2008, s.204. 
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legitimitet.”
24

 Connell understryker att maskulin hegemoni inte i första hand ska uppfattas 

som ett sätt att bruka våld, utan att det handlar om att hävda sig genom dominans. Connell 

understyrker även att hegemonin är föränderlig. Den dominerande gruppen av män kan 

utmanas av andra underlägsnare grupper av män, eller till och med av kvinnor. 
25

 Exempel 

på grupper av män som är underordnade är homosexuella män, och det är också den 

tydligaste gruppen, även om den inte är den enda underordnade. 
26

 Mindre viktiga grupper 

av män utesluts ur vad Connell kallar för legitimitetscirkeln. En grupp utesluts genom 

hånande ord och kränkningar, och det är feminiteten som utgör underlaget för 

kränkningarna.
27

  

Connell diskuterar precis som Stearns att det inte får glömmas bort att det finns flera olika 

typer av manlighet som beror på kön, ålder och klass. Dock understryker Connell att 

manlighet är komplext och att man inte får tro att det finns EN speciell maskulinitet för till 

exempel svarta män, eller EN speciell maskulinitet som gäller för vita överklassmän. 
28

 

3.0 Avhandling 
Elin Wägners romaner är olika till sitt sätt. Ändå finns det ämnen som återkommer i flera av 

romanerna. Exempel är kvinnorättskamp, bygdesskildring och maskulinitet. Det ger både en 

modern och en konservativ aspekt, vilket av många anses skapa en motsättning i 

författarskapet. 
29

 I den här uppsatsen kommer jag att göra en maskulinitetsanalys av de två 

romanerna Mannen vid min sida och Dialogen fortsätter. Jag kommer att utgå från de resultat 

som jag kom fram till i min b-uppsats där jag skrev om maskulinitet i Elin Wägners roman 

Pennskaftet, men vidareutveckla synen på maskulinitet. Det jag kom fram till i min b-uppsats 

var att den omoderna mannen bland annat inte vill se kvinnan som jämlik och inte heller 

hjälper henne till emancipation. Att den moderna och reformerade mannen hjälper kvinnan att 

nå emancipation och ser jämställdhet som en självklarhet. Den reformerade kvinnan 

accepterar inte annat än att mannen ska behandla henne jämlikt, medan den oreformerade 

kvinnan inte ser sig själv som jämlik mannen. För både den reformerade mannen och den 

reformerade kvinnan är tanken på att det inte ska vara jämställd helt oacceptabelt.  

                                                           
24

 Connell 2008, s.115. 
25

 Connell 2008, s.115. 
26

 Connell 2008, s.116. 
27

 Connell 2008, s.117. 
28

 Connell 2008, s.114. 
29

 Jonsson 2001, s.7. 
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3.1 Mannen vid min sida 
Mannen vid min sida handlar om Karin som är nyskild och på väg till Spanien på semester. På 

resan möter hon flera intressanta personer, så som en äldre herre vid namn Macmaster. Men 

min analys tar sin början i Lund, där Karins dotter Margareta bor. Margareta är nämligen 

juriststudent och ska precis tentera i privaträtt och Karin har tagit tåget för att ta farväl av 

Margareta innan hon reser. Skillnaden mellan äldre och moderna föreställningar om 

relationen mellan man och kvinna dyker upp direkt i en diskussion mellan mor och dotter 

angående män, och framförallt mannen som Margareta har fallit för:  

– Men vad har en sådan där snorvalp som… - Sex appeal, sade Margareta. Men sedan ångrade hon och 

sade: jag tycker om honom. Han blir bra som partner, tror jag. – Partner, vad menar du med det? – Att jag 

har gjort mitt val. – Jaså! Hur kan du göra ditt val redan nu? När det finns så många män… - Det sägs så. 

Men det angår mig inte, sade Margareta stolt.
30

 

Diskussionen fortsätter:  

Kom ihåg då, om jag får be, att jag är en annan generation. Vi ska upprätta en advokatbyrå tillsammans, 

han ska ta de kvinnliga klienterna och jag de manliga. – Hur långt har han kvar?
31

 […]– Han är ett år 

yngre student än jag, men vad gör det?
32

 

Det vi ser här är två olika typer av kvinnor som har olika synsätt på mannens funktion i deras 

liv. Kanske kan man tolka det som att Margareta har insett att denna pojkvän kan hjälpa henne 

att förverkliga sig själv. Tillsammans med honom kan hon förverkliga sin dröm om att starta 

en advokatbyrå. På så sätt hjälper han henne att nå emancipation. Viktigt att poängtera är dock 

att Karin inte får ses som uråldrig och bakåtsträvande i dialogen. Hon värnar om sin dotter 

och vill som förälder inte se henne få sitt hjärta krossat när hon säger: ”Hur kan du göra ditt 

val redan nu?”  Det förstår man ännu tydligare av meningen efter: ”När det finns så många 

män…” Karins uttalande känns modernt. För henne handlar det inte om att dottern måste bli 

gift för att få en trygg framtid. Snarare tolkar jag Karins uttalande som att det inte är någon 

idé för dottern att ha för bråttom i val av man. Det finns en rädsla hos Karin för att Margareta 

inte ska uppnå emancipation om hon tar första bästa man, att hon ska förhindras i sitt 

självförverkligande. Det här går också att koppla till Bibi Jonssons diskussion om 

Fogelstadgruppen som Wägner var en del av. Fogelstadgruppen hade kamratideologi i 

äktenskapet som vision och dröm. Att det skulle finnas harmoni och balans i ett jämlikt 

äktenskap. Jonsson skriver: ”medlemmarna i gruppen hyste drömmar om ett samhälle för män 

och kvinnor där förhållandet mellan könen var harmoniskt och balanserat. Kamratsamhällets 

                                                           
30

 Elin Wägner, Mannen vid min sida, Stockholm: Bonnier 1933, s.25. 
31

 Wägner 1933, s.26. 
32

 Wägner 1933, s.27. 
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ideala relation skulle grundas på harmoni och balans mellan två jämlika.”
33

 Elin Wägner var 

starkt kritisk till det rådande samhällssystemet och vägrade att acceptera att kvinnan skulle 

omyndigförklaras genom att inte kunna förverkliga sig själv.
 34

 De skulle på så sätt inte kunna 

uppnå emancipation. Så kanske är det också ett sätt för Wägner att visa hur drömscenariot 

med kamratideologin skulle kunna fungera, genom förhållandet mellan Margareta och 

pojkvännen som är jämlikt. Det som Margareta speglar är den nya generationen kvinnor, 

precis som hon själv också påpekar för Karin. De ska till exempel dela på klienterna i arbetet. 

På så sätt blir Margareta en fogelstadkvinna med visionen om ett jämlikt förhållande. Och 

därigenom speglar hon den nya kvinnan.  

3.1.1 De omoderna männen 
Andreas är mannen som Karin har brutit upp ifrån, och som även är far till Margareta. Karin 

resonerar med sig själv om Andreas syn på kvinnor:  

Jag har varit på utkik efter la grande femelle, ända sen Andreas i ett avgörande ögonblick slungat i 

ansiktet på mig den förkrossande beskyllningen att jag inte hade så mycket av la grande femelle i mig 

som han behövde.
35

 […] jag var i alla fall intresserad av att få veta hurudan han föreställde sig den stora 

honan, urälskarinnan och urmodern som gjort mig urarva. Då han inte kunde säga mer än: hon är flott, 

hon är large, hade jag förslagsvis gett honom en skiss av henne: en fjärilsvingad kossa med stora juver, en 

näktergals tunga och en kattas grace.
36  

Det går att göra en koppling mellan Andreas och manliga primitivister. Den moderna 

primitivismen grundas under 1700-talet genom Rousseaus idé om att återgå till naturen.
37

 

1900-talets primitivism håller kvar Rousseaus tanke men framhåller även en sexuell befrielse. 

Bibi Jonsson betonar mannens roll inom primitivismen. Hur primitivisters syn på sexualitet 

kunde likställas med en manlig syn på sexualitet. Hon skriver: ”De unga svenska 

modernisterna, vars kvinnosyn dominerades av primitivismens sexualromantik hade en 

kvinnobild, skapad av män för män, som snarare befäste än bröt upp det invanda 

könsrollsmönstret.”
38

 Jonsson hänvisar också till Ebba Witt-Brattström som menar att manliga 

primitivisters såg på kvinnans sexualitet som likgiltig och endast hade funktionen att vara en 

komplettering till männens flitiga drift.
39
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I citatet beskrivs kvinnan som den stora honan, en fjärilsvingad kossa med stora juver och så 

vidare. Vi förstår också att Andreas inte tycker att Karin kan ge honom det som han behöver. 

Karins funktion för Andreas kan tolkas som att hon måste hjälpa honom till emancipation. 

Och på så sätt blir han en omodern man som inte har en jämlik syn på kvinnan. För honom är 

Karin ett komplement som han behöver för att förverkliga sig själv. På så sätt blir varken 

Andreas eller den primitivistiska tanken i citatet modern. Primitivismerna uppfattade sig 

själva som moderna, men här avslöjar Wägner dem. Han hjälpte henne inte att nå 

emancipation utan ville förändra henne till sin egen fördel, för att hjälpa sin egen 

emancipation.  

På båten som tar Karin till Marocko möter hon en man som kort och gott blir presenterad för 

läsaren som Araben. Hon möter även ett amerikanskt par vid namn Mr och Mrs Black.  

Araben och Mr Black är två helt olika typer av män som representerar två olika kulturer och 

manligheter. Araben framstår som ödmjuk: ”Araben log åt oss. – Jag säger just till madame 

att hon varken behöver vara orolig för sitt bagage eller för att resa ensam som turist i 

Marocko, sade han.” 
40

 Mr Black däremot, framstår som hetsig och arrogant. Han börjar 

förolämpa Araben, vilket till slut får Mrs Black att lägga sig i och ifrågasätta sin mans 

uppförande. Det resulterar i att en hetsig diskussion blossar upp: 

Kan du säga mig varför den vite mannen måste till varje pris besegra de här människorna i deras egna 

domäner? – Jo, därför att vi behandlar färgade och kvinnor lika, skämtade mr Black. – Det där är riktigare 

än du vet, sade hon. Inte sant, mrs?
41

 […] Det var som om vi kvinnor ett ögonblick rotat ihop oss med 

araben mot den unge mr Black, som stod där, tyvärr i detta sammanhang en smula för semitiskt betonad 

för att rätt representera den agressiva vita rasen och tände sig själv en cigarrett, medan han öppet 

skrattade ut oss.
42

 

 

Avsnittet kan kopplas till Mosses teori om den moderna manliga stereotypen. 

Mansstereotypen representeras av den nordeuropeiska och den nordamerikanska mannen. Mr 

Black är amerikan och skulle därför kunna representera mansstereotypen i Mosses teori. 

Kanske är det orsaken till att Mr Black blir så hetsig. Han ser Araben som outsidern. Jag 

tolkar det inte som att Mr Black känner att hans manlighet blir hotad av Araben. Snarare 

måste han visa hur överlägsen han är gentemot Araben och kvinnorna. För honom står Araben 

för någonting omanligt, och därför behandlar han honom så respektlöst. En annan aspekt som 

kan vara betydelsefull för att förklara hans respektlösa behandling av Araben är den 
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hegemoniska manligheten. Connell skriver att det finns grupper av män som ses som 

underordnade och som aktivt stängs ute ur det som Connell kallar för legitimitetscirkeln. Det 

sker genom stora mängder av smädelser mot den avvikande mannen. Viktigt är också att 

kvinnorna ”rotar ihop sig” med Araben mot Mr Black. De blir en enad grupp som tillsammans 

vänder sig emot Mr Black. Synen på hegemoni går också att koppla till Mrs Blacks 

kommentar till sin make om hur den vite mannen måste besegra de här människorna, vilket 

syftar på Araben. Mr Black ser sig som den överlägsna. Han tycker att hans manlighet 

värderas högre i situationen än Arabens, vilket han tycker ger honom ett övertag. Att Mr 

Black ser sig själv i motpart till Araben och kvinnorna blir också tydligt i och med att han 

säger: ” därför att vi [min kurs.] behandlar färgade och kvinnor lika.” Han placerar sig själv i 

en grupp, en grupp av mansstereotyper och han känner sig manlig i situationen.  Det är dock 

ingenting som varken Araben, Karin eller Mrs Black accepterar, och därför rotar de ihop sig 

mot honom, för mansstereotypen formuleras naturligtvis också i relation till kvinnan. Därför 

blir den en enhet mot Mr Black.  

3.1.2 1800-talsmannen 
Senare på resan står Karin och väntar på bussen. När bussen kommer och hon ska stiga på ser 

hon en man på väg in i bussen, som hon tycker sig känna igen: 

Det var mannen som erbjudit mig sina tjänster redan hos Patronato!
43

[…] – var så god och sitt ner sade 

mannen och bjöd mig på sin platta hyttkoffert som stod mitt i de afrikanska markerna bland rosor och 

liljor.[…] Så nu satt jag där tätt intill den moderne don Qiuxote av la Mancha i ödemarken.
44

 […] 

Därmed kunde jag placera honom rätt i tid och rum. Det var fel att ta honom för don Quixote, ty denne 

myste aldrig, men min räddare myste som de herrar från adertonhundratalet bland vilka Dickens valde 

sina hjältar.
45  

Det är den vänliga äldre herren vid namn Macmaster som hon känner igen. När de ska stiga 

på bussen inser Karin att hon inte kommer att få en plats, utan kommer att få vänta på nästa 

buss. Macmaster väljer då som en sann gentleman att stanna kvar med henne och vänta på 

nästa, för att Karin ska slippa sitta själv. Karin ser honom som sin räddare: 

Min beskyddare var omkring sextio år, mild, älskvärd och påtagligt oförfaren i vapnens bruk. Men fast 

han satt så lugn och obekymrad tog hans skugga form av stora slagskepp, bombplan och 

kulsprutevagnar.
46

 

Jonas Frykman skriver att våld, vapen och krig gör en man ”manlig”.
47

 Karins beskrivning av 

hur hon i hans skugga tycker sig se bombplan och kulsprutevagnar skulle kunna tolkas som att 
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Karin uppfattar Macmaster som manlig. Men hon beskriver honom också som älskvärd och 

mild, vilket hon å andra sidan inte verkar uppfatta som väldigt manligt.  

Karin säger ju själv att han är som hämtad ur ”adertonhundratalet”. Hur modernt är det? 1800-

talets idealmaskulinitet blir relevant att ta upp. Thomas Johansson skriver: 

 ”Under 1800-talet utvecklas ett stort intresse för studier av människans sexualitet. 1800-talets borgerliga 

epok utgör ett startskott för en långtgående rationaliserings och disciplineringsprocess. Inom 

borgerligheten betraktas förnuft, disciplin och rationalitet som kardinaldygder. ” 
48

  

Genom boken återkommer flera episoder där Karin med förtjusning betraktar Macmaster som 

från ”adertonhundratalet”. Även Freud gör studier av den borgerlige mannen. Han påvisar en 

motsägelsefullhet: ”Männen ska förmedla förnuft och disciplin, men samtidig vara kraftfulla 

och sexuellt mogna män.”
49

 Varken Johanssons eller Freuds teori om den borgerliga 1800-

talsmannen går helt att applicera på Macmaster. Det blir då relevant att ställa frågan vad som 

får Karin att relatera Macmaster till artonhundratalsmannen.  

Detta gör att det blir svårt att avgöra vilken maskulinitet som Macmasters representerar. 

Svaret kan ligga i kopplingen till 1800-talsmannen. Kanske ser Karin 1800-talsmannen som 

den romantiska 1800-talsmannen, som representerar det uttalade maskulina i form av 

beskyddare, men med en skugga som stark och krigsför.  

Det som också gör att Macmaster inte känns överdrivet maskulin kan tänkas bero på att 

Macmaster inte representerar en hegemonisk maskulinitet i situationen. Han framstår inte som 

en man som hävdar sin manlighet genom överlägsenhet, till skillnad från t.ex. Mr Black Det 

gör att han uppfattas som ödmjuk och harmonisk.  

 

Karin och Macmasters samtal fortgår och Karin vet ännu inte Macmasters namn, varför hon 

frågar: ” – vad betyder Macmaster i detta sammanhang? Frågade jag. Han lyfte på hatten och 

blottade sitt tjocka silvervita hår. – I detta och alla andra sammanhang så mycket som er 

ödmjuke tjänare, sade han.”
50

  

Macmasters presenterar sig själv som försäljare av pastiller och låter Karin smaka. Den kan 

knytas till vad som enligt Frykman kännetecknar en modern man – att vara i samhället tjänst: 
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Männen kom att definieras i relation till sysslorna i den offentliga sfären.
51

 De definierades 

alltså inte utifrån sin roll som patriark över ett hushåll med kvinnor och barn, och det gör inte 

heller Macmaster.   

 Han är i samhällets tjänst då han ser det som sin syssla att sälja och tillverka pastillerna, det 

framstår som att han själv känner att det är viktigt för hans identitet. Den presentationen går 

alltså inte tillbaka till en föråldrad mansbild där huvudsyftet för mannen är att vara familjens 

överhuvud. Dessutom är han ödmjuk, inte överlägsen, och han vill hjälpa Karin genom att 

göra det som Karin behöver, på så sätt ger han henne också frihet och utrymme, han vill 

hjälpa henne och på så sätt kanske han faktiskt framstår för Karin som en man som skulle 

kunna hjälpa henne att uppnå emancipation genom sitt underlättande. Eftersom han ser det 

som sin uppgift att ta hand om Karin och att han är i hennes tjänst. 

Macmaster verkar också innebära en trygghet för Karin, till skillnad från exempelvis Mr 

Black, som snarare verkar få henne att känna sig utanför och osäker. Hon resonerar: 

Underligt nog hade jag inte en sekund oroat mig för honom, fast han är cirka tjugu år äldre än jag. Jag 

hade snabbt tillägnat mig något av adertonhundratalets uppfattning, enligt vilken en kvinna under alla 

omständigheter måste vara ömtåligare än en man.
52

 

Macmaster till Karin:  

Jag tycker aldrig den tid är förlorad, som jag använder på att göra en dam en tjänst, sade han. När jag nu 

såg honom i dagens klara ljus framträdde det ännu tydligare vilken solid och arriverad man han var. Och 

jag undrade, hur en man med det sinnelaget kunnat hinna med att nå en ställning i en värld, full av damer 

som utnyttja tjänstvilliga män. Enda möjligheten måste vara att han ägt eller ägde en amper hustru som 

skyddat honom mot utplundring.
53  

Macmaster vill alltså underlätta för Karin och fungera som en trygghet. Karin tar som hon 

själv beskriver det, snabbt till sig 1800-talets syn på kvinnan som väldigt ömtålig. Hur går 

detta ihop med hennes självförverkligande? Att en kvinna är ömtålig behöver inte betyda att 

hon inte kan nå sin emancipation. Jag tolkar det som att Karin inte ser Macmasters 

behandlande av henne som någonting nedvärderande. Hon uppskattar synen på kvinnan som 

ömtålig, och att det är därför hon så snabbt tar 1800-talets kvinnosyn till sig.  

 

Härnäst kommer ett avsnitt som också kan kopplas till 1800-talssynen på kvinnan och hur 

Karin resonerar kring Macmasters konservativa sätt att behandla henne: 
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Vid första bil vi mötte hade Macmaster oroligt tagit min arm för att förebygga att jag i min kvinnliga 

dårskap ginge rakt under dess hjul, och sedan höll han den kvar. – Vi kommer strax till ett par trappsteg, 

som jag ska hjälpa er med, sade han. – Ja tack, gör det, sade jag. Jag brydde mig inte om att vara 

uppriktig. Nej jag ville leka med det rara adertonhundratalet dess egen lek för en förmiddag. Varför skulle 

jag fördärva dess nöje med att andas om hur van jag var att knoga med väskor i händerna upp i tåg och ur 

tåg, utefter långa, tomma, blåsiga perronger?
54

 

Han behandlar inte Karin som en självständig kvinna men jag tolkar det fortfarande som att 

hans uppsåt är att hjälpa henne genom att underlätta för henne. Och Karin uppskattar det. 

Återigen kopplas situationen till 1800-talet. Och Karin gillar leken med 1800-talet. Dock 

säger hon: ”Jag brydde mig inte om att vara uppriktig” orden hänger kanske ihop med ”i min 

kvinnliga dårskap”, som då blir i ironisk mening om hur han behandlar henne som 

osjälvständig. Trots det bryr hon sig just inte om att vara uppriktig eftersom han underlättar 

och bär väskorna åt henne, vilket väger upp hans sätt att omyndigförklara henne. I den här 

situationen känns det som att skör i den bemärkelsen att hon skulle vara osjälvständig inte är 

något som Karin uppskattar. Karin känns som en kvinna i reformation och vill på så sätt vara 

självständig, men hon tycker om leken ”med det rara adertonhundratalet” i den bemärkelsen 

att han romantiskt gentlemannamässigt är i hennes tjänst och bär väskorna åt henne, eftersom 

det just handlar om respekt och att underlätta. Till skillnad från Margareta är det otydligt vad 

Karin egentligen behöver av Macmaster för att förverkliga sig själv. Kanske behöver hon 

Macmaster som underlättar för henne under sin reformation. Kanske lägger han en grund för 

henne att sen kunna förverkliga sig själv genom sitt underlättande. 

 Macmasters framstår också som en charmör, vilket vi kommer att få se i nästa scen: 

Karin och Macmaster äter middag och Karin återberättar en situation där hon har haft en 

diskussion med några fransmän, och där hon stod upp för sin åsikt om friheten: 

 Jag fick påskrivet för min romantiska småstatsuppfattning om upproriska infödingar och deras 

rövarhövdingar. Jag svarade att frihet var bättre än busslinjer, västerländsk bildning och reglementerad 

prostitution. Och fransmannen replikerade att friheten jag talade om var bara för några få i alla fall och i 

all synnerhet inte för kvinnorna.
55 

Macmasters respons är intressant. Karin har argumenterat emot fransmannen och ändå blir 

reaktionen positiv:  

 – nå eftersom vi båda är ogifta, sade han eftertänksamt, så kan jag inte se något hinder varken av 

moralisk eller religiös natur från att delge er vad jag känner inför er person. Det ni nyss berättade om ert 

egendomliga samtal med fransmännen vid begravningsplatsen, ger mig anledning att försäkra er, och jag 

smickrar inte, att av alla kvinnor jag mött i mitt liv, och jag har mött många tilldragande, bildade, 
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äktenskapsvärda kvinnor, har ingen, ja, jag säger ingen, övat en så ögonblicklig och stark dragningskraft 

på mig som ni, miss Hål.
56 

Han reagerar inte negativt på att hon debatterat med fransmännen, vilket han kunde ha gjort 

och på så sätt intagit en förmyndarroll. Hans reaktion blir istället att tala om för Karin hur 

mycket han tycker om henne. Macmaster attraheras uppenbarligen av bildade kvinnor, och på 

så sätt känns han inte så konservativ.  

Härnäst kommer ett avsnitt som handlar om vem som betalar en räkning. Det här är första 

gången som Macmaster visar en riktigt konservativ sida av sig själv. Här respekteras inte 

jämlikhet från hans sida:  

Han höjde handen som för att hindra mig att uttala de grovt opassande ord han anade på mina läppar. – 

Om det bara är räkningen, fortsatte jag och svalde, så, så här är den… Varpå jag lade hans räkning 

framför honom så att han skulle se att den var betalt och kvitterad denna dag. Nu kom där en mörk rodnad 

i hans ansikte. Han sköt räkningen tillbaka till mig och sade: - Tack, men jag kan inte acceptera detta. Jag 

hade ingenting att anföra till försvar för min fräckhet att olovandes begära och betala räkningarna till 

nummer sex och nummer fyra, så jag teg. – Jag är rädd att ni inte förstår hur orimligt detta är.
57

 

Vad i scenen gör att Macmaster känner att Karin kränker honom? Macmasters reaktion här 

kanske kan diskuteras utifrån mellankrigstidens mansideal om försörjning: ”Att vara 

försörjare, att ha andra som var direkt ekonomiskt beroende av att man tjänade pengar blev ett 

kriterium på manlighet som sattes högt i alla klasser.”
58

 Det Karin gör är alltså att hon 

avmaskuliniserar honom genom att ta ifrån honom hans roll som försörjare. Att hon tar ifrån 

honom hans roll som försörjare, som är så tätt kopplat till manlighet, gör att han känner sig 

omanlig. Även om han inte är hennes äkta make så handlar det återigen om att hans manlighet 

definieras i motsats till det som ses som icke maskulint, nämligen det som ses som feminint – 

kvinnan.  Så även om hon inte är hans fru så står fru för kvinna. Och det handlar just om att 

det är en kvinna – Karin. Vad gör då det här för Karins emancipation? Genom att definiera sin 

manlighet i motsats till det som är feminint, dvs. kvinnan, så trycker han tillbaka Karin istället 

för att hjälpa henne nå emancipation genom att behandla henne som en jämlik.  Han ser det 

som sin plikt som man att betala. Fogelstadgruppens kamratideologi blir också relevant att 

knyta an till. I scenen finns ingen harmoni eller jämlikhet, därav blir Macmaster omodern och 

är inte redo för kamratideologi. På så sätt är han alltså inte redo att reformeras. Dessutom 

speglar inte Macmaster det annars för honom typiskt romantiska 1800-talsidealet här, och jag 

tolkar det som att anledningen till att Karin sätter sig emot för det första beror på att hon är i 

reformation. Men också att Macmaster helt tappar det romantiska gentlemannamässiga i 
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situationen. Han speglar heller inte mansidealet som innebär rollen som överhuvud utan det 

handlar om rollen som försörjare, det vill säga den andra formen av maskulint ideal som inte 

speglar 1800-talet, utan början av 1900-talet. Det gör att Macmaster speglar 30-talsidealet för 

män. På så sätt blir Macmaster modernare, men inte modern eftersom han inte har nått fram 

till att se på jämlikhet som en självklarhet. Han visar tydligt att han inte är redo för 

reformation.  

Scenen fortsätter med tystnad, som Karin tillslut bryter: 

  - seså, sade jag, ni som är affärsman, varför kan ni inte ta det här lite affärsmässigt?
59

 - Det här är i rak 

strid med mina begrepp om det passande. – Men herregud, är inte dollarns fall det också? Om hela 

världen står på huvudet, och tideräkningar brakar ner, varför är det så omöjligt att jämka på era 

begrepp?
60

 

Macmaster anser alltså hela situationen som mycket opassande, intressant är dock det faktum 

att Karin står på sig och konfronterar honom. Hon uppskattar 1800-talets syn på kvinnan som 

ömtålig och skör, och mannen som riddare och i hennes tjänst, det vill säga det romantiska 

mansidealet och hans syn på kvinnan. Men hon är på väg att reformeras och i scenen framgår 

det tydligt, i och med att hon ser det som självklart att hon också kan betala notan. Här speglar 

Karin kamratideologin om jämställdhet och harmoni. Det vill säga den reformerade kvinnan 

som behöver en reformerad man. Macmaster kan inte leva upp till att bli den reformerade 

mannen i situationen, kanske är det också en anledning till varför diskussionen uppstår. Hon 

visar med slutorden: ”varför är det så omöjligt att jämka på era begrepp” att hon behöver att 

han reformeras. Här handlar det heller inte längre, som i de andra situationerna om att 

underlätta för henne, det handlar tvärtom om att han försöker ta kontroll över henne och 

hennes handling på grund av att han känner sig avmaskuliniserad. Han är inte längre i hennes 

tjänst. Kanske kan man se det som att Karin också vill markera att hon inte tycker att hans 

manlighet handlar om försörjningsplikt gentemot henne. Hon vill att han ska se det ur 

perspektivet som affärsman, att han faktiskt sparar pengar på att låta henne betala. Det går 

kanske i sin tur att koppla till hur mannen ska vara i samhällets tjänst. Karin menar att han ska 

se det ur affärsperspektivet, inte ur försörjarperspektivet eftersom affärsmansperspektivet 

också gör honom manlig, eftersom det speglar hans identitet.   

Karin möter på sin resa en man vid namn Sancho Panza: ”Han hade det emot sig redan från 

början att han icke var Macmaster.[…] Nej, han var inte Macmaster, det föll honom inte in att 
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säga: är det någonting jag kan göra för att lindra skakningen för er, Kerin?”
61

 Karin jämför 

honom direkt med Macmaster och hittar väldigt många likheter, exempelvis är båda två 

troende, har ljusa ögon mm. Vad är det som får Karin att direkt jämföra Sanchos med 

Macmaster? Vilken typ av maskulinitet står Sanchos för? Varför fungerar inte den men 

Macmasters, för Karin? Det som gör att Karin jämför Sancho Panza med Macmaster är som 

jag tolkar det på grund av saknaden efter honom. De har skiljts åt och Karin är ensam på väg 

med tåget. Sancho Panza framstår som en vänlig man i och med att han ber om ursäkt å 

Spaniens järnvägar när tåget skumpar så förskräckligt, och försöker trösta eller uppmuntra 

Karin med att de snart är framme vid nästa station och då finns det tid för en bensträckare. 

Men Sancho imponerar inte på Karin eftersom han inte har, precis som Karin säger, den 

gentlemannahet som innebär att han frågar om det är någonting han kan göra för att underlätta 

för henne. Att Karin jämför honom med Macmaster måste ju betyda att hon saknar honom 

och att han fyller en funktion i hennes liv som hon uppskattar. 

 Detta framgår också tydligt senare:  

Jag hade under de sista dagarna alldeles hunnit glömma hur prövande det var att genomgå proceduren att 

tagas emot i ett stort hotell. Vad jag blivit van vid var detta: Dear, tycker ni om ert rum? Vill ni inte byta 

med mig? Är ni säker på att det inte drar på er från fönstret? Var ert bad varmt? Är det någonting jag kan 

göra för att ni skall få det ännu bättre än ni har? Hur trodde Macmaster egentligen att jag klarade mig 

ensam?
62

 

 

Slutmeningen i citatet är viktigt: Hur hon ska klara sig utan honom. Ska vi tolka det som att 

hon behöver honom för förverkliga sig själv? Det skulle kunna tolkas som att Macmaster 

spelar en viktig roll för att Karin ska kunna uppnå emancipation, även om han inte i direkt 

mening hjälper henne. Han kanske fungerar som en kanal och just genom sitt underlättande 

ges hon chansen att förverkliga sig själv. För även om det inte kan ses som att Macmaster ser 

på kvinnan som jämlik så behandlar han henne med stor respekt.  

3.1.3 Den moderna kvinnan 

På resan möter Karin också paret Bertram Roden. De står för en annan typ av manlighet och 

kvinnlighet: Mrs Bertram Roden berättar för Karin att hennes lyckligaste tid hade varit i 

början av första världskriget. Även om hon inte fått slåss i ledet så hade hon anförtrotts befälet 
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över en frivillig kvinnlig hjälpkår.
63

 Hon blir dock avskedad och i sin förtvivlan bryter hon 

förlovningen med sin trolovade:  

”ty en engelsk militär skulle inte ha en vanärad fästmö. Men Bertram Roden var lika envis som 

krigsministeriet och ansåg sig fortfarande vara hennes trolovade”.[…] Men mrs Bertram Roden förstod 

inte att hennes man var på något vis intresseväckande. Hon betraktade det snarast som en självfallen sak 

att han ägnat sin tid sen kriget tog slut åt att forska efter det hemska misstag, för vilket hans fästmö blivit 

ett offer. Ja, hon tog också för givet, att då hans efterforskningar kommo i strid med hans ställning som 

officer, skulle han ta avsked och så fortsätta dem.
64

 

Här har vi ett exempel på en modern kvinna som ser det som självklart att hennes man ska 

hjälpa henne till självförverkligande, hon vill nå emancipation. Därför blir hon den moderna 

kvinnan. Hon ser det som självklart att hennes man ska hjälpa henne att förverkliga sig själv 

genom att ägna all sin tid åt efterforskningar. Hon behöver en man som gör allt för att 

underlätta för henne.  

3.1.4 Karins reformering 
En annan intressant scen är när det förs en diskussion om en ny deklaration av de mänskliga 

rättigheterna.
65

 Både män och kvinnor diskuterar medan Karin mest sitter tyst och lyssnar, 

men det accepteras inte av de övriga i rummet:  

Men herr Bertram Roden lät mig inte slippa undan. – har ni ingenting att säga, kan ni bara lyssna? 

Frågade han. Jag stammade fram något om att det var nog bäst att jag höll mig bland åhörarna, men nu 

hade Germano fått korn på mig.
66

  

Diskussionen fortsätter och Karin konfronteras av de båda männen men också av en kvinna 

vid namn Grete:  

Å, när jag hör er, då förstår jag varför Europa är så olyckligt! Ropade hon och pekade ut mig för alla. – 

Men ni måste betänka vem den kvinna i Europa är, som ni grälar på, sade jag bedjande. Jag har inte ens 

möjlighet att välja mellan en modig handling och en feg, så ringa är jag.
67 

Grete ger sig inte: 

– Ah, ni föreläser! Men hur kan ni då försöka komma undan bakom er obetydlighet! Då har ni ju 

möjlighet att nå människor. Ni kan förbereda dem på de problem vi har talat om, ni kan i er tur ställa 

dem… - men snälla Grete, i det ögonblick jag försöker det, försvinner min popularitet, sade jag.[…] – 

logik tycks inte vara er starka sida, sade Germano. Och då märkte jag att i det jag just sagt låg den 

möjlighet till ett val som jag förnekat att jag hade.
68 

Emancipationen verkar ske både från män och från kvinnor. Både Germano och Bertram 

Roden står här för emancipation. Germano ser det som helt främmande att Karin inte skulle 
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delta i diskussionen och uttrycka sin åsikt. För honom verkar det representera en svag och 

ointelligent kvinna. Det uttrycker han tydligt: ”- Logik tycks inte vara er starka sida.” Så blir 

hans reaktion på att Karin inte står upp för sig själv och kämpar. Bertram Roden verkar också 

finna det helt främmande att Karin inte har en egen åsikt att uttrycka. Båda männen står för 

motsatsen till exempelvis Mr Black, som ser kvinnor som underställda honom själv. De 

verkar inte känna att en jämställd kvinna kan hota deras manlighet, på samma sätt som Mr 

Black gör. Männens attityd går precis som analysen av Mr Black att koppla till Mosses teori 

om att mansstereotypen definieras i relation till en motpart. Ingen av männen passar in i den 

mansstereotypen utan speglar istället en annorlunda syn på kvinnan, kanske ska den till och 

med ses som avvikande. De speglar den reformerade mannen som inte ser en kvinna som 

underställd honom själv. Att Karin är kvinna spelar ingen roll. Hon ska ändå kunna uttrycka 

sin åsikt i sammanhanget. Grete står i sin tur för den reformerade kvinnan som precis som 

männen ser det som helt oacceptabelt att Karin inte uttrycker sin åsikt. Hon blir frustrerad när 

Karin backar. Karin framställer sig själv som svag, omyndigförklarar sig själv. Grete däremot 

ser bara vilka möjligheter Karin har genom sitt ethos och sina egenskaper som föreläsare. 

Grete ser hur hon kan använda sina kunskaper för att nå ut till människor. Varken männen 

eller Grete begränsar alltså Karin för att de ser henne som kvinna det vill säga ”kön”. Istället 

ser de styrkan som hon besitter med sina viktiga egenskaper som ”människa”.  Jag skulle 

också vilja säga att det är här som Karin slutligen genomgår sin reformation. Hon är romanen 

igenom en kvinna på väg att reformeras men det är i den här scenen som det verkligen sker. 

Grete, Germano och Bertram Roden är anledningen till att hon slutligen faktiskt reformeras 

till den nya kvinnan. Det är genom Gretes ifrågasättande, Bertram Rodens envishet, och 

Germanos kommentar om logik som hon kommer till insikt: ”och då märkte jag att i det jag 

just sagt låg den möjlighet till ett val som jag förnekat att jag hade.” Här blir Karin med 

männen och Gretes hjälp reformerad.  
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3.2 Dialogen fortsätter 
Dialogen fortsätter handlar om den kavata Märta Cronberger och hennes vän Stina Ek, som 

båda två kämpar för jämlikhet och rättvisa. Analysen tar sin början i Märtas barndom, med en 

diskussion om hennes far Anselms Cronbergers maskulinitet. Anselm har rest tillsammans 

med sin familj för att söka en tjänst som pastor i den lilla byn Nordala. Anselm bär på en tung 

hemlighet, och han känner att bördan är tung att bära. Han vet om sin härkomst, att han är 

ättling till spögubben och dottern i Nordala som gick ett tragiskt öde till mötes, och som har 

varit det största samtalsämnet och den största skammen i Nordala sedan dess. Efter mötet 

orkar han inte mer och vänder sig till sin fru, om än osäkert:  

Men där var en tvekan i hans röst, en längtan att tala. Hustrun märkte den och hon viskade: - Allt kan du 

säga till mig, hör vi inte ihop? Ska en gift man bära sina sorger ensam? Denna förtroendets stund var 

underbar och förfärlig. Aldrig hade mannen så fullkomligt överlämnat sig åt henne, aldrig såsom nu sökt 

henne med kropp och själ med denna vildhet, gråt och jubel. Och aldrig hade han lyssnat till vad hon hade 

att säga med en sådan ödmjukhet, som då hon sen låg där i hans armar och talade och lade sin syn på 

deras problem.
69 

Anselm tyr sig till sin fru för att söka tröst. Återigen går det att dra en parallell till Mosses 

teori om hur manlighet definieras genom en motpart, som i det här fallet blir fru Cronberger. 

”Denna förtroendets stund var underbar och förfärlig”[min kurs.] Anselm uppfattar 

situationen som förfärlig för att han är ledsen och söker tröst hos sin fru, vilket får honom att 

känna sig mindre maskulin. Men Mosse skriver också att ”Även om kvinnan ansågs mannen 

underlägsen i förstånd och status var hon i motsats till outsidern samtidigt hans omistliga 

komplement”.
70

 Kanske är det därför som Anselm tyr sig till sin fru i situationen.  

Claes Ekenstam skriver om etikettsböcker som spreds inom den svenska borgerligheten i 

Sverige under 1800-talet. Boken förmedlar bland mycket mera, ögonens viktiga roll för män 

och deras maskulinitet, eftersom ögonen fungerar som en spegel för vad som försiggår i själen 

och hjärtat. Därför är det viktigt att upprätthålla en mask utåt, så att ögonen inte avslöjar 

mannens känsloliv.
71

 

Även om handlingen i romanen inte utspelar sig under 1800-talet så går det att göra en 

koppling, eftersom det moderna mansidealet skapas under 1700-talet. Att Cronberger faktiskt 

gråter gör att han speglar sin hjärtesorg för sin fru. Han lever på så sätt inte upp till 

mansnormen om att inte röja sina känslor.  
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3.2.1 Den moderna kvinnan och den omoderna mannen 
Nästa episod handlar om Märtas väninna Stina Ek. Hon berättar för sin dotter Dagny om 

orsaken till att hon och Dagnys far, Gustav Ek skiljde sig. Stina berättar att de hade ett gräl 

och Dagny undrar vad som kunde ha fått Stina att bli så arg att hon skickar iväg honom.
72

 Hon 

berättar för henne att det handlade om en gröttallrik med sirap på. Herr Ek arbetade i 

Stockholm och hade kommit hem för att hälsa på familjen. Han reagerar på att Stina har gett 

deras son Torkel sirap på gröten och blir arg: ”Hur kunde jag våga att bilda vanor utan att 

fråga honom?” Herr Ek tar demonstrativt gröttallriken och går och häller ut gröten, varpå 

Stina Ek går och hämtar en ny tallrik gröt åt pojken, och häller på ännu mera sirap.
73

 Dagny 

ifrågasätter: ”Men varför envisades mor med sirapen? – Därför att jag var utom mig. Far 

betraktade honom uteslutande som sin.”
74

 

Jag ser det som att situationen kan tolkas på två sätt. Dels handlar det om kontroll, dels 

handlar det om delade meningar om Gustavs roll i familjen. Stina får Gustav att känna sig 

avmaskuliniserad för att han uppfattar det som att Stina tar på sig den maskulina rollen som 

överhuvud i situationen, vilket han anser vara sin roll.  Även om det inte är Stinas uppsåt eller 

att hon själv är medveten om att hon avmaskuliniserar honom eftersom jag utgår från att 

Gustav Ek definierar sin manlighet genom en motpart som inte står för något maskulint. 

Motparten är Stina och hon står ju istället för det som avmaskuliniserar, det feminina enligt 

Mosses teori. Att Gustav tar gröttallriken från Torkel och går och häller ut den tolkar jag som 

ett sätt att reparera sin skadade manlighet. Genom att Stina själv tagit beslutet om att ge sonen 

Torkel sirap på gröten utan att fråga Gustav gör att Gustav förlorar kontrollen över 

situationen, och kontrollen ligger tätt ihop med rollen som överhuvud i familjen. Han känner 

att Stina har tagit ifrån honom kontrollen, och genom att demonstrativt hälla ut gröten återtar 

han kontrollen över situationen, och återfår sin roll som bestämmande överhuvud, och på så 

sätt återfår han sin maskulinitet igen.  

Det är intressant hur Stina vägrar att lägga sig platt i situationen. Jag tolkar det som att Stina 

vägrar att acceptera Gustavs handling för att hon inte finner sig i att inte få fatta egna beslut. 

Här blir det också en splittring i synen på Gustavs maskulinitet mellan Stina och Gustav. 

Gustav ser sig som familjeöverhuvud medan Stina snarare ser honom som försörjare. Det 

innebär att Stina inte accepterar att Gustav ska vara den som tar alla beslut. Hade de delat 
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uppfattning om Gustavs maskulinitet och roll hade Stina antagligen lagt sig platt. Gustav 

tycker att han bestämmer, och det är vad som skapar konflikten och gör att Gustav och Stina 

inte kommer överens. Att Stina inte uppfattar att Gustav har en förmyndarroll skvallrar också 

om att Stina har en modernare syn på manlighet, och att hon inte lägger sig platt får mig att 

tolka det som att hon är i reformation. Det som händer är också att Gustav genom sitt 

handlande omyndigförklarar Stina, motsatsen till emancipation. Där igenom blir Gustav den 

omoderna mannen.  

Stina berättar vid ett tillfälle för Gustav om sina planer på att resa till Stockholm och ägna sig 

åt politiken. Situationen avslöjar hur både Stinas och Gustavs roller var i äktenskapet:  

Aj, det tog inte väl” Nu blev hans alldeles mörk, som varit så ljus hela tiden. Jag är inte gift med honom, 

jag är inte gift med honom, tänkte hon för att hålla sitt kurage uppe. För nu sade han precis som förr, i 

samma ton som förr: - Du skulle inte vara så egensinnig.
75

 

Jag tolkar det som att även den här situationen handlar om kontroll och att han ser sin roll som 

överhuvud, även fast de inte längre är gifta med varandra. I och med att Stina fattar ett eget 

beslut känner han att han tappar kontrollen och rollen som paternatet gentemot Stina, eftersom 

hon bestämmer själv. Han låter henne inte vara jämlik med honom. Stina som upprepar för sig 

själv att hon inte längre är gift med honom, gör hon precis som det också framgår för att hålla 

uppe sitt kurage, för även här lägger sig Stina inte platt även om hon får kämpa för att inte 

göra det. Återigen handlar det om att Stina inte ser Gustavs maskulinitet på samma sätt som 

Gustav.  

Gustavs syn på kvinnor blir också påtaglig när han berättar för Stina om sitt arbete. Stina blir 

intresserad och ställer frågor om arbetet. Gustavs respons blir att hon inte behöver oroa sig för 

sånt, det har han och de övriga koll på.
76

 

Med ”han och de övriga” tolkar jag det som att Gustav syftar på män som grupp. Han hjälper 

inte Stina till emancipation genom att omyndigförklara henne. Han anser att hon inte förstår 

eller har med sådana viktiga frågor att göra. Han utesluter henne ur den offentliga världen. 

Han ser henne inte som jämlik och visar återigen att han inte är redo att reformeras. Min 

tolkning blir också att Gustav känner att hans maskulinitet kan bli hotad av Stina om han 

behandlar henne som jämlik honom, eftersom han definierar sin manlighet i motpart till 

hennes femininitet. Skulle Stina bli jämlik honom skulle gränserna kunna suddas ut och han 
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skulle få svårt att definiera sin egen manlighet. Så genom att hålla Stina borta från det han 

anser vara männens uppgift så förhindrar han också att bli avmaskuliniserad av Stina.   

 

3.2.2 Kvinnans inverkan på manligheten 
Situationen med förvaltningsutskottet beskriver många olika typer av manligheter. Utskottet 

som består av enbart män har fått besök av en grupp kvinnor bland annat bestående av Märta 

Cronberger, som kräver delaktighet i den offentliga debatten, och dessutom ställer krav som 

de anser vara viktiga. Männen i utskottet består av Greve Moll, Ordföranden, Herr Andersson, 

och Landstingsdirektören. Och de har alla olika syn på kvinnor.   

Ordföranden i förvaltningsutskottet:  

Ordföranden hade en underbar förmåga att nyansera sin röst. Den som han använde för damer i 

kommittéer var på en gång nådig och beskyddande och kryddades med en nypa galanteri och en knivsudd 

ironi.
77

  

 Ordförandens ser sig som överlägsen kvinnorna i hierarkin och återigen definieras 

manligheten mot en motpart – kvinnan. Om vad det gör för kvinnlig emancipation och hur 

han inte kan ses som modern med tanke på sin inställning till kvinnan som omyndigförklarad 

och mindre begåvad, det vill säga under honom i rang.  

Märta Cronberger verkar dock påverka Ordförandens manlighet, hon utmanar den:  

Men Märta Cronberger väckte hos honom en bestämd lust att vara lång, vara ung och manlig och slå alla 

andra män i politiska debatter och även i tennis. Han ryckte upp sin hållning med ett krafttag, plötsligt 

intensivt medveten om hur dålig den blivit under dessa år, då han ansträngt sin hjärna och skonat sin 

kropp.
78

 

Märta får Ordföranden att känna sig omanlig vilket får honom att resonera kring sin kropp 

som omanlig. Han kommer fram till att han har intellektet kvar, men förlorat sin fysiska 

manlighet. Han känner en lust att ”slå alla andra män i politiska debatter och även i tennis”, 

vilket kan tolkas som ett hegemoniskt sätt att se på sin manlighet.  Han känner sig 

avmaskuliniserad och där av kommer lustan att återerövra sin manlighet genom att definiera 

den mot andra män. Det vill säga hegemoni.  
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Märta Cronberger har effekt på kvinnorna i salen och får dem att inse att de inte har ett dugg 

att vara tacksamma över. Bland annat lyckas hon påverka en barnmorska.
79

 Det blir en debatt 

kring barnafödsel. 
80

 

Ordföranden känner att hans manlighet skulle bli hotad om han skulle acceptera att kvinnor 

skulle bli delaktiga och ställa krav, och hans reaktion blir därför stark, vilket framgår här:  

Medan han talade övertygade han sig själv mer och mer om hur förargelseväckande kvinnornas hållning 

egentligen var. Han märkte hur hans självbehärskning försvann, det var första gången på tjugu år och han 

njöt av det. Men samtidigt visste han med något centrum bakåt i hjärnan att kvinnornas begäran och 

delaktighet ändå hade något fog för sig och detta lilla fog som satt som en glasskärva i ett kullager var 

orsaken till att han inte ville ge vika ens i frågan om de femtusen kronorna[som kvinnokommittéen hade 

ansökt om min anm.]
81 

Märta övertygar honom genom sin retorik, men det får honom att sätta sig på tvären. Han är 

precis som Gustav Ek i situationen med gröttallriken rädd för att förlora kontrollen över 

situationen, eftersom han känner att det skulle avmaskulinisera honom och hans roll som 

ordförande. Han representerar på så sätt den omoderna mannen som inte är redo att 

reformeras. Det framgår än tydligare av hans reaktion på kvinnornas förslag. Han tappar 

självbehärskningen. Att kvinnor skulle vara en del av det offentliga går inte ihop med hans 

världsbild och synen på kvinnan.  

Greve Moll känner sig däremot inte alls hotad. Han verkar till en början ganska ointresserad 

av debatten som pågår, han läser tidningen och ritar i ett block istället för att delta. Men 

plötsligt öppnar han munnen:  

- ja, jag för min del kan inte gilla fru Eks argumentering i dess helhet, sade han, då han fått ordet, men 

hennes begäran om ett anslag på femtusen kronor för de små hem som redan existera, tycker jag är rimlig 

och blygsam. Jag kommer att understödja den i landstinget.
82 

Det här skapar reaktion hos de övriga männen i utskottet.
83

 

Moll är tveksam till Märtas lilla tal. Men jag tolkar det inte som att hans tveksamhet beror på 

det faktum att hon är kvinna, det vill säga han ser henne inte som begränsad på grund av 

könet. Utan snarare uppfattar jag det som att han är tveksam till hennes prestation med att 

presentera förslaget. Greve Moll ser Märta för människan bakom orden istället för könet 

bakom orden. På så sätt representerar inte Greve Moll en omodern man utan en man i 

reformation. 
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Herr Andersson verkar inte heller känna sig hotad av kvinnorna och det feminina inflytandet. 

Han har en helt annan reaktion på förfrågan:  

– Fast jag står kvar på utskottets egentliga ståndpunkt om avslag, sade han, så kan jag som gammal 

förkämpe för kvinnornas fulla deltagande i de offentliga angelägenheterna, icke annat än glädja mig att 

kvinnorna fått en så övertygande förespråkerska.
84 

Han säger själv att han är förrättskämpe för att kvinnorna ska få vara en del av de offentliga 

angelägenheterna och han berömmer Märta för hennes retoriska förmåga. Frågan är om han 

motsäger sig själv och att det ska tolkas som att Wägner gör ironi av honom i och med att han 

står fast vid att ge dem avslag men samtidigt berömmer dem och menar själv att han uppfattar 

att han är på kvinnornas sida. I så fall representerar Andersson en man som tror att han är 

modern fast han i själva verket istället är omodern.   

Landstingsdirektören sitter tyst under diskussionen men efter mötet ser Märta honom av en 

slump stå och tala för sig själv: ” – de ska fan samarbeta med kvinnorna i befolkningsfrågan”, 

säger han.  

Landstingsdirektören verkar inte heller känna sig hotad av kvinnorna, men kanske av de 

övriga männen, och kanske är det därför som han inte yttrar sig under diskussionen men sedan 

frustrerat talar för sig själv. Det kan också kopplas till hegemonin, han känner sig 

underordnad Greven och ordföranden, ser dessa som högre i rang, och anpassar sig därefter.  

Landstingsdirektören har på så sätt ett tankesätt som motsvarar en modern mans syn på 

kvinnor, men han tar inte steget att framföra sina åsikter i utskottet. Landstingsdirektören är 

en reformerad man, men han känner sig hotad av den maskulina hegemonin i gruppen av män 

i utskottet och därför kan han inte uttrycka sin åsikt högt.  

3.2.3 Den moderna mannen 
Dags att presentera Johan Hallind som är vän till Märta. Johan beskrivs som en ung man med 

ett utländskt och artistiskt uttryck.
85

  Märta har tagit med Johan till Stinas hus som Märta 

nästintill har tvingat Stina att lägga ut till försäljning eftersom Märta vill att Stina ska 

engagera sig i politiken istället. Det framgår snabbt att Johan är en väldigt allmänbildad 

person. Dessutom är han otroligt artig:  
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Han komplimenterade den levande ägarinnan själv för färgverkan mot vitslammade färgstänkta ytor av 

tjärbruna bjälkar och betsade furumöbler, och han visade Märta hur möblernas växthistoria i djupa 

svenska urskogar sken igenom som ett stolt vingmönster under betsen.
86

 

Stina förklarar efter husvisningen att hon har ändrat sig och inte tänker sälja. Johan förklarar 

att det gör honom lite besviken, på grund av att han är där som uppdragstagare. Han förklarar 

sen för Märta att uppdragsgivaren är hans barn och att han är ensamstående far. Han känns för 

ödmjuk för att se sig själv som överhuvud i familjen i och med att han kallar sina barn för 

uppdragsgivare. Han stämmer in i mallen för den modernare manstypen i och med att han är 

försörjare, men eftersom det framgår ganska snart att Johan hyser ett stort engagemang för 

sina barn så blir inte hans familjeroll endast som försörjare, och därför kan han inte fullt ut 

representera det mansidealet. Hans engagemang för sina barn är imponerande. Han verkar inte 

ha någon tanke på att skaffa sig en ny fru för att slippa, komma undan ansvaret för barnen, 

han vill ta hand om dem och vill utvecklas: ”Jag har tänkt ägna mig åt barnstudier i vinter. 

Sedan jag blev ensam har jag ju också försökt att läsa barnpsykologi, för vad ska man 

göra?”
87

 

 Johan står alltså både för försörjning och omvårdnad och till en viss del även överhuvud 

eftersom vi får anta att han är den enda myndiga i familjen. Eftersom att vårdnad genom 

historien varit en kvinnlig roll så går Johan ifrån något av de mest klassiskt maskulina även 

här. Det går också att koppla till teorin där Wegerman skriver om hur tesen blivit så allmän att 

den blivit etablerad som forskningsperspektiv. Rädslan för det feminina finns inte heller hos 

Johan. Han ser sig inte bli avmaskuliniserad genom det feminina.  

Han har flytt kriget vilket inte heller är inte ett tecken på manlighet, eftersom krig står för 

manlighet. Det var hans fru som bad honom på sin dödsbädd att han skulle fly med barnen till 

Sverige för hennes skull. Att han vill uppfylla hennes önskan visar på att han hyser stor 

respekt för sin frus önskan, och hennes åsikt är viktig för honom.
88

 I och med att han 

respekterar kvinnan så framstår han som en reformerad modern man.  

Johan säger också till Märta att det märks att hon inte har några egna barn, för då hade hon 

förstått hans vilja att göra allt för att rädda sina barn undan kriget. 
89

 För honom är 

beskyddarinstinkten gentemot barnen stark. Här kritiserar han inte heller Märta utifrån det 
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faktum att hon är kvinna, utan från det faktum att hon inte är förälder. Återigen frångår Johan 

den traditionella synen på kvinnan som kön och ser henne som människa.   

3.2.4 Märtas reformering 
Senare funderar Märta kring män och sina tidigare förhållanden: ”En man har naturligtvis rätt 

att vara besatt av en fix idé,[…] men därmed var han också bortryckt ur den mänskliga 

gemenskapens värld.”
90

 Märta minns sin första kärlek och hur han, genom en fix idé, inte 

hjälpte henne till självförverkligande. ”Hans fixa idé var att hon måste sublimera sin kärlek 

till honom i kärlek till hans ämne.”
91

 

Jag tycker att stycket är viktigt för att det ger oss en bild av hur Märtas första kärlek bidrog till 

att Märta reformerades till den nya kvinnan. Den typen av konservativ manlighet får henne att 

utvecklas, reformeras, för förhållandet slutar med att Märta inte lyckas sublimera sin kärlek 

till hans ämne, och efter kärlekshistoriens slut åker hon till Amerika och träffar där 

kvinnorättskämpar som reformerar henne genom att inpränta ett nytt tankesätt hos Märta.  

3.2.5 Männens syn på kön 
Några dagar senare uppstår det en diskussion mellan Märta, Stina och Johan om att kvinnorna 

ska få delaktighet i fredsfrågan. Diskussionen spårar ur och kvinnorna anklagar Johan för att 

inte förstå kvinnors funktion i fredsfrågan. Det får Johan att tappa behärskningen och argt 

ställa till med en scen:  

 – Det skulle vara intressant för mig att få veta, sade han i oförskämd ton, vad damerna här har lyckats 

göra för att neutralisera de uppenbara krigsrisker som den imperialistiska politiken för med sig? […] 

Ingenting gör mig så ursinnig, sade han, som kvinnors fräckhet att posera som fredens beskyddare.
92

  

Diskussionen fortsätter och Johan får de både kvinnorna intresserade:  

 – Ja, jag menar inte, sade han, att ni begått några positiva brott. Ni har inte dödat så och så många 

millioner med egna vapen. Men er synd består i att ni inte varit på er post, då det skulle varit er tur att 

komma fram och ställa er i frontlinjen. Ni svek under kriget, kan någon kvinna förneka det?[…] och ni 

svek under freden, ni sviker varje dag, och nu börjar jag undra om ni alltid kommer att göra det, och om 

det kanske helt enkelt beror på att ni inte har några egna värden att komma med och sätta upp mot våra! 

Jag skryter inte med oss män. Vi kanske kastar oss med raseri mot varandra, mot jorden, vi kastar oss 

över universums hemligheter för att göra tillhyggen av dem och drämma varann i skallen med.
93  

Det här uttalandet imponerar både på Stina och på Märta, men på olika sätt. Stina blir helt 

paff: ”[…] Gustav Eks förra hustru satt som fallen från skyarna inför denna man som hedrade 
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kvinnorna med att förbanna dem för deras försummelser.”
94

 Johan förbereder sig för att gå 

och avslutar med att säga:  

Men vart jag vänder mig, så finner jag bara tanklöshet och eftersägeri hos det kön som jag trodde borde 

varit i tur att göra världshistoria. Inte därför att jag beundrar kvinnorna, men jag ser för mina ögon 

männens världshistoriska impotens.
95

 

Vad Johan kritiserar är vad kvinnan har gjort för nyttigt i själva kriget, och han menar också 

att männen faktiskt behöver kvinnornas hjälp i kriget omgående. Johan visar att han är den 

nya mannen – han vill se jämlikhet och han vill hjälpa kvinnorna till emancipation genom 

jämställdhet. Han kräver att kvinnorna ska ta plats i samhället och ta sitt ansvar gentemot 

männen, han ser det inte som att männen ska styra och kvinnorna lyda, det är deras tur att gå 

upp till kamp och kämpa. Här framstår Johan som den mest nytänkande och jämställt 

tänkande i sällskapet. Det är också genom Johan uttalande och Märtas respons om att de vill 

upp till kamp men inte har kunnat, som gör att kontakten mellan dem knyts återigen.
96

 Också: 

”Stina gick bakom dem, hon kunde inte underlåta att märka vilken kontakt de båda hade med 

varann, även om hon inte hörde vad de sade. De talte samma språk, de begrep varje nyans i 

varandras ord[…].”
97

 

För att ytterligare tydliggöra hur Johan kan ses som den moderna mannen ska vi återvända till 

Gustav Ek och kvinnornas egen jämförelse av de två männen:  

Han var Hallinds fullkomliga motsats. Här fanns hos Gustav intet av inre motsägelser och inre stridighet, 

uttryckt i snabba impulser, snabb modfällning och vrede. I hans ansikte[…] vägde viljan upp intelligensen 

gott och väl, fast kanske ingendera hade överväldigande mått.
98 

Det blossar upp en diskussion om manlighet mellan Märta och Johan, där Märta beklagar sig: 

” – Men jag har en egenskap som moderna män tål minst av alla[…] jag är efterhängsen och 

trofast.”
99

 Johan säger att han uppskattar en sådan kvinna. Han förklarar för Märta att han inte 

alls ser det på samma sätt som hon, och att han inte önskar någonting annat så mycket som att 

hon ska vilja hålla ihop med honom. Det här visar Märtas osäkra sida som blev ett resultat 

efter den första kärleken, som inte lyckades hjälpa henne till emancipation, vilket istället 

Johan kan: 
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-Ja, det önskar du nu. Och så tar jag dig på orden och håller fast vid dig, och så en vacker dag hugger du 

prydligt av alla mina tio fingertoppar för att få mig att släppa taget, och så kan jag aldrig skriva på maskin 

mera!
100

 

Johan är också beredd att vänta på Märta, i vilken situation det än är så är han alltid väntande, 

men utan att vara otålig. Han respekterar henne och väntar. 
101

 Till skillnad från Märtas första 

kärlek, som inte kunde vänta på henne. På så sätt blir han även en man som kan hjälpa Märta 

till självförverkligande, till skillnad från den första kärleken.  

Senare berättar Märta för Stina om sina känslor för Johan: 

 Han är så underbart mänsklig, det måste du medge? Ja, så mänsklig att man måste fråga sig, om det inte 

vore övermänskligt att det skulle få vara. Du vet hur dan jag är, okvinnlig, kan inte göra en sås, besvärlig 

på alla vis, och pretentioner så man kan bäva. Men han lever under den suggestionen att just sådan ska en 

kvinna vara[…] 
102

 

I stycket är det intressant att Märta lägger fokus vid att han är så mänsklig. Hon analyserar sig 

själv utifrån att hon är okvinnlig, men analyserar inte Johan som att han är omanlig. Han är 

mänsklig. Och att han vill ha just en sådan kvinna som hon är bidrar till hennes 

självförverkligande. Och det visar återigen hur Johan Hallind är den nya reformerade mannen, 

som attraheras av den reformerade kvinnan.  
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4.0 Slutsatser 
 

Efter att ha genomfört en analys av Elin Wägners romaner Mannen vid min sida och Dialogen 

fortsätter, kan jag dra följande slutsatser.  

I romanerna finns flera män som representerar olika typer av maskuliniteter. Likväl 

representerar kvinnorna i romanerna olika typer av femininiteter. Jag kommer nu att lyfta 

fram de viktigaste resultaten. 

I Mannen vid min sida representerar huvudpersonen Karin en kvinna i omvandling och som i 

slutet av romanen slutligen reformeras till en modern kvinna. Reformationen sker främst i och 

med emancipationshjälp från Bertram Roden och Germano, samt av Grete, och därför spelar 

de en viktig roll i romanen. 

Macmasters maskulinitet speglar en romantisk 1800-talsmaskulinitet, som ser kvinnan som 

ömtålig och skör. Hans maskulinitet kan på så sätt tolkas som omodern, men Macmaster 

behöver inte reformeras för att kunna bidra till kvinnlig emancipation, därför blir han inte 

omodern. Genom sin kvinnosyn underlättar han för Karin och tar hand om henne, vilket gör 

att hon inte blir begränsad och därför kan söka sin emancipation och förverkliga sig själv.  

Anledningen till att Karin attraheras av Macmaster fast han inte i direkt mening hjälper henne 

till emancipation är att Karin attraheras av 1800-talsmannens romantiska kvinnosyn och därav 

Macmaster, som representerar 1800-talsmannen.  

Mr Black representerar mannen som inte är redo att omvandlas. Slutsatsen kan dras efter att 

ha studerat hur han definierar sin manlighet genom att sätta den i motpart till kvinnorna och 

Araben. Det gör att han inte ser kvinnan eller Araben som jämlik. Och därför framstår han 

som omodern. Jag drar slutsatsen att han känner sig överlägsen för att han är man och enligt 

mansstereotypen är han manlig, i relation till Araben och kvinnorna. Men han måste också 

markera sin överlägsenhet. På så sätt representerar Mr Black mansstereotypen. Den typ av 

manlighet som inte är reformerad eller på väg att bli reformerad.   

Andreas tycker inte att Karin kan ge honom det som han behöver för att nå emancipation. Han 

ser på Karin som en kvinna som ska hjälpa honom att förverkliga sig själv, men han är inte 

beredd att göra detsamma för henne. Han har inte en jämlik syn på könsrollerna, och därför 

framstår han som omodern.  
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  I Dialogen fortsätter representerar Märta den reformerade kvinnan eftersom att hon vägrar 

att acceptera sig själv som underställd mannen. Märta kan ses som den reformerade kvinnan, 

bland annat på grund av att hon främst är en karriärskvinna och vill jobba inom politiken. Hon 

vill ha ett annat liv än som hemmafru, och faller för den reformerade, moderna mannen. 

Märta genomgår inte sin reformation under romanens gång, men vi får veta hur och när den 

skedde.  

Johan Hallind blir den reformerade mannen av flera anledningar. Han suddar ut tanken på 

kvinnan som ”kön” och bedömer henne istället henne utifrån sina prestationer som 

”människa”. Han attraheras av Märta som är den reformerade kvinnan. Han hyser stort 

engagemang för familjelivet och sina barn, det vänder upp och ner på den mest traditionellt 

etablerade rollfördelningen mellan könen.  

Att Johan Hallind och Märta attraheras av varandra beror på att de båda två är reformerade 

och delar tanken om att jämlikhet är en självklarhet. 

Stina Ek är på god väg att reformeras, och hon har en mer jämlik syn på kön och könsroller än 

vad Gustav Ek har. Hon vill egentligen vara en karriärskvinna, men har svårt att släppa rollen 

som moder. Dessutom får hon ingen emancipationshjälp av sin man. 

Gustav Ek har ett stort kontrollbehov eftersom kontroll gör att han känner sig manlig. Han ser 

sig själv som överhuvud, det vill säga paternatet. Hans syn på manlighet känns omodern och 

då han inte är redo att släppa kontrollen, så är han inte heller redo att reformeras. Jag drar 

slutsatsen att så länge som Gustav inte har samma syn på sin egen maskulinitet som Stina så 

kan Gustav Ek inte hjälpa Stina till självförverkligande, men inte heller förverkliga sig själv.   

Den skilda åsikten om könsroller är även anledningen till att förhållandet mellan Gustav och 

Stina Ek inte fungerar.   

I båda romanerna går det att se hur äktenskapet inte fungerar när jämlikheten inte existerar. 

Både Stina och Karin är kvinnor i reformation, och som skiljer sig från sina män för att 

männen har en annan syn på könsrollerna. Det som också gör att äktenskapen inte håller är att 

varken kvinnorna eller männen kan hjälpa sin partner att nå emancipation, och det skapar en 

konflikt. 
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