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1. Inledning 

 

Jag är misslyckad som den medvetna kvinnan. Jag är misslyckad som en helt vanlig 

kvinna också, jag är för smart – jag sa det till Emelie en gång när jag var full, hon 

blev arg på mig, riktigt arg, hon tittade på mig som jag var en förrädare. Jag har 

alltid känt mig som en förrädare. I alla läger är jag en förrädare. Det är för att jag 

egentligen inte behöver andra människor. Det är det största sveket mot systerskapet, 

att känna att man inte behöver det.
1  

 

Jaget
2
 i Therese Bohmans roman Den andra kvinnan (2014) är en ung icke namngiven 

kvinna som på många sätt är den andra, den som står utanför, den som inte riktigt passar in i 

någon av sina världar. Hon är den som: ”I alla läger är […] en förrädare.”
3
   

 Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur Bohman gestaltar jagets brist på 

identifikationsobjekt i sin omgivning och i sin klass. Hur yttrar sig jagets försök att vara 

någon som passar in? Och var vill hon passa in?   

 Jagets värld är inringad och begränsad. Hon rör sig mellan olika platser i sin hemstad 

Norrköping och längtar efter att någonting annat ska tränga in i hennes värld. Hon fantiserar 

om den intellektuella mannen som hon ska kunna prata med om litteratur: ”Jag tänker mig 

honom som en bildad man, intresserad av konst och litteratur och politik, han är berest, 

beläst, belevad och skulle stå framför min bokhylla och studera den, imponerat.”
4
 Samtidigt 

är hon timvikarie i bespisningen på Norrköpings sjukhus men drömmer om, och ser sig 

själv, som en författare som är på väg någon annanstans. Men det finns en ängslighet. 

Kanske är det sjukhusköket jaget är ämnad för. Kanske går det inte att fly från 

arbetarkroppen:    

Jag har inga planer på att fortsätta med den här typen av jobb, allt jag gjort de 

senaste åren har handlat om att ta mig ifrån dem. Men i mina mörkaste stunder har 

jag tänkt att den här typen av jobb är vad jag är genetiskt förutbestämd för, 

programmerad av generation på generation av arbetare.
5
 

   

                                                           
1
 Bohman, Therese, Den andra kvinnan, Stockholm: Norstedts, 2014, s. 31-32. 

2
 Jaget syftar här till ”jag” i det inledande citatet. Jaget definieras av sig själv och av sin omgivning som 

kvinna. Genomgående i min uppsats kommer jag att referera till den här personen som ”jaget” eftersom hon i 

romanen inte har något namn. 
3
 Bohman, s. 32. 

4
 Bohman, s. 12-13. 

5
 Bohman, s. 52-53. 
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1.1 Disposition 

Jag kommer först att beskriva mitt syfte med min uppsats och de frågeställningar jag vill 

undersöka. Därefter kommer jag att beskriva den metod som jag utgår ifrån och vilka teorier 

jag kommer använda mig av.     

 Uppsatsens största del, som jag kallar ”Respektabilitetssträvan i Den andra kvinnan”, är 

uppdelad i fyra huvuddelar som antar olika perspektiv på klass och kön. Den första delen 

handlar om upplevelser av jagets klasstillhörighet. Den andra delen är mer specifik och där 

analyseras hur jaget investerar i kropp, utseende och kläder för att bli respektabel. Den tredje 

delen behandlar arbetararvet. Där visar jag hur Bohman använder staden Norrköping för att 

beskriva en arbetaridentitet. I den sista delen av analysen plockas de teman i romanen upp 

som handlar om den intellektuella kvinna där blir flanörbegreppet centralt men också 

upplevelsen av att vara en offentlig kvinna. Efter avsnittet respektabilitetssträvan i Den 

andra kvinnan följer en sammanfattande diskussion där jag presenterar mina resultat och 

reflekterar över undersökningens utfall.    

      

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur Bohman gestaltar huvudpersonens brist på 

identifikationsobjekt i sin omgivning och i sin klass i romanen Den andra kvinnan. Kön och 

klass är två identitetsmarkörer. Därför kommer jag att använda mig av Beverly Skeggs 

sociologiska undersökning om respektabilitet. Skeggs behandlar just klass och kön som 

konstruktioner av identitet i sin undersökning som presenteras i Att bli respektabel. 

Konstruktioner av klass och kön (1997).
6
   

 Mina frågeställningar är således: 

- På vilka sätt försöker jaget att bli respektabel? 

-  Hur kan sökandet efter en identitet kopplas samman med respektabilitet i 

romanen? 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I samspel med Skeggs respektabilitetsbegrepp kommer jag även att använda mig av 

Bourdieus metaforer om olika typer av kapital såsom kulturellt, socialt och ekonomiskt. 

Dessa refererar och redogör även Skeggs för i sin studie. Teorierna som Skeggs och 

                                                           
6
 Skeggs, Beverly, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön (1997), övers. Persson, Annika, 

Göteborg: Daidalos, 1999. Jag kommer att förklara Skeggs undersökning och begrepp närmre under rubriken 

”Teoretiska utgångspunkter: Beverly Skeggs om respekatabilitet”. 
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Bourdieu har utvecklat kommer att vara fruktbara i min undersökning eftersom klass och 

kön står i fokus i den här romanen. Jagets klass- och könstillhörighet begränsar hennes värld 

och det är de identitetsmarkörerna som jaget vill slita sig loss ifrån eller bejaka men utifrån 

dem vill hon också kunna skapa sig en egen identitet. 

 

1.3.1 Beverly Skeggs teori om respektabilitet 

 

Om inte respektabiliteten hade varit en av de viktigaste mekanismerna för att göra 

vissa grupper till ”de andra” och patologisera dem, skulle jag inte gjort den till det 

främsta målet för min studie.
7
 

 

Beverly Skeggs vill i sin sociologiska studie undersöka hur ett antal kvinnor från 

arbetarklassen förhåller sig till sin klassidentitet. Skeggs använder sig av begreppet 

respektabilitet som en klassmarkör och ett riktmärke att sträva mot. Det är de kvinnor som 

inte anses vara respektabla som oftast bryr sig om att uppnå respektabilitet enligt Skeggs. 

Hon vill återinföra klass i den feministiska diskussionen då hon menar att klass har 

negligerats i det akademiskt feministiska rummet då ”klasstillhörigheten kanske inte 

uppfattas som något problem av dem som har privilegiet att kunna strunta i den”. Hon 

refererar till kritiker som menar att betydelsen för klass har minskat och pekar på studier om 

social rörlighet och utbildningsmöjligheter för att visa på en klassförsvagning.
8
 

 Skeggs intervjuar 83 kvinnor i sin studie. Alla dessa kvinnor skriver in sig vid en 

omvårdnadskurs på en skola i nordvästra England och det är då Skeggs börjar sin studie. 

Skeggs visar hur dessa kvinnor begränsas då de föds in i ojämlika strukturer och till, vad 

gäller vissa delar, en oprivilegierad position: ”Genom att ha fötts in i köns- klass- och 

rasrelationer kommer vi att besätta tillhörande positioner som ’kvinna’, ’Svart’, 

’arbetarklass’.”
9
 Hon följer kvinnorna under flera år och genomför intervjuer med dem. 

Kvinnorna är medvetna om sin sociala position och vad den gör med dem. De uppvisar 

respektabilitetssträvan på flera sätt bland annat genom att vara omvårdande och genom att 

disidentifiera sig med arbetarklassen.
10

 Disidentifikation är motsatsen till identifikation och 

betyder att vissa hur ens identitet eller person inte är och hur den avskiljer sig från andra 

med den identiteten, till exempel arbetarklassen. Det visas i studien att identitetsskapandet 

                                                           
7
 Skeggs, s. 9.  

8
 Skeggs, s. 17. 

9
 Skeggs, s. 21. 
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handlar både om att säga ”jag är” och att säga ”jag är inte.” Det sistnämnda är det som kallas 

att disidentifiera sig och i Skeggs studie är det ”jag är inte arbetarklass” som kvinnorna 

säger. Skeggs visar också hur klass fungerar dialogiskt: ”I varje omdöme om sig själva mätte 

de sig mot andra. I denna process konstruerades den utsedda ’andra’ (baserad på 

framställningar av och föreställningar om den respektabla och dömande medelklassen) som 

den måttstock de mätte sig själva mot.”
11

    

 Skeggs skriver om möjligheter och begränsningar. Hon menar att kvinnorna i hennes 

studie hade begränsade möjligheter på grund av ärvda och saknade kapitalformer och att 

deras begränsade möjligheter leder dem till omvårdnadsutbildningen: 

Beslutet att börja på en omvårdnadskurs är inte så mycket ett positivt beslut som ett 

försök att inom allt snävare kulturella och ekonomiska ramar hitta något som de 

kommer att kunna göra och vara bra på. Omvårdnad är något som de sannolikt inte 

kommer att misslyckas med. Det är en kulturell resurs de har (och har haft) tillgång 

till. Det är ett slags kulturellt kapital.
12

 

 

”Att bli respektabel innebär att man visar upp feminitet genom sitt utseende och sitt 

beteende” skriver Skeggs men menar också att den feminitet som har producerats som ideal 

har varit närmare överklassens karaktär. Det handlar om återhållsamhet, lugn och enkelhet.
13

 

Att vara respektabelt feminin handlar om att nå upp till ett medelklassideal. Medan 

medelklasskvinnorna har kodats som feminina har arbetarklasskvinnor kodats som sexuella. 

Skeggs menar att det är genom feminitetsprocessen som kvinnorna könsbestäms och blir en 

viss sorts kvinna. I sin önskan att inte definieras av det vulgära och smaklösa vill kvinnorna 

bevisa sin respektabilitet genom att investera i feminitet.  Arbetarklasskvinnorna har även 

svårare att bli feminina då de ”ägnade sig […] åt sådana arbeten som förhindrade att 

feminitet någonsin skulle bli möjlig”.
14

 Det framgår även i Skeggs studie att feminina 

konstruktioner har sin tid och plats. Kvinnorna förväntas konstruera sin feminitet när de ska 

gå ut men inte när de ska till sitt arbete. Feminiteten ska inte alltid framföras men den ska 

inte heller aldrig framföras. Att ägna mycket tid åt sitt utseende bara för att gå till jobb eller 

skola ansågs opassande. Istället ägnas utseendet mycket tid i grupp tillsammans med andra 

kvinnor.
15

      

 Kvinnorna i Skeggs studie vill att deras investeringar i feminitet ska bekräftas av män. Det 

                                                           
11

 Skeggs, s. 120. 
12

 Skeggs, s. 96. 
13

 Skeggs, s. 161-162. 
14

 Skeggs, s. 157-158. 
15

 Skeggs, s. 173-174. 
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handlar om att de vill känna sig åtråvärda och medelst ett förhållande med en man få en 

kulturell bekräftelse.
16

 Skeggs skriver: 

För de flesta kvinnorna hade det vita bröllopet en avgörande betydelse eftersom det 

är den heterosexuella feminitetens yttersta skådespel och förenar en juridisk och 

kulturell legitimitet med löftet om ett liv med möjligheter till bättre ekonomi och 

känslomässig trygghet, en respektabel bas att få barn i och bekräftelse på att man är 

åtråvärd. […] Att inte vara gift är fortfarande ett tecken på ett kulturellt 

misslyckande.
17

 

Skeggs återkommer flera gånger till de andra när hon talat om hur arbetarklassen ses och 

har setts på. Dessa ord kommer även att vara en central utgångspunkt i min analys av 

Bohmans roman. Arbetarklassen har ansetts patologisk och avvikande. Skeggs menar att 

arbetarklassen har setts som ett problem i två avseenden. För det första som en potentiell 

revolutionär kraft, för det andra som ett hot om försvagning av det civiliserade och 

respektabla.
18

 Att erkänna sig vara den andra framkallar skam, menar Skeggs. Skeggs 

refererar till S. L Bartky som fastslår att ”skam är att ängsligt uppfatta sig själv som 

bristfällig eller förminskad”.
19

 Bourdieu menar också att respektabilitet är skammens 

motpol.
20

 Skeggs teorier kommer att hjälpa mig i min analys när jag vill se på jagets 

respektabilitetssträvan. Skeggs formulerar tillvägagångssätt som blir tydliga hos dem som 

strävar efter respektabilitet: disidentifikation, att bli omvårdande och att bli respektabelt 

feminin. 

       

1.3.2 Pierre Bourdieus teori om socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital 

Pierre Bourdieu har utvecklat teorier om olika typer av kapital. Bourdieu använder sig av 

dem bland annat i boken Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste (1984).
21

  

 Kapital handlar om tillgångar och makt, eller förmågor. Bourdieu delar in kapital i socialt, 

kulturellt och ekonomiskt kapital. Kapital kommer således att handla om klass. Den 

dominerande klassen som Bourdieu urskiljer, har höga inkomster och höga kvalifikationer 

och kan konsumera mycket av både materiellt värde och kulturellt värde. Den dominerande 

                                                           
16

 Skeggs, s. 182-183. 
17

 Bohman, s. 183. 
18

 Skeggs, s. 72. 
19

 Skeggs, s. 197. 
20

 Bourdieu, Pierre,”Hederskänslan” (1972), övers. Broady, Donald & Palme, Mikael, i Kultursociologiska 

texter, Stockholm: Salamander, 1986, s. 40. 
21

 Bourdieu, Pierre, Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge, 1984. 



 

8 
 

klassen står i motsats till arbetarklassen som har låga kvalifikationer, har liten inkomst och 

konsumerar endast lite. Genom att studera en persons olika typer av kapital menar Bourdieu 

att vi får en mer precis bild av en persons tillgångar. Ett stort ekonomiskt kapital behöver 

inte innebära ett stort kulturellt kapital vilket gör Bourdieus teorier om kapital till ett 

dynamiskt analysverktyg.
22

    

 Skeggs tolkar och använder sig av Bourdieus teori i sin studie. Hon förklarar ekonomiskt 

kapital som en persons ekonomiska tillgångar. Kulturellt kapital som både utseende, 

kulturella tillhörigheter (objektifierat kapital) och utbildningskvalifikationer 

(institutionaliserat kapital). Socialt kapital förklarar hon som grupptillhörighet, sociala 

kontakter som släktskaper och vänskaper.
23

 I sin studie ser även Skeggs hur kvinnorna som 

hon studerar använder sin feminitet som en form av kulturellt kapital på 

äktenskapsmarkanden och att detta genererar endast små mängder kapital.
24

 

 

1.4 Metod 

Jag kommer att utföra en tematisk studie med definitionen av tema så som det beskrivs i 

Epikanalys (1999) av Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson. Holmberg och Ohlsson 

beskriver det som en metod till hjälp för att visa på en struktur och enhet i en text.
25

 I Den 

andra kvinnan ser jag otrohets- och älskarinnekonflikten som det övergripande temat vilket 

också kan kännas igen från annan litteratur.
26

 En text kan innehålla flera olika teman och ett 

ytterligare tema jag ser i romanen är den andra-problematiken vilket kan beskrivas som att 

jaget känner sig som den andra och som den avvikande i förhållande till sin omgivning. Det 

är också den konflikt som jaget brottas med romanen igenom. Det är det sistnämnda temat 

som jag främst kommer att gå närmare in på och analysera i min uppsats men i romanen går 

de två temana hand i hand och är beroende av varandra. 

   

1.5 Tidigare forskning 

Eftersom romanen som jag har valt att undersöka är relativt nyutgiven finns det ingen 

tidigare forskning om just detta verk. Inte heller om Bohmans första roman Den drunknade 

                                                           
22

 Bourdieu, 1984, s. 114-115. 
23

 Skeggs, s. 23. 
24

 Skeggs, s. 22. 
25

 Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders, Epikanalys, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 33. 
26

 Som också är en definition av tema enligt Holmberg och Ohlsson, s. 31. 



 

9 
 

(2010)
 27

 finns vetenskaplig forskning. För inspiration till mitt eget skrivande och för vidare 

läsning av sekundärlitteratur har jag funnit uppsatser som liknar min vad gäller teori och 

metod. Uppsatsförfattaren Emelie Eriksson Leijon använder sig i sin C-uppsats av Beverly 

Skeggs respektabilitetsbegrepp då hon undersöker Majgull Axelssons roman Jag heter inte 

Miriam. Eriksson Leijons uppsats har varit intressant för mig att läsa för att se hur 

respektabilitet har använts i tidigare forskning.
28

 På samma sätt har Johanna Hillerbrand 

Runes C-uppsats om feminitet, sexualitet och klass i Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten 

varit givande läsning. Den har även varit till hjälp i min diskussion om respektabel 

feminitet.
29

      

 Åsa Arping använder sig av Beverly Skeggs studie om respektabilitet i sin uppsats 

”Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner” 

där hon undersöker klass i tre svenska arbetarromaner. Hon skriver att erfarenheten av en 

arbetarklassbakgrund skiljer sig mellan män och kvinnor och refererar till förordet i 

antologin Tala om klass där det står: ”Könet kvinna är en klass för sig.”
 30

 Arping beskriver 

också hur den moderna arbetarlitteraturen inte skiljer sig särskilt från den traditionella 

arbetarlitteraturen. I både modern som traditionell arbetarlitteratur är det samma känslor som 

gestaltas: ambivalens, ängslan, stolthet och vrede, en förnekelse av ursprunget men också en 

romantiserad bild av arvet och identiteten.
31

 I min undersökning lägger jag ingen vikt vid 

huruvida Den andra kvinnan kan läsas som en arbetarskildring eller ej men hos jaget i 

Bohmans roman känner jag tydligt igen de känslor som Arping beskriver.  

 I Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) 

(2015)
32

 skriver Karin Johannisson om sjukdom som identitetsskapande, främst utifrån tre 

kvinnliga intellektuellas liv: Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. 

Johannisson skriver om vad som händer utanför normalitetens gränser, om kvinnlig kropp 

och om att vara en skapande kvinna i ett patriarkalt samhälle. Johannisson redogör för 

upplevelsen av att leva i en kvinnlig kropp med en hänvisning till Bourdieu. Bourdieu menar 

                                                           
27

 Bohman, Therese, Den drunknade, Stockholm: Norstedts, 2010. 
28

 Eriksson Leijon, Emelie, "Därför log jag, därför teg jag, därför ljög jag": Respektabel femininitet och 

främlingskap i Majgull Axelssons roman Jag heter inte Miriam, C-uppsats publicerad vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet 2015. 
29

 Hillerbrand Rune, Johanna, Skitiga tankar, skitig klänning, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala Universitet 2013. 
30

 Arping, Åsa, ”Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner”, i 

Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Åsa Arping & Anna Nordenstam (red.), Lund: Studentlitteratur, 2010, 

s. 211. 
31

 Arping, s. 215. 
32

 Johannisson, Karin, Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), 

Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2015. 
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att den kvinnliga kroppen blir till genom andras blickar och bedömningar. En kvinna är 

alltid medveten om sin kropp: ”När hon går genom ett rum eller när hon gråter vid sin 

pappas död, kan hon inte låta bli att se sig själv gå genom ett rum eller gråta vid sin pappas 

död.”
33

 Detta är en tanke om den kvinnliga kroppen som jag kommer att återkomma till i 

mina reflexioner kring Bohmans roman. Johannisson diskuterar även flanörbegreppet som 

jag också gör senare i undersökningen under rubriken ”En kvinnlig flanör”.  

 

1.6 Handlingsreferat 

För att läsaren ska få en uppfattning om vad romanen handlar om kommer jag nedan att ge 

ett kort referat av romanens handling. I handlingsreferatet beskriver jag även de karaktärer, 

och deras funktion i romanen, vilka är av betydelse för förståelsen av senare delar i 

uppsatsen. 

 

1.6.1 Den andra kvinnan av Therese Bohman 

Ett jag, en kvinna, befinner sig i Norrköping. Hon bor i en dragig lägenhet och arbetar som 

timvikarie i sjukhusköket på Norrköpings sjukhus. Hon har några högskolepoäng i 

litteraturvetenskap och läser Dostojevskijs Anteckningar från källarhålet och vill någon 

annanstans. Hon vill bli författare. Men hennes identitet som arbetare, som hon ibland 

tillägnar sig ibland inte, står i vägen.    

 Hon har en vän: Emelie. Emelie klär sig snyggt och dyrt och får pengar av sina föräldrar 

varje månad: ”Hon köpte kläder av bra kvalitet och såg alltid välvårdad ut […].”
34

 När jaget träffar den intellektuella mannen som hon drömt om, Carl Malmberg, stöttar inte 

Emelie relationen och de ses allt mer sällan. Carl Malmberg upptar då istället större delen av 

jagets tankar och romanens handling. Carl Malmberg är gift med sin fru Gabriella och 

relationen mellan honom och jaget fortskrider utan Gabriellas vetskap. I romanens 

upplösning har Gabriella fått reda på förhållandet som Carl och jaget har. Gabriella och Carl 

beslutar sig för att erbjuda en lägenhet till jaget i Stockholm och hundra tusen kronor i 

utbyte mot att jaget ska försvinna från deras liv. Jaget tackar ja till erbjudandet men tänker:  

De vill köpa mig. De vill betala mig för att vara tyst och sedan vill de skicka mig 

från stan, som man skickade iväg pigor som hamnat i olycka med brukspatronen, för 

att föda sina oäktingar på annan ort och inte ställa till besvär. […] Pigorna fick inte 

betalt, i alla fall inte så mycket. De fick fortsätta att vara pigor. Det skulle jag slippa. 

                                                           
33

 Johannisson, s. 29-30. 
34

 Bohman, s. 21. 
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Jag skulle kunna sluta diska och sedan skulle jag kunna flytta till Stockholm och inte 

ta något studielån, och kanske skulle jag kunna ta några månader och bara skriva 

[…]
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Bohman, s. 192-193. 
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2 Respektabilitetssträvan i Den andra kvinnan 

2.1 Att vara den andra 

Jaget i romanen är den andra, den som står utanför det normala. Den som tillhör 

arbetarklassen och inte kan ta sig därifrån: klassen sitter i kroppen. Medelklassen är det 

normala. Medelklassen är respektabel och definieras mot de andra.  

 Arbetarklassen brukar definieras som den klass som utför avlönat kroppsarbete och står 

utan examen från högre utbildning.
36

 Således definierar jag jaget i romanen som arbetare och 

arbetarklass eftersom hon har påbörjat en högre utbildning men inte har någon examen, för 

att hon utför avlönat kroppsarbete och för att hon inte har ett stort ekonomiskt kapital att 

tillgå. Hon hade kanske inte definierats som arbetarklass vid vissa punkter i sitt liv till 

exempel då hon studerade. I romanen definierar hon även sig själv som arbetarklass genom 

sitt arv och genom att avskilja sig från exempelvis studenter som hon anser är medelklass.

 Titeln på Bohmans roman kan associeras till ett traditionellt otrohetsdrama men det finns 

en ytterligare innebörd i titeln. Det att stå utanför. Den andra kvinnan; den som inte kommer 

i första hand.      

 I Det andra könet (1949)
37

 refererar även Simone de Beauvoir till den andra, den bilden av 

den andra är även den applicerbar på jag-karaktären i romanen. Beauvoir refererar till 

historia då kvinna varit den andra, eller den andre som Beauvoir skriver. Kvinnan har setts 

vara den andre, den som kommer efter mannen som är normen och det väsentliga.
38

 I 

Sexual/Textual Politics (2002) redogör Toril Moi för betydande feministiska 

litteraturteorier.
39

 Där förekommer också användandet av den andra. Vi kan till exempel 

läsa om det när Moi går igenom Luce Irigarays feministiska teorier, som menar att kvinnan 

inte bara är den andra utan också mannens andra. I en patriarkal kultur är det feminina 

undertryckt och är bara accepterat i den form det existerar för mannens spegling av sig 

själv.
40

 Med det berättat har vi en utgångspunkt till romanen där vi kan se att det redan i 

titeln anspelas på den andra som den avvikande vilket jag också vill säga är romanens tema 

och konflikt. Vi kan också se att det finns intertextuella referenser och forskning kring den 

andra.      

 Jaget ser sig själv och sin klassbakgrund som ett hot mot sin egen respektabilitet. Hon 

                                                           
36
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37
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Norstedts, 2002. 
38
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39
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40
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försöker att läsa på universitetet, att känna sig hemma på universitetsfester men det finns 

någonting som gör att hon inte når fram. Jaget är mycket medveten om sin klass och vad den 

gör med henne och bilden av henne. Jaget är medveten om hela sin gestalt när hon sitter i en 

hotellbar, dricker vin, läser Vilhelm Ekelund, ensam väntandes på en vän. I den bilden 

känner hon sig inte självklar: ”[…] det är odrägligt poserat att sitta i en bar med en bok av 

Vilhelm Ekelund och ett glas rött, men det är en typisk grej som killar som vill skriva böcker 

kommer undan med.”
41

 Här är Johannissons diskussion om den kvinnliga kroppen 

applicerbar. När jaget sitter i en hotellbar och dricker vin kan hon inte låta bli att se sig själv 

sitta i en hotellbar och dricka vin. ”Hon gör sig till sitt eget objekt”, som Johannisson 

skriver.
42

 Jaget reflekterar själv över att det är hennes kön som gör att hon inte kan känna sig 

självklar i den här bilden. Där tillkommer bilden av den skapande, den intellektuella, geniet, 

konstnären som bilden av en man. Bredvid henne sitter en man; hon lägger märke till att 

hans kläder ser dyra ut: att han inte ser ut att komma från Norrköping.
43

 ”Ibland syns det så 

tydligt på människor, vilka som kommer från den här staden och vilka som inte gör det. 

Eller åtminstone vilka som varit härifrån och kommit tillbaka förändrade.”
44

  

 Kön är knutet till klass och alla markörer bidrar till en identitet. Således är det också jagets 

brist på respektabilitet som gör att hon inte kan vara självklar i hotellbaren. Skeggs beskriver 

det som att arbetarklasskvinnors respektabilitet är strängt förknippad med familj och hem. 

När respektabilitetssträvan hamnar i arbetarklasskvinnans användande av det offentliga 

rummet uppstår en konflikt.
45

 Där kan respektabilitet inte förekomma. Det är inte själva 

läsakten som gör att jaget inte känner sig självklar. Det är att läsakten sker i det offentliga 

rummet. Samma osäkerhet uppstår inte när jaget läser i sin ensamhet i hemmet.  

 Trots jagets osäkerhet i det offentliga rummet finns en dröm, en tanke, eller en säkerhet om 

att jaget innehar potential till kultivering:  

Ändå vet jag att jag har potential till kultivering i mig, jag har strövat i den 

riktningen själv ända sedan jag upptäckte att det finns en konst- och litteraturhistoria 
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att erövra: jag har strävat uppåt, som en blomma mot ljuset, mot det sanna, det goda, 

det sköna.
46

  

Här finns en tvekan, ett ändå. Meningen säger att även om jag är som jag är så skulle jag 

kunna bli någon annan. Det finns potential till att jag skulle kunna bli den jag vill bli. Jagets 

säkerhet uppstår när jaget kan disidentifiera sig med sin klass. När jaget är med Carl 

Malmberg blir klasstillhörigheten på samma gång som mest påtaglig men det är samtidigt då 

som jaget tar ett steg bort från sin klass. Jaget disidentifierar sig också med sin klass i 

förhållande till sina kollegor. Jaget har svårt att samtala med sina kollegor och de har svårt 

att samtala med henne: 

För dem är jag en person som läst på universitetet, vilket ingen av dem har gjort, det 

skapar en distans, att jag är intresserad av att läsa och skriva skapar en annan – de 

verkar se sådana aktiviteter som straff, som sådant man gjorde i skolan och sedan 

har varit glad över att slippa, och jag förstår det, jag tycker inte att alla måste vara 

intresserade av att skriva och läsa, men det skapar en distans.
47

  

 

Till skillnad från sina kollegor och till skillnad från kvinnorna i Skeggs studie har jaget 

studerat på universitetet. Universitetet är en respektabelt kodad miljö och en plats för 

medelklassen. Genom att ha varit i den miljön bär jaget med sig en del kulturellt kapital. Ett 

kapital som dock inte kan legitimeras eller värdesättas av hennes kollegor.  

 I universitetsmiljön har jaget dock inte känt sig hemma och hennes förmåga att tillägna sig 

utbildning har varit präglat av hennes klass. Hon har inte kunnat tänka abstrakt för att den 

typen av samtal aldrig förts i hennes hem.
48

 Det kulturella kapital jaget bär med sig hemifrån 

påverkar hennes studier. Jaget tillägnar sig mycket litteratur och bildar sig men trots det 

finns en ängslan att inte vara tillräcklig på den här platsen. Samma upplevelser har hon av 

sin tid på en skrivarskola. Skrivarskolan är en plats som åtminstone inte historiskt är 

förknippad med medelklassen på samma sätt som universitetet ändock, är det en plats där 

kulturellt (och kanske ekonomiskt) kapital spelar en stor roll. Samma ängslan finns där: 

”Oftast försökte jag inte förklara det heller, utan var tyst, för att inte framstå som konstig, 

som någon som inte fattade, eller hade dålig smak, trots att jag tyckte att det var de andra 

som inte fattade och hade dålig smak.”
49

 Det finns en rädsla att inte uppfattas som 

respektabel. Jaget är hellre tyst för att inte tas för någon med ”dålig smak” än att diskutera 
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med sina kurskamrater. Bohman skriver också: ”Jag hade svårt att förstå vad de menade, 

men jag vågade inte säga att jag hade det, för jag tänkte att det skulle bevisa att jag var 

ovärdig att delta i samtalen som fördes på den här skolan.”
50

 Det finns en rädsla för att bli 

avslöjad när jaget rör sig i de ”finare” rummen där personer med högre kulturellt kapital 

innehar makten. Det är en rädsla att bli avslöjad som arbetarklass och därför inte ha rätt till 

de här rummen. Det finns också ett behov av att behöva bevisa att jaget har rätt att vara där 

eller att gömma de bevis, jaget menar att hon har, för att inte kunna vara där. 

 Bohmans roman utspelar sig i ett samtida Sverige. I många avseenden skiljer sig jaget och 

de kvinnor som Skeggs studerat världar åt men begränsningarna finns i båda världarna om 

än på olika sätt. Bohmans gestalt har möjlighet att gå på en skrivarskola men känner sig där 

begränsad.  Att jaget går på en skrivarskola leder heller inte till ett skrivande eller kulturellt 

arbete utan efter universitetsstudier och skrivarskola arbetar jaget i sjukhusköket vilket kan 

ses som ett omvårdande yrke. 

  Jaget lägger stor vikt vid att vara bra på sitt arbete trots att hon är medveten om att det inte 

finns någon prestige i det. ”När jag sköter den ska den vara perfekt” tänker jaget om 

salladsbuffén som hon har fått ansvar över. På den här platsen kan hon inte misslyckas och 

här finns ingen rädsla över att bli avslöjad. Beslutet kvinnorna fattade i Skeggs studie, att 

börja omvårdnadskursen, grundar sig på samma anledningar som att jaget jobbar, och 

fortsätter att jobba, i sjukhusköket. Där visste de, likt jaget nu vet, att de kan vara och göra 

ett bra jobb. Läsaren får aldrig veta hur länge jaget arbetat i sjukhusköket men redan i 

inledningen beskrivs arbetet som monotont, enformigt och vanemässigt. Det tycks alltid ha 

funnits en dröm om en rörelse bort från arbetet och den medföljande arbetaridentiteten.  Men 

inte bara en längtan bort från det arbetet utan också en längtan bort från att vara arbetare: 

 

 […] när jag stod i fönstret och såg mina föräldrar åka till jobbet, strax efter sex om 

morgnarna. Jag tänkte redan då att jag inte ville ha det så, inte ett jobb som var exakt 

likadant varje dag, inte ett jobb man avskydde och såg på som förlorad tid, som 

något poänglöst för pengarnas skull, som gjorde kroppen trött och värkande och 

sinnet uppgivet, blicken fäst på fredag redan på måndagen och magen full av oro på 

söndagskvällen. Varje val jag gjort har varit en del av rörelsen bort från det, och den 

kan stanna av här och nu och då är jag fast och ingen kommer att rädda mig.
51
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Arbetaryrket är för jaget förknippat med en livsleda. Kopplingen mellan arbetaryrket och en 

livsleda grundar hon på erfarenheter från sin barndom. Hon har sett sina föräldrar med oro 

och trötta ögon. Det finns aldrig en stolthet eller en känsla av kollektiv och gemenskap över 

eller med sin klass, som det gör i traditionell arbetarlitteratur.
52

 Snarare är det distansen till 

sina kollegor som jaget påvisar romanen igenom. Hennes enda umgänge till en början är 

Emelie som beskrivs som akademisk och medelklass. Senare börjar hon träffa Carl 

Malmberg och då är det också bilden av honom som bildad, erfaren, stilig, intellektuell 

medelklass som gör att hon dras till honom. Hon dras till en respektabilitet som hon söker 

efter i sin egen identitet. Det finns endast en längtan bort och en längtan till medelklassen 

som är associerad till allt som inte är arbetaryrket.    

 Jaget rör sig i olika rum på olika platser. På platserna varieras de kapital människan har 

alstrat. Kapital måste legitimeras av dem som har kapital för att ha sin verkan. Jaget har haft 

en plats på universitetet som är en respektabelt kodad plats och innehar därför ett högre 

kulturellt kapital gentemot sina kollegor. Jagets tankar om sina kollegor och hur hon, på ett 

nästintill föraktfullt, sätt höjer sig över dem framgår flera gånger i texten. I mötet med Carl 

Malmberg eller Emelie, däremot, är jagets kapital alltid lägst. Där är hon alltid i underläge 

och känner sig billig. Varken hennes ekonomiska eller kulturella kapital kan mäta sig med 

deras. Det jaget ständigt återkommer till när hon beskriver sig själv i förhållande till Carl 

Malmberg eller hans fru är billigheten. Att inte ha något eller väldigt lite värde. Carl och 

hans fru Gabriella fungerar naturligtvis som motpoler till jagets icke-värde. Första gången 

jaget får höra vad Carls fru heter associerar jaget det till hög status, till klass och elegans: 

”Gabriella, det är sofistikerat och intelligent på samma gång. Kvinnor som heter Gabriella 

åstadkommer saker, och de är snygga medan de gör det.”
53

  

 Familjen Malmberg blir medelklassen förkroppsligad. De blir också allt som jaget inte är 

eller har varit. När jaget är med Carl Malmberg blir hon ännu mer medveten om sin 

klasstillhörighet men på samma gång kan hon bli någon annan i hans närvaro. När jaget är i 

deras hem tänker hon: ”Jag har på mig klänningen han gav mig pengar till, eftersom den är 

det enda plagg jag äger som känns värdigt i deras vackra hem[…]”.
54

 I det här läget kan inte 

jaget disidentifiera sig med sin klass. Här står jaget inför den dömande medelklassen och 

jämför sig med den. Nu kan jaget inte säga: jag är inte arbetarklass. Istället försöker jaget 

uppnå respektabilitet genom att klä sig på ett sådant sätt som ska uppfattas som en 
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respektabel klädsel. Där jaget ofta refererar till sig själv som ”vulgär” eller ”för feminin” har 

hon nu investerat i sitt utseende medelst att klä sig i ”det enda plagg som känns värdigt i 

deras vackra hem”. 

 

2.2 Den respektabla kroppen 

Jag har alltid känt att det finns något i mig som är vulgärt, som inte går att dölja. Det 

är nedbäddat i mig sedan generationer tillbaka, det försvinner inte med några 

universitetskurser och universitetsfester, jag har känt det hela livet, redan som barn: 

utstrålningen hos vissa av mina klasskamrater var annorlunda, liksom mer ordentlig. 

[…] Ibland har jag tänkt att hela jag är vulgär, att jag är sammansatt av komponenter 

som var och en är lite för mycket: min kropp är lite för yppig, munnen lite för köttig, 

inget med mig är nedtonat eller näpet, jag tycker om höga klackar och mycket smink 

och åtsittande kläder.
55

  

 

2.2.1 Behån under blusen 

I Skeggs studie och i Bohmans roman presenteras samma bild av arbetarkvinnornas klädsel 

på sina arbeten vilken är att den omöjliggör feminitet. I Den andra kvinnan beskrivs det på 

följande sätt:  

 

Vi som jobbar i köket och restaurangen bär samma slags blusar som 

undersköterskorna; fyrkantiga, v-ringade, säckiga och helt utan passform, de liksom 

hänger upp sig på brösten och gör att man ser stor ut om man så bara har en antydan 

till byst. De vita byxorna som är tänkta för manlig sjukhuspersonal sitter bra på mig 

om jag väljer en liten storlek, så det gör jag[…]
56

    

 

Jagets klädsel på arbetet förhindrar att feminitet ska bli möjlig men jaget finner egna vägar 

som att välja en liten storlek i byxorna och ”snygga underkläder, som jag ibland tillåter lysa 

igenom den vita, bylsiga blusen, som ett raster av spets runt mina bröst”.
57

 Jaget gör 

investeringar i feminitet, någonting som är nödvändigt för den respektabla kvinnan. Hon 

älskar höga klackar och smink. Detta kan också vara ett sätt för jaget att disidentifiera sig 

med sin klass. Arbetarklasskvinnornas yrken gör feminitet omöjlig men på sin lediga tid kan 

jaget kompensera för den förlorade feminiteten med traditionella feminina attribut som höga 

klackar och mycket smink.    
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 Arbetarklasskvinnors förhållande till feminitet har genom historien associerats till 

vulgariteten. Jaget upplever ofta sig själv som vulgär precis som det skrivs i citatet som 

inleder detta avsnitt. Där är det däremot inte så mycket fysiska attribut som verkar framkalla 

känslan utan det tycks vara någonting som sitter i kroppen. I kroppen sitter det vulgära och 

sammanblandat med de fysiska attributen blir det för mycket för jaget och hon anser att det 

är en feminitet som tar för stor plats. Det är en feminitet som inte passerar. Jaget säger sig 

också alltid ha varit fascinerad av ”det stereotypt kvinnliga” som hon definierar som smink, 

parfym och skor med höga klackar. Det finns en ängslan hos jaget i att omfamna det 

kvinnliga på det sätt hon vill göra. Det stereotypt kvinnliga är laddat och, menar hon, till för 

att tillfredsställa män. Det är först när man har insett laddningen som man kan omfamna 

attributen för då är de ett medvetet val: ”en konstruktion och ett skådespel.”
58

 

 Hillerbrand Rune diskuterar i sin uppsats om en feminitet som är för mycket. Den kan 

liknas vid den tanke som jaget ger uttryck för i Bohmans roman. Det är en feminitet av fel 

typ som då blir icke-respektabel. Huvudpersonerna i Drömfakulteten som Hillerbrand Rune 

undersöker överdriver de feminint kodade attributen. Uppsatsförfattaren menar då att de 

genom sin ”misslyckade feminitet” utmanar den normerade återhållsamma kvinnligheten 

(som ju också är den respektabla feminiteten).
59

   

 Jaget överdriver inte feminiteten på samma sätt som personerna i Drömfakulteten men hon 

anammar det stereotypt kvinnliga med en bakomliggande tanke. Hon tilltalas av höga 

klackar och mycket smink estetiskt men vet också att kroppen är ett politiskt föremål som 

går att klä i olika attribut för att behaga eller provocera. Att iklä sig vackra spetsunderkläder 

under blusen på arbetet blir ett sätt för jaget att avskilja sig från sitt arbetaryrke: 

 

[…] jag tänker att jag måste framstå som motbjudande, eller åtminstone fullständigt 

ointressant: en tjej som står och torkar ärtsoppa i disken. Så minns jag den 

gräddfärgade behån som lyser igenom min blus om jag sträcker på mig, så jag rätar 

på ryggen, ler lite mot dem.
60

 

 

 Jaget finner således en styrka i den gräddfärgade behån och vågar att räta på ryggen. Innan 

jaget påminns om den gräddfärgade behån har hon känt sig motbjudande och ointressant. 

 Jaget anpassar sig till de feminina konstruktionernas tid och plats. På jobbet kan hon ikläda 

sig feminitet som inte syns: en behå under blusen eller parfym men på fritiden kan hon ägna 
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sig mer åt sitt utseende. Ändock ”misslyckas” jaget med sin feminina respektabilitet. I de 

akademiska kretsar hon umgås i upplever hon sig vara vulgär och ”för mycket”. När hon 

refererar till sin vän Emelie beskriver hon henne som präktig och välvårdad. Detta är 

någonting som hon också beskriver som ”lockande för killarna på studentpuben”.
61

 Killarna 

på studentpuben ska man inte försöka framstå som sexig för. Sexig är ju också det som 

traditionellt kopplats till arbetarkvinnan och alltså inte det som skapar respektabel feminitet.

 Jaget har svårt att förstå den kvinnlighet eller feminitet som Emelie och hennes vänner ger 

uttryck för: 

 

Kvinnligheten var ett intrikat nät av regler där spelrummet var minimalt, och allt 

dessutom var outtalat. Ofta kom jag på mig själv med att undra om de andra hade 

fått några instruktioner som jag hade missat, eller om den självklarhet alla andra 

tycktes navigera sig fram med var resultatet av ett helt livs nära kvinnliga vänskap, 

om den hade en tuktande inverkan på alla inblandade, om den formade dem till 

perfekta exemplar av moderna, medvetna kvinnor, i allt från grundläggande 

världsbild till preferenser i samtidslitteratur och insikter i dammode.  

 Ja, så kände jag det ofta: att alla var likadana och jag var dramatiskt annorlunda.
62

 

 

Samma syn som går att se i citatet ovan fann också Skeggs hos de kvinnor vars liv hon 

studerade: att kvinnorna lär sig, påverkas av varandra och medelst det kommer fram till vad 

som är ”rätt”. I det här stycket är det också möjligt att det är jagets klassbakgrund som spelar 

stor roll varför hon inte kan känna igen sig eller förstå den ”rätta” kvinnligheten. I citatet är 

det Emelies medelklassvänner hon hänvisar till och kanske har de lärt sig om en annan 

feminitet än vad jaget har gjort.     

 Kvinnorna i Skeggs studie ville att deras investeringar i feminitet skulle bekräftas av män. 

Det handlade om att känna sig åtråvärd och genom ett förhållande med en man få en 

kulturell bekräftelse.
63

 När jaget fantiserar om hur hon och Carl Malmberg ska prata med 

varandra, innan de gjort det på riktigt, tänker hon också på hur hon skulle se ut: ”Jag sitter i 

soffan, i en ny svart klänning som är klassisk och smickrande, min kropp ser yppig ut på ett 

smakfullt sätt, som en dyr present inslagen i vackert papper.”
64

 Hon drömmer om att se 

smakfull ut vilket inte är hur hon brukar beskriva sitt eget utseende. När jaget väl inleder sitt 

förhållande med Carl Malmberg kan man säga att det blir tvärtom. Istället för att, i hans 
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ögon eller i hennes egna, bli en respektabel feminin kvinna vill han att hon ska ha på sig 

sexiga underkläder. Jaget beskriver underkläderna Carl ger henne som ”barnsliga och billiga 

på samma gång”.
65

 Carl vill att jaget ska klä sig på ett sätt som inte alls skulle beskrivas som 

någonting den respektabla bär och som är återhållsamt och lugnt.   

 I flera avseenden skulle man kunna säga att Carl förstör jagets respektabilitetssträvan, som 

i exemplet ovan, men också att han har henne som älskarinna och fortsätter att ha det trots 

hennes önskan att inte vara den andra kvinnan. Jaget uttrycker det aldrig explicit för Carl att 

hon önskar att han ska lämna sin fru Gabriella men önskan och hoppet finns där. Inte heller 

är det kanske ett äktenskap hon explicit strävar efter i sina försök att bli respektabel men det 

hon strävar efter är trots allt ”kulturell legitimitet” och ”känslomässig trygghet.” I Carl 

finner hon en samhörighet, en likasinnad och den hon ser som den intellektuella mannen 

som hon ville prata med om litteratur. Den ensamhet och den identitetlöshet hon känt 

försvinner när hon är med honom men hon kan bara vara med honom små korta stunder när 

han efterfrågar det. Istället för att avsluta förhållandet som hon inte kan styra över låter hon 

sig vara den andra och lär sig, som hon säger, ”älskarinnans alla regler”.
66

 Hon lär sig att 

sopa igen alla spår efter sig själv när hon har varit med Carl: 

Jag lär mig att aldrig ändra på inställningarna för passagerarsätet i hans bil. […] jag 

använder mycket små mängder parfym. […] jag undviker att trycka mitt ansikte för 

hårt mot honom när han har kläder på sig och riskera att det hamnar smink på hans 

skjorta. […] jag stänger av ringsignalen på min mobiltelefon så fort jag är 

tillsammans med honom […] jag kollar att han inte har något av mina långa, mörka 

hårstrån på sin tröja eller kavaj eller rock innan han går. […]
67

 

Hon gör allt för att kunna vara med Carl även om det är på hans villkor. Hon drömmer om 

ett förhållande med honom men det kommer aldrig att bli så länge det är Carl som 

bestämmer begränsningarna och möjligheterna för deras förhållande. Hon strävar efter 

respektabilitet men anpassar sitt sätt att klä sig och vara efter hans vilja trots att det inte 

kommer att leda till att hon anses respektabel.  
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2.3 Arbetararv och arbetarstad 

I romanen rör sig jaget på en begränsad plats. Spelplatsen är Norrköping och det är inte bara 

sin kropp, sin identitet, sitt arbete eller sina vänner jaget vill komma bort ifrån. Hon vill 

komma bort från staden. Jaget lever i en stad med historia och hon ser arbetarnas historia på 

den här platsen:  

Först lät man den här staden förfalla, och sedan, när fabrikerna i centrum tystnat och 

arbetarna i arbetarstaden lokaliserats ut till elektronikföretagens förortsbunkrar, 

rustade man upp stadskärnan för andra än arbetarna: för medelklassens barn från 

landets alla ändar som kommit hit för att läsa universitetsprogram om media och 

kommunikation i nyrenoverade och fräscha före detta industrilokaler där min 

mormor satt vid en vävstol hela sitt liv.
68

 

Jaget bär på ett arv och en historia. Jagets mormor var den arbetare som man lät staden 

förfalla inför för att sedan rusta upp staden till en mer bemedlad klass. I ett tidigare avsnitt 

drog jag slutsatsen att jaget inte tycks känna en samhörighet med sin klass men i delarna där 

staden beskrivs finns det en sorg över arbetarnas liv och ett ironiserade över medelklassens 

förehavanden. Här beskrivs inte medelklassen som ett mål eller som någonting fint och 

eftersträvansvärt. Det visas snarare på en grymhet hos dem när de tagit över arbetarnas stad.

 Samma värderande beskrivning av klasserna finns i ett stycke där jaget betraktar 

skulpturen av Moa Martinson som står vid Arbetets museum i Norrköping. Jaget ser hennes 

ögon och tänker att hon ser på konstskoleeleverna med en barsk blick som menar att de ska 

klippa sig och skaffa jobb.  Moa Martinson satt vid vävstolarna, precis som jagets mormor.
69

 Här går det också att utkristallisera ett slags hån och ironiserande mot konstskolan som 

ligger i en av de gamla industribyggnaderna och mot dem som går där. Jaget vill ägna sig åt 

ett kulturellt yrke, författare, och när hon ser skulpturen av Moa Martinson ser hon någon 

som var både författare och arbetare, som hon själv. Således finns det någon som jaget kan 

identifiera sig med. Det refereras även till Harry Martinson som ju också är en 

arbetarförfattare. Jaget berättar att hon har haft en bild av Harry Martinson på sitt kylskåp 

och att hon föreställer sig att han på den bilden vänder sig till henne och säger: ”’Kunde jag, 

kan du.’”
70

 Att tänka på de här arbetarförfattarna blir ett sätt för jaget att rättfärdiga sig själv 

och sina drömmar. Att hon inte behöver vara ämnad till ett helt liv med traditionella 

arbetaryrken eftersom det finns bevis på personer som lyckats bli författare trots ett 
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arbetararv.      

 I samma stycke som det refereras till Harry Martinson berättar jaget om en ängslan över att 

vilja skaffa sig en identitet som kanske inte är ämnad för henne. Hon vill bort från 

arbetaryrkena men: ”[I] mina mörkaste stunder har jag tänkt att den här typen av jobb är vad 

jag är genetiskt förutbestämd för, programmerad av generation på generation av arbetare.”
71

 

Jaget beskriver här sin identitet på ett sätt som kommer nära ett essentialistiskt perspektiv. 

Att hennes identitet präglas av ett genetiskt arv, en essens, och att det är det som till största 

del definierar henne inte vad hon gör, vad hon vill eller vad hon tänker. Vad som beskrivs i 

romanen är således att det finns ett arv i jagets kropp som definierar henne som arbetare, 

men det är också, till viss del, platsen hon rör sig på som definierar och identifierar henne.                                                         

Bourdieu skriver om begränsningar i det geografiska rummet. Det är inte enbart i det sociala 

rummet som det finns hierarkier och privilegier tilldelade vissa personer. Bourdieu kallar det 

för ”det socialt hierarkiserande geografiska rummet” och menar att den geografiska plats en 

person bor på kan begränsa denne i fråga om kulturella och ekonomiska värden.
72

 I romanen 

kan vi se hur jaget anser det fint när det syns eller märks att någon inte kommer från 

Norrköping (arbetarstaden). Exempelvis som det påvisades i min första analysdel med 

mannen som satt självklar i hotellbaren och till synes inte var från Norrköping. Också vid 

andra mötet mellan jaget och Carl Malmberg görs det klart att han inte kommer från 

Norrköping utan från Stockholm. Då hänvisas det till dialekten: ”När han säger det inser jag 

att hans röst inte bär några spår av den klumpiga dialekt alla talar här.”
73

 Carls sätt att tala 

beskrivs istället som neutralt, klart och behagligt. Tydligt beskrivs alltså Carls dialekt, som 

är en annan än östgötskan som finare än norrköpingsdialekten. Jag har försökt visa exempel 

på hur jaget disidentifierar sig med sin klass men här blir talet ett sätt att visa hur en dialekt 

kan anses mer fin än en annan. Att ändra sitt sätt att tala kan vara svårare än att på andra sätt 

disidentifiera sig med en klass eller en plats. Det kan vara svårare att förklä sitt tal än att till 

exempel förklä sitt yttre. Bourdieu pekar också ut personers uttal som det mest 

karaktäristiska för sin innehavare och menar även att det osvikligt pekar ut personers 

härkomst.
74

      

 Som jag har visat finns det en ängslan hos jaget kring sin klass och sin identitet. Vill hon 

höra samman med arbetarklassen eller vill hon det inte? Hennes drömmar hör samman med 

denna ängslan. Jaget ger uttryck för att en arbetare inte kan vara någon som samtidigt är 
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kulturell eller är författare, förutom när Moa Martinson eller Harry Martinson talar till 

henne. Hon berättar att hon har växt upp med mat på bordet men med en kulturlöshet och 

”att vissa saker är menade för andra typer av människor”.
75

 Kulturlösheten tycks för jaget 

vara knuten till en arbetarklass. När hon talar om sina kollegor menar hon att det finns en 

distans mellan dem och henne eftersom att de inte läser böcker. När hon beskriver Carl som 

hon ser i sjukhusköket, innan hon har talat med honom, kodar hon honom genast som berest, 

beläst och belevad trots att det enda hon då vet om honom är att han är läkare. Å andra sidan 

säger hon sig ha haft svårt, när hon gick på skrivarskolan, att tillägna sig texter skrivna av 

dem som hon vet har bemedlade föräldrar: ”[J]ag tänkte att hur svårt kan livet vara 

egentligen, när det alltid finns ett skyddsnät.”
76

 Vad jaget menar är krasst uttryckt att 

medelklassen har ett för högt ekonomiskt kapital för att kunna skapa intressant konst medan 

arbetarklassen har ett för lågt objektifierat och institutionaliserat kulturellt kapital för att ens 

intressera sig för att skapa konst. Mellan dessa uppfattningar, som jaget själv uttryckt, står 

hon som är arbetarklass men vill skapa konst.    

 Men saken är väl den att hennes brist på kapital begränsar henne på flera olika sätt och gör 

att hon inte fullt kan satsa på att bli författare, trots att det tydligt är det enda hon drömmer 

om.       

 Arv av rikedom men också av fattigdom blir tydligt i romanen. I Bourdieus definition av 

ekonomiskt kapital ingår även ekonomiska arv men vad vi förstår av jagets situation så finns 

det inte någonting sådant att hämta för henne och därför ärver hon en fattigdom. I hennes 

omgivning är det istället tvärtom, hennes vän Emelie får en lägenhet av sina föräldrar och 

pengar varje månad. Jaget måste arbeta för att klara sig: 

’Har du någonsin haft ett riktigt jobb?’ vill jag fråga alla jag träffar, även om jag vet 

att nästan alla har haft ett riktigt jobb, men extraknäcken som marknadsundersökare 

eller sommarjobben i hemtjänsten under studietiden räknas inte: det enda som räknas 

är det som är på liv och död, jobben man har för att det inte finns några andra 

alternativ, för att de är de enda man kan få och tog man inte dem skulle man inte 

kunna betala hyran, och man skulle inte ha någon att be om hjälp. Jobben som är 

alternativet till avgrunden.   

 Det enda som räknas är att ha känt avgrunden.
77  

                        .    
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2.4  En kvinnlig flanör 

Jaget vill bli en intellektuell men hon vill också kunna vara en kvinnlig intellektuell. Det är 

en identitet som hon inte tycks finna någon förebild i. Att bli en (kvinnlig) intellektuell är en 

längtan eller strävan som jaget uttrycker genomgående och explicit i romanen. Kring dessa 

tankar poängteras även svårigheterna med att vara just en kvinna och vilja bli en 

intellektuell:  

 

Jag har tänkt att jag vill leva den manliga konstnärsmyten: sitta på caféer och barer, 

röka och dricka och diskutera, se världen, läsa alla böcker, se all konst, höra all 

musik, känna mig hemma i att inte känna mig hemma, vara en flanör. Det finns inga 

kvinnliga flanörer. Jag kan inte gå med på det. Jag kan inte nöja mig med något 

tråkigare bara för att jag är kvinna och för att män i alla år har patenterat allt det 

roliga.
78

 

 

I Den sårade divan framför Johannisson genom författaren och poeten Sylvia Plaths ord, 

tankar kring samma begränsning som kommer med en kvinnlig identitet. Precis som jaget i 

Bohmans roman avundas Plath männen: ”’Jag avundas mannen hans fysiska frihet att föra 

ett dubbelliv – sin karriär och sitt sexual- och familjeliv.’ Hon talar om sitt liv som ’stängt, 

oberörbart, i en rokokobur av kristall’.”
79

 Jaget vill också vidga sin värld och göra 

spelplanen för sig själv större. Bohmans val av geografisk plats förstärker intrycket av att 

jagets värld är instängd och begränsad. Jaget eller romanens handling lämnar aldrig 

småstaden Norrköping. Först i slutet öppnas en dörr mot storstaden Stockholm men vi får 

aldrig se när jaget lämnar småstaden. 

 Lyra Ekström Lindbäck skriver om kvinnliga flanörer med utgångspunkt i Cora Sandels 

romaner om Alberte i artikeln ”I den kvinnliga flanörens blick.” Att vara en kvinnlig flanör 

innebär också att vara en person med (manliga) blickar på sig. En ensam kvinna är en 

offentlig kvinna. Ekström Lindbäck poängterar dock styrkan som finns i en kvinnlig flanörs 

blick: ”[D]en kvinnliga flanörens blick är sammanvävd med självkritik och flyktberedskap. 

Just därför blir den ett ovärderligt prisma som jag upplever världen klarare igenom.”
80

 Jaget 

kan till viss del ses som en flanör trots att hon inte påstår det själv. Genomgående i romanen 

promenerar jaget sent om kvällarna och finner en styrka i promenerandet. Johannisson 

behandlar också flanörbegreppet. Hon menar att för den kvinna som ville bryta sig loss och 
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visa sin intellektuella förmåga var flanörrollen (eller flaneusen som Johannisson skriver) 

möjlig. Flanerandet innebär en flykt från hemmet menar hon. ”Den kvinnliga flaneuserollen 

är längtan efter manliga rättigheter och friheter[…]” skriver Johannisson och hänvisar (som 

Ekström Lindbäck) till Cora Sandels Alberte, Karin Boye och Agnes von Krusenstjerna som 

kvinnliga gestalter som funnit en styrka och en identitet i rollen.
81

 Kan promenerandet ha 

samma betydelse för jaget? Genom promenerandet eller flanerandet försöker hon ju att vidga 

sin värld.       

 I romanens öppningsscen finns en bild av den offentliga kvinnan som försöker hantera och 

oskadliggöra de manliga blickarna. Jaget berättar hur hon i sin längenhet på bottenvåningen 

har tejpat upp bakplåtspapper för att ingen ska se in till henne. Innan hade en man sett in på 

henne och hon föreställer sig att de är flera: ”[K]anske avlöser de varandra, männen som 

tittar på mig när jag sover, kommer så fort det ljusnar och hoppas att jag ska sparka av mig 

täcket ännu en bit.”
82

 I den sekvensen berättas det således om en kvinna som får utstå den 

manliga blicken även i sitt hem. Att vara kvinna och flanör innebär även en fara menar 

Johannisson. I det offentliga rummet är kvinnan ett allmänt byte.
83

 När jaget reflekterar över 

flanören och hur denne utformas som man respektive som kvinna återkommer bilden av en 

offentlig kvinna: 

 

I en bok jag läste stod det att kvinnliga prostituerade är den moderna storstadens 

motsvarighet till de manliga flanörerna: på samma sätt gör de staden till sin nattetid, 

passerar främlingar och möter deras blickar. Men medan flanören bara tänker att han 

kunde ha älskat den som gick förbi, erbjuder sig den prostituerade att göra det på 

riktigt, för en stund i alla fall. Det stod inget om kvinnliga flanörer. Kvinnor som 

flanerar är horor. Jag har aldrig sett någon, men bilar saktar in bredvid mig ibland, 

hoppas att jag ska vara någon annan. Kanske är jag någon annan.
84  

       

Jaget likställer den kvinnliga flanören med en kvinna i prostitution utifrån vad hon har läst. 

Det går att se jagets strävan efter att bli en person som antas för en intellektuell men att 

också finna en kvinnlig förebild eller någon att efterlikna. Jaget nöjer sig inte med att det 

finns manliga flanörer och att identifiera sig med dem utan återkommer till att reflektera 

över huruvida det finns kvinnliga flanörer och hur den rollen i sådana fall kan se ut.
85

 Jaget 
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berättar även att bilar har saktat in bredvid henne när hon har promenerat och antagit, eller 

hoppats, att hon ska vara en kvinna i prostitution. Hon förlikar sig även med tanken att hon 

kanske är just det: ”kanske är jag någon annan.”     

 I romanen anspelas det på prostitution flera gånger och på olika sätt. En fras som 

återkommer är ”Kom du glade sjömatros” som är en rad ur Evert Taubes text ”Flickan i 

Havanna”. Det är även den associationen jag gör när jag läser romanen. Taubes låttext 

”Flickan i Havanna” handlar om en flicka i prostitution som söker kärlek och sitter i sitt 

fönster och ropar just ”Kom du glade sjömatros”.  De orden förekommer när jaget känner sig 

ensam och menar att vem som helst får komma till henne så länge den personen håller om 

henne. Tankarna om att vara en person i prostitution, att vara en vara på en marknad byggs 

upp till romanens upplösning där jaget lovar familjen Malmberg sin egen frånvaro i utbyte 

mot pengar. Affärsmässigt skriver makarna Malmberg ett kontrakt med jaget om att hon ska 

lämna Norrköping och de ordnar en lägenhet i Stockholm till henne. Detta är en 

affärsuppgörelse som jaget ser sig vinna på eftersom att hon får flytta till Stockholm, får 

pengar vilket i sin tur betyder tid och råd att skriva som ju genomgående i romanen har varit 

hennes dröm. Detta är en uppgörelse som skulle kunna öka jagets ekonomiska och i sin tur 

kulturella kapital. Jaget skulle kunna skapa sig en annan identitet: flytta ifrån staden som 

hon strängt förbinder med arbetare och en arbetaridentitet, hon skulle kunna sluta arbeta med 

ett arbetaryrke och byta det mot ett liv som skrivande och studerande person. Å andra sidan 

får hon allt detta på ett kanske inte moraliskt försvarbart vis. Dessutom får det henne att 

känna sig billig: ”Jag känner mig äcklad. Och billig, som alltid känner jag mig billig, och 

sedan tänker jag att hundra tusen inte är så billigt.”
86

  När hon senare talar om det som hänt 

med sin vän Emelie säger jaget: ”Moral är för er som har råd.”
87

 Det ekonomiska kapitalet 

verkar i romanens upplösning som ett enormt maktmedel. Familjen Malmberg ordnar både 

sitt och jagets liv som de vill ha det med hjälp av sitt ekonomiska kapital. Det är någonting 

som jaget inte hade kunnat göra på egen hand där hon står utan ekonomiskt kapital. 
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3. Sammanfattande diskussion  

Min intention med denna uppsats har varit att undersöka hur Therese Bohman i romanen 

Den andra kvinnan gestalar jagets brist på identifikationsobjekt i sin omgivning. Jag har 

velat svara på frågorna hur jaget går tillväga för att bli respektabel och hur sökandet efter en 

identitet kan kopplas samman med respektabilitet i romanen. Till hjälp för att svara på dessa 

frågor har jag använt mig av teorier utvecklade av Beverly Skeggs och Pierre Bourdieu. 

 I avsnittet ”Respektabilitetssträvan i Den andra kvinnan” med underrubriken ”Att vara den 

andra” har jag fokuserat på att visa hur den andra blir centralt för en analys av den här 

romanen. Jaget ser sig själv som avvikande och som en person som inte passar in i något 

sammanhang. Jaget står utanför den norm som utgörs av att vara man och medelklass. I 

utanförskapet strävar hon efter att bli respektabel och medelst att uppnå respektabilitet ska 

hon kunna skapa sig en egen identitet och bli den som hon vill vara. Jaget är mycket 

medveten om sin klasstillhörighet och hur hon definieras av andra på grund av den. Hon är 

också medveten om andra människors klasstillhörighet och analyserar och drar slutsatser om 

dem efter deras till synes ekonomiska, kulturella och sociala kapital. Jaget anser sig inte dela 

erfarenheter med sina kollegor men tror sig finna den intellektuella mannen som hon sökt i 

läkaren Carl Malmberg. Det vi vet om både Carl Malmberg och kollegorna är endast det 

som jaget själv berättar eftersom romanen är skriven i ett första-personsperspektiv utifrån 

jaget således är berättaren opålitlig och allt vi vet är filtrerat genom jagets perspektiv och 

antaganden. Jaget beskriver Carl Malmberg som en beläst, belevad och intellektuell person 

men utifrån vad jaget berättar om förstår läsaren att Carl bara är en man som vill ha sex med 

en yngre kvinna men samtidigt behålla sin respektabilitet med ett välbetalt yrke, fru och 

barn. Jaget är förblindad av kärlek i sin beskrivning av Carl men kanske också av den 

respekt som medelklassen inger för henne.    

 Carl blir ändock den person som å ena sidan gång på gång hämmar jagets 

respektabilitetssträvan genom att aldrig vilja skapa ett förhållande med henne och genom att 

få henne att framstå som sexig vilket inte är ett tecken på respektabilitet. Å andra sidan är 

Carl och Gabriella de som frigör jaget genom att ge henne pengar. Pengarna är ett 

maktmedel särskilt gentemot den som inte har pengar. I en annan värld där jaget hade haft 

stort ekonomiskt kapital hade hon inte kunnat köpas ut.   

 Jagets dröm är att bli författare. I essän Ett eget rum (1929) skriver Virginia Woolf att om 
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en kvinna ska skriva skönlitteratur måste hon ha pengar och ett eget rum.
88

 I förordet till 

essän skriver Annina Rabe att rummet inte bara är en fysisk plats utan lika mycket ett 

tillstånd.
89

 När jaget får erbjudandet med pengar av Carl erbjuds hon också möjligheten att 

skriva. Hon får pengarna av Carl med orden från honom att hon kan flytta till Stockholm, 

utbilda sig och skriva. Trots att uppgörelsen är lika mycket en vinning för Carl ger Carl 

henne också ett förtroende och ett erkännande om hennes dröm att skriva. 

 I undersökningen har jag också behandlat hur Bohman väljer att beskriva jagets bostads- 

och hemort Norrköping som en arbetarstad under rubriken ”Arbetararv och arbetarstad”. 

Staden fungerar både som en plats där jaget kan promenera och till viss del kanske bli den 

kvinnliga flanör hon eftersöker men staden innehar också funktionen av att beskriva ett 

arbetararv och en identitet. Det är enbart när jaget tänker på arbetarstaden Norrköping som 

jag upplever henne som solidarisk med sin klass. Hon berättar att hennes mormor satt vid 

vävstolarna i industrilokalerna precis som arbetarförfattaren Moa Martinson gjorde som nu 

står skulpterad vid Arbetets museum i Norrköping. När hon nämner sin mormor är det en av 

få gånger hon berättar om sin familj. De få gånger familjen nämns är det alltid i relation till 

deras identitet som arbetare. Det är också den arbetaridentiteten som hon har ärvt som 

begränsar henne och hennes drömmar. Det är tanken på ”generation på generation av 

arbetare” som får henne att tvivla på att hon är ämnad för eller kommer att göra någonting 

annat än vad hennes familj har gjort. Tvivlet grundar sig i erfarenheter av bildning där 

hennes uppväxt med en kulturlöshet fått henne att känna sig avvikande. Ett behov av att 

bevisa sin rätt att vara i universitetskorridorer och skrivarskolor har gett sig till känna.

 Genomgående i romanen anspelas det på prostitution delvis genom att raden ”Kom du 

glade sjömatros” förekommer i texten flera gånger. När jaget diskuterar kring begreppet 

flanör menar hon också att kvinnor i prostitution i modern tid är motsvarigheten till manliga 

flanörer. Hon kan också antas uppleva sig själv som en offentlig kvinna när hon redan i 

öppningsscenen berättar att hon har täckt för sina fönster med bakplåtspapper eftersom män 

har tittat in på henne. Anspelningen på prostitution och kvinnor i prostitution byggs upp mot 

romanens upplösning där det faktiskt sätts en prislapp på jagets frånvaro. Hon känner sig då 

billig och refererar till pigor med oäkta barn som skickades iväg mot betalning. Den som 

säljer sig själv anses inte respektabel men att ta emot pengarna skulle för jaget innebära ett 

ekonomiskt kapital som i sin tur kan leda till ett förhöjt kulturellt kapital eftersom hon skulle 
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kunna komma in i andra rum tack vare pengarna. Att ta emot pengarna kan således leda till 

ökade möjligheter för att bli och anses respektabel. 
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