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Inledning
Anne Charlotte Leffler var en författare vars anseende under hennes levnadstid kunde rivalisera 

med Strindbergs.1 Hon skrev under en tid av stor social och ekonomisk förändring där kvinnors 

situation presenterades och diskuterades i litteraturen. Det var en tid då kvinnorna i högre grad än 

tidigare också klev ut på den litterära scenen som författare.2 I den svenska litteraturhistorien har 

denna litterära inriktning kommit att kallas åttitalet.3 Den var delvis en följd av och ägde rum mitt 

under den tid då det moderna Sverige växte fram. Denna period präglades av industriell expansion 

som ökade arbetarklassens sociala och ekonomiska makt; i avsaknad av politisk makt växte 

missnöjet och genom denna mer inflytelserika underklass kom det politiska läget att ifrågasättas och 

i längden omförhandlas.4

Det var under åttitalet som de kvinnliga författarna som brann för sociala frågor trädde fram 

på den litterära arenan. Dessa åttitalistiska författare beskrivs av Yvonne Leffler som politiskt 

engagerade med realistiska texter grundade i samhälleligt missnöje.5 Trots att detta i mångt och 

mycket grundar sig på en allt starkare arbetarklass kom ändå de flesta författarna som skrev om det 

från medel- eller överklassen.6 Leffler passar bra in i den här beskrivningen. Hon kom själv från en 

högborgerlig miljö som hon också ”ofta skulle återvända till för att kritiskt granska”, som David 

Gedin och Claudia Lindén uttrycker det.7 Leffler skrev mycket om kvinnans roll i äktenskapet, 

vilket bland annat Eva Heggestad konstaterar då hon skriver att stora delar av Lefflers 

dramaproduktion kan räknas som tendensdramer.8 Det här temat återkommer också i hennes 

noveller och romaner. Lefflers skarpa behandling av sociala frågor var del av hennes framgång men 

också en av anledningarna till att hon blev mer och mer bortglömd när många av 1900-talets 

översiktsverk skrevs.9

I den här uppsatsen har jag valt att granska tre av Lefflers noveller, varav två publicerades 

under åttitalet och en under nittitalet. ”Barnet” (1883) handlar om Nina som blir behandlad som ett 

barn av sin man Rolf. Dock ändras situationen i samband med att Rolf blir dödligt sjuk och då de 

väntar barn, novellen slutar i död, födsel och en större ömsesidig förståelse. ”Doktorns hustru” 

(1882) handlar om den alkoholiserade kvinnan Helena. Hon får inte hjälp att hantera problemen av 

1 Gedin och Lindén, 2013, s. 12, det påstås att hon uppfattas som den främsta av åttitalisterna vid sidan av Strindberg. 
Även s. 8 där Leffler i ett citat hävdar att hon och Strindberg ses som mamma och pappa för de litterära gossarna.

2 Heggestad, 1991, s. 9 f.
3 Heggestad, 1991, s. 12.
4 Olsson och Algulin, 2009, s. 259 f.
5 Leffler, 1997, s. 12.
6 Heggestad, 1991, s. 46.
7 Gedin och Lindén, 2013, s. 9.
8 Heggestad, 1991, s. 36.
9 Williams, 2013, s. 40.
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sin man Nordenberg som är läkare. Istället kommer en annan läkare till hennes hjälp, och novellen 

avslutas med att Helenas kärlek är död, och med att hon meddelar sin make att hon ska åka 

utomlands för att försöka bota alkoholismen. Den tredje novellen jag granskar är ”Jämlikhet” 

(1893) som också den skildrar ett gift par. I den korta novellen fokuseras främst kvinnan som 

funderar över arbetsfördelningen mellan henne och hennes man. I funderingarna deltar också en 

kvinna från arbetarklassen, som får henne att tvivla på sin egen roll och nytta. De här tre novellerna 

använder alla äktenskapet som en tydlig plattform utifrån vilken Leffler kan visa upp och kritisera 

de sociala förhållanden som rådde i hennes samtid, särskilt när det gäller den då så aktuella 

äktenskapsfrågan. Genom att öppna en dörr till den tidens situation ger hon oss samtidigt ett fönster 

att se teman som är aktuella än idag.

Syfte, urval och frågeställningar
Syftet är att undersöka hur Leffler använder sig av och problematiserar genus och klass i tre av sina 

noveller, ”Barnet”, ”Doktorns hustru” och ”Jämlikhet”. Jag är i första hand intresserad av genus 

men också av klass i vad mån det tas upp i novellerna. Jag vill pröva att använda ett 

intersektionalitetsperspektiv för att se om det utifrån det går att se hur dessa två kategorier 

samverkar, transformerar och går i varandra. Min avsikt är att studera både de kvinnliga och 

manliga gestalterna för att få en mer komplett bild av hur bägge könen bidrar till att bygga upp det 

klass- och genussystem de är delaktiga i. Slutligen vill jag visa hur allt detta konstruerar och 

bestämmer de olika personernas sociala möjligheter och positioner. 

I novellerna skildrar Leffler kvinnor i olika situationer, där såväl klass som genus spelar en 

viktig roll och urvalet är således baserat på deras gemensamma teman. Novellerna är publicerade i 

olika novellsamlingar, nämligen del I, II och VI av serien Ur lifvet, vilka utkom 1882, 1883 

respektive 1893. Den tidsmässiga spridningen innebär dock inte att jag tror mig kunna säga 

någonting definitivt om Leffler som person eller författare. Urvalet baseras, som nämnts ovan på att 

liknande teman återkommer i Lefflers författarskap, även om novellerna utkom under olika 

perioder.

För att uppnå mitt syfte tänker jag arbeta med dessa frågeställningar:

Vad kan utläsas om genus i verken?

Vad kan utläsas om klass i verken?

Hur bryter Leffler förväntningarna på dessa två kategoriers begränsningar?

Intra-agerar de två kategorierna i verken?
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I hur stor grad är ett intersektionalitetsperspektiv givande/tillämpbart på relationerna i texterna?

Forskningsöversikt
Både tidigt och länge intresserade sig forskningen om Leffler i huvudsak för hennes idéer och liv, 

som en författare bland åttitalisterna och som en människa med ett stormigt liv. Ellen Key startade 

med att i inledningen av sin minnesbok över Leffler skriva såhär: ”Andra pennor än hennes egen 

komma att teckna A. Ch. Lefflers lif, när tiden är inne för en sådan fullständig skildring. Den 

samtida minnesteckningen kan ej […] ge en hel bild. Men en nära stående kan lämna stoff till en 

senare, fullständig biografi och hindra en framtida felteckning af bilden”.10 Drygt trettio år senare 

kom En självbiografi: grundad på dagböcker och brev (1922) redigerad av Jane Gernandt-Claine 

och Ingeborg Essén. Båda verken försöker komma nära Leffler och visa hennes liv.

Leffler är en av få författare från sin period som redan från början kom med i 

översiktsverken och var kvar under 1900-talet. Redan från 1930-talet kommer hon däremot att få 

allt mindre plats med mindre smickrande omdömen, denna tendens fortsatte fram till de tre sista 

decennierna av 1900-talet då hon väckte nytt intresse genom feministiska och litteratursociologiska 

perspektiv som åter såg på samhällsfrågor som kön och klass.11 Litteraturen om Leffler speglar den 

bild som översiktsverken ger, där det blir mer och mer tyst med tiden under 1900-talet.12 Det är först 

när stora delar av 1900-talet har gått som intresset för åttitalets kvinnliga författare och Lefflers 

författarskap återväcks. Maj Sylvans avhandling Anne Charlotte Leffler: en kvinna finner sin väg 

(1984) tar hänsyn till kvinnohistoriska aspekter men är också den biografiskt inriktad och i hög grad 

baserad på brev. Den blir en slags blandning av att se Lefflers tid och möjligheter och vad Leffler 

gjorde i en sådan tid. Leffler behandlas även, vid sidan av flera av periodens kvinnliga skribenter, i 

Eva Heggestads avhandling Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet,  

yrkeslivet och konstnärskapet (1991). Ett verk som fokuseras är Lefflers roman En sommarsaga, 

där några av tidens vanliga motiv identifieras. Här skildras en man som upphöjs till ideal men också 

nödvändigheten av att omdefiniera förhållandet mellan könen för att kvinnans konstnärssträvan ska 

kunna få plats.13 Den här nödvändigheten ska visa sig viktig inte bara för att ge kvinnan konstnärligt 

utrymme utan utrymme överhuvudtaget i de noveller jag granskar.

De senaste åren har forskningen om Leffler ökat betydligt, vilket enligt Gedin och Lindén 

till stor del beror på att hennes verk har givits ut både på nätet och i tryckt form samt att flera 

10 Key, 1893, s. 5.
11 Williams, 2013, s. 36 ff.
12 Gedin och Lindén, 2013, s. 16.
13 Heggestad, 1991, s. 176.
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teatersatsningar har ägnats åt Lefflers verk.14 Monica Lauritzens omfattande biografi över Leffler, 

Sanningens vägar. Anne Charlotte Lefflers liv och dikt kom ut 2012 och fortsätter i mångt och 

mycket på den väg som stakats ut för mer än hundra år sedan. Hon går igenom Lefflers liv 

kronologiskt och hon ger också korta sammanfattningar av hennes verk för att mer ingående kunna 

förklara debatten kring dem.15 

Så sent som detta år har antologin Att skapa en framtid: kulturradikalen Anne Charlotte  

Leffler från 2013 publicerats med texter som behandlar olika aspekter av Lefflers författarskap. 

Bland annat kan nämnas ”Patriarkatets position och det dotterliga motståndet” av Anna Cavallin, 

som behandlar två av Lefflers dramer där Cavallin pekar ut att en möjlighet till mannens förändring 

inte ses om omöjlig.16 Av kanske störst intresse för den här uppsatsen är Claudia Lindéns text 

”Emancipationens erotik” som utifrån Kvinnlighet och erotik II utforskar inte bara hanteringen av 

äktenskapsfrågor utan även beskrivningen av maskulinitet i Lefflers författarskap.17 Lindén har i 

”Anne Charlotte Leffler och den maskulina fantasins tragik” som är med i Kvinnorna gör mannen 

(2013) ytterligare diskuterat manlighetens roll och synen på den passiva kvinnan. Hon analyserar 

där förutom ”Kvinnlighet och erotik” och ”Bröllopet” också ”Barnet” som är en av tre noveller i 

den här uppsatsen. Som ytterligare tecken på det nya intresset för Lefflers författarskap kan nämnas 

en i år utgiven antologi, I krig med samhället och andra texter, där Claudia Lindén samlat och 

kommenterat några av Lefflers noveller. Från starten med Ellen Key har mycket breddats i synen på 

Leffler och hennes författarskap.

Teori och metod
I den här uppsatsen ska jag närläsa några av Anne Charlotte Lefflers noveller. Gemensamt för dem 

är att de är uppbyggda kring par och beskriver relationerna mellan individerna i dem. Utöver det 

finns det några personer utanför paren som bidrar till handlingen. Då mitt syfte är att studera de 

litterära gestalterna med fokus på genus och klass, kommer jag efter en genomgång av dessa två 

aspekter att pröva hur väl ett intersektionalitetsperspektiv går att applicera på texterna. I samband 

med det kommer jag inte bara lyfta fram skildringen av de kvinnliga karaktärerna utan också 

använda mig av R.W. Connells teori om relationer mellan olika maskuliniteter. Jag kommer 

dessutom att använda mig av Pia Laskars text, ”Förnuft och instinkt: föreställningar om ras, klass 

och sexualitet under 1800-talet”, för att jämföra Lefflers texter med de tankar som fanns i hennes 

samtid, då hennes texter i mångt och mycket kan ses som samtidskommentarer och som inlägg i 

14 Gedin & Lindén, 2013, s. 17.
15 Lauritzen, 2012, exempel på en kort sammanfattning finns på s. 211 där ett stycke ägnas åt ”Doktorns hustru”.
16 Cavallin, 2013, s. 50 f.
17 Lindén (4), 2013, s. 83.
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dåtidens aktuella debatter.

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att beskriva företeelser, där mer än en 

faktor har betydelse i maktrelationer. När man studerar exempelvis förhållandet mellan könen 

innebär ett intersektionalitetsperspektiv att man dessutom tar hänsyn till andra faktorer som kan 

påverka relationen som exempelvis, klass, ålder eller etnicitet. Som analytiskt begrepp har 

intersektionalitet kommit till användning i den allt mer mångkulturella värld som växt fram och det 

har ofta används bland annat i den feministiska debatten. Utan att själva beteckningen brukats har 

liknande tankar cirkulerat länge inom feministisk teori.18

Nina Lykke hävdar att intersektionalitet lämpar sig väl i en värld där relationer baserade på 

olika maktkategorier är allt mer flytande.19 Men människor har alltid påverkats av de olika 

kategorierna de råkat tillhöra eller tilldelas, även om dessa sällan varit helt självklara 

identitetsskapare. I 1800-talets Sverige diskuterades till exempel såväl borgerlighetens ideal som 

mäns och kvinnors roller.20 Klassens faktiska makt och förhandlingen om klassens roll gäller idag 

och gällde på Lefflers tid. Ett intersektionalitetsperspektiv kan således också användas vid analysen 

av äldre företeelser.

En viktig poäng med intersektionalitet är att makt ses som en väv av skilda faktorer, som är 

sammanbundna och omöjliga att fullständigt skilja åt. Det klassinriktade förtrycket är en del av det 

genusinriktade och likaså tvärtom i en dynamisk interaktion.21 Termen ”intra-agera” lyfter och 

tydliggör denna viktiga poäng. Till skillnad från en interaktion där två skilda parter möter varandra 

är intra-aktionen det som händer när två kategorier som inte har några riktiga gränser mellan sig går 

in i varandra och förvandlas ömsesidigt.22 

Denna väv kan tyckas bli alltför komplicerad eftersom den teoretiskt sett kan komma att 

bestå av otaliga maktaxlar. Därför är det viktigt att vara medveten om att en analys omöjligt kan ge 

en allsidig bild och att det gäller att välja vissa maktasymmetrier utifrån vad som är mest relevant 

för syftet och i det studerade objektet.23 På så sätt går det att få fram en analys som både är 

hanterbar och överskådlig. I den här uppsatsen fokuseras genus och klass, på grund av att dessa två 

kategorier är centrala i Lefflers författarskap och då hon framförallt problematiserar dessa aspekter i 

de texter som är föremål för min undersökning.

I sin bok Genusforskning från 2009 visar Lykke på ytterligare en insikt om analyser av 

maktordningar: att bara se till den i den underordnade positionen räcker oftast inte, istället måste 

18 Lykke, 2003, s. 50 ff.
19 Lykke, 2003, s. 52.
20 Gedin och Lindén, 2013, s. 8.
21 Lykke, 2003, s. 48.
22 Lykke, 2005, s. 8.
23 Lykke, 2003, s. 53.
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också den överordnade positionen och konstruktionen av den beaktas. På så sätt kan en bild av hur 

hela den relationen fungerar skönjas.24 Inom den genusfokuserade ramen lyfter Lykke fram 

Connells teori om olika maskuliniteter och deras förhållande till varandra.25 Också i den här 

uppsatsen är de manliga personerna högst närvarande och formande för situationerna i novellerna. 

Jag kommer därför också att använda mig av Connell när jag analyserar personerna av manligt kön.

Från utgångspunkten att det faktiskt finns flera olika maskuliniteter hävdar Connell att vi 

måste se relationerna dem emellan, då det är i dessa som systemet formas dynamiskt. Utan en sådan 

syn delas maskuliniteter lätt in i olika fasta undergrupper.26 Connell presenterar ett system med fyra 

olika kategorier av maskulinitet. Av dessa är den hegemoniska maskuliniteten den centrala eller 

åtminstone den som alla de andra maskuliniteterna måste förhålla sig till på ett eller annat sätt.

Den hegemoniska maskuliniteten (hegemonic masculinity) är den som upphöjs och hyllas 

som den bästa eller ideala maskuliniteten i ett visst sammanhang. Det är den som står som en 

accepterad förklaring till mannens dominans över kvinnan. Viktigt att poängtera är att denna 

maskulinitet mer än något annat är en ouppnåelig idealbild. Få män eller snarare inga har de 

egenskaper och utför de handlingar som krävs för att helt leva upp till idealet. Också viktigt är att 

den hegemoniska maskuliniteten är rörlig, kan utmanas och därefter förvandlas.27 Den hegemoniska 

maskuliniteten är alltså inte oföränderlig, utan den ser olika ut i olika samhällen vid olika tider.

Tätt sammanbunden med den hegemoniska maskuliniteten är den delaktiga maskuliniteten 

(complicit masculinity). Till denna kategori räknas de män som gynnas av/gynnar den hegemoniska 

maskuliniteten. Eftersom den hegemoniska maskuliniteten är mer av en idealbild än något annat 

hamnar de som har några kopplingar till den egentligen i den här gruppen. De är bidragande och 

hjälper på något sätt till att lyfta den bild av manlighet som också ger dem fördelar.28

En tredje grupp är den underordnade maskuliniteten (subordinate masculinity). Det är den 

maskulinitet som ses som låg i hierarkin, män som hamnar utanför och inte ses som att de är i linje 

med den hegemoniska maskuliniteten. Detta har historiskt sett handlat bland annat om 

homosexuella män men också om andra grupper som inte passar in i idealet. Förtrycket av dem har 

ofta förknippats med att de har drag av kvinnlighet. Detta säger en del om det patriarkala systemets 

syn på kvinnans plats och om den underliggande viljan att skilja bilden av den hegemoniska 

maskuliniteten från allt det som är kvinnligt.29

En fjärde och sista grupp är den marginaliserade maskuliniteten (marginalized masculinity). 

24 Lykke, 2009, s. 114.
25 Lykke, 2009, s. 122.
26 Connell, 2005, s. 76.
27 Connell, 2005, s. 77 f.
28 Connell, 2005, s. 79.
29 Connell, 2005, s. 78 f.
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I Connells diskussion handlar det här främst om de svartas relation till de vita i ett samhälle där den 

hegemoniska maskuliniteten utgörs av vita män. Det handlar om en form av makt, att tillåta någon 

att existera, som den hegemoniska maskuliniteten har över den marginaliserade. En enskild individ 

ur en marginaliserad grupp kan tillåtas framgång och upphöjas till exempel (också motsatsen, de 

mest degenererade, används gärna som skrämmande exempel som en motiverande del i förtrycket), 

men det påverkar inte bilden av gruppen som individen kommer ifrån.30

Som analysverktyg för att granska litterära texter skulle en bild av en ständigt föränderlig 

hegemonisk maskulinitet kunna tyckas otymplig. Det kan däremot enligt min mening enkelt 

anpassas till att granska strukturen som byggs upp även inom ett verk, och det används främst i just 

det syftet i den här uppsatsen, i frågor om vilka manliga egenskaper som ses som fördelaktiga eller 

går att avläsa i novellerna.

Laskars studie som heter ”Förnuft och instinkt: föreställningar om ras, klass och sexualitet 

under 1800-talet” är grundad på en undersökning av sexhandböcker från 1800-talet. Studien belyser 

ur ett intersektionellt perspektiv dels attityder till människor och kategorier av människor under 

1800-talet och dels hur de motiveras.31 Laskar redogör bland annat för hur den europeiske 

medelklassmannens ideal av viljekontroll skapades, med hjälp av motbilder där både arbetarklassen 

och kvinnor sågs som mer sexuella och okontrollerade.32 Kvinnor betraktades som mer outvecklade 

med mindre hjärnor, och det sexuella sågs som något primitivt. Kvinnorna förknippades också med 

en barnslig oförmåga till kontroll.33 Liknande egenskaper tillskrevs arbetarklassen och icke-

européer.34

Med tiden växte också tankar om att mannen och kvinnan kompletterade varandra. Mannen 

sågs förutom som den förnuftiga också som den som stod för avlandet, med andra ord skulle hans 

sexualitet vara inriktad på att producera barn. Kvinnans fördelaktiga egenskaper å andra sidan var 

hennes blygsamhet och hennes förmåga till moderskap. Begäret ansågs mer komma ur 

moderskänslor än ur något annat och hon skulle ur ett undergivet perspektiv ändå agera återhållande 

för mannens lustar.35 Laskar pekar också på de mot slutet av 1800-talet nya ideal som kom till 

uttryck hos tidens kvinnliga författare. Någonting av en strävan efter ekonomisk och intellektuell 

jämbördighet mellan borgerlighetens män och kvinnor började uppstå under den tid Anne Charlotte 

Leffler skrev.36

30 Connell, 2005, s. 80 f.
31 Laskar, 2010, s. 45.
32 Laskar, 2010, s. 51.
33 Laskar, 2010, s. 48 f.
34 Laskar, 2010, s. 52.
35 Laskar, 2010, s. 55 & 58.
36 Laskar, 2010, s. 58.
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Genus
Männen
Självdisciplinen, förnuftet och kontrollen över viljan var ett tydligt drag i bilden av hur den 

hegemoniska maskuliniteten skulle se ut under 1800-talet.37 Idealet var en man som kunde behärska 

sin styrka och sina lustar. Denna förmodade förmåga till kontroll handlade dock inte bara om 

männen själva, utan gav dem bestämmanderätt över de andra i hushållet, inklusive frun som skulle 

vara följsam och undergiven.38 I Lefflers tre noveller blir det här till en bild av mannen som en 

fadersfigur som har rätt att yttra sig i alla situationer.

Lindén hävdar att mannen hos Leffler har ett behov av att inte bara definiera sin egen 

maskulinitet gentemot andra maskuliniteter utan också att definiera sin maskulinitet i förhållande 

till det som inte är maskulint, alltså det kvinnliga.39 Leffler anlägger i början av alla tre novellerna 

en situation där mannens bestämmanderätt (över kvinnan) ingår i den hegemoniska maskuliniteten. 

I början av novellen ”Barnet” interagerar Rolf, den manliga huvudpersonen, med sin fru Nina. Det 

blir tydligt vem som är den överordnade då Rolf talar om att han förbjudit Nina att närvara när han 

arbetar och att han kommer få lov att låsa dörren för att förhindra henne från att göra det i 

fortsättningen.40 Vad situationen beskriver är inte bara att Nina ses som ett barn (mer om det under 

rubriken ”Kvinnorna” här nedan), utan också en skildring av hur en man tillåts bete sig mot en 

kvinna. I linje med Lindéns tes om den maskulina fantasins tragik i Lefflers texter ska denna 

mannens syn på kvinnan komma att utlösa det tragiska i berättelsen och hans eget misslyckande.41 

Redan i början av ”Barnet” finns också temat allvar och naivitet, där allvaret kopplas samman med 

Rolf som själv möter världens sorger (sjukdomar osv. eftersom han är läkare) medan Nina avråds 

från att ta del av denna verklighet.42 Mannen intar således rollen av den seriösa och bestämmande 

som klarar av allvarliga saker, han är den vuxna och föräldern i huset medan Nina reduceras till just 

ett barn.

Av de tre novellerna är ”Barnet” den som tydligast framhåller bilden av den starka 

fadersfigursrollen. Rolf blir jämförd med Gud som ju inom kristendomens idésfär är den högsta 

makten, den som både ska ha skapat och bestämmer över allt levande. Parallellen är slående då Rolf 

(motiverad av att han själv känner till omvärldens mörka sidor) vill hålla Nina så ovetandes som 

möjligt om allt hemskt som händer i världen. Som i de abrahamitiska religionernas berättelser vill 

37 Laskar, 2010, s. 50.
38 Laskar, 2010, s. 55.
39 Lindén (1), 2013, s. 249.
40 Leffler, 1883, s. 55.
41 Lindén (1), 2013, s. 234.
42 Leffler, 1883, s. 55 f.
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Rolf hålla kvar Nina i ett skyddat ”paradis”, där hon förväntas kvarstå i ett lyckligt stadium utan 

kunskap eller snarare förbli lycklig för att hon inte har kunskap: ”Så länge hon var lycklig och 

fullkomligt omedveten om alt ondt, fans det ju ännu lycka och renhet i verlden”.43 Trots Rolfs 

försök vill hon ibland bryta sig igenom ”de stängsel, hvarmed hans kärlek omgärdade henne mot 

den yttre verlden”.44 Nina blir som Eva då hon försöker äta frukten i Edens trädgård trots guds/Rolfs 

vilja.

Den här anspelningen kommer tidigt i novellen och det dröjer inte länge innan den blir 

explicit uttalad. I koppling till Rolfs läkaryrke och det höga anseende som rollen innebär skriver 

Leffler att Rolf ”var för sina patienter, framför alt naturligtvis de kvinliga, ett slags halfgud”.45 

Förhållandet är tydligt uttryckt. Mannen (den dugliga mannen åtminstone, den borgerliga 

europeiska mannen med drag av hegemonisk maskulinitet) betraktas som en överhöghet med någon 

typ av naturlig bestämmanderätt, framförallt över kvinnorna. I hans roll ingår också att han, förutom 

att vara den som bestämmer, är beskyddande och klarar av att ta hand om alla problem.

Utifrån detta utgångsläge följer efter hand problematiseringen. Novellen presenterar inte 

bara mannen som platt och statisk utan visar sprickorna i systemet. Trots att Rolf är högt uppsatt 

inom sitt yrke går han helt fel i sin bedömning av Nina. Hon accepterar inte Rolfs avhållande av 

information för henne och hon döljer själv upproriskt sitt känsloliv för honom utan att Rolf 

genomskådar det.46 Detta, menar jag, är en tidigare indikation på att Nina visar sitt missnöje med 

hur hon behandlas än den scen som både Lindén och Lauritzen lyfter fram, nämligen den där Nina 

döljer sitt läsande av Madame Bovary.47 Ninas missnöje är också en indikation på att Rolfs 

maskulinitet kanske inte lever upp till det hegemoniska idealet. Rolf själv har ”aldrig riktigt fått 

vara barn”,48 och det visar sig att hans förväntningar på ett antal barn som han och Nina bjudit över 

för att fira jul är felaktig; hans världsbild tycks inte stämma överens med verkligheten. Istället blir 

själva könsrollerna ifrågasatta då en pojke och en flicka får leksaker som traditionellt tillhör det 

andra könet. Flickan vägrar också byta med pojken om hon inte dessutom får några konfektbitar 

utöver leksaken.49 Vad flickan visar är dels en traditionellt manlig dominans men också en rädsla att 

förlora på bytet, en ovilja att byta ner sig. Scenen visar att det som tillhör männen skattas högre och 

också att det är något man bör försöka behålla och inte dela med sig av om man väl har fått det i sin 

ägo. Att leksakerna råkade hamna hos fel personer visar också på sätt och vis på en slags 

43 Leffler, 1883, s. 59.
44 Leffler, 1883, s. 59.
45 Leffler, 1883, s. 61.
46 Leffler, 1883, s. 60.
47 Lauritzen, 2012, s. 235; Lindén (1), 2013, s. 242; Leffler, 1883, s. 72.
48 Leffler, 1883, s. 58.
49 Leffler, 1883, s. 64 ff.
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bräcklighet och godtycklighet i maskulinitetens privilegier; de skulle lika gärna kunna tilldelas 

kvinnan.

När det gäller Rolfs förhållande till sin hustru står han länge fast vid sitt sätt att vara och är 

”ifrigt emot alla den nya tidens sträfvanden att ställa hustrun själfständig gent emot mannen”.50 En 

förändring sker dock i samband med att han blir dödligt sjuk, vilket dels förklaras med att han fått 

arbeta ända sedan han var liten och således inte fått vara barn, något som kvinnan istället tillåtits 

vara.51 Även om Nina representerat barnet i Rolfs liv har han för egen del skadats av att ha missat 

en viktig del i sin utveckling. De lever i ett förhållande som förväntas fungera komplementärt men 

det visar sig vara ohållbart i texten. Vad Rolfs öde visar är att alla människor, oavsett kön, har 

samma behov och behöver få tillgång till alla de egenskaper som står människan till buds.

Genom novellen går Rolf igenom en förvandling och hans maskulinitet är inte densamma i 

slutet som i början. Den hegemoniska maskuliniteten, som i början byggde på att mannen sågs som 

den vuxna och föräldern, som den som förbjöd och satte sig över, har omdefinierats. Samtidigt som 

Rolf blir sjuk väntar Nina barn, ett barn som Rolf inte kommer leva länge nog för att träffa.52 Rolf 

som har haft en fadersroll genom hela novellen kommer således inte att få bli far på riktigt. Inte 

bara tas fadersrollen ifrån honom; det antyds att Rolf till slut själv blir ett barn. Lindén påpekar i sin 

introduktion till ”Barnet” att titeln är dubbeltydig i och med att Nina först kallas för barnet men 

sedan föder ett barn som då är det andra barnet.53 Tillsammans bestämmer Nina och Rolf att barnet 

ska kallas Rolf om det blir en pojke, och på så sätt menar jag att ytterligare en person, nämligen 

Rolf, symboliskt tilldelas rollen som barn, och att Nina följaktligen blir hans förälder.54 Också det 

faktum att Rolf är sjuk och behöver bli omhändertagen bidrar till att hans position förvandlas från 

vuxen och ansvarstagande förälder till ett beroende barn.

Rolf gör till en början motstånd mot de förändringar som drabbat honom och han låter inte 

sin hustru se att han är sjuk. Men till skillnad från Lindén, som i sin läsning av novellen hävdar att 

Rolfs utveckling stannar där,55 vill jag påstå att hans karaktär genomgår ytterligare ett stadium i sin 

utveckling innan han dör. Genom att ifrågasätta den gud, som han tidigare jämförts med, bryter han 

själv ner bilden av den hegemoniska maskuliniteten som etablerats i början av novellen.56 Därmed 

blir Rolf för ett ögonblick varken delaktig i eller stödjande av den hegemoniska maskuliniteten. 

Eftersom denna är en rörlig idealbild kan Rolf ändå snart landa i ett nytt ideal. Han undviker att 

50 Leffler, 1883, s. 77.
51 Leffler, 1883, s. 67.
52 Leffler, 1883, s. 80.
53 Lindén (2), 2013, s. 43.
54 Leffler, 1883, s. 81.
55 Lindén (1), 2013, s. 234, 243.
56 Leffler, 1883, s. 79 f.
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hamna i en marginaliserad eller underordnad position genom att anpassa sig till de andra 

karaktärernas krav på förändring. Där skapas ett ideal som faktiskt accepteras av omvärlden. Rolf 

hamnar slutligen i en situation som innebär att han förändrar ”sitt sätt emot henne” och han vill till 

slut att hon ska kunna stödja sig själv.57 I och med detta etableras en ny hegemonisk maskulinitet, 

präglad av mer tillit till kvinnans förmåga. Därmed har Lefflers novell visat behovet av och 

möjligheten till en maskulinitet som ger mer handlingsutrymme för kvinnan och som slutligen är 

positiv för bägge könen. Den här maskuliniteten är inte heller på samma sätt i behov av att särskilja 

sig själv från kvinnan för att kunna vara något manligt.58 För även om Rolf faktiskt dör i slutet så 

håller jag inte med Lindén om att hans död är det slutgiltiga och att det tragiska blir tongivande för 

honom.59 Hans sista ögonblick beskrivs inte i ordalag som skulle ge uttryck för en besegrad och 

förnedrad man. Istället dör han som en mer hel människa. Han har ett leende på läpparna och en 

fridfull ro över sitt ansikte.60 Jag hävdar alltså, som Lauritzen också har påpekat att ”[m]akarnas 

uppgörelse är kärleksfull och den döende läkaren inser hur fel han har handlat.”61 Rolf pekar på 

möjligheten till förändring och förståelse, och även om det kräver hans liv så visar Leffler att ett 

nytt manlighetsideal gagnar både kvinnan och mannen.

En av anledningarna till att Rolf relativt enkelt kan påstås förändra bilden av hela den 

hegemoniska maskuliniteten i ”Barnet” är att han i princip är den enda mannen i novellen. Så är inte 

fallet i ”Doktorns hustru”, där det finns två läkare som är centrala för berättelsen. De representerar 

två olika maskuliniteter som genom berättelsen visar en övergång och en brytning i vad som ansågs 

vara den hegemoniska maskuliniteten. Maskulinitetsidealet förändras under novellens relativt korta 

händelseförlopp och är, när berättelsen väl är slut, någonting nytt. Förändringen påminner om 

utvecklingen i ”Barnet” men sker i ”Doktorns hustru” inte lika mycket i samband med att en person 

förändras utan snarare i takt med att situationerna och händelseförloppet utvecklas. Texten 

framhäver intrycket av att de sociala positionerna är i förhandling och att några skarpa gränser 

mellan olika kategorier inte riktigt går att fastställa.

Nordenberg är den första läkaren i ”Doktorns hustru”, som inte bara introduceras som 

mycket framgångsrik i sin yrkesutövning och den högst ansedde mannen i staden, utan bilden 

nyanseras med beskrivningar av hans ofördelaktiga sidor. Hans utseende är ingenting speciellt och 

han beter sig både överlägset och ohövligt.62 Att han trots sina negativa egenskaper beskrivs som 

den främste mannen i hela staden tyder på att de egenskaper han har eller visar upp (i den här 

57 Leffler, 1883, s. 85.
58 Lindén (1), 2013, s. 249.
59 Lindén (1), 2013, s. 234.
60 Leffler, 1883, s. 92.
61 Lauritzen, 2012, s. 236.
62 Leffler, 1882, s. 185 f.
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novellen återkommer intressant nog stadens omdöme flera gånger) kommer närmast bilden av den 

hegemoniska maskuliniteten i verkets värld. Med det sagt förkroppsligar han inte den hegemoniska 

maskuliniteten, eftersom det är ett ideal och inget annat. Däremot visar han upp kvalitéer som anses 

tillhöra den hegemoniska maskuliniteten och drar nytta av att ses på det sättet. Hans maskulinitet är, 

som Connell uttrycker det, av ett delaktigt slag. Men genom att Nordenberg främjar idealet, och får 

representera många av idealets framträdande egenskaper blir det alltså han som inledningsvis får 

sätta standarden för det hegemoniska idealet. Däremot ska hans strävan att upprätthålla detta ideal 

komma att bli hans fall. Som Lindén visar är männen i Lefflers texter ”fångna i en föreställning om 

hur de skall vara män, där maskuliniteten till slut blir så viktig att allt annat offras i kampen för att 

bevara den. Det är det som är den maskulina fantasins tragik.”63

Det går att tolka nämnandet av de negativa sidor som Nordenberg har som ett sätt att redan 

tidigt peka ut det instabila i den hegemoniska bilden. Texten antyder på så sätt redan från början 

vart handlingen är på väg och likaså att en omförhandling av manlighetsidealet kommer att ske. I 

och med att den högst ansedde mannen i staden också har många fel och brister innebär det att 

idealet framstår som bräckligt. Innan någon lösning presenteras är dock, på ett liknande sätt som i 

”Barnet”, också i den här novellen ”den stränga, manliga kraften” idealet som ska komplettera ”det 

fina, qvinliga”.64 Trots att Nordenberg har problem i sin relation till sin fru Helena, som har 

alkoholproblem, ses det av staden som hennes fel och som ett problem som han får utstå. På så sätt 

står hans maskulinitet fast. Att omgivningen tar hans parti visar också på hur den hegemoniska 

maskuliniteten låter mannens synvinkel vara den som i första hand ses som legitim.

Den andra läkaren i novellen introduceras också som berömd för sitt yrke och som en bekant 

till Nordenberg.65 Doktor Selmer är dock olik Nordenberg på många sätt. Till att börja med är han 

barnläkare. Den främsta anledningen till att han kommer till staden överhuvudtaget är att det härjar 

en barnsjukdom där, och att han vill försöka stoppa den då han själv förlorat sitt eget barn och sin 

fru. Mycket riktigt är Selmer också direkt sympatisk i mötet med Nordenbergs familj (Helena och 

sonen Rutger). Han pratar med Helena och de berättar båda för varandra om sina barn, båda får rum 

att prata och istället för att skilja dem åt könsmässigt används det förenande ordet ”föräldrar” om 

dem bägge, och de har ett samtal som är på samma villkor. Nordenberg reagerar direkt negativt på 

Selmers närvaro i staden, han gillar inte Selmer och är i grunden också rädd för konkurrensen.66 

Selmer är inte bara olik Nordenberg utan Nordenberg ser honom också som en konkurrent vilket 

innebär att tillvaron inte längre är stabil och att frågan om Nordenbergs oemotsägliga dominans inte 

63 Lindén (1), 2013, s. 249 f.
64 Leffler, 1882, s. 187.
65 Leffler, 1882, s. 189.
66 Leffler, 1882, s. 190 f.
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längre är självklar. Selmer ser inte heller till att direkt utmana Nordenbergs dominans eftersom hans 

maskulinitet inte tycks ses som lika centralt för hans karaktär. På så sätt kan man säga att Selmer 

också undviker att falla i den maskulina tragikens fälla som Lindén hävdar att Lefflers män lätt 

faller i.67

Selmer försöker också ingripa och hjälpa Helena med hennes alkoholism, något som 

Nordenberg själv har gett upp, och han gör det med ”så mycken godhet i den blick, han fäste på 

henne”.68 Selmers godhet är en egenskap som tydligt skiljer honom från Nordenberg. Skillnaden 

mellan männen markeras ytterligare när de sedan sitter och pratar och Nordenberg undrar vad livet 

vore utan konjak medan Selmer å sin sida blir illamående av ångorna.69 Selmer visar sig likaså vara 

mer kapabel att hjälpa Helena än Nordenberg, och framstår på så sätt som den överlägsna och den 

vars sätt att vara (och den vars maskulinitet) är att föredra. Också Helena visar på att hierarkin är 

ifrågasatt, hon säger emot Nordenberg då han vill att hon ska gå ut ur rummet men följer sedan 

istället med Selmer ”villigt med sänkta ögon”.70

När Selmer erbjuder sig att ta över behandlingen av Helena, nekar Nordenberg, och han 

beskrivs nu med alltmer vilda rörelser: han går ”häftigt” till nattduksbordet och ”ryckte upp” 

dörren, istället för att gå stannar han också och låter ”all sin vrede bryta ut” över Helena.71 

Nordenberg besitter inte längre den manliga kontroll och stränghet som var en del av hans 

hegemoniska status. Nordenberg blir även anklagad och ifrågasatt av Helena, som påstår att det är 

hans fel att hon är alkoholist och att det är han som fördärvar deras barn Rutger genom att bjuda 

honom på alkohol och dricka i hans närvaro. Helena hävdar också att Nordenberg ser njutning i det 

som egentligen är en last. Helena jämför Nordenbergs drickande med sitt eget, på så sätt ses 

alkoholkonsumtionen som sådan, och inte bara Helenas alkoholintag, som något skadligt.72 

Nordenberg, vars auktoritet bland annat grundade sig på hans arbete, förlorar i anseende på grund 

av att han istället för att bota de människor som står honom allra närmast istället har förvärrat deras 

situation och gjort dem sjuka.

Nordenbergs dominans bryts ytterligare ner i och med att Helena ifrågasätter hans egen 

alkoholkonsumtion, och normerna som råder kring alkoholen blir tydliga då hon undrar varför det 

som för henne är skamligt inte bara är tillåtet för honom utan dessutom någonting att skryta med. 

Helena hävdar också att Nordenbergs alkoholkonsumtion är jämbördig med hennes, anledningen till 

67 Lindén (1), 2013, s. 249 f.
68 Leffler, 1882, s. 193.
69 Leffler, 1882, s. 194.
70 Leffler, 1882, s. 195 f.
71 Leffler, 1882, s. 197 f.
72 Leffler, 1882, s. 198 f.
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att han inte fallit lika långt som henne är enbart hans konstitution.73 Ändå är det så att det som för 

henne innebär skam och sjukdom, de beteenden som ses som oacceptabla för en kvinna, i 

Nordenbergs och hans gelikars ögon blir historier att skratta åt, något som visar på deras manlighet. 

De stödjer på så sätt bilden av den alkoholiserade mannen som ett ideal som gör skillnad på vem 

som får dricka. I och med Helenas kritik lyfts dock frågan fram i ett annat ljus. Alkoholen har under 

novellens gång kommit att förknippats med alkoholism och något dåligt och på så sätt framstår 

Nordenberg återigen som ofördelaktig i sitt beteende i motsats till Selmer, som tidigare blivit 

illamående av alkoholångorna. Det här intrycket förstärks av Nordenbergs svar på anklagelserna. 

Han hävdar bara kort att han kan svara för sina handlingar utan någon vidare motivering och vänder 

sedan bort uppmärksamheten genom att hävda att det inte är fråga om honom. Istället berättar han 

att han kommit att ändra sin åsikt vad det gäller Rutgers drickande och vill inackordera honom på 

en prästgård.74 Denna önskan hos Nordenberg har inte uppdagats tidigare och det framstår som att 

han har tagit till sig problemet och insett att alkoholkonsumtionen i hemmet är skadlig.

Nordenberg, som tidigare stod för det starka, stränga och det högsta hegemoniskt maskulina 

idealet, har brutits ner och intar inte längre samma tydliga maktposition. Nordenberg har precis som 

Rolf i ”Barnet” gjort en resa som innebär att Helena ser på honom med nya ögon och att han därför 

ångrar sitt beteende mot henne.75 Det understryks av att Helena börjar se Nordenberg som självisk, 

ytlig och känslokall inför sina patienters öden. Inte bara Helena är en kritiker av Nordenberg, 

Leffler använder sig återigen av icke namngivna personer i staden och för första gången nås läsaren 

av informationen att Nordenberg har fiender som förtalar honom. De kritiserar honom på grund av 

hans syn på alkohol och enligt dem har han gjort flera av sina patienter till alkoholister med sina 

kurer.76 Nordenbergs anseende tycks minska i omvärldens ögon och definitivt i Helenas ögon. Hon 

uttrycker det på ett sätt som får det att låta som att hon har genomskådat honom: ”Jag tror inte 

längre på ryktbarhet. Jag tror inte längre att en ryktbar man är en stor man. Jag har sett så mycken 

litenhet bredvid så mycken yttre storhet.”77 Lindéns idé om den maskulina fantasins tragik gör sig 

påmind och Nordenberg är ett tydligt exempel på den. Nordenberg har gjort allt för att upprätthålla 

bilden av den hegemoniska maskuliniteten men har under ytan haft långt ifrån alla fördelaktiga 

egenskaper som förknippats med idealet.

Till skillnad från i ”Barnet” har den hegemoniska maskuliniteten dock inte gjort en 

helvändning i ”Doktorns hustru” utan bara börjat visa sin ihålighet. Fortfarande föraktar de flesta i 

73 Leffler, 1882, s. 199 f.
74 Leffler, 1882, s. 200 f.
75 Leffler, 1882, s. 218 ff.
76 Leffler, 1882, s. 205.
77 Leffler, 1882, s. 210.
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omgivningen Helena och tar Nordenbergs parti.78 Däremot har den tidigare hegemoniska 

maskuliniteten utmanats då Selmer har vunnit stort förtroende i staden och till och med tagit över 

några av Nordenbergs patienter, genom sitt vänligare sätt att vara.79 Selmer har på intet sätt tagit 

över efter Nordenberg som idealbilden, men han representerar det man antingen kan se som en 

förändring i den hegemoniska maskuliniteten eller snarare som någon slags utmanande 

maskulinitet, som kan komma att ersätta den etablerade. Helena går också till Selmer för att få hjälp 

och kommer fram till att hon ska resa till en vårdanstalt.80 Det Nordenberg inte lyckats med ska nu 

klaras av på annat håll av andra män, som är mer kapabla. Det slutar med att Nordenberg befinner 

sig i tårar då Helena inte älskar honom längre och ska resa.81 Med det har Leffler ändrat kravet på 

den hegemoniska maskuliniteten i både ”Doktorns hustru” och ”Barnet”. Däremot är det inte lika 

radikalt som Heggestad visar i sin analys av Lefflers En sommarsaga, där hon hävdar att mannen 

får inta en underordnad position i förhållande till kvinnan.82 

I ”Doktorns hustru” ifrågasätts den hegemoniska maskuliniteten genom att ställa två 

manlighetstyper bredvid varandra, där den ena så småningom vinner över den andra, även om 

uppfattningen av idealet inte förändras speciellt märkbart för allmänheten, utan enbart ses utifrån 

kvinnans perspektiv. Detsamma gäller även i ”Barnet” med den skillnaden att inga utomstående 

åsikter kommer fram i novellen och att den endast skildrar en man, vars maskulinitet genomgår en 

förändring. I slutändan har däremot båda novellernas omformulering och problematisering av den 

hegemoniska maskuliniteten samma funktion; den presenterar dess bräcklighet för läsaren. För även 

om samhället inte vänder Nordenberg ryggen direkt så har läsaren fått en inblick i hans liv bakom 

fasaden och i hans misslyckanden. Läsaren nås av hela hans förfall och på ett sätt kanske det ger ett 

starkare budskap än om Nordenberg skulle förkastas i sin egen värld. För faktum är att normer, 

attityder och en struktur för dominans inte står och faller med en läkares rykte, inte heller ser man 

allt som sker bakom låsta dörrar. Leffler visar, precis som Lindén påpekar i sin introduktion till 

novellen, på att gränsen mellan det privata och det offentliga bryts.83 ”Doktorns hustru” 

demonstrerar just den här osäkerheten. Med det i åtanke verkar novellen mer visa skadan i att en 

part i äktenskapet är dominerande över den andra istället för att som i En sommarsaga byta ut vem 

som är den dominerande parten.

Den tredje och sista novellen är mycket kortare än de andra, och mannen i denna får också 

mindre utrymme till förmån för kvinnans funderingar. I ”Jämlikhet” finns också en man vars 

78 Leffler, 1882, s. 210.
79 Leffler, 1882, s. 211.
80 Leffler, 1882, s. 211 & 217.
81 Leffler, 1882, s. 220 f.
82 Heggestad, 1991, s. 176 f.
83 Lindén (3), 2013, s. 13.
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manlighet är i gungning. Han försöker leva upp till den hegemoniska maskuliniteten så gott det går, 

men hans fasad är inte lika etablerad som Nordenbergs. Jag väljer att kalla honom ”Mannen” i den 

här uppsatsen eftersom han inte nämns med något riktigt namn. På de första sidorna är ”Mannen” 

mer en funktion än en person, han är den som ska inbringa pengar till hushållet, ”han skulle 

naturligtvis försörja sin hustru” och han är på sitt ämbetsrum hela dagarna.84 Trots det har han inte 

en ”öfverflödigt stor” lön och han jämförs just på det ekonomiska planet med brudens far som hade 

stora inkomster.85 Inledningsvis markeras att ”Mannen” inte står på toppen i hierarkin men att han 

försöker leva upp till den standard som hans fru och samhället kräver av honom. Medan ”Barnet” 

och ”Doktorns hustru” skildrar en manlig nedbrytningsprocess, för Leffler redan i början av 

”Jämlikhet” in en diskussion om förhållandet mellan man och hustru när det gäller ekonomin. 

”Mannen” står fortfarande för den ekonomiska basen i familjen och han är den bestämmande, även 

om hans hustru tar upp en diskussion med honom om hur mycket pengar han ger henne. Han håller 

också fast vid den äldre strukturen så gott det går och anser att kvinnan inte ska äga utan vara 

beroende av mannen.86 Denna åsikt blir starkt kritiserad av hans fru och hennes väninna.87

Det är så långt ”Mannen” är närvarande i ”Jämlikhet”. Han påminner om Rolf och 

Nordenberg i slutskedet av de noveller i vilka de förekommer, och han sammanfattar likaså vad 

dessa säger om maskuliniteten och dess maktunderbyggande funktion gentemot kvinnan. ”Mannen” 

utsätts redan från början av kritik, han är genomskådad och har att kämpa emot kvinnans 

emancipationssträvanden och att krampaktigt försöka behålla så mycket makt som möjligt för egen 

del. Han är också en man som det går att diskutera med, även om han strävar efter att leva upp till 

satta ideal, vilket gör att han inte är speciellt medgörlig. Slutligen bryts han ner, liksom de andra 

männen, mot det ideal som de själva försöker leva upp till. Mellan den hegemoniska maskuliniteten 

som ideal och de individer som försöker förkroppsliga idealet finns alltid ett glapp (eftersom idealet 

inte helt går att uppnå). Det är det glappet som lyfts fram i dessa noveller och visar på att normerna 

inte går ihop med verkligheten. Det som legitimerar mannens övertag över kvinnan är aldrig 

legitimt.

Kvinnorna
Genom det som kallas rekapitulationsläran sågs kvinnor som mindre utvecklade under 1800-talet. 

Läran innebär att man trodde att varje människas enskilda biologiska växt visade och förde med sig 

människosläktets utveckling, och den som blev vuxen och mogen senare hade alltså gått längre i 

84 Leffler, 1893, s. 199 f.
85 Leffler, 1893, s. 196.
86 Leffler, 1893, s. 201.
87 Leffler, 1893, s. 203.
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den mänskliga evolutionen. Eftersom kvinnor generellt sett har en tidigare könsmognad sågs de 

därför som representanter för ett tidigare utvecklingsstadium. På så sätt kunde kvinnors 

underordnade position gentemot män i samma samhällsklass förklaras och motiveras. Kvinnor 

kunde istället för vuxna män ur sin egen klass jämställas med män ur de lägre klasserna eller 

gossebarn ur de högre.88

Att kvinnor sågs som barn är också något som blir tydligt i Lefflers noveller. En av 

novellerna heter till och med ”Barnet”, och titeln syftar till en början på verkets kvinnliga 

huvudperson Nina. Nina är inget barn längre men har alltid behandlats som det av sin familj och nu 

också av hennes man Rolf.89 Tonen läggs an snabbt och berättaren kallar henne för ”den lilla 

doktorinnan” redan i den inledande meningen.90 Rolfs beskyddande drag som jag redan nämnt 

bygger en slags bur för Nina som hon inte trivs i; när hon inte är expert på matlagning direkt så 

anställs en hushållerska och även de husliga sysslorna tas ifrån Nina. Hennes roll blir istället att 

muntra upp Rolf när han är ledig och hon ska vara ren, det vill säga ovetande om livets mörka sidor, 

och lugn, trots att hon själv vill få kunskap om vad som händer i världen.91 Hon blir sårad av att 

såväl Rolf som hennes släkt undanhåller all slags allvarligt prat för henne.92

Bilden av kvinnan som barn är märkbart skadlig för Nina. Likaså ses det av personerna i 

novellen till en början som något dåligt när Nina visar tecken på att inte vara barn. Hennes moster 

Ava påstår att hon deklinerat och kopplar det till att hennes ögon inte längre är lika söta.93 Det blir 

startskottet till att Nina gör Rolfs resa fast omvänd. Då han blir mer som ett barn blir hon istället 

vuxen och en förälder, och hennes matthet i ögonen beror på att hon har blivit gravid och rent 

bokstavligt ska bli mamma. Även om hon har en önskan att bli behandlad som en vuxen och en 

jämlik och också ska bli förälder, fortsätter Rolf att behandla henne som ett barn. Han tror inte på 

hennes handlingsförmåga och vill hindra hennes inhämtande av kunskaper.94 När Nina vill läsa om 

andra kvinnors tankar och på så sätt själv få klarhet om sig själv och hindras i sina strävanden, går 

hennes självkänsla förlorad.95 Detta kan kopplas till det tidigare resonemanget om Rolf, nämligen 

att kvinnan och mannen har samma behov afirev hela utbudet av mänskliga egenskaper. Vidare kan 

det knytas till hur männen såg på kvinnan, hon skulle vara passiv och underordnad för att 

kontrastera mot mannens mer aktiva roll. Lindén visar ett exempel på detta i Kvinnlighet och erotik, 

där Alie avböjer Rikards frieri eftersom han inte kan se både hennes intellektuella och erotiska sida 

88 Laskar, 2010, s. 48.
89 Leffler, 1883, s. 59 f.
90 Leffler, 1883, s. 55.
91 Leffler, 1883, s. 57 & 59.
92 Leffler, 1883, s. 60.
93 Leffler, 1883, s. 69.
94 Leffler, 1883, s. 71 f.
95 Leffler, 1883, s. 72.
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samtidigt, hon ser det som att hon bara uppfattas som halv.96 Inte heller Nina lyckas vara en hel 

människa till en början eftersom hon inte tillåts att ta del av vuxna göromål och tankegångar.

Ninas vilja krockar med Rolfs kontrollbehov och hon frågar om hon inte var ”gammal nog 

att läsa hvad hon själf ville?” Nina fortsätter att ifrågasätta: ”Skulle man då alltid behandla henne 

som ett barn? Och när hon nu själf blef mor, hur skulle hon kunna vinna sitt barns aktning, då det 

såg, hur omyndig hon var i sitt eget hus.”.97 Leffler visar hur kvinnan blir sedd som ett barn men 

också, i och med Ninas motvilja, att det är en skadlig attityd som kväver kvinnans utveckling som 

människa. Enligt Sylvan ansåg Leffler att kvinnan hade en rätt att förverkliga sig själv, och att hon 

ifrågasatte själva systemet med att ha en över- och en underordnad part.98 Leffler presenterar också 

en lösning i novellens värld genom att kvinnan lyckas vända förhållandet, ta sig ur sin fångenskap i 

barn-bilden och bli en mer kapabel människa. Då hon kritiserar mannen för att färgen på hatten han 

köpt inte matchar hennes promenadklänning, visar detta att Nina faktiskt kan någonting och har 

kunskaper större än Rolf på vissa områden. Rolfs försök att förbättra stämningen i äktenskapet 

genom att köpa kläder till Nina tjänar bara till att visa att Nina kan ha ett övertag inom ett fält. Ett 

annat exempel är då Rolf snart därefter köper sammet till att göra en ny promenadklänning och 

Nina kritiserar honom för att lägga pengar på kläder till henne när hon redan har en fullt fungerande 

garderob.99 På så sätt gör Nina också anspråk på att veta bättre om ett av hans områden, nämligen 

ekonomin. Nina börjar markera att hon faktiskt klarar av saker och visar till slut Rolf att hans bild 

av henne som ett barn är felaktig. Han låter henne fortsatt inte närvara när han är sjuk, men slutligen 

måste han inse att hon faktiskt är kapabel både till handling (hon som från början inte fick sköta de 

husliga sysslorna) och kunskap. Nina förklarar för Rolf att det skadar henne långt mer att bli 

utesluten och han inser att hans handlingar fått motsatt effekt mot avsikten.100 Här har Leffler alltså i 

första hand visat att Nina är kapabel och att behandlingen av kvinnor som barn är felaktig. Men hon 

har också visat en hoppets väg i kommunikationen könen emellan. Som i Cavallins granskning av 

Sanna kvinnor, där ”både Lundberg och Ville ger exempel på andra sätt att resonera och därmed 

antyder att en förändring i männens inställning skulle kunna vara möjlig”, står också Rolf för en 

man som faktiskt till slut kan se och lyssna på Nina som en kompetent människa.101

I ”Doktorns hustru” skulle omvärldens syn på Helena delvis kunna tillskrivas det faktum att 

hon är alkoholist. Hennes situation är på så sätt mer komplex men många gånger tycks sjukdomen 

och hennes genus understödja och gå in i varandra intersektionellt. Till att börja med hjälper det till 

96 Lindén (1), 2013, s. 240.
97 Leffler, 1883, s. 74.
98 Sylvan, 1984, s. 31.
99 Leffler, 1883, s. 74 f.
100 Leffler, 1883, s. 88.
101 Cavallin, 2013, s. 50 f. 
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att göra en åtskillnad mellan Helena och Rutger i familjen. Även om hon beskrivs som ungdomlig 

och söt så är hon mild och vek, medan barnet beskrivs som hjärteglad och frisk.102 På så sätt får 

Rutger stå för mycket av det som är positivt med att vara barn medan Helena, på grund av att hon är 

kvinna, men också för att hon är alkoholist, ses som svag och inkapabel. Också hennes attribut kan 

kopplas till barn-bilden men snarare barnet som en outvecklad vuxen än barnet som den 

livskraftiga.

Föreställningen om den primitiva och outvecklade kvinnan är kopplad till en oförmåga till 

kontroll.103 Så är det också i ”Doktorns hustru”. Helena kan inte kontrollera sin alkoholism och hon 

agerar obehärskat som exempelvis då hon rycker ett glas ur sin sons hand för att hälla ut det vin 

som hällts upp för att sedan själv dricka ett glas när hon tror att hon är obevakad.104 Utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv kan alkoholismen, sedd som en sjukdom, placeras på en maktaxel där 

friskt har ett övertag över sjukt, samtidigt som alkoholismen också har en könsaspekt. Det kan 

tyckas som att Helena är mottagligare för alkoholismen på grund av sina föreställda kvinnliga och 

primitiva sidor, och att alkoholismen i sin tur förstärker en svaghet i hennes kvinnliga karaktär. 

Denna koppling blir dock ifrågasatt av Leffler, genom Helena, som får argumentera för att den är 

ogiltig. Hon hävdar att skälet till att Nordenberg inte själv har blivit alkoholist till stor del beror på 

hans kroppsbyggnad men faktum är att han också många gånger visat upp ett berusat tillstånd 

bortom kontroll.

Kopplingen mellan kvinnlig svaghet och alkoholism blir också ifrågasatt då Helena och 

även hennes man inser att Rutger ligger i riskzonen för att bli alkoholist och att Helenas far också 

var alkoholist.105 Båda är exempel på män som faktiskt drabbats eller riskerar att drabbas av exakt 

samma sak som Helena, och lika snabbt som Leffler har målat upp en av de förhärskande bilderna 

har hon visat hur den kan vara missledande och felaktig. Att Helena är släkt med de båda andra som 

var eller riskerar att bli alkoholister underminerar inte hennes argumentation eftersom hennes 

alkoholism beror på både arv och miljö som Lauritzen också påpekar.106 Faktum är att miljön tycks 

vara den starkare faktorn eftersom Nordenberg, med Lindéns ord, ”själv […] gjort henne till 

alkoholist.”107 

”Doktorns hustru” visar också upp en bild av kvinnans funktion för mannen. Nordenbergs 

kärlek till Helena ska från början ha varit grundat på att hon var glad och vacker, att hon kunde 

102 Leffler, 1882, s. 187.
103 Laskar, 2010, s. 48 f.
104 Leffler, 1882, s. 191 f.
105 Leffler, 1882, s. 202.
106 Lauritzen, 2012, s. 211.
107 Lindén (3), 2013, s. 14.
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skänka honom nöje. När hon inte gör det längre bryr han sig inte längre om henne på samma sätt.108 

På ett liknande sätt som Nina i ”Barnet” skulle hålla Rolfs humör uppe genom att finnas där och 

vara barnsligt glad så blir Helena också prisad som något som näst intill kan beskrivas som ett 

prydnadsföremål. Detta förstärks också av att Helena nämns i samband med att Nordenbergs hem 

diskuteras, och då hon sägs stärka det positiva intrycket av hemmet.109 Återigen får kvinnan en 

inaktiv roll som mest tycks vara ägnad att tillfredsställa mannen. 

Lefflers novell knyter alltså an till den dockhemsdebatt som följde i spåren av Henrik Ibsens 

drama Et dukkehjem (1879).110 Precis som jag tidigare varit inne på blir en så pass funktionsdriven 

och ensidig bild av kvinnan skadlig. Så också i Ibsens drama där mannens kärlek ifrågasätts i 

grunden: ”I har aldri elsket meg. I har bare syntes det var fornøyelig å være forelsket i meg”.111 Utan 

att gå in allt för mycket på Leffler själv bör det ändå inflikas att Leffler kände till och var inspirerad 

av Ibsen. Sylvan skriver att det moderna dramat enligt Leffler skulle skildra ”såväl 

huvudpersonernas som bipersonernas karaktärsutveckling under fortlöpande dialog dem emellan” 

och anger Et dukkehjem som ett exempel på just ett sådant modernt drama.112

 I likhet med Et dukkehjem, där doktor Rank blir Noras förtrogne och vän, får Helena i 

”Doktorns hustru” hjälp av Selmer som inte alls behandlar henne på samma sätt som Nordenberg. 

Han både stöttar och resonerar med henne. Genom att utnyttja det faktum att den hegemoniska 

maskuliniteten är i gungning och genom att finna ett alternativ i Selmer, lyckas Helena också 

förändra sin situation. På delvis Selmers och delvis eget initiativ tar hon tag i sin sjukdom och ser 

till att hon får den hjälp hon behöver. Helena visar istället för svaghet och fördärv (som kanske 

kunde förväntas av någon i hennes sjukdomstillstånd) en styrka och en vilja att förändra. Novellen 

visar att Helena många gånger vet bättre än sin man och Nordenberg blir, som nämnts tidigare, till 

och med anklagad för att ha förorsakat hennes tillstånd.113 Nordenberg har således inte de 

egenskaper som motiverar den ojämlikhet som råder i deras förhållande, och därmed blir den 

manliga auktoriteten och överlägsenheten ifrågasatt.

Novellen ”Jämlikhet” handlar som titeln antyder, om likvärdighet. Huvudpersonen 

(hädanefter kallad ”Frun” i den här uppsatsen, i brist på annat angivet namn i novellen) i 

”Jämlikhet” blir kallad för ”lilla bruden” i novellens början, och visar alltså även den på en 

uppfattning som innebär att kvinnor behandlas som barn.114 I ”Jämlikhet” tycks det delvis handla 

108 Leffler, 1882, s. 205.
109 Leffler, 1882, s. 187.
110 Heggestad, 1991, s. 67.
111 Ibsen, 1879, repliken återfinns fram mot slutet av tredje akten.
112 Sylvan, 1984, s. 31
113 Leffler, 1882, s. 218 f.
114 Leffler, 1893, s. 197.
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om en faktiskt låg ålder då huvudpersonen också beskrivs som en ung flicka. Dock beskrivs hon 

ändå snart som frun och förväntas inneha en viss grad av mognad som en av två parter i 

äktenskapet. Det hjälper till att bygga upp en liknande struktur som den i de andra novellerna. 

Eftersom ”Frun” ses som ett barn får hon heller inte några uppgifter anförtrodda sig, samtidigt som 

hon behandlas som barn för att hon inte gör något. Det här blir roten till problemet i ”Jämlikhet”, då 

den inaktivitet ”Frun” lever i blir problematisk.

”Frun”, som dock betraktar sig själv som vuxen, anser att fullvuxna människor har en 

skyldighet att göra något annat än att roa sig, hon vill vara till nytta. Hon ser det till och med som en 

rätt att ”betraktas som en nyttig medlem af samhället”.115 Sylvan påpekar att både Nina och Helena 

”tar sitt ansvar och mognar under detta”.116 ”Fruns” ambitioner demonstreras bland annat i en scen 

då hon diskuterar hushållspengar med ”Mannen” och ser till att tjänstefolket gör det de ska.117 Men 

även om hon på så sätt får en slags chefsposition, då hon både beordrar och bannar, blir hon i 

slutändan ifrågasatt. Hon hamnar i en dispyt med kokerskan som ifrågasätter om ”Frun” gör något 

jobb alls, ”Mannen” som är trött efter att ha skrivit hela dagen ses som arbetande men inte ”Frun”. 

Detta får henne att undra vad hon faktiskt gör när det är andra som gör det fysiska arbetet.118 

Samtidigt som frågan mer handlar om klass, förvandlas den till en fråga som rör arbetsfördelningen 

i familjen; det ifrågasätts om det är riktigt jämlikt om den ena lever av den andras arbete.

Novellen slutar där och lämnar den retoriska frågan hängande i luften, samtidigt som den 

kan ses som en tydlig uppmaning som känns som ett direkt inlägg i en debatt. ”Fruns” situation kan 

tolkas på flera olika sätt. Som Tove Leffler noterar i sitt förord till en samling med Anne Charlotte 

Lefflers noveller så handlar det om oavlönat arbete och om vilka arbeten som ses som ”riktiga”.119 

På ett sätt gör ”Frun” faktiskt ett arbete, men på ett annat känner hon inte att hon gör det, vilket 

beror på att omgivningen inte ser hennes arbete som arbete. ”Mannen” är den som gör det 

nödvändiga för att familjen ska överleva, och det blir på så sätt han som får allt ansvar och allt 

beröm som följer med det. Då hans arbete, till skillnad från hustruns, bringar in pengar blir det en 

direkt indikator på att det har ett värde, vilket bidrar till det ojämlika förhållandet mellan makarna. 

Att ”Fruns” arbete inte värderas högre beror dock inte bara på att det är oavlönat, utan också på att 

det betraktas som kvinnligt, samtidigt som det vid denna tid stod få yrkesmöjligheter till buds för 

medelklassens kvinnor.120 Denna omständighet kommenteras också av ”Frun” och kokerskan, då de 

menar att medelklasskvinnan faktiskt inte får göra något arbete värt att tala om. De här två 

115 Leffler, 1893, s. 199.
116 Sylvan, 1984, s. 33.
117 Leffler, 1893, s. 200 ff.
118 Leffler, 1893, s. 204 f.
119 Leffler, 2010, s. 7.
120 Heggestad, 1991, s. 25.
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uppfattningarna är inte helt oförenliga. Den första handlar om synen på kvinnan och attityder till 

henne, den andra handlar om vad sådana attityder får för följder när det gäller hur hon sedan 

kommer att behandlas. På så sätt bygger attityden och behandlingarna varandra i en slags cirkel där 

grunden är att kvinnans arbete inte ses på samma sätt som mannens.

Klass
Männen
Det fanns under 1800-talet tankegångar om att lättja var farlig och visade på förfall och moralisk 

degradering. Den sågs inte bara som ett hotfullt drag hos underklassen utan ansågs också finnas hos 

överklassen.121 Det är ofta på det här mer underliggande sättet som föreställningar om klass 

framkommer i dessa noveller. Speciellt när det kommer till männen syns inte mycket av den 

klasskamp om lön, rösträtt och levnadsförhållanden som ägde rum i arbetarklassen.122 Istället lyfter 

novellerna fram de levnadsförhållanden som rådde i den skildrade medelklassmiljön.

Oavsett om det är på grund av rädslan att bli förslappad eller önskan att behålla den 

ekonomiska och därigenom sociala makten, så är det en sak som karaktäriserar de män som skildras 

i Lefflers tre noveller. De är alla flitigt arbetande och innehar högt uppsatta och ansedda roller i 

samhället. Faktum är att flera av dem har samma yrke, nämligen läkaryrket. I novellerna omtalas de 

också i sin yrkesroll, männen kallas till exempel ”doktor Nordenberg”, vilket kan jämföras med 

kvinnorna, som istället blir förknippade med sin roll i hemmet, som till exempel ”bruden” och 

”frun”.123 Redan från början är förutsättningarna och rollfördelningen klar; de skildrade männen har 

ett högt uppsatt yrke med tillräckligt hög lön för att kunna vara ensamförsörjare, och detta får 

långtgående konsekvenser för hur förhållanden ser ut inom klassen.

Heggestad skriver om en skildring av en kvinna ur arbetarklassen, som ser arbetet som 

”människans adelsmärke”.124 Medelklassens kvinnor i Lefflers tre noveller tycks sträva mot något 

sådant i och med att de vill göra rätt för sig. Arbetarklassen som faktiskt arbetar har en mer negativ 

syn på arbete. Den positiva uppfattningen av arbetet härskar däremot också hos de män som skildras 

i novellerna. Leffler visar i Rolf en man som har en stor yrkesstolthet, vilket markeras tydligt, då 

han in i det sista ser det som att hans ”läkarekall […] hjälpte honom att […] bekämpa 

sjukdomen.”125 Ändå är det under arbetet som han börjar känna av sina hjärtproblem på allvar, han 

121 Laskar, 2010, s. 50.
122 Wallentin, 1978, s. 166 och 174.
123 Leffler, 1882, s. 185; Leffler, 1893, s. 196 & 200.
124 Heggestad, 1991, s. 141.
125 Leffler, 1883, s. 55 & 83 f.
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sjunker ihop på väg till ett läkarbesök.126 Då mannen tar på sig allt arbete själv och förnekar sin fru 

att arbeta, går han under. Med andra ord tycks den arbetsfördelning som råder inom den klass han 

tillhör vara ofördelaktig även för mannen.

I ”Doktorns hustru” drabbas också Nordenberg av en missriktning i sin yrkesroll. Genom att 

berättaren framhäver hans bondebakgrund ses han som en som gör rätt för sig; genom ”outtröttliga 

ansträngningar”, undviker han bilden av den förslöade.127 Men till skillnad från Selmer som både är 

lyckad och har som slutmål att bota människor, har Nordenberg förvärrat sin frus tillstånd istället 

för att bota henne.128 Utöver det har han dessutom blivit vinningslysten, vilket innebär att han 

prioriterar att hjälpa den rike över den fattige.129 Det här illustrerar den ”borgerlighetens 

förljugenhet” som Lindén tar upp i förordet till novellen.130 Nordenbergs litenhet bakom en yta av 

storhet kommer återigen fram, denna gång i ljuset av ett klassbundet fördelningssystem som blir 

problematiskt. I och med att Nordenberg har allt ansvar i fördelningen av makt och åtaganden inom 

äktenskapet, står allt och faller med hur det går för honom. Hade den övre medelklasskvinnan här 

också arbetat hade inte hon varit beroende av mannen på samma sätt och inte behövt dela hans 

nederlag utan kanske snarare hjälpt till med att rädda situationen. Heggestad nämner också att 

yrkesarbetet var en del av kvinnans frigörelse, i och med att hon då kunde bli ekonomiskt 

oberoende.131

Till skillnad från de tidigare två novellerna har klassaspekten en större betydelse i 

”Jämlikhet”; representanter för arbetarklassen av båda könen förekommer och deras liv kontrasteras 

mot det som huvudpersonerna lever. ”Mannen”, som kämpar för att få lönen att räcka till för ett fint 

inrett hem är liksom ”Frun” helt omedveten om historien bakom de möbler de inreder med. De har 

gjorts av lågavlönade vävare som lider brist på glädje, av rundryggade sättare och av en skulptör 

med konstnärsdrömmar, som fått nöja sig med att bli hantverkare utan skälig lön.132 Leffler visar här 

istället för det idealiserade arbetet det starka sociala patos som Heggestad nämner som en annan 

sida av författarnas behandling av arbetarklassens förhållanden. Arbetarnas hemska förhållanden 

visas upp för läsaren.133 Vid sidan av ”Mannens” konservativa fasthållande av arbetsfördelningen 

inom äktenskapet kommer arbetets dåliga sidor också fram.134 ”Jämlikhet” visar alltså upp två 

aspekter av arbetet och dess anknytning till klass. I alla tre novellerna blir arbetet sett som något 

126 Leffler, 1883, s. 77 f.
127 Leffler, 1882, s. 185 f.; Laskar, 2010, s. 50.
128 Leffler, 1882, s. 189 f. & 199.
129 Leffler, 1882, s. 205.
130 Lindén (3), 2013, s. 13.
131 Heggestad, 1991, s. 144.
132 Leffler, 1893, s. 198.
133 Heggestad, 1991, s. 142.
134 Leffler, 1893, s. 201 f.
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värdefullt, något som endast är förbehållet mannen och som ger honom ett ekonomiskt övertag över 

sin fru. Vid sidan av detta beskrivs arbetarklassens arbete, som utförs av båda makarna, som något 

hemskt och slitsamt.

Kvinnorna
Klassaspekten i ”Barnet” handlar, förutom den redan nämnda arbetsfördelningen inom övre 

medelklassen bland annat om Ninas brist på aktivitet. Till och med Rolf ser den som något skadligt 

och vill, trots att den beror på honom, att hon ska ha någon sysselsättning.135 Vid sidan av att 

inaktiviteten rent allmänt ses som förslöande leder den till att Nina får svårt att förstå vad som 

händer i sin omgivning. Hon vet exempelvis inget om maten som hushållerskan lagat, vilket skapar 

ett klassmässigt gap mellan Nina och hushållerskan men också en inre tomhet hos Nina då detta 

bidrar till förlusten av hennes självkänsla.136 I novellens upplösning kommer det dock att visa sig att 

Nina får det bättre, inte bara när Rolf behandlar henne på ett nytt sätt, utan även när hon får visa sig 

stark och ta hand om sysslor som annars hade överlåtits till tjänstefolket.137 Det är bland annat 

genom att hon tar tag i kroppsligt arbete och närmar sig en förståelse för sådant som mer 

förknippats med arbetarklassen, som hon kan gå ”stärkt ur berättelsen”, som Lindén hävdar att inte 

bara Nina utan även Helena gör.138

Till skillnad från ”Barnet” har ”Doktorns Hustru” inte några karaktärer som representerar 

arbetarklassen, och Helena kontrasteras inte mot någon sådan bild utan brottas snarare med sin 

sjukdom och sin mans dominans. Däremot kan man såväl i ”Doktorns hustru” som i ”Barnet” se en 

kritik av den sysslolöshet som drabbade den övre medelklassens kvinnor. I bägge novellerna råder 

till en början samma arbetsfördelning, och likaså skildras hur de båda kvinnliga protagonisterna, 

Helena och Nina, bryter sig ur sin passivitet på eget initiativ, och uppnår en större frihet på det 

sättet.

”Jämlikhet” är den novell som behandlar klassfrågan mer explicit. Ellen Key har också 

påpekat att Leffler här framställde ”frågan om den lag är orubblig, hvilken nu tyckes bjuda, att 

arbetaren skall svälta, medan födoämnen skämmas i magasinen”.139 Framförallt finns en 

representant för arbetarklassen, kokerskan, som får en röst (till skillnad från t.ex. vävarna jag 

tidigare nämnde). Hon känner ”det vanliga klasshatet mot dem, som bara befalla utan att göra något 

själfva” och novellen lyfter alltså fram en konflikt, som återigen är baserad på arbetet och 

135 Leffler, 1883, s. 67.
136 Leffler, 1883, s. 56 f.
137 Leffler, 1883, s. 91 f.
138 Lindén (1), 2013, s. 234.
139 Key, 1893, s. 99.
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arbetsbördan.140 ”Frun” skildras som omedveten om arbetarklassens mödor, och precis som sin man 

är hon omedveten om det arbete som krävs för att skapa deras möbler. Likaså tar hon för givet att 

hon ska kunna ta tjänstefolkets tjänster i anspråk, och undrar varför hon ska hjälpa sig själv när det 

finns andra som har den plikten.141 Det blir också genom att sträva efter att komma ut ur 

okunskapen om arbetarklassens förhållanden som ”Frun” vinner sin styrka, även om hon inte börjar 

agera som Helena och Nina så tar hon det till sig när kokerskan ifrågasätter om ”Frun” gör något 

arbete alls och börjar fundera över sitt eget arbete och sin egen roll.142

Även innan ”Frun” i ”Jämlikhet” ifrågasätter situationen visar framställningen hur stor 

skillnad det är mellan en person och en annan: ”Vid åtta-tiden på morgonen vaknar frun – så vida 

hon icke varit borta kvällen förut och kommit sent hem, i hvilket fall hon naturligtvis sofver ut, 

fastän tjänarinnan, som kom och hämtade eller satt uppe och väntade, måste vara vaken vid vanlig 

tid.”143 Novellens berättarröst är alltså medveten om de skilda villkor som gäller för medelklassens 

kvinnor och tjänstefolket, och citatet visar på ett av de sätt som Lefflers noveller uppmärksammar 

klassklyftorna. Medan mannens och kvinnans förhållande till varandra visas öppet och hamnar i 

novellens fokus, förekommer ett tydligt tema som rör klassernas skilda arbetsförhållanden. På de få 

sidor som novellen består av hinner mer sägas om klass och de motsättningar som råder mellan 

under- och medelklass än vad som sägs i de andra två novellerna. På samma sätt som mannen får 

oproportionerligt mycket arbete på grund av att kvinnan inte arbetar, får arbetarklassen arbeta mer 

än om alla människor skulle arbeta, ”Fruns” vilja att arbeta kan också ses som en skyldighet hon 

känner mot arbetarklassen. Tydligt blir att jämlikhet inte bara handlar om kvinnans och mannens 

relation till varandra i en viss klass utan även om andra människors levnadsvillkor. 

Intersektionalitet
”Ja men – kunde man ändå säga, det var riktig jämlikhet mellan två personer, af hvilka den ene 

lefde på den andres arbete?”144. Citatet är hämtat från slutet av ”Jämlikhet” och visar att arbetet (och 

i förlängningen klass, i och med att ”Fruns” ord i citatet är orsakat av kokerskans ifrågasättande av 

klass) spelade roll i emancipationssträvandet. Novellen binder på det här sättet genomgående 

samman klass med genus och ger uttryck för ett hierarkiskt tänkande där båda aspekterna spelar lika 

stor roll. Attityden är mest kompakt formulerad i meningen: ”Kvinnan skall icke nedlåta sig till att 

bara vara mannens hushållerska”.145 Här markeras en önskan om att kvinnan inte bara ska vara till 
140 Leffler, 1893, s. 204.
141 Leffler, 1893, s. 200 & 202.
142 Leffler, 1893, s. 205.
143 Leffler, 1893, s. 200.
144 Leffler, 1893, s. 205.
145 Leffler, 1893, s. 203.
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för och lyda under mannen, och i viljan att bryta sig ur strukturen finns alltså en antydan om hur 

strukturen ser ut/är konstruerad. Antydan blir en världsbild i novellen där kvinnan många gånger 

faktiskt ses som underordnad mannen. Vidare särskiljs den kvinna som befinner sig på samma 

klassmässiga nivå som sin man från andra kvinnor, mer specifikt från underordnade, arbetande 

kvinnor. En av anledningarna till att det är just hushållerskor och annat kvinnligt tjänstefolk som får 

vara med som representanter för underklassen i novellerna beror dels på de realistiska anspråken – 

för medelklassens familjer i slutet av 1800-talet var det kutym att ha tjänstefolk – dels på att det är 

en väldigt underordnad position att tjäna andra människor. Att det är just kvinnor som tilldelas 

denna typ av arbete har både med deras klass och kön att göra. Å ena sidan gör klasstillhörigheten 

dem underordnade medelklassen. Å andra sidan innebär inte bara kvinnligheten i sig en 

underordnad position utan den förknippas också, med omhändertagande (eller ”moderskärlekens 

ömhet” som Laskar uttrycker det) och också med hemmet.146

Hushållerskans och resten av tjänstefolkets plats i familjen ifrågasätts aldrig av de två 

huvudpersonerna. De tycks stå under såväl mannen som kvinnan. På ett liknande sätt som 

”Mannen” kritiserar ”Frun” för att hon har gjort av med pengar och frågar efter mer så ger ”Frun” i 

sin tur sig i kast med att ge kokerskan och husjungfrun order och bannor.147 Hierarkin under mannen 

tycks vara fokuserad på klassaspekten, där människor med underordnade arbeten blir mer 

missgynnade än de som genom sin klass i mångas ögon inte verkar behöva arbeta alls. Samtidigt 

som skräcken inför lättjan återfinns i novellen så gäller det alltså inte att snabbt skaffa sig vilket 

arbete som helst, vilket istället kan leda till ett ännu lägre anseende. Det fungerar inte att fly från 

sådant som hör arbetarklassen till genom att ta ett arbetarklassyrke.

Det intersektionella förhållandet mellan klass och kön blir inte allt för explicit i novellerna. 

Som jag har visat säger Leffler mer om genus och könsroller än om klass. Med det sagt finns, som 

exemplet ”Jämlikhet” visar, klass alltid med i novellerna. Framförallt ligger det som grund för de 

sammanhang som personerna rör sig i, de skulle inte kunna vara skrivna på exakt samma sätt om de 

handlade om låg underklass eller hög överklass. Novellerna demonstrerar ett system där 

medelklasskvinnans villkor är helt beroende av tjänstefolket, det vill säga arbetarklassens kvinnor, 

och att deras overksamma liv dels beror på att de har män som försörjer dem, dels på att andra 

sköter alla sysslor i hemmet. Till skillnad från medelklasskvinnan framställs den arbetande kvinnan 

som mer kapabel, hon har mer eget ansvar och till viss del större rörelseutrymme. Å andra sidan 

innebär hennes arbete i hushållet att hon får en underordnad ställning gentemot sina arbetsgivare 

och att hon reduceras till tjänstefolk.

146 Laskar, 2010, s. 55.
147 Leffler, 1893, s. 201 f.
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Även om lösningen för medelklasskvinnans del inte ligger i att de skulle bli som 

arbetarklasskvinnan, vilar den kvinnliga underordningen i de tre novellerna som här analyserats på 

förbud från att arbeta, göra och veta. Det blir ett problem som tillskrivs tidens högre medelklass. 

Genom att kvinnan inte måste arbeta så öppnas möjligheten att ha henne i hemmet utan någon 

annan funktion än vad Nordenberg beskriver som så kallade sinnliga anledningar. På så sätt formas 

alltså medelklassens dynamik av kvinnans roll inom den. Genom kvinnans inaktivitet och mannens 

upptagenhet av arbetet växer en bild som präglas av en tydlig rollfördelning. Medelklassens ideal 

framstår alltså som väldigt komplementärt.

Skräcken för inaktivitet och synen på sysslolöshet som en förlorad ambition att sträva uppåt 

sågs som specifikt för medelklassen och fjärmade också denna från överklassen.148 Novellernas 

medelklassmän bygger mycket av sin identitet och sin maskulinitet på just arbetet och slitet och 

värderar dessa saker högt. Kvinnorna däremot både förvägras och förskonas från arbetet. Som 

Heggestad påpekar är bilden inte entydig i skildringen av arbetarklassen och jag menar att detta 

även gäller för arbetet som sådant.149 Medan arbetet bidrar till männens självbild framstår det också 

som förödande om mannen ensam axlar arbetsbördan i äktenskapet. Rolf får avbryta besöket hos sin 

patient på grund av överansträngningen i kombination med sin sjukdom, och Nordenberg blir till 

slut både korrupt och en misslyckad läkare (när det gäller behandlingen av sin fru). ”Mannen” visar 

inte upp speciellt mycket av sitt arbete men där finns också ett mer explicit krav på att han inte ska 

vara den enda som arbetar och tjänar pengar. 

Synen på mannen som stark men ändå kontrollerad kan förklara den hegemoniska 

maskulinitet som han antas besitta i början av de tre novellerna. Mannen skulle både äga styrkan att 

agera och arbeta och ha disciplin nog för att utföra sina uppgifter på ett bra och effektivt sätt. 

Därmed knyts hans arbetsaktiva roll till hans kön och så länge han upprätthåller bilden av styrka 

och kontroll tillåts han också arbeta på det sättet, som ensam försörjare. Genom att mannen ges 

rätten att arbeta legitimeras hans överordnade position. I Lefflers tre noveller verkar den högre 

medelklassens motivering av genussystemet ha sitt ursprung i traditionen och ur en redan etablerad 

arbetsfördelning.

Leffler visar på flera sätt hur kategorierna kön och klass interagerar med varandra om än inte 

alltid så explicit tematiserat som i ”Jämlikhet”, där både klass och genus diskuteras direkt och 

öppet. Dock är dessa aspekter närvarande även i de andra novellerna, där genus- och klassystemen 

går in i varandra och bygger upp alla de olika karaktärernas livsöden.

148 Laskar, 2010, s. 50.
149 Heggestad, 1991, s. 142.
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Sammanfattning
Lefflers tre noveller, ”Barnet”, ”Doktorns hustru” och Jämlikhet”, startar på ett likartat sätt genom 

att skildra äktenskap där förhållandet mellan hustrun och mannen framställs som komplementärt. 

Männen, som alla intar höga positioner i samhället, och kan ses som representanter för den 

hegemoniska maskuliniteten, beskrivs som vuxna, är allvarliga och hårt arbetande, medan 

kvinnorna intar mer barnsliga och oansvariga roller. 

I ”Barnet” blir denna rollfördelning tydlig, då mannen fungerar som en fadersfigur för sin 

hustru och till och med kallar henne för barnet. Detta skapar en dynamik som placerar mannen i 

överläge gentemot kvinnan. Mannen beskrivs också som den som har kontroll över sig själv och 

sina känslor, medan kvinnan framställs som okontrollerad och mer vild, vilket ytterligare motiverar 

mannens kontroll inte bara över sig själv utan över kvinnan i hans liv. Utöver detta ses kvinnan som 

ett prydnadsföremål och en glädjekälla till för mannen.

Emellertid blir detta förhållande problematiserat och ifrågasatt, bland annat genom att den 

komplementära synen på förhållandet mellan könen visar sig ohållbar. Rolf och Nina i ”Barnet” 

saknar båda väsentliga delar av de möjligheter som det andra könet förunnas, och deras 

kommunikation är också problematisk eftersom Rolfs maskulinitet inte kan mäta sig mot det 

alternativa maskulinitetsideal som presenteras i novellen. För att en försoning mellan makarna ska 

kunna komma till stånd, måste han förändras och anamma ett nytt maskulinitetsideal, vilket innebär 

att hustrun Nina kan inta en ny och mer aktiv position.

I ”Doktorns hustru” presenteras ett liknande scenario. Den skildrar äktenskapet mellan en 

läkare, Nordenberg, och hans hustru Helena. Trots att Nordberg har den högsta ställningen i sin 

stad, visar han sig inkapabel i flera avseenden, bland annat genom att vara oförmögen att bota sin 

hustru, Helena, från hennes alkoholism. Också här presenteras ett alternativ till den rådande 

hegemoniska maskuliniteten. Som en kontrast till honom framställs den konkurrerande läkaren 

Selmer, som är mer empatisk, och som lyckas hjälpa Helena, som i novellens slut bryter upp från 

äktenskapet för att finna sig själv. 

”Jämlikhet” uppvisar många av de andra novellernas drag och demonstrerar på ett tydligare 

sätt hur den hegemoniska maskuliniteten blir problematisk för mannen att förhålla sig till. Hustrun i 

novellen lider av att hon inte får utföra något verkligt arbete och att hon därför inte kan få någon 

ekonomisk makt. Hennes sysslolöshet kontrasteras både mot tjänstefolket och det arbete som de har 

att utföra och mot mannen, som ansvarar för försörjningen i familjen. Leffler visar här en syn på 

arbetet som både handlar om kön och klass, där kvinnans underordning i hemmet jämställs med hur 

arbetarklassen underordnas medelklassen. Samtidigt ställer novellen frågan om det rimliga i att 
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medelklassens kvinnor ska leva ett liv i sysslolöshet, medan männen får dra det tyngsta 

försörjningslasset och kvinnorna ur arbetarklassen får slita hårt. 

Vad de tre novellerna uppmärksammar är den ojämlika synen på kvinnligt respektive 

manligt i borgerliga äktenskap vid slutet av 1800-talet, där mannens överläge bestäms av hans 

sociala ställning, högre utbildning, ekonomiska övertag och ålder. Kvinnans underordnade position 

bestäms alltså av flera faktorer, som alltså inte bara handlar om kön utan där kön intra-agerar med 

en rad andra maktasymmetrier. I fråga om novellen ”Jämlikhet”, tillkommer dessutom en 

klassaspekt, då den ställer medelklasskvinnans situation i skarp motsättning till hushållerskans, och 

därmed demonstrerar att kvinnans situation inte enbart beror på hennes kön utan är i allra högsta 

grad beroende av hennes klasstillhörighet.

Lefflers noveller kan ses som inlägg i dåtidens livliga debatter om kvinnan och äktenskapet. 

Här visar hon på hur den rådande maktordningen blir problematisk både för männen och kvinnorna 

och på nödvändigheten av att ifrågasätta och bryta ner de köns- och klassbundna kategoriseringarna.
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