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Inledning  

Hur ser ett traditionellt äktenskap ut? Vi har många olika föreställningar om hur det 

representativa äktenskapet ska vara, så har det alltid varit. Kvinnans och mannens roll i 

en relation har sett olika ut utifrån ett historiskt perspektiv. Lagar och normer har stor 

betydelse för hur synen på äktenskapet har formats. En lag som kom att bli extra viktig 

var när kvinnorna 1921 blev myndiga inom äktenskapet för innan dess var det mannen 

som var kvinnans förmyndare.
1
 Att en man och kvinna är det normativa i ett äktenskap 

idag ses som en självklarhet hos de flesta. Men hur kommer normerna se ut om hundra 

år?  

   Två svenska författarinnor, Alice Lyttkens som hade stora framgångar på 1930-talet 

och Karin Alvtegen som debuterade på sent 1990-tal skriver i sina romaner om relationer, 

kärlek och äktenskap. Det är Lyttkens samtidsroman Flykten från vardagen (1933) och 

Alvtegens psykologiska thriller Svek (2003) som kommer att vara källor för denna 

uppsats. 

Syfte och frågeställningar 

Jag har valt att undersöka hur äktenskapet ser ut i en äldre roman och i en modernare. Det 

är intressantare att undersöka två romaner från olika tider då fler eventuella skillnader 

uppstår. De båda verken är skrivna av två svenska författarinnor inom populärlitteraturen.  

Skälet till att jag har valt verk från populärlitteraturen är att jag vill undervisa mina 

framtida elever om detta ämne. Eleverna är oftast bekväma i den sortens texter eftersom 

det är den typ av litteratur som de flesta unga människor läser idag.
2
 Populärlitterära 

texter är dessutom lättsamma, är enkla att läsa vilket passar både svaga och mer begåvade 

elever.
3
 Verken tillhör olika texttyper. Det gör ämnet ännu mer spännande att studera. Jag 

är medveten om att resultaten av min analys kan bero på att verken har olika tidsspecifika 

drag. Gemensamt är att romanerna har kvinnliga protagonister och det är utifrån dem jag 

analyserar texterna. Studier visar att kvinnor inte har uppmärksammats lika mycket som 

                                                 
1
 Harriet Clayhills, Kvinnohistorisk uppslagsbok, Stockholm 1991, s. 547. 

2
 Ulf Boëthius, ”Populärlitteratur – finns den?”, Brott, kärlek, äventyr – Texter om populärlitteratur, Lund 

1995, s. 31. 
3
 Boëthius 1995, s. 17 f. 
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män i litteraturhistorien och därför väljer jag kvinnliga författare.
4
 Motiveringen till val 

av ämne är att äktenskapet har sett olika ut under olika tider och att det vore intressant att 

undersöka om det sätter avtryck i litteraturen. Viktigt att betona är dock att äktenskapet 

som framställs i romanerna är en fiktion och inte alls behöver spegla verkligheten. Att i 

framtiden kunna undervisa mina elever om detta skulle vara meningsfullt eftersom alla 

människor har en bild av hur ett äktenskap ska se ut. De frågeställningar som kommer att 

besvaras i uppsatsen är: 

 Hur ser äktenskapet ut i de båda romanerna?  

 Finns det några likheter och skillnader mellan romanerna och hur kan de i sådana 

fall tolkas?  

Metod, teori och material 

För att frågeställningarna ovan ska kunna besvaras kommer jag att närläsa romanerna 

Flykten från vardagen och Svek. Eftersom verken tillhör populärlitteraturen så kommer 

jag att förklara vad populärlitteratur är för något. De verk som jag har valt att analysera 

tillhör olika texttyper och därför kommer jag att presentera den kvinnliga 

utvecklingsromanen och thrillergenren. Jag gör en kort presentation av författarna och en 

beskrivning av romanernas handling. Sedan ges en bild av författarnas samtid – hur såg 

äktenskapet ut i samhället vid verkens tillkomsttid? Därefter följer en analys som sedan 

ställs mot tidigare forskning. Efter analysen diskuterar jag mitt resultat i en slutdiskussion 

och slutligen följer en sammanfattning. Sist i uppsatsen finns källor och litteratur 

angivna. 

   Den teori som används för denna uppsats är den könskomplementära doxan. Begreppet 

innebär att relationen mellan samhällets konstruerade kön ses som en asymmetri. Könen 

hålls isär och är inte likställda, mannen står högst i en hierarkisk ordning. Männen ställs i 

det positiva ledet medan kvinnan ställs i det negativa.
5
 Det kan liknas vid Yvonne 

Hirdmans ordningsstruktur av kön det så kallade, genussystemet. Hon hävdar att 

genussystemet har två logiker:   

                                                 
4
 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder  –  Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 

1900-talet, Hedemora 1997, s. 30. 
5
 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – Modernitetens litterära 

gestalter i mellankrigstidens Sverige, Stockholm/Stehag 2002, s. 30. 
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Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 

Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, 

därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.
6
 

 

Jag kommer att studera hur det socialt konstruerade könet framställs i romanerna. Med 

socialt kön menar jag det kön som vi människor skapar av förväntningar och normer 

utifrån samhället. Enligt Hirdman hålls könen isär. I uppsatsen kommer jag att undersöka 

om och hur mannen och kvinnan skiljer sig åt och hur hierarkin mellankönen gestaltas. 

   Materialet som kommer att användas är Flykten från vardagen och Svek. Litteratur som 

berör materialet samt verk och statistik som beskriver hur äktenskapet har sett ut under 

1930-talet och under 2000-talet kommer att användas. Jag kommer dessutom referera till 

några hemsidor på internet. 

Forskningsläget  

Forskningen om de båda verken är väldigt ojämnt fördelad. Att det finns mer forskning 

om Lyttkens roman är inte förvånande eftersom den är 70 år äldre än Alvtegens roman. 

Det finns en hel del forskning om Flykten från vardagen. Någon jämförelse av de verk 

som jag tar upp här har jag inte funnit. 

   I sin doktorsavhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer - 

Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige (2002) tar Kristina 

Fjelkestam upp några av mellankrigstidens romaner, bland annat Alice Lyttkens 

samtidsromaner. I verket analyserar Fjelkestam kvinnans ställning under trettiotalet 

   Eva Heggestad har skrivit artikeln ”Alice Lyttkens och det kluvna trettiotalet” (2006). 

Artikeln handlar om Lyttkens tre första romaner, Synkoper, Flykten från vardagen och - 

kommer inte till middagen (1934). I den artikeln skriver hon om hur recensenterna 

bemötte hennes romaner. 

   Det har också skrivits en C-uppsats av Annika Berg: Att bli subjekt i sin egen historia - 

En studie i Alice Lyttkens Flykten från vardagen och – kommer inte till middagen (2007). 

Hon undersöker hur författarinnan beskriver och problematiserar kvinnans roll i 

romanerna. 

                                                 
6
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, s. 51. 
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   Heggestad har även skrivit boken Alice Lyttkens – i och om 1930-talet (2009). Titeln 

talar för sig själv. Boken handlar om Alice Lyttkens liv, om hennes verk och hur hon 

mottogs av kritikerna.  

   När det kommer till Alvtegens roman finns det inte mycket forskning. Alvtegen har en 

egen hemsida på internet där hon berättar om sig själv och där finns även information om 

hennes verk. Övrigt material utgörs av recensioner och intervjuer. Författaren och 

kritikern Marie Peterson har också skrivit ett författarporträtt av Alvtegen i Tretton 

svenska deckardamer (2009). 

Populärlitteratur 

Verken som jag analyserar i uppsatsen är kategoriserade som populärlitteratur. Vad som 

är populärlitteratur kan definieras på olika sätt. Ulf Boëthius beskriver sju olika 

definitioner. En del forskare utgår från publiken, att litteraturen lämpar sig för alla. Andra 

menar att det är produktion och distributionsförhållanden som är avgörande, det vill säga 

att litteraturen massproduceras i långa serier. En del forskare hävdar att det är 

underhållningslitteratur och syftet är att läsaren ska få avkoppling vid läsandet. En fjärde 

definition utgår från ett visst sätt att läsa eller använda litteraturen. Det är läsaren själv 

som skapar populärlitteraturen. Den vanligaste definitionen syftar på den lättsamma 

litteraturen som inte ställer några krav på språklig eller estetisk skolning. Att 

populärlitteraturen har en stor läsekrets och är estetiskt och/eller moraliskt undermålig är 

en annan förklaring. Med den sista definitionen utgår forskarna från att litteraturen är 

smaksociologisk, med andra ord har litteraturen en bred läsekrets och på samma gång 

anses den vara estetiskt och/eller moraliskt undermålig.
7
 Populärlitteraturen har ingen 

speciell egenart utan dess form kan växla. Boëthius beskriver vidare att 

populärlitteraturen är ”[…] en historisk föränderlig kategori, vars innehåll skiftar i takt 

med de värderingar som dominerar den litterära institutionen”.
8
 

   Att läsa populärlitterära texter idag inom svenskämnet betonas och anses vara en 

självklarhet. Men det var inte lika självklart på 1800-talet. Människorna hade en misstro 

mot den typen av texter. Det ansågs vara skadligt och vanebildande. Framförallt var det 

                                                 
7
 Boëthius 1995, s. 17 ff. 

8
 Boëthius 1995, s. 32. 
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arbetarklassen, kvinnorna och de unga som behövdes skyddas eftersom det var dessa 

grupper som dominerade läsningen av den sortens litteratur.
9
 Populärlitteraturen var 

länge utestängd från undervisningen. Det var inte förrän på 1960-talet som skolan drog in 

populärlitteraturen i undervisningen.
10

  

Den kvinnliga utvecklingsromanen och thrillerromanen 

Lyttkens samtidsroman kan föras till genren emancipationsroman eller den kvinnliga 

utvecklingsromanen. Kristin Järvstad karaktäriserar den senare som en berättelse där 

kvinnan förutsätts finna ”den rätte” vilket dock ytterst sällan sker.
11

 Detta syns tydligt i 

Lyttkens roman när Eva gifter sig och sedan tar ut skilsmässa. Andra drag som 

framkommer i romanen som stämmer överens med Järvstads karaktärisering är att 

mannen oftast vill något helt annat än vad kvinnan vill i det heterosexuella förhållandet.
12

 

Eva vill ha kärlek och längtar efter att bli mor medan Olof bara är ute efter hennes 

pengar. Den kvinnliga utvecklingsromanen har också ett öppet slut där läsaren inte får 

veta vad som händer sedan.
13

 Vi får inte veta hur det går för huvudpersonen Eva i 

Lyttkens roman. Kommer hon någonsin hitta den riktiga kärleken? Lyttkens 

trettiotalsroman har realistiska inslag eftersom verket handlar om hur författarinnan 

föreställde världen och handlingen utspelar i författarens samtid.    

   Den modernare romanen Svek tillhör thrillergenren där spänningselementen och 

kampen mot fienden är centrala.
14

 Spänningen i romanen leder till att läsaren vill läsa 

vidare och se hur berättelsen avslutas. Vem vinner kampen? Thrillergenren kan delas in i 

olika subgenrer och den aktuella romanen tillhör subgenren psykologisk thriller.
15

 

Författaren John-Henri Holmberg beskriver denna som en berättelse om skräck eller 

ondska men med realistiska inslag”.
16

 Till skillnad från kriminalromaner där fokus riktas 

                                                 
9
 Magnus Persson, ”Populärkulturen i skolan – Traditioner och perspektiv”, Populärkulturen och skolan, 

Lund 2000, s. 29. 
10

 Persson 2000, s. 31. 
11

 Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna – Studie i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets 

Sverige, Stockholm/Stehag 1996, s. 218. 
12

 Järvstad 1996, s. 224. 
13

 Järvstad 1996, s. 236. 
14

 Järvstad 1996, s. 125. 
15

 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm, Kriminallitteratur – utveckling, genrer, perspektiv, Lund 2011, s. 

124. 
16

 John-Henri Holmberg, Dunkla drifter och mörka motiv – Om psykologiska och romantiska thrillers från 

Virginia Andrews till Margret Yorke, Lund 2001, s. 16. 
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på hur ett brott har gått till ligger fokus i den psykologiska thrillern på brottets orsak, det 

vill säga varför brotten begås.
17

 Många författare inom genren väljer att skildra 

människor som mår dåligt psykiskt. Det gör även Alvtegen i sin roman. Det framkommer 

tydligt att personerna i berättelsen har ångestliknande symptom. Romanen ligger nära den 

genredefinition som Kerstin Bergholm och Sara Kärrholm presenterar: 

 

Skildringen av kärleksrelationer som balanserar på gränsen till hat, och där våld, kontroll, förnedring 

och beroende är grundläggande komponenter, är ett sätt att föra det skrämmande nära; att göra det 

än mer skrämmande. 
18

 

 

I Svek skildras olika kärleksrelationer och otrohet är orsaken som leder till hat, våld, 

kontroll och förnedring. Det är otroheten som styr hur personerna handlar.  Handlingarna 

och konsekvenser är det som skrämmer läsaren som funderar över varför människorna 

handlar som de gör och vilka konsekvenser det får. Till skillnad från Lyttkens realistiska 

handling dominerar orealistiska inslag i Svek. Även fast det förekommer realistiska inslag 

i romanen är det svårt att se den komplicerade handlingen i verkligheten. De både verken 

skiljer sig åt på detta sätt. 

Alice Lyttkens och Flykten från vardagen 

Alice Lyttkens föddes i Malmö 1897 och dog i Stockholm 1991. Under sin livstid skrev 

hon 54 böcker, både samtidsromaner, historiska romaner och memoarer. Eftervärlden 

kommer främst ihåg henne som den svenska litteraturens mest produktiva författare av 

lättare underhållningslitteratur.
19

 Trots att Lyttkens skrev för en viss publik och hade 

många läsare införlivades hon aldrig i vår litterära kanon.
20

 Det var först när hon var 34 

år gammal som hennes författarkarriär tog fart. Hon började skriva Resan norrut men 

romanen publicerades aldrig. Hennes debutroman Synkoper (1932) utkom istället ett år 

senare.
21

 Under 1930-talet skrev Lyttkens sex samtidsromaner och det är de som har fått 

mest uppmärksamhet i litteraturhistorien.
22

 Majoriteten som läser Lyttkens romaner är 

                                                 
17

 Holmberg 2001, s. 132. 
18

 Holmberg 2001, s. 133. 
19

 Eva Heggestad, Alice Lyttkens  –  i och om 1930-talet, Uppsala 2009, s.  9. 
20

 Heggestad 2009, s. 12.  
21

 Heggestad 2009, s. 11. 
22

 Heggestad 2009, s.16. 
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kvinnor.
23

 En anledning till detta kan vara att hennes romaner oftast skildrar kvinnornas 

situation. Lyttkens intresserade sig för emancipationsfrågor och ville att kvinnan skulle få 

en bättre ställning i samhället och i romanerna skrev hon mycket om aktuella 

kvinnofrågor.
24

 En av Lyttkens första romaner Flykten från vardagen bedömdes av vissa 

kritiker som förströelse och massmarknadslitteratur som präglades av ”kliché och 

jargong”. Andra kritiker prisade boken och ansåg att den hade ”konstnärliga 

ambitioner”.
25

 Lyttkens verk har således fått mycket blandad kritik.   

   Flykten från vardagen handlar om en kvinna som slits mellan yrkesmässiga ambitioner 

och viljan att vara en bra hustru och mor. Protagonisten är tjugofyraåriga Eva Böge från 

Lund som nyligen tagit lärarinneexamen. Eva kommer från en borgerlig familj och har 

bra ekonomiska förutsättningar. Hon ingår äktenskap med medicinestuderande Olof von 

Orthe. Paret flyttar till Stockholm där Eva får arbete som lärarinna. Olof har fått tjänst på 

sjukhuset och bor där medan Eva är inneboende hos svågern Bruno och sägerskan 

Märtha. Han är aldrig hemma och Eva upptäcker snart att hon saknar den sexuella 

gemenskapen med mannen. Efter en tid visar det sig att hennes make bara är ute efter 

Evas förmögenhet. Längtan efter att bli mor är stor hos Eva men hon berättar det för Olof 

bekänner han att han är steril. Eva har en man som aldrig är hemma, som utnyttjar henne 

ekonomiskt och som inte är fruktsam och kan ge henne ett barn. Detta leder till att Eva tar 

ut skilsmässa. 

   På en sommarsemester ute i skärgården träffar hon konstnären Arne Grabe. Han är gift 

men hans fru är sedan en lång tid tillbaka lam efter en olycka. De sitter i hans segelbåt då 

hon frågar honom om han kan ge henne ett barn. Hon förklarar att han inte behöver ta 

något ansvar och att hon ska uppfostra barnet själv. Efter en tid blir Eva gravid och föder 

sonen lill-Jörgen. Arne är barnets biologiske far men finns inte med i barnets vardag. Eva 

sliter med att uppfostra lill-Jörgen samtidigt som hon brinner för sitt lärarinneyrke. Hon 

trivs med sitt liv och är nöjd med sina val. 

                                                 
23

 Carina Waern, ”Emanciperade romaner – Om Alice Lyttkens författarskap”, Kvinnornas 

litteraturhistoria – Del 2/1900-talet, Stockholm 1983, s. 147. 
24

 Heggestad 2009, s. 57. 
25

 Heggestad 2009, s.64. 
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Karin Alvtegen och Svek 

En författarinna och manusförfattare som har slagit igenom både nationellt och 

internationellt är Karin Alvtegen. Hon föddes 1965 och är uppvuxen i Huskvarna.
26

 I 

släkten finns författartalanger och Astrid Lindgren är Alvtegens morfars syster. Lindgren 

är en förebild som Alvtegen beundrar mycket.
27

 Alvtegen debuterade med romanen Skuld 

(1998) efter att hennes bror hade gått bort sedan en tid tillbaka. Hon var deprimerad och 

hade panikångest när hon skrev romanen. Det var efter broderns bortgång hennes 

författarkarriär tog fart. Efter debutromanen har hon författat fem andra romaner med det 

mänskliga psyket i centrum.
28

 De handlar om människor som går över gränsen 

psykologiskt och samtliga tillhör genren psykologiska spänningsromaner.
29

 Böckerna har 

haft stora framgångar och är översatta till 22 språk.
30

 Många priser har tilldelats henne, 

tillexempel Glasnyckeln för bästa skandinaviska kriminalroman och Danska 

deckarakademins Palle Rosenkrantz pris för årets bästa kriminalroman i Danmark. Några 

av hennes böcker har även filmatiserats internationellt.
31

 

   Protagonisterna i Svek Eva och Henrik har varit gifta i femton år. De har tillsammans 

sexåriga sonen Axel som går på dagis. Deras förhållande har inte varit så bra och Eva 

misstänker att Henrik är otrogen. Henrik förnekar otroheten men senare visar det sig att 

han har en kärleksrelation med Axels dagisfröken Linda. Eva bestämmer sig för att 

hämnas eftersom hon känner sig sviken. En kväll går hon ut på en bar och träffar Jonas. 

Efter deras möte går de hem med varandra och har sexuellt umgänge. Samtidigt ligger 

Jonas tjej Anna medvetslös på ett sjukhus sedan en olycka för två år och fem månader 

sedan. Jonas saknar den fysiska beröringen och är rädd för ensamheten. Han ser Eva 

genom fönstret till baren när han är ute och går och blir helt besatt av henne. Anna avlider 

på sjukhuset och Jonas kan inte sluta tänka på Eva. Han åker till huset där Eva och 

hennes familj bor och spionerar. Efter att Eva hittar obekanta örhängen och kärleksbrev 

fortsätter hämnden på maken och hon gör allt för att sabotera relationen mellan Henrik 

                                                 
26

 www.karinalvtegen.se (2011-10-20) 
27

 Marie Peterson, ”Hålla huvudet kallt”, Tretton svenska deckardamer – Författarporträtt, Lund 2009, s. 

40. 
28

 Peterson 2009, s. 32. 
29

 Peterson 2009, s. 40. 
30

 www.svd.se/kultur/jag-upptackte-att-jag-skrivit-en-bok401573.svd (2011-10-20) 
31

 www.karinalvtegen.se (2011-10-20) 

http://www.karinalvtegen.se/
http://www.svd.se/kultur/jag-upptackte-att-jag-skrivit-en-bok401573.svd
http://www.karinalvtegen.se/
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och Linda. Hon skickar bland annat kärleksbrev från Lindas inloggning på datorn till 

andra föräldrar på dagis. I slutet av romanen när sanningen kommer fram att det är Eva 

som har försökt sabotera träffar Jonas Eva igen. De åker hem till Jonas och pratar. Eva 

känner en obehaglig känsla och vill åka därifrån. Jonas insisterar på att visa henne en 

vacker plats först innan de tar avsked av varandra. Eva går med på det och de åker till en 

brygga. På bryggan förklarar Jonas för Eva att han älskar henne och vill leva med henne. 

Eva förklarar att hon är gift och att hon älskar sin man. Plötsligt känner Eva en kylande 

känsla som omringar henne. Jonas pressar ner henne under vattnet och hon kämpar för 

sitt liv. Till slut hamnar Eva på sjukhus med hjärnskador. Jonas vakar över henne och är 

numera hennes pojkvän trots Evas vilja.   

Analys 

Synen på äktenskapet under 1930-talet  

På 1930-talet steg giftermålstalen markant jämfört med tidigare år. Fram till 1966 gifte 

sig många. Därefter sjönk giftermålstalen kraftigt och tio år senare var antalet giftermål 

lägre än före 1930. En förklaring till detta är att samboendet har ökat och blivit allt 

vanligare.
32

 De kvinnor som ingick äktenskap hade sällan ett arbete. Att antalet gifta 

stiger under decenniet hör ihop med att kvinnorna var få ute på arbetsmarknaden.
33

  

   På 1930-talet var det ovanligt att gifta par skiljde sig. Samhällssystemet och 

lagstiftningen uppmanade inte par till att skiljas. Statistiken visar att skilsmässor har stigit 

från sekelskiftet till 1930-talet men att det är stor skillnad jämfört med idag. Att gifta par 

separerade och flyttade ifrån varandra utan att skilja sig förekom men hur vanligt det var 

vet man inte eftersom statistik saknas.
34

 Att allt fler gifta par tar ut skilsmässa idag är ett 

ganska nytt fenomen.  

   Andelen kvinnor som var ogifta under början av 1900-talet var relativt stor. Orsaken 

var överskottet på kvinnor. Fler män än kvinnor utvandrade till Amerika medan 

kvinnorna flyttade in till städerna. Det var oftast kvinnor från de högre samhällsklasserna 
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som var ogifta och levde ensamma.
35

 Istället för att ingå ett äktenskap valde de att satsa 

på utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden. För kvinnorna var det svårt att 

kombinera familj och yrkesverksamhet på grund av de lagar och regler som var stadgade. 

Fram till 1939 var det lagligen tillåtet för arbetsgivaren att avskeda kvinnligt anställda när 

de förlovade sig, gifte sig, eller blev med barn.
36

 Det gjorde det svårt för kvinnorna att 

kombinera yrke och ett familjeliv. Kvinnorna hade en annan position än männen i 

samhället och hade därför andra förutsättningar. 

   Under 1930-talet föddes det få barn i Sverige. Sjunkande nativitet sägs höra ihop med 

lågkonjunkturer.
37

 Stora delar av västvärlden drabbades på 1930-talet av en ekonomisk 

depression och det hänger förmodligen ihop med den sjunkande nativiteten.
38

 Kvinnornas 

utträde på arbetsmarknaden under 1930-talet kan vara en annan orsak till att få barn 

föddes. Året efter när lagen om att avskeda kvinnliga anställda som förlovande sig, gifte 

sig eller blev med barn togs bort blev det en babyboom. Sedan 1940-talet har 

 nativiteten varierat mycket och orsakerna är olika enligt Statistiska centralbyrån.
39

 Vid 

1930-talet var andelen utomäktenskapliga barn 16 %.
40

 

   Det heterogena förhållandet och att leva i tvåsamhet har länge varit normen i samhället. 

Trots dessa normer skrevs det under mellankrigstiden litteratur där kvinnor beskriver sin 

kärlek till andra kvinnor. På 1930-talet kom den första romanen i Sverige med en 

kvinnlig huvudperson som är lesbisk, Charlie (1932).
41

 Därefter följer andra verk som 

berör homosexualitet. Kvinnan i böckerna titulerades som ”Den Manhaftiga Lesbianen 

och gestaltades i termer av avvikelse, som någon som bröt mot de normsystem som man i 

tiden betraktade som självklara och ’naturliga’”, skriver Kristina Fjelkestam.
42

 Det ger 

inga precisa svar som tyder på att det framträder homosexualitet i verkligheten under 

decenniet. Det är troligt att det förekom eftersom skönlitteraturen inte återger en fastställd 

verklighet utan är med och skapar den. Enligt Gunilla Maria Olsson har homosexualitet 
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förekommit i alla tider.
43

 

   Sammanfattningsvis var 1930-talet ett decennium där antalet giftermål ökade, 

singelkvinnorna från den högre samhällsklassen dominerade ute på arbetsmarknaden, 

kvinnorna födde färre barn och det heterosexuella förhållandet var normen i samhället.   

Flykten från vardagen 

Relationer 

I Flykten från vardagen gifter sig Eva med doktor Olof von Orthe väldigt förhastat. Eva 

som inte är en skönhet utseendemässigt har inte fått någon uppmärksamhet från andra 

män tidigare i sitt liv. ”Aldrig hade en man älskat henne, inte ens åtrått henne. Ingen hade 

intresserat sig för henne som kvinna.” (s.20) På grund av detta har Eva dåligt 

självförtroende. När hon träffar Olof är han öm och kärleksfull och visar henne den 

uppmärksamhet som hon aldrig tidigare hade fått. De bestämmer sig för att ingå 

äktenskap. Det är Olof som är den mest drivande men det visar sig att det inte är av äkta 

kärlek. Olof har ekonomiska skulder och samtidigt satsar han på en karriär som läkare. 

Han ser en möjlighet att få det han vill ha – pengar och karriär tack vare Evas 

förmögenhet. Evas far Jörgen är skeptisk till äktenskapet och försöker avråda henne från 

giftermål men lyckas inte. Jörgen är professor och känd kirurg och innan han avlider i 

cancer ordnar han ett arbete till sin svärson inom läkaryrket. 

   Eva är egentligen inte kär i Olof. Hon känner mer ett fysiskt begär och längtar efter 

kärlek: ”Eva hade gift sig, förälskad i Kärleken och inte i Olof von Orthe.” (s.81) Hon 

hade inte lärt känna honom på djupet innan hon bestämde sig för att ta honom till make. 

Läsaren får tidigt reda på att Olof inte är intresserad av Eva på det kärleksfulla sättet. Han 

intresserar sig inte och ger ingen respons till henne när hon försöker samtala med honom.  

Enligt Eva själv kan man varken kalla henne för ”[…] lyxhustru, slavhustru eller 

kamrathustru. Ungkarlshustru är vad man kan kalla mig . . .[…]” (s.183) Olof är inte 

tillräckligt mogen för att vara i ett äktenskap. Han är som en ungkarl som lever sitt eget 

liv. Det finns egentligen ingen ömsesidig kärlek mellan paret.  

   Under handlingens senare del har Eva en kärleksrelation med Arne Grabe. Det är han 
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som senare blir far till hennes barn. De båda tycker om varandra men eftersom Arne 

redan har en fru så blir det komplicerat. När hans fru avlider förenas han och Eva igen 

och blir tillsammans. Men det tar inte lång tid innan Arne är otrogen mot Eva. Efter att 

Märtha har varit på besök hemma hos Eva gör Arne henne sällskap hem och de inleder ett 

förhållande. Trots Arnes otrohet höll Eva humöret uppe för hon hade i alla fall kvar sin 

älskade son lill-Jörgen. I slutet berättar Arne för Eva att han har lämnat Märtha och att 

han vill ha Eva tillbaka. Eva bestämmer sig för att leva själv tillsammans med sin son.  

   Männen i romanen framställs som aktiva, de som bedrar och utnyttjar Eva. Den som är 

passiv och naiv är Eva. Hon inser inte att Olof utnyttjar henne ekonomiskt och 

känslomässigt. Lyttkens beskriver Eva som tjock och ful och det är hennes nackdel. 

Hennes självförtroende blir lidande på grund av hennes utseende. Olof beskrivs som en 

stor, grov, germantyp, full av kraft. Eva tycker att han har ett trevligt utseende och en 

ordinär karaktär. Även Arne beskrivs som en vacker man som inte har svårt att få 

kvinnor. Kvinnan ställs i det negativa ledet medan männen är i det positiva.   

Kvinnan och arbetet 

Eva kommer från en borgerlig familj och hennes far pressade henne hårt när det gällde 

skolarbetet. Hon har tagit studentexamen och har en filosofie magister. När hon arbetade 

i Stockholm som lärarinna gladde hon sig mycket åt arbetet. Den tillfredsställelse som 

Eva fick av skolarbetet blev som en kompensation för det dåliga äktenskapet. Hon 

försöker prata med Olof om sitt arbete men han ignorerar henne. I skolan tycker eleverna 

om henne trots att hon är tjock och ful. Hon kan få eleverna att skratta och snabbt få dem 

att vara allvarliga och uppmärksamma. Det är i klassrummet som hon trivs bäst.  När hon 

arbetar glömmer hon allting utanför skolan. ”På förmiddagen glömde Eva sina 

bekymmer. Hon gav sig arbetsglädjen helt och fullt i våld och glömde allting utanför 

skolan.” (s.89) På kvällarna efter arbetet är hon oftast ensam eller tillsammans med 

Märtha och Bruno som hon var inneboende hos. Eva engagerade sig mycket för eleverna. 

När studieresultaten är dåliga i Evas klass bjuder hon hem eleverna på frivilliga 

extralektioner och ger dem te och kakor. Eva är inte bara elevernas lärare utan hon blir 

också deras vän. 

   Eftersom Olof arbetar mycket mer än Eva blir inte deras äktenskap lidande på grund av 
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Evas yrkeskarriär. Olof arbetar på dagar och kvällar medan Eva har lektioner på dagtid. 

Det var dåligt från början men Olof är den som förstör äktenskapet eftersom han bor på 

sin arbetsplats och bara tänker på att göra karriär. Han kommer hem med jämna 

mellanrum men då för att låna pengar av Eva. 

   En titel som passar in på Eva är yrkeskvinna. Hon har en akademisk utbildning och var 

ute på arbetsmarknaden i tidig ålder. Yrkeskvinnan var framträdande i trettiotalets 

samtidsromaner.
44

 En definition på yrkeskvinna är: ”Honnörsord på 1930-talet för de 

stora grupper av självförsörjande kvinnor som försökte hävda sig på arbetsmarknaden 

efter att ha genomgått utbildning för verksamhet inom handel, kontor, servicenäringar, 

skolväsen […].”
45

 Eva väljer att gifta sig med Olof och samtidigt arbeta vilket var 

ovanligt för kvinnor under 1930-talet. Det var oftast ogifta kvinnor från de högre 

klasserna som var ute på arbetsmarknaden. Men eftersom det inte fanns någon ”äkta” 

kärlek mellan paret går det bra för Eva att ha ett arbete. När Eva skiljer sig och föder sin 

son anlitar hon en barnskötare som kan ta hand om honom medan hon arbetar. Det hade 

blivit svårt för henne att behålla arbetet ifall hon inte hade haft en barnskötare. Eva är en 

självförsörjande kvinna som har genomgått utbildning inom skolväsendet. 

   Att vara lärarinna är ett ”klassiskt” kvinnoyrke. Förut var det bara kvinnor som sökte 

sig till skolväsendet men idag är läraryrket blandat med kvinnor och män.
46

 Olof 

utbildade sig till läkare vilket kan räknas som ett mansyrke under 1930-talet. Runt 1900-

talet var det totalt 1329 läkare i Sverige och 19 av dem var kvinnor. De flesta menade att 

kvinnorna var för svaga och ömtåliga till sin natur för läkaryrket.
47

 Hirdmans teori om 

dikotomier samt att mannen är norm och står högst upp i den hierarkiska ordningen 

stämmer in bra på detta. Att mannen och kvinnan hålls isär är tydligt. Mannen är stark 

och klarar av läkaryrket medan kvinnan är svag och ömtålig. Det manliga könet 

framställs i det positiva ledet och kvinnan i det negativa ledet i frågan om yrkesval. Att 

Eva har ett yrke visar på att hon vill vara självständig. Eftersom Eva är oberoende av en 

mans försörjelse så problematiserar hon den könskomplementära doxan. Det stämmer 

överens med Kristina Fjelkestams beskrivning att: ”En avgörande materialisk premiss i 
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den Nya Kvinnans skapelseberättelse är det ekonomiska oberoendet.”
48

 På 1930-talet var 

kvinnan ofta ekonomiskt beroende av sin man. Eftersom Eva har ett yrke och har en egen 

inkomst bryter hon mot normen. Hon har råd med att anlita en barnskötare som tar hand 

om lill-Jörgen. Det är tack vara sitt arbete som gör att hon kan uppfostra barnet själv. 

Moderskapet 

Under berättelsens gång förklarar Eva för Olof flera gånger att hon skulle vilja bli mor. 

”Jag vill ha min kärlek fullkomnad genom ett barn . . . jag vill bli det jag är bestämd att 

bli – mor . . .” (s.116) Eva förklarar vidare att det är hennes rättighet. Olof antyder att 

ekonomin inte är tillräcklig för att försörja ett barn. Efter deras konversation åker han 

hem till sjukhuset. Sedan paret flyttade till Stockholm har Eva känt sig utanför. Hon trivs 

inte att vara inneboende hos Märtha och Bruno. På skolan känner hon att lärarna undviker 

henne. ”Hon [Eva] ville helt enkelt ha barnet för att slippa bli ensam och hon ville genom 

det få livet fullkomnat.” (s.119)  

   En annan gång när Eva berättar för Olof om sin längtan att bli mor och att hon saknar 

den fysiska närhet en svarar han: ”För att slippa ditt förbannade tjat om barn är det bäst 

att jag talar om hur saken förhåller sig: jag kan inte få barn.” (s.183) Eva inser då att hon 

och Olof inte har några starka känslor för varandra. Evas besvikelse är stor. Olof tänker 

bara på sig själv och Eva blir ett offer som utnyttjas både känslomässigt och ekonomiskt. 

Hon vill inte längre leva med Olof som sin make och begär till slut skilsmässa. 

   Under en semester ute i skärgården träffar hon Arne Grabe som hon tidigare har 

bekantat sig med. Hon följer med honom på hans segelbåt och då de är ute på havet 

frågar Eva honom oblygt om han vill ge henne ett barn. Anledningen till att Eva väljer 

Arne är för att hon inte har någon att fråga och hon håller av honom. Arne svarar att han 

vill ge Eva barnet som hon längtar så mycket efter. Villkoren som Eva ger Arne är att hon 

ska uppfostra och försörja barnet själv. Det ska vara hennes eget barn. De får tillsammans 

lill-Jörgen som är döpt efter Evas far. När barnet ska döpas vill inte Eva berätta om vem 

som är far till sonen eftersom barnen är en oäkting. Det var inte vanligt att en kvinna 

skaffade barn utan att ha en man vid sin sida. Andelen utomäktenskapliga barn var 16 % 

under 1930-talet. I berättelsens slut berättar Eva för Arnes syster att det är Arne som är 
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far till hennes barn. 

   Evas självförtroende växer under handlingens gång. När hon tackar nej till att följa med 

Arne utomlands fastän han ger henne en kärleksförklaring och då hon vågar berätta vem 

som är far till hennes barn (trots att barnet var en oäkting) är tydliga händelser där man 

kan se att en större självkänsla har vuxit fram. Det är Eva som vill skiljas från sin make. 

Hon har fått erfarenheter av män och väljer att uppfostra sin son själv. På så vis 

problematiserar Eva den könskomplementära doxan genom att ta saken i egna händer. 

Hon viker inte ner sig. Efter hennes två kärleksrelationer har hon fått kraft och styrka att 

leva ensam. Romanen säger ingenting om huruvida Eva kommer att leva själv resten av 

livet eller inte. Hon är bara 24 år och har hela framtiden för sig. För männen är inte 

familjen lika viktig som för Eva. Olof har inga känslor för henne och berättar inte att han 

är steril. Arne ger henne det barn som hon vill ha men är otrogen och bryr sig inte heller 

om Evas känslor. De tänker bara på sig själva medan Eva är känslomässig och 

omtänksam. Det visar att könen även hålls isär i detta fall.     

Synen på äktenskapet under 2000-talet 

Att förändringar har skett i synen på äktenskapet från 1930-talet fram till idag råder det 

inga tvivel om. En stor bidragande orsak är lagar som har förändrats i ett historiskt 

perspektiv. Två lagar som kan knytas till samlevnad och som gäller idag är 

äktenskapsbalken och sambolagen. I Äktenskapsbalken (1987:230) står det att de som 

ingår äktenskap kallas makar. Det står vidare att makarna ska visa varandra trohet och 

hänsyn samt att de gemensamt ska vårda hem och barn. Var och en ska ansvara för sin 

egen egendom och svara för sina egna skulder men också fördela utgifter och sysslor 

mellan sig. Ett äktenskap upphör vid äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, eller 

när någon av parterna dör.
49

 Senare kom Sambolagen (2003:376) som gäller för personer 

som lever som ett par och har en gemensam permanentbostad. Ingen av personerna får 

vara gifta.
50

 Tidigare fanns Lagen om registrerat partnerskap (1994:1 117). Den berättar 

att två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap. Att homosexuella inte 

omfattades av samma lag som heterosexuella tidigare var för att kyrkan inte hade 
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separerat från staten på den tiden. Kyrkan menade att äktenskapet skulle bestå av man 

och kvinna.
51

 Lagen om registrerat partnerskap avskaffades den första maj 2009 då 

Sveriges äktenskapslag blev könsneutral.
52

 Att homosexuella personer får gifta sig på 

samma villkor som heterosexuella är således nytt. Förut var äktenskapsbalken endast till 

för äktenskap mellan man och kvinna. Lagarna visar att samlevnadsformer varierar och 

att homosexuella idag kan få ingå äktenskap. 

   Nativiteten har ökat i Sverige sedan 1930-talet. En statistik visar att det föddes 109 301 

barn år 2008. Enligt Statistiska centralbyrån kommer barnafödandet fortsätta att stiga 

fram till 2020. Resultat visar att mödrarna blir allt äldre när de föder sitt första barn. En 

snittålder ligger på 29 år.
53

 De flesta män och kvinnor väljer att resa runt i världen och 

utbilda sig innan de vill ge sig in i familjelivet.
54

 En barn- och familjestatistik från 2008 

visar att föräldrarna väljer att skaffa färre barn jämfört med tidigare. I de flesta familjer 

finns det två barn.
55

 Tidigare var det vanligare att det fanns fler barn i en och samma 

familj. I en enkätundersökning av Kristina Engwall deltar heterosexuella singlar. De 

flesta informanterna svarar att en stabil relation är avgörande för när det passar att skaffa 

barn. Att separera när det finns barn med i bilden vill både män och kvinnor undvika. 

Männen svarar att de är rädda för att förlora kontakten med sina barn och kvinnorna är 

rädda för att bli ensamstående mammor.
56

 

   Sedan 1999 har antalet separationer minskat. Men till skillnad från 1930-talet har 

antalet skilsmässor stigit. Lagstiftningen om skilsmässor har sett olika ut vilket kan vara 

en orsak till att fler gifta par skiljer sig idag jämfört med 1930-talet.
57

 Enligt Gunilla 

Nyström är det dubbelt så vanligt att barn med föräldrar som har ett samboförhållande 

separerar än barn som har gifta föräldrar.
58

 En orsak till detta kan ha att göra med att gifta 

föräldrar måste blanda in domstolen i sitt beslut att skiljas och det kan vara en 

komplicerad process. Sambos separation är enklare på så sätt att de inte behöver genom 
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gå en juridisk process. 

   I Sverige var homosexuella handlingar kriminaliserade fram till 1944.
59

 Förändringar i 

attityder och lagstiftning leder till att fler homosexuella idag kan gå ut öppet med att de 

dras till samma kön. Toleransen för homosexuella har ökat sedan 1930-talet men i många 

länder är det tabubelagt.
60

 Homosexuella kunde inte bidra med att vidga och stärka 

släktens eller stammens status eftersom de inte kunde ge upphov till avkomma. Förut 

hade det en betydelse för tryggheten och försörjningen. Idag faller dessa argument bort då 

människor inte bygger försörjning och trygghet på släktskapsband i första hand.
61

 Idag 

har homosexuellas möjligheter till att bilda familj, adoptera barn och vinna samhällelig 

legitimitet förbättrats genom förändringar i lagstiftningen.
62

   

   Till skillnad från antal skilsmässor som har stigit jämfört med 1930-talet har antalet 

giftermål minskat mycket sedan 1940-talet.
63

 Det kan ha att göra med att par föredrar att 

leva som sambo istället och att föräldrar som lever i enpersonshushåll har blivit vanligare. 

Barn som föds utom äktenskapet har blivit mer accepterat och är inte något skamligt.
64

 

En förklaring till att många lever som ogifta idag är de olika samhällsförändringarna som 

offentlig barnomsorg, ökad tillgång på preventivmedel och möjligheten att leva på sin 

inkomst.
65

 

Svek 

Relationer 

Eva och Henrik är gifta och har varit tillsammans i 15 år. Deras relation är inte bra. De 

har inte haft sexuellt umgänge sedan tio månader tillbaka och Henrik tycker inte att de 

har kul tillsammans längre.  I romanens början får läsaren tidigt veta att Henrik är otrogen 

mot Eva. När Eva frågar om han har träffat någon annan förnekar han det. Eva försöker 

att överraska med presenter som resor och god mat för att deras förhållande ska bli bättre 

men det hjälper inte. Tillslut får Eva reda på att Henrik är otrogen utan att han är 
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medveten om det. Hennes mål är att hämnas på honom. ”Däremot skulle hon se till att 

han fick betala för sitt svek, både ekonomiskt och känslomässigt.” (s.165) Eva skulle 

krossa honom istället för att vika ner sig.  

   Jonas är tillsammans med Anna som ligger i koma efter en ”olycka”. De var 

tillsammans i ett år innan Anna hamnade på sjukhuset. Anna ligger på sjukhuset i två år 

och fem månader och Jonas besöker henne varje dag. Jonas är rädd för att bli ensam och 

han saknar den fysiska närheten med Anna. Jonas känner sig sviken eftersom Anna inte 

kan röra vid honom. Efter att ha pratat med en psykolog går han ut på krogen och träffar 

Eva. Sedan går de hem med varandra och har sexuellt umgänge. De båda är otrogna mot 

sina respektive partners.  

   I de både relationerna saknas den fysiska beröringen. Både Eva och Jonas har blivit 

svikna och för att lindra smärtan hämnas de på sina partners genom att vara otrogna med 

varandra. Jonas blir besatt av Eva efter deras möte men Eva har följt med honom hem av 

endast en orsak – hämnd. I slutet inser Henrik att han vill leva tillsammans med Eva. Han 

köper rosor till henne och ber om förlåtelse. Eva ångrar det som hon har gjort men hur 

ska hon någonsin kunna lita på Henrik? När sanningen kommer fram att Eva vet om 

Henriks otrohetsaffär och att det är hon som har försökt sabotera för Henrik vill hon bort. 

Då återförenas Eva och Jonas. Efter deras möte hamnar Eva på sjukhus och Jonas inleder 

ett förhållande med henne mot hennes vilja.  

   Det är Eva som är handlingskraftig och den som har makt, i alla fall till en början. 

Eftersom det är Henrik som börjar med sitt svek känner hon ingen medlidelse med 

honom. Hon hämnas genom grymma handingar utan att känna att det är hennes fel att 

deras relation har blivit som den blivit. Hon står högst upp i den hierarkiska ordningen.  

När sanningen kommer fram att det är hon som har försökt sabotera för Henrik och Linda 

ångrar hon sig. Hon skäms och vill fly.  Hennes makt är försvunnen och hon blir en 

syndabock. Från början får Henrik skulden men till slut blir Eva den som får lida mest. 

De onda handlingarna leder till att hennes fortsatta liv blir allt annat än bra. Hon hamnar i 

koma och bredvid henne finns en” psykisksjuk” man som älskar henne och Henrik finns 

inte längre där som make. Hon problematiserar inte den könskomplementära doxan på 

samma sätt som Eva i Flykten från vardagen eftersom hon inte får möjligheten att välja 

själv hur hennes liv ska se ut. 
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Kvinnan och arbetet 

Det är Eva som står för den största delen av parets inkomst. Hon arbetar som 

managementkonsult i centrala Stockholm. Trots att hon bara är trettiofem år är hon 

delägare i företaget. Eva arbetar mer än ser sin familj. Hennes dag består av nio timmars 

arbete, en och en halv timme restid i rusningstrafik och strax efter åtta på kvällen har hon 

och Henrik sin egen tid tillsammans. Hon slutar nästan aldrig tidigare eller tar ledigt från 

arbetet. Men när Henrik har varit otrogen tar hon ledigt från arbetet för att hämnas på 

honom. Hämnden är det enda hon tänker på. 

   Henrik är journalist och arbetar hemma. Det är han som ofta hämtar Axel på dagis och 

rycker in med kort varsel om Axel skulle bli sjuk. I handlingen skriver han en artikel som 

han är väldigt upptagen med. Egentligen är Henrik inte upptagen med arbete utan det är 

en bortförklaring för att gå in till arbetsrummet och prata i telefon med Linda eller för att 

Eva inte ska undra varför han inte vill vara med henne. 

   En orsak till att Henrik är otrogen är att han inte längre har roligt tillsammans med Eva. 

Eftersom Eva har blivit delägare och tillbringar den största tiden på arbetet är det svårt att 

de kan hitta på saker tillsammans. När de ses på kvällen är de trötta och orkar inte hitta på 

något roligt. Att ha tid för varandra och hitta på saker tillsammans tycks vara en viktig 

del i ett förhållande. Annars är det lätt att förhållandet dör ut och risken att någon är 

otrogen kan uppstå. 

   Carin Holmberg gör en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga par där det visar sig att det är kvinnorna som utför de flesta 

arbetsuppgifter i hemmet och att mannen i familjen står för större delen av parets 

gemensamma inkomst.
66

  Det är Eva som har ett mer avlönat arbete än Henrik i romanens 

handling. Detta strider mot Hirdmans genussystem och våra förväntningar att mannen ska 

tjäna mer än kvinnan.  

Moderskapet 

Tillsammans har Eva och Henrik sexåriga sonen Axel. Det är han som håller deras 

äktenskap vid liv. När Eva ville överraska med att ge Henrik en resa till Island säger han: 

                                                 
66

 Carin Holmberg, Det kallas kärlek – En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, Göteborg 1993, s. 114 – 121. 



 

 

22 

 

”Vore det inte för Axel och huset hade jag lämnat dig för länge sedan”. (s.54) Att ha ett 

barn tillsammans och en villa som båda äger försvårar för dem att skiljas. Det kan 

jämföras med Engwalls studie där män och kvinnor säger att de inte vill separera när det 

finns barn med i bilden. Axel sover fortfarande mellan dem i deras säng. En natt när Eva 

vaknar bär hon ut honom till soffan och tänker att ”någon dag i framtiden skulle han 

[Axel] förstå att hon gjorde allt för hans skull. Att hon var den som tog ansvar och 

försökte skydda honom, till skillnad från hans far.” (s.121) Både Eva och Henrik tänker 

på Axels bästa framför deras äktenskap. 

   Eva förväntar sig en skilsmässa och föreställer sig hur det kommer att bli. ”Axel var det 

största i hennes liv, hans födelse hade förändrat allt, gett tillvaron helt nya proportioner.” 

(s.221) Axel betyder allt för henne. Hon funderar över hur hon ska klara av att bli 

”varannan vecka mamma”. Men om Henrik väljer att leva tillsammans med Linda vill 

hon ha enskild vårdnad. Hon hatar verkligen att Henrik träffar henne. Eva skulle aldrig 

acceptera att Linda skulle bli Axels låtsasmamma trots att hon är Axels dagisfröken och 

att de tycker om varandra. Föräldrarna tänker på Axels bästa i första hand. De båda sviker 

varandra genom att vara otrogna och är likvärdiga i genussystemet. Det finns inga tecken 

på att könen hålls isär och att mannen är högst i hierarkin. 

 

Slutdiskussion 

Genom analysen har jag fått en tydlig bild av hur äktenskapet ser ut i romanerna. Där 

finns såväl likheter som skillnader med avseende på äktenskapsskildringen. Andra 

skillnader finner jag också. Först tänker jag presentera hur äktenskapet ser ut i romanerna 

och visa likheter och skillnader. Sedan beskriver jag andra likheter och skillnader som är 

av betydelse.  

   Otrohet förekommer i båda verken men av olika orsaker. Arne är otrogen mot Eva för 

att han dras mer till Märthas utseende medan Henrik främst är otrogen för att han aldrig 

har kul tillsammans med Eva. I sin tur är Eva otrogen med Jonas för att hämnas på 

Henrik. En annan anledning till hennes otrohet kan också vara att hon saknar den fysiska 

beröringen. Konsekvenserna av otroheten skiljer sig åt. Eva i Lyttkens roman hämnas inte 

medan Eva hämnas på sin make i Alvtegens roman.  
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   Att de kvinnliga protagonisterna skiljer sig från sina makar är en annan likhet. Eftersom 

Eva blir tillsammans med Jonas så förutsätter jag att hon och Henrik skiljer sig även om 

det inte framgår explicit. Det hände samma sak för Eva som det gjorde för Anna. Jonas 

älskar henne trots att hon ligger i koma och han kommer aldrig att lämna henne. Henrik 

vet dessutom om att de hade sexuellt umgänge och efter Evas onda handlingar så borde 

han inte vilja leva tillsammans med henne. Men eftersom Svek präglas av orealistiska 

händelser så skulle han kunna ta tillbaka henne trots allt som hänt.   

   Gemensamt är att kvinnorna gillar sitt arbete. De arbetar dock olika mycket jämfört 

med sina makar. Lärarinnan Eva arbetar mindre än sin make Olof som är läkare medan 

managementkonsulten Eva arbetar mer än maken Henrik som är journalist. Arbetet är 

viktigt för kvinnorna. Lärarinnan Eva kompenserar det dåliga äktenskapet med sitt arbete. 

Hon glädjer sig åt sitt arbete istället för att tänka på Olof. Managementkonsulten Eva 

arbetar mycket och är nästan aldrig hemma. Hon är delägare i företaget och tänker på 

karriären. För att Eva ska kunna klara av sitt lärarinnearbete anlitar hon en barnskötare 

till lill-Jörgen medan Eva och Henrik låter sonen Axel vara på dagis eftersom Henrik 

arbetar hemma på dagarna. Det är oftast Henrik som får hämta Axel på dagis för att han 

arbetar hemma och Eva slutar arbeta sent. Eftersom Olof och Eva arbetar mycket blir 

äktenskapet dåligt.  De båda äktenskapen brister för att någon i relationen arbetar för 

mycket. Att ha tid för varandra och ha kul tillsammans i ett äktenskap visar sig vara av 

stor betydelse för att relationen inte ska dö ut. 

   De båda protagonisterna har en son vardera. Att sönerna betyder mycket för mödrarna 

framkommer tydligt. I Svek finns det en far som bryr sig om sonen minst lika mycket som 

modern. Axel är en orsak till att Henrik inte vill skiljas från Eva trots att han har känslor 

för Linda. I Flykten från vardagen däremot saknas fadern då Arne tar avstånd från lill-

Jörgen på grund av avtalet som han har med Eva att det är hon som ska uppfostra sonen 

själv. När Arne och Eva blir tillsammans efter deras båttur finns han där som en 

omtänksam far. När han senare är otrogen med Märtha blir Eva den ensamma föräldern 

som får uppfostra lill-Jörgen. Romanerna illustrerar en utveckling där både faderrollen 

och synen på den ensamstående modern har förändrats. 

   En annan likhet som inte har med äktenskapet att göra är att romanerna tillhör 

populärlitteraturen. Gemensamt är att författarna är kvinnor som har läst av många 
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människor och att handlingen beskriver komplicerad kärlek. Verken skiljer sig åt 

beroende på att de är skrivna i olika texttyper. Flykten från vardagen där Lyttkens 

försöker beskriva kvinnans ställning under tiden då verket skrevs består av realistiska 

inslag. Både med- och motgångar i Evas kärleksliv beskrivs. Detta står i kontrast till Svek 

som domineras av orealistiska drag där Evas hämnd är central och utgör 

spänningselement i handlingen. Det finns bara motgångar i Evas kärleksliv. Utan 

otroheten i Svek hade romanen inte kunnat bli spännande och kategoriseras som en 

thriller. De textspecifika dragen är viktiga för hur äktenskapet ser ut i romanernas 

handling. Författarna kan vidare ha påverkas av de lagar, regler och normer som fanns i 

samtiden.   

   Äktenskapet i romanerna behöver dock inte spegla verkligheten. Men eftersom 

Lyttkens roman är en samtidsroman kan man utgå från att det finns likheter med hur 

äktenskapet såg ut på 1930-talet. Att Eva kom från den högre samhällsklassen och var ute 

på arbetsmarknaden stämmer överens med hur det var på den tiden. Det var ogifta 

kvinnor från de högre klasserna som var ute i arbetslivet, enligt Fjelkestam. Även i Svek 

finns det överensstämmelser. Eva och Henrik väljer att inte skilja sig av den anledningen 

att de har en son tillsammans. Det kan jämföras med Engwalls studie om att kvinnor och 

män vill undvika att separera när det finns barn med i bilden. Synen på äktenskapet sätter 

till viss del avtryck i litteraturen. Om jämförelsen skett med ett dubbelt så gammalt verk 

hade det säkerligen förlegat fler skillnader. Läsaren kan lära sig om olika tider när denne 

läser viss skönlitteratur. Slutsatserna är att äktenskapet i romanerna har likheter och 

skillnader. Andra likheter och skillnader såsom olika tids och textspecifika drag finns hos 

texterna också vilket påvekar handlingen.    

   I Flykten från vardagen framställs Eva som naiv, omtänksam och ful. Männen i 

romanen beskrivs däremot som vackra. Genomgående får läsaren veta hur ful Eva är och 

hennes klokhet beskrivs nästan aldrig. Jag tolkar det som att skönhet var det viktigaste för 

en kvinnans framgång och inte hennes intelligens. Hennes yrke är ett typiskt 

”kvinnoyrke”. Olof och Arne utnyttjar henne av olika anledningar. Att Eva har gott ställt 

ekonomiskt gör att Olof får upp ögonen för henne och gifter sig med henne bara för att 

han ska få tillgång till hennes förmögenhet. Arne ger henne ett barn men är sedan otrogen 

mot henne med Evas före detta svägerska som ser betydligt vackrare ut. Eva är 
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underordnad på så vis i Hirdmans genussystem. Det visar att könen är komplementära 

och hålls isär. Men å andra sidan problematiserar Eva den könskomplementära doxan när 

hon väljer att gå emot normen och leva ensam och uppfostra sin son själv. Att Eva har ett 

arbete och tjänar pengar gör att hon kan försörja sig själv och lill-Jörgen. Hon är inte 

beroende av en mans försörjning. På 1930-talet var kvinnan ofta ekonomiskt beroende av 

sin man. Eva bryter mot dåtidens norm att mannen skulle försörja kvinnan. Det är tack 

vare sitt arbete som gör att hon kan uppfostra barnet själv. I slutet av romanen förändras 

hennes personlighet och hon blir starkare och mer självstående. Hon avböjer att följa med 

Arne på en utomlandsresa trots att hon har hållit av honom. Eva skäms inte längre för att 

hon är ensam och hon trivs med sitt självständiga liv. 

   I Svek är Eva den person som är mest handlingskraftig. Hon vill verkligen göra allt som 

krävs för att hämnas på sin make trots att hon älskar honom. Först försöker hon göra så 

att allt mellan Henrik och henne ska bli bra igen genom att överraska med god mat och 

bjuda honom på en resa. Hon är ledsen och vill att allt ska vara som vanligt. När hon 

märker att Henrik inte vill det bestämmer hon sig för att hämnas. Eva vågar göra saker 

som får förödande konsekvenser. Hon viker inte ner sig. I slutet får Eva sitt straff för sina 

onda handlingar. Hon arbetar mycket och tjänar mer pengar än Henrik. Det är ovanligt att 

kvinnan tjänar mer än mannen i ett parförhållande. Eva både strider mot och bekräftar 

genussystemet. Eva är handlingskraftig och modig vilket går emot genussystemet. Men 

hon visar sig också svag och känslostyrd.  

   Slutsatser jag kan dra efter att ha jämfört de båda kvinnorna utifrån genussystemet är att 

deras personligheter ändras under handlingens gång. Likheter mellan dem är att de båda 

är ledsna och svikna av sina respektive partners. De båda romanerna bryter mot den 

könskomplementära doxan men Eva i Lyttkens roman skiljer sig tydligare från mannen 

medan Eva i Svek är mer jämställd. En orsak till detta är att kvinnans ställning i samhället 

har förändrats sedan 1930-talet. Lagen om att avskeda kvinnor som gifter sig eller skaffar 

barn har till exempel avskaffats. Kvinnor har fler möjligheter idag än för 70 år sedan 

vilket avspeglas i romanerna.   

   Att undervisa elever om ämnet äktenskap och om jämställdhet skulle vara meningsfullt 

eftersom alla har en bild hur ett äktenskap ska vara. Det är viktigt att eleverna accepterar 

att alla tycker och tänker olika. En lektionsplan som behandlar ämnet kan se olika ut och 
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behöver inte vara komplicerad. I kursen Svenska 1 ska det centrala innehållet i 

undervisningen bland annat bestå av: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, 

från olika tider och kulturer.”
67

 En enkel lektionsplan skulle kunna vara att eleverna läser 

Flykten från vardagen. Efter läsningen av romanen får de beskriva hur äktenskapet ser ut 

i romanen och sedan jämföra med sin egen syn på hur äktenskapet ska vara. Därefter 

skulle jag berätta om hur synen på äktenskapet såg ut under 1930-talet och hur det har 

förändrats fram till idag. Slutligen skulle en diskussion i helklass äga rum. Frågor som tas 

upp skulle kunna vara: Ska homosexuella få adoptera och gifta sig? Ska kvinnor ha 

samma rättigheter som män? Ska människor ha rätt att skilja sig flera gånger? Det är 

viktigt att eleverna motiverar sina svar i diskussionen och att olika svar mottas med 

respekt. Både en romananalys och en diskussion kunde på så sätt visa hur synen på 

äktenskap är föränderlig och beroende av värderingar och historiska omständigheter. 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur äktenskapet ser ut i Alice Lyttkens roman från 

1930-talet Flykten från vardagen och Karin Alvtegens Svek som utkom på 2000-talet. 

Frågeställningarna i denna uppsats var:  

 Hur ser äktenskapet ut i de båda romanerna?  

 Finns det några likheter och skillnader mellan romanerna och hur kan de i sådana 

fall tolkas?  

Metoden som jag har använt mig av är närläsning av de båda romanerna. Den teoretiska 

infallsvinkeln är den könskomplementära doxan som kan liknas vid Hirdmans 

ordningsstruktur av kön och hennes genussystem.  

   I min analys beskriver jag först hur synen på äktenskapet ser ut på 1930-talet. Kortfattat 

är det ett decennium där antalet giftermål är högt, det är sjunkande nativitet, ogifta 

kvinnor är de som oftast dominerar på arbetsmarknaden och de första skönlitterära verken 
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om lesbiska kvinnor utkommer. Därefter analyserar jag Flykten från vardagen utifrån tre 

rubriker som behandlar äktenskapet nämligen, relationer, kvinnan och arbetet och 

moderskapet. För Eva är arbetet och hennes son lill-Jörgen det viktigaste i livet. Hon 

arbetar för att inte tänka på sin man och det dåliga äktenskapet. Anledningen till att hon 

föder en son är för att hon ska slippa vara ensam. Att bli mor är viktigt för Eva. Hon 

föder en son men hon väljer att uppfostra honom själv. Synen på äktenskapet på 2000-

talet skiljer sig från 1930-talet. Det visar sig att antalet skilsmässorna är fler och antalet 

giftermål ungefär detsamma som på 1930-talet, homosexualitet har blivit mer accepterad 

och nativiteten har stigit. Lagar och regler har förändrats vilket har gjort att samhället blir 

mer liberalt. Det finns stora skillnader mellan perioderna vad gäller äktenskapet. 

Slutligen följer analysen av romanen Svek utifrån samma rubriker som vid analysen av 

Flykten från vardagen. Skilsmässa förekommer även här när det slutar med att Eva 

hamnar i koma och tvingas ha ett förhållande med Jonas. Det som betyder mycket för 

kvinnan i Svek är hennes son Axel och arbetet precis som i Flykten från vardagen. En 

skillnad är att det finns två föräldrar som uppfostrar barnet och bryr sig om det.   

   Äktenskapet i romanerna har både likheter och skillnader. Det finns dessutom andra 

likheter och skillnader mellan texterna. Verken tillhör populärlitteraturen och har lästs av 

många människor och är skrivna av kvinnor.  Eva i Flykten från vardagen 

problematiserar den könskomplementära doxan tydligare än Eva i Svek. Eva i Lyttkens 

roman väljer själv att uppfostra sin son och bestämmer även hur hennes fortsatta liv ska 

se ut. Eva i Alvtegens roman får inte välja hur hon ska leva sitt liv på grund av sin 

hämnd. Hon tvingas leva ett liv med Jonas trots att hon älskar Henrik. Kvinnans ställning 

har förändrats i dagens samhälle. Eva i Lyttkens roman skiljer betydligt mer från mannen 

än Eva i Alvtegens roman som är mer likställd med mannen. 

   Att synen på äktenskapet sätter avtryck i litteraturen stämmer till viss del. Eva kom från 

den högre samhällsklassen och har ett yrke både som gift och ogift vilket stämmer med 

1930-talets syn på kvinnan och arbetet. Även Svek har inslag som stämmer överens med 

2000-talets syn på äktenskapet. Det är sonen Axel som är avgörande för att ingen av 

föräldrarna vill skiljas. Liknande studier som gjordes 2005 visar att män och kvinnor vill 

undvika separationer om de har barn tillsammans. En analys liknande den jag utfört i 
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uppsatsen skulle kunna användas som modell för undervisning i skolan. 
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