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Förord

Att skriva en avhandling är en vindlande resa. Sitt litterära sällskap – förfat-
tarna och deras verk – har man visserligen valt själv, men ändå kan umgänget 
ibland kännas utmanande – i likhet med det verkliga livet. De romaner och 

noveller som jag har umgåtts med under resans gång är inte svårbegripliga, men just 
i sin vardagliga enkelhet har de både berört och inspirerat mig som läsare. Min resa 
startade samtidigt som det nya årtusendet, och nu, många år senare, är det dags att 
blicka tillbaka – med tacksamhet. 

Mitt första tack går till professor emeritus Clas Zilliacus. Tack för att du antog 
uppdraget att bli min handledare, och för det bakgrundsstöd jag fått av dig under de 
många år som mitt arbete har pågått. Tack också till min biträdande handledare fil.dr 
Pia Maria Ahlbäck, som tog tag i mina textsjok och lotsade mig framåt. Du läste på 
djupet och kunde se helheten när jag inte själv såg den, och dina klarsynta och raka 
kommentarer var precis vad jag behövde. Pia, utan din insats skulle jag inte ha kom-
mit vidare med avhandlingen. Ett varmt tack går också till professor Claes Ahlund, 
som tålmodigt stöttat mig under den sista fasen av avhandlingsprocessen. Jag tackar 
också mina förhandsgranskare, docent Åsa Arping vid Göteborgs universitet, profes-
sor emeritus Eva Heggestad vid Uppsala universitet och docent Kristina Malmio vid 
Helsingfors universitet, som också är min opponent.

Att skriva en avhandling är ett ensamt arbete. Därför tänker jag med tacksamhet 
på mina doktorandkollegor vid Åbo Akademi, och på alla de goda samtal som förts 
under forskningsseminarierna och i anslutning till dem. Ulrika Gustafsson blev sär-
skilt viktig, av många olika skäl. För länge sedan, när du ännu var doktorand, tog du 
emot mig på Slottsgatan när Ålandsfärjan lagt till i Åbo hamn, och i ditt kök delade vi 
många goda samtal om litteraturen och livet. Många år senare hjälpte du mitt avhand-
lingsprojekt i hamn genom noggrann och stöttande redigering. Tack för din vänskap, 
Ulrika. Många andra doktorandkollegor har följt mig under åren, tack till er alla. Tack 
särskilt till Maria Lival-Juusela, som delade mitt intresse för Fröken Elna Johansson, 
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till Maria Renman, som blev ett viktigt bollplank under arbetets slutskede och till 
Freja Rudels, som lotsade mig genom de praktiska turerna kring avhandlingen och 
disputationen. Med tacksamhet minns jag också fil.dr Roger Holmström, som vänligt 
och intresserat följde varje doktorand under forskningsseminarierna, och som alltid 
bidrog med initierade kommentarer. 

De första stegen på min forskarbana tog jag vid en forskarkurs vid Göteborgs Uni-
versitet, med professor Beata Agrell, som också senare gett mig värdefulla råd och 
kommentarer – tack! Jag är glad också för allt det utbyte jag haft med doktorander 
från Helsingfors Universitet under årens lopp. Tack till forskningsseminariet Nordica 
och professor Ebba Witt-Brattström, som generöst bjöd in mig och intresserade sig 
för mitt avhandlingsprojekt. Mitt tack går också till fil.lic Maria Antas, min kära vän, 
som är den egentliga orsaken till att jag alls började forska. Tack Maria för att du finns. 

Med tacksamhet tänker jag på alla de finansiärer som gjort det möjligt för mig att 
forska vid sidan av mitt arbete som gymnasielektor. Ett varmt tack går till Victoria-
stiftelsen, som stödde mitt avhandlingsarbete under fyra år av heltidsforskning. Tack 
också till Ålands självstyrelses jubileumsfond, Svenska litteratursällskapets litteratur-
vetenskapliga nämnd, Svenska kulturfondens litteraturvetenskapliga nämnd, Anne-
Marie Cronströms Minnesfond, Kommerserådet Otto A. Malms Donationsfond, Lit-
teraturvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi och 
rektor för Åbo Akademi, som alla bidragit med medel för avhandlingsarbetet.

Också på hemmaplan finns det människor som på olika sätt bidragit till min forsk-
ning. Tack till min arbetsgivare Ålands lyceum och rektorerna Gyrid Högman och 
Marcus Koskinen-Hagman för en flexibilitet som gjort det möjligt för mig att vara 
forskningsledig. Tack också till mina kära kollegor i skolan för den goda vardag vi de-
lat under årens lopp, och för kommentarer på detaljer i min avhandling. Tack till mina 
kära föräldrar, Ragni och Börje Sandberg, som hela tiden uppmuntrat mig, också när 
jag själv undrade om det var värt alltsammans. Tack framför allt till min familj – till 
Erik, Elin, Karin och Marie, som var lågstadieelever när jag började, och som nu är 
unga vuxna. Tack för glada tillrop och för många goda samtal. Och tack Ingemar – 
du har stått vid min sida under alla år, och nu är fältet äntligen fritt för nya äventyr 
tillsammans.

Mariehamn i mars 2017
Eva E. Johansson
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Vinterdagens tidiga skymning tätnade över staden, och ehuru klockan knappast 
var mer än tre, voro de gröna skrivbordslamporna på advokat- och bankirfir-
man Wildfelt & C:os kontor redan tända.

Det var lördag och arbetet hade således bort vara avslutat för en timme se-
dan, men likväl slamrade skrivmaskinen och raspade pennorna lika rastlöst 
som förut. Det hade varit hausse på börsen idag – man levde i bokslutstider och 
luften var full av rykten om gratisaktier och stora dividender – och firman hade 
varit överhopad av inköpsorder.

Inom ljuskretsen, som bildades av de tre lamporna, arbetade tre damer med 
febril iver. Tid efter annan sneglade någon av dem på klockan, men ej ett ord 
växlades. Det enda ljud som förnams var prasslandet då avslutsnotorna lösrevos 
ur blockryggen eller bladen vändes i huvudboken och slamret av skrivmaski-
nen, som framdrevs i ett allt hetsigare tempo. 
   (Ingrid Qvarnström, En gedigen flicka, 1930: 7)

I öppningsscenen i den finlandssvenska romanen En gedigen flicka möter läsaren 
en grupp kvinnliga kontorister på ett modernt Helsingforskontor under börs-
haussens dagar, med slamrande skrivmaskiner, raspande pennor och en inten-

siv koncentration på bokslut och dividender. Det är sent 1920-tal, och i handlingens 
centrum finns bokförerskan Martha, vars känslor börjar kretsa kring den gifta kon-
torschefen. Snart vantrivs hon allt mer med sitt lugna och välordnade vardagsliv, och 
längtar efter kärlek och känslomässig bekräftelse.

Romanen handlar om kontorslivets vardag, men också om kärlek och relationer, 
vilket är typiskt för kontorsromanen, en genre som uppkom i anglosaxisk litteratur 
under slutet av 1800-talet, och som snabbt blev populär i hela västvärlden. Kontorsro-
manerna beskriver kvinnor i en offentlig miljö, och framställer deras yrkesverksam-
het som någonting vanligt och vardagligt. På så sätt representerar de någonting nytt, 

I 
Kontorsromanen och den  
osynliggjorda realismen
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samtidigt som många av dem i realistisk anda riktar en kritisk blick mot samtiden och 
dess samhällsliv.1

Kontorsromanernas föregångare i Norden var Elin Wägners roman Norrtulls
ligan från 1908.2 Under mellankrigstiden skrevs kontorsromaner också i Finland – på 
svenska av May Hartman, Ingrid Qvarnström och Anna Bondestam.3 Kontorsnovel-
ler skrevs under samma tid av författare som Margit Niininen och Ingegerd Lundén. 
Dessa författares kontorsskildringar, romaner och noveller, aktualiseras i denna av-
handling, som studerar kontorsarbetet som ett litterärt motiv, och mellankrigsrea-
lismen som modernitetens uttrycksform.4 Tidigare finlandssvenska författare som 
skildrat kvinnliga kontorister är exempelvis Catri Gripenberg i Det sista brevet (1914) 
och Karin Smirnoff i Under ansvar (1923).5 

Populärkulturen och de kvinnliga läsarna 

Mellankrigstiden var en period av snabb modernisering i samhällslivet. Ett av den 
moderna tidens uttryck var populärkulturen, som nådde Finland under 1920-talet. 
Då strömmade populärkulturella impulser in från utlandet, och allt modernt lockade: 
jazz, film, mode och urbana sällskapsvanor. Populärkulturen inlemmade alla i samma 
symboliska gemenskap, oavsett bakgrund och civilstånd, konstaterar Anu Koivunen i 
Isänmaan moninaiset äidinkasvot (”Fosterlandets skiftande modersansikte” 1995: 44). 
På så sätt bidrog populärkulturen till att traditionella, invanda tankemönster luckra-
des upp, inte minst gällande kvinnans samhällsroll.

1 1931 utkom exempelvis den tyska bästsäljaren Öden bakom skrivmaskinen av Anita Brück i svensk 
översättning, och trycktes i flera upplagor. 1935 översattes den amerikanska romanen Kontorshustrun 
av Faith Baldwin till svenska. I Biblioteksbladet förutspåddes Kontorshustrun många läsare, samtidigt 
som den beskrevs som ”rena smörjan” (1936: 137). Mer komplexa skildringar av kontorsflickor 
under mellankrigstiden var till exempel de tyska författarna Rudolf Braunes Das Mädchen an der 
Orga Privat (1930) och Irmgard Keuns Gilgi – eine von uns (1931). Kontorsromanerna kallas också 
chefböcker, exempelvis av Kristina Fjelkestam i Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 
lesbianer (2002: 40).

2 Samhällskritiken i Norrtullsligan lyfts fram av Eva Heggestad i ”Män må icke under någon 
förevändning taga plats i damkupé” (2010). Romanen filmatiserades 1923, med ett lyckligt slut som 
avviker ifrån romanens (Fjelkestam 2002: 126).

3 Under mellankrigstiden skrevs också finska kontorsromaner, som Sangen tavallisia virkanaisia 
(”Alldeles vanliga tjänstekvinnor” 1937) av Salme Setälä. I Sverige utkom kontorsromaner under 
perioden med titlar som Mellan chefen och skrivmaskinen (1923, av Tyra Hagstrand) och Måndag 
på kontoret (1933, av Bibi Larsson). På 1950-talet kom Astrid Lindgrens kontorsroman Kati på 
Kaptensgatan (Conradson 1988: 61–65).

4 Moderniteten präglade samhällsutvecklingen och den gemensamma kulturella kontexten under 
mellankrigstiden, av sekularism och rationalism, noterar Sven-Eric Liedman I skuggan av framtiden 
(2000). Alex Callinicos noterar i Social Theory (1999: 419–404) att moderniteten har olika 
dimensioner. Den kan betraktas som en filosofisk idé med utgångspunkt i upplysningstiden, som ett 
historiskt utvecklingsskede och som erfarenheten av det moderna samhället.

5 Kontorsarbetet var ett vanligt motiv också i flickböcker. Till exempel den svenska flickboksförfattaren 
Maja Jäderin-Hagfors ger en relativt realistisk bild av arbetslivet och unga kvinnor i kontorstjänst 
(Nordlinder 1994: 147–148). 
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Den kvinnliga kontoristen, eller skrivmaskinsflickan, var en av de första mass-
medialt exponerade yrkesrollerna, som tidigt förekom i populärlitteraturen.6 Kon-
torsflickan beskrevs som en äventyrslysten och frigjord ”jazzflicka”, en ”ungkarls-
flicka”, ”flapper” eller ”garçonne”, som var mer intresserad av kärlek och glamour 
än av sitt arbete, noterar Kristina Fjelkestam i Ungkarlsflickor, kamrathustrur och 
manhaftiga lesbianer (2002: 40).7 

Den populärkulturella bilden av den kvinnliga kontoristen var med andra ord 
rätt så orealistisk och hade inte så mycket med verkligheten att göra. Populärkultu-
rens uppgift var ju också att underhålla och inte att vara kritiskt granskande. Dess-
utom riktade den sig till olika målgrupper, konstaterar Christopher Keep i “The 
Cultural Work of the Type-Writer Girl” (1979: 413, 419). En målgrupp var städernas 
självförsörjande unga kvinnor, som kände igen sina egna drömmar i den populärlit-
terära kontorsflickan. Den andra målgruppen var en manlig publik, som lockades 
till biograferna av underhållande filmer där kontorsflickan framställdes som ett till-
gängligt erotiskt objekt.8

Under mellankrigstiden spreds underhållande och lättlästa kärlekshistorier i 
massupplagor, och de fligaste läsarna fanns bland unga kvinnor i kontors- eller affärs-
tjänst. Kvinnornas ivriga bokläsande noterades också av kultureliten, inte sällan med 
ett visst löje. 1921 beskriver den franska avantgardisten Jean Epstein en typisk parisisk 
vardagsscen på en spårvagn, med läsande maskinskriverskor som är helt uppslukade 
av sina kärleksromaner. Dessa lustfyllda strövtåg på sidorna i en solkig bok är den 
enda känslomässiga näring de unga kvinnorna får, hävdar Epstein.9 I Die Angestellten 
(1930) noterar Siegfried Kracauer att Berlins många lågavlönade kvinnliga kontoris-
ter alltför ofta låter sig vilseledas av masskulturens naiva drömvärld (Kracauer 1981: 
10–11). Också i Finland ironiserar de intellektuella över populärkulturens inverkan på 
sin publik, som när Olavi Paavolainen i Nykyaikaa etsimässä (”På spaning efter nuti- 
 
 

6 Olika beteckningar används: populärlitteratur, underhållningslitteratur, masslitteratur, eller 
förströelselitteratur. Ulf Boëthius i ”Populärlitteraturen – finns den?” (1991: 4–5, 14) noterar att 
populärlitteraturen ibland definieras som en standardiserad, likformig litteratur, ibland som en 
publiktillvänd litteratur med låga litterära anspråk. Populärlitterära romaner utgör ingen enhetlig 
genre, men brukar beskrivas som schematiskt uppbyggda och förenklade till både form och innehåll, 
med en enkel intrig och stereotypa karaktärer.

7 Jazzflicka är den beteckning som används i primärmaterialet.
8 I “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (2001: 383) analyserar filmforskaren Laura Mulvey den 

manliga blicken i film och populärkultur. Med hänvisning till Freud och Lacan talar hon om två 
aspekter av den manliga blicken. Den är objektifierande – den beskär den andras individualitet – 
men den kräver också identifikation och innefattar en idealisering av den andra. Populärkulturens 
blick på kvinnan är således dualistisk; Mulvey talar om ‘scopophobia’: “Hence the look, pleasurable 
in form, can be threatening in content, and it is woman as representation/image that crystallises this 
paradox”.

9 ”On voit quatre fois par jour, dans les tramways, les dactylographes mener paître leur émotions 
élémentaires sur les pages on déroute d’un livre sale et précieusement couvert de paper gris qu’elles 
se repassent aimablemant” (La poésie d’aujourd’hui 1921: 7–8, citat enligt Rainey 2004: 339–340).
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den” 1929) iakttar hur en typisk kontorsflicka fördjupar sin urringning och drömmer 
om Hollywoods filmstjärneliv.10

Den nya populärlitteraturen uppkom till följd av den lägre medelklassens tillväxt, 
i samverkan med tryckteknologins möjligheter till massdistribution av billiga tryck-
saker. Litteratursociologen Christa Bürger beskriver i ”Høj og lav litteratur” (1982: 
44–48) hur litteraturen delades upp i ”hög” konstlitteratur och ”låg” brukslitteratur, 
och hur konstlitteraturen under mellankrigstiden allt tydligare kom att identifieras 
med modernismen. Det ledde till att realistiska författarskap av litteraturkritikerna 
började uppfattas som känslomässiga och anti-intellektuella – även sådana som ti-
digare uppfattats som kvalitetslitteratur.11 Det ser man inte minst på det mottagande 
som många kvinnliga författarskap fick, i synnerhet om de handlade om vardagslivet 
och privatsfären. 

Särskilt kvinnors läsning uppfattades som onyttig och lättjefull, noterar Anders 
Öhman i Populärkultur (2002:12). I den finländska kulturdebatten, oroade sig kulture-
liten över populärkulturens inflytande på sina läsare. När kritikerna betonade behovet 
av inhemska icke-sentimentala romaner med ett moraliskt eller faktamässigt värde, 
var den kritiska udden riktad mot kvinnliga författare och den kvinnliga läsekretsen, 
framhåller Kristina Malmio i ”Populärlitteraturen” (2000: 169, 172). Ändå hade den 
inhemska populärlitteraturen ett brett stöd, i synnerhet under 1930-talet. Man förstod 
nämligen populärlitteraturens möjligheter att stärka den nationella identiteten. Följ-
aktligen riktades de kritiska blickarna framför allt mot utländsk populärkultur.12 

De populära kontorsskildringarna hade en stor publik under mellankrigstiden, 
men det fanns också en annan typ av kontorsromaner, som undersöker kvinnors 
förändrade livsvillkor i det moderna samhället.13 Många av dessa kan hänföras till 
den romangenre som Ebba Witt-Brattström i Dekadensens kön (2007: 283) kallar nya 
kvinnan-litteraturen, med äktenskap, klassmotsättning, moderskap och kvinnligt 

10 Också Kersti Bergroth, som själv skrev populärlitteratur under pseudonym, ironiserade över sina 
egna potentiella läsare. I en av sina texter beskriver hon sömmerskornas och försäljningsbiträdenas 
”oskuldsfulla hjärtan” och hur populärlitteraturen fylls av en ”otämjd sömmerskeglöd” (Bergroth 
1952, 156; citat enligt Tarkka 1980: 136, min översättning).

11 Populärlitteraturens samhällsfunktion bör inte underskattas, framhåller Bürger (1982: 47). Dess 
imaginära bilder av social harmoni bearbetar kulturens motsättningar och rädslor, medan 
konstlitteraturen skapar kompensatoriska strukturer. Jag håller med Bürger om att populärlitteraturen 
inte bör avfärdas som enkel underhållning. Här är min poäng dock helt enkelt att litteraturkritikerna 
använt beteckningarna populärroman, förströelseroman och underhållningslitteratur för att 
nedvärdera vissa författarskap.

12 En nationalistisk anda präglade vissa delar av kulturlivet. Så föreslog Eino Railo i finska 
författarförbundet 1934 att Finland borde skyddas mot jazz och annan ”negerkultur” och göras 
kulturellt självförsörjande, noterar Juhani Niemi i ”Kapitalismin noidankehä” (”Kapitalismens onda 
cirkel” 1999: 341–342). 

13 Kännetecknande för kontorsromanerna är deras fokus på enskilda karaktärers situation i en vardag 
som präglas av samhällets modernisering. Handlingens tidsförlopp är avgränsat och karaktärernas 
antal är begränsat.
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sexuellt begär som centrala teman.14 Den utvecklades ur det sena 1800-talets kvinno-
romaner, i den breda fåran av kritiskt granskande samhällsrealism i 1900-talets lit-
teratur.15 Det är i nya kvinnan-litteraturens anda som de kontorsskildringar är skrivna 
som jag granskar i denna avhandling.

De romaner och noveller som utgör avhandlingens primärmaterial kretsar kring 
det moderna stadslivet och kontoret som arbetsplats i mellankrigstidens Finland. 
Merparten av dem är realistiska kontorsskildringar, skrivna av kvinnliga författare. 
Det gäller romanerna Bara en kontorsflicka (1924) av May Hartman, En gedigen flicka 
(1930) av Ingrid Qvarnström och Fröken Elna Johansson (1939) av Anna Bondestam. 
Det gäller även ett antal noveller: ”Gideon Lundströms frimärken” (Sökare och syn
dare, 1931) av Margit Niininen samt ”Deklaration” och ”Bara ett småstadsöde” (Barn, 
kvinnor och tjänstefolk, 1937) av Ingegerd Lundén. 

I materialet ingår även texter skrivna av tre manliga författare: Allan Tallqvists rea-
listiska roman Stålets sång (1936), som till stora delar utspelar sig i kontorsmiljö, och 
de modernistiska novellerna ”Josef och Sussan” (Medborgare. Andra delen, 1940) av 
Elmer Diktonius och ”Standard” (Dusch, 1934) av Ralf Parland, som via sina kvinnliga 
karaktärer indirekt anknyter till kontorsarbetet.

1 . 1  Sy f te ,  meto d  o ch  te or i

Syftet med avhandlingen är att undersöka mellankrigstidens finlandssvenska realism 
med utgångspunkt i kontorsarbetet som litterärt motiv. I en mer övergripande me-
ning är syftet att framhålla det realistiska berättandet som en av modernitetens pro-
duktiva berättarstrategier – också efter modernismens genombrott. 

Kännetecknande för det realistiska berättandet är att det beskriver vardagslivet 
som en del av ett större samhälleligt skeende. Det gäller även de studerade kontors-
skildringarna: de utforskar inte bara de enskilda kvinnornas livsöden, utan även det 
finländska samhällslivet och kulturens modernisering. De lyfter fram den nya kvin-
nans samhällsroll, som även innefattar ett dilemma – brytningen mellan den traditio-
nella idealistiska kvinnosynen och en modern kvinnlighet.

I avhandlingens första kapitel, ”Kontorsromanen och den synliggjorda realismen”, 
behandlar jag metodiska och teoretiska spörsmål kring realistiskt berättande, för att 
sedan fråga efter orsakerna till realismens marginalisering under det tidiga 1900- talet. 
I syfte att kontextualisera analyserna lyfter jag fram det litteraturhistoriska samman-

14 Den svenska nya kvinnan-litteraturens främsta representant är Elin Wägner, noterar Witt-
Brattström.

15 Mellankrigstidens kvinnliga protagonister kan enligt Fjelkestam kategoriseras enligt decennium. 
I svenska tjugotalsromaner syns ett expressionistiskt inflytande, med protagonister som ägnar 
sig åt konstnärligt skapande eller självuppgivande kärlek. Trettiotalsromanerna präglas därmot 
av vardaglig saklighet (Fjelkestam 2002: 85, 178). Liknande tendenser finns enligt Maria Lival-
Lindström i Mot ett eget rum (2009: 270) i den finlandssvenska litteraturen. Protagonisten Vega 
Maria Hagar Olssons Chitambo (1933) är i många stycken representativ för det expressionistiska 
1920-talet, medan Elna i Fröken Elna Johansson representerar det sakliga 1930-talet.
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hanget, och gör även en historisk tillbakablick på mellankrigstidens kultur och sam-
hälle. 

I det andra kapitlet, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”, inleder jag analysen 
av realismens modus, dess berättartekniska särdrag. Med utgångspunkt i kontors-
romanerna Bara en kontorsflicka, En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson under-
söker jag hur berättandets narrativa kausalitet konstrueras, och hur mångstämmig-
het skapas. Den kausala struktur som byggs upp i kontorsromanerna utgår från de 
kvinnliga protagonisternas perspektiv. I den avslutande delen av kapitlet kontrasteras 
det kvinnliga perspektivet på kontoristernas vardag mot det manliga perspektiv som 
tillämpas i fabriksromanen Stålets sång. Att händelseförloppet inte domineras av en 
entydig kausal logik, och att dess utgång inte är determinerad är enligt mitt synsätt av-
görande för berättelsens dynamik. Jag undersöker därför i vilken grad det realistiska 
berättandets tendens till harmonisering motverkas av berättelsernas mångstämmig-
het, av ett samspel mellan olika röster. 

Efter att ha fokuserat på realismens modus övergår jag i det tredje kapitlet, ”Berät-
tandets etos i realistiska kontorsskildringar”, till en analys av samma romaner ur ett 
etos-perspektiv. Jag beskriver realismens etos som affirmativt till mimetisk gestaltning 
– till berättandet som verklighetsrepresentation. Jag syftar på det nära sambandet mel-
lan realistiskt berättande och verklighetsavbildning, mimesis, och menar att författa-
rens val att skriva en vardagsnära, kausalt sammanhållen berättelse är ett uttryck för en 
estetik. Den realistiska berättelsen har ett specifikt förhållningssätt till språket som sitt 
konstnärliga medel – lika väl som det modernistiska berättandet har det. 

Med stöd i denna tanke analyserar jag hur kontors romanerna gestaltar de självför-
sörjande kvinnornas situation. Framför allt uppmärksammar jag de kvinnliga prota-
gonisterna och deras sociala identitet – med utgångspunkt i Pierre Bourdieus habi-
tusbegrepp. Perspektivet är feministiskt: jag kontrasterar olika kvinnlighetsdiskurser, 
dels en traditionell idealistisk, dels en modern individualistisk diskurs om kvinnlig-
het. 

I novellanalyserna i kapitel fyra och fem går jag vidare med frågan om berättarauk-
toritet. Fokus är på de förändringar som är på gång under mellankrigstiden, och som 
jag ser som en följd av det kulturella tryck som moderniteten utövar på den realistiska 
berättelsens modus. I det fjärde kapitlet, ”Berättandets modernistiska förskjutning”, 
undersöker jag den självreflexiva och anti-auktoritära berättarinstansen i de moder-
nistiska novellerna ”Josef och Sussan” och ”Standard”. Modernismens berättarhåll-
ning kontrasteras i det femte och sista kapitlet, ”Krackelerande realism”, mot den rea-
listiska berättarinstansen i novellerna ”Deklaration”, ”Ett småstadsöde” och ”Gideon 
Lundströms frimärken”. I två av novellerna ser jag tendenser till en krackelering av 
berättelsens kausala ordning och dess auktoritativa centrum, berättarinstansen.
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Mimesis och realism

När man i litteraturhistoriska sammanhang talar om realismen i bestämd form, syftar 
man vanligen på den klassiska 1800-talsrealismen. Då tänker man sig realismen som 
en tidsmässigt avgränsad litterär strömning. Som Anker Gemzøe noterar i ”Moder-
nisme og mimesis” (2003: 49–50), kan realismen dock även ses som en narrativ form 
som förekommer under olika historiska epoker.16 Med realism avses ibland ett sätt att 
skriva, ibland ett sätt att läsa, och ibland ett sätt att förhålla sig till verkligheten.17 Där-
för är det också nödvändigt att precisera hur begreppet används i en given kontext. 

Det är knappast möjligt att diskutera realism utan att beakta sambandet mellan 
realistiskt berättande och mimesis (avbildning). Det realistiska berättandet griper 
nämligen tillbaka på den antika mimetiska litteraturens strävan efter sannolikhet, all-
mängiltighet och förebildlighet. Till bilden hör att realismbegreppet ofta används i be-
tydelsen ”verklighetslikhet”  eller ”sannolikhet”, som om det vore synonymt med mi-
mesis, även om alla språkliga gestaltningsformer de facto har en mimetisk aspekt, inte 
bara realismen. Min uppfattning är att det inte räcker med att definiera realismen som 
verklighetsrepresentation, eftersom det leder till oklara gränser mellan exempelvis re-
alism och modernism.18 När man likställer realism och mimesis blir det problematiskt 
att definiera skillnaden mellan realismen och andra mimetiska framställningsformer. 

Realismforskningens tolkning av mimesisbegreppet varierar beroende på om den 
utgår ifrån Aristoteles eller Platon, noterar Jørgen Holmgaard i ”Realisme og narra-
tivitet” (1996: 135–136, 139–140). Platons mimesisbegrepp syftar på verkligheten ”som 
den är”, medan Aristoteles framhåller berättandets retoricitet, och kopplingen mellan 
mimesis och genrekonventioner. Aristoteles ser litteraturens bild av verkligheten som 
ett resultat av stilisering och förenkling. Enligt detta synsätt syftar mimesis snarast på 
”det som skulle kunna hända”, det som uppfattas som rimligt. Den retoriska aspekten 
av mimesis betonas exempelvis av Stephen Halliwell i “Aristotelian Mimesis Between 
Theory and Practice” (2012: 7, 11), och även av Michel Riffaterre i Fictional Truth (1990). 
Riffaterre (1990: 2) noterar att det realistiska berättandets kausalitet bygger på föreställ-

16 En strömning är en epokalt baserad konstnärlig tendens, som finns i olika varianter och genomgår 
olika faser, med en växlande grad av dominans (Gemzøe 2003: 54). Karkama (1994: 9) använder 
istället beteckningen tendens, för att markera att kategoriseringarna uppstår i efterhand, medan den 
estetiska verksamheten inte har tydliga gränser mellan olika uttrycksformer. Exempelvis realism, 
romantik och modernism kan samspela inom ramen för ett och samma verk.

17 Man bör även beakta att realism har olika syftning beroende på språkområde. Det sena 1800-talets 
realism i anglosaxisk litteratur likställs snarast med naturalism, eller det moderna genombrottet i 
Norden (se exempelvis Bjørhovde 1987: 66). Realismen uppfattas som motsatsen till ‘romance’, ett 
berättande av mer melodramatisk karaktär. 

18 Ett exempel är Toril Mois definition av realism i Henrik Ibsen and the Birth of Modernism (2006: 
67). Realismen likställs med verklighetsrepresentation, utan någon vidare precisering, och det 
fortsatta resonemanget illustrerar otillräckligheten hos en så öppen definition. Moi konstaterar 
exempelvis: “James Joyce’s Ulysses is surely not less realistic than Honoré de Balzac’s La Cousine 
Bette”. Dessutom talar hon om “Ibsen’s linguistic modernism”, och beskriver honom som både realist 
och modernist (2006: 24, 34). Mer klargörande vore det att tala om Ibsens modernitet, och att lyfta 
fram naturalismen som referensram.
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ningar om sannolikhet, och att det inte kan likställas med verklighetens kausalitet: “[V]
erisimilitude is found in consecution rather than in the mimesis superimposed on it. It 
is therefore analyzed as a special instance of motivation, that is, as a compellingly visible 
coherence in the sequence of causes and effects”. 

I avhandlingen analyserar jag det realistiska berättandets mimetiska aspekter ut-
ifrån det aristoteliska mimesisbegreppet, med utgångspunkt i ovanstående forskare. 
Jag tar fasta på det realistiska berättandets konventioner, och att varje berättelse bör 
läsas i relation till genre och kulturellt givna språkliga koder. Som jag ser det, bör det 
realistiska berättandet i första hand definieras utifrån dess berättartekniska särdrag, 
dess modus. Å andra sidan kan man inte heller bortse från det som Frederic Jameson 
i The Antinomies of Realism (2013: 5–6) kallar realismens epistemologiska perspektiv, 
det realistiska berättandets mimetiska anknytning till sin samtid. Liksom Beata Agrell 
i ”Teori och läsning” (2002: 39) är jag kritisk till en litteraturanalytisk praktik som inte 
beaktar den litterära textens historiska och kulturella funktionssammanhang. Också 
Toril Moi påtalar i Henrik Ibsen and the Birth of Modernism (2006: 22) behovet av 
kontextualisering, och menar att estetiska begrepp alltför ofta används lösryckta från 
sitt kulturhistoriska sammanhang. Hon hävdar att den modernistiska estetikens be-
grepp alltför långt definierat modern litteraturforskning, utan medvetenhet om pre-
misserna för den egna kritiska ansatsen.19 Det finns med andra ord ett behov av fort-
satt förnyelse av realismforskningen.

Varje definition medför förenkling, och det går inte att undgå någon form av ka-
tegorisering och avgränsning.20 Om syftet är att visa på vad som förenar realism från 
olika perioder, bör definitionen dessutom vara så öppen att den ger utrymme för va-
riation och förändring. I The Concept of Modernism (1990: 195) föreslår exempelvis 
Astradur Eysteinsson en definition som sammanför det mimetiska perspektivet med 
formella kriterier. Han beskriver realismen som en mimetisk, oftast narrativ bearbet-
ning av en objektiv verklighet, i vilken vardagsspråket och etablerade kulturella repre-
sentationsformer tas i bruk på ett estetiskt medvetet sätt. 

Liksom Susan Rubin Suleiman i Authoritarian Fictions (1983: 14) uppfattar jag 
realismen som en övergripande narrativ genre, som förändrats över tid. Genrerna är 
historiskt definierade, men också dynamiska och föränderliga: “The construction of a 
generic model that allows us to read certain well-known works in a new perspective, 
or that allows us to ‘regroup’ works differently than before, is a theoretical activity 

19 I sin läsning av Ibsens författarskap framhåller Moi estetikens idéhistoriska kontext: “In this book I 
have tried to find a way to understand Ibsen’s works that engages with questions of form, style, tone, 
and aesthetic tradition without neglecting their cultural and historical significance. Works of art are 
not produced in cultural vacuum. The fact that some of them transcend their own circumstances and 
still speak to us does not turn them into eternal expressions of essential humanity: their historicity is 
part of their continuing appeal to us” (Moi 2006: 6).

20 Den klassiska 1800-talsrealismen med författare som Balzac, Dickens, Tolstoj och George Eliot 
har en dominerande berättarröst och intrikata kausalkedjor, enligt den tidens ideal. Kausaliteten i 
modern realism från sent 1900-tal har däremot en mer additiv struktur, där uppgiften att etablera 
berättelsens kausalitet i allt högre grad blivit läsarens (Holmgaard 1996: 147, 153).
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that operates on an already constituted, historical field” (Suleiman 1983: 14–15). I den 
moderna litteraturen har den klassiska realismen från 1800-talet följts av olika utveck-
lingslinjer: naturalism och nysaklighet, och olika former av idealistisk realism.21 

Även om genrebegreppet har en klassificerande innebörd, bör man alltså notera 
att genrerna som sådana inte är några fixerade kategorier. Det är avvikelserna ifrån 
givna genremönster som gör ett verk särskilt intressant, betonar Suleiman (1983: 8): 
“the more narrowly a work conforms to the ‘rules of the genre,’ exhibiting no ‘deviant’ 
or original elements […] the less interesting it becomes.” Jean-Marie Schaeffer i ”Från 
text till genre” (1997: 238) är inne på liknande tankegångar. Han framhåller att begrep-
pet genre har två betydelser: det syftar på en form av klassifikation, men också på en 
process i vardande, en genretransformation. En stor del av litteraturen är genredubb-
lerande, den reproducerar givna genremönster, men det finns också genretransforme-
rande, nyskapande texter inom varje genre. 

Ofta beskrivs realismen ändå som verklighetsskildring, som en mimetisk framställ-
ningsform, och för realismteorins del ger det en del ideologiska följdproblem. Även 
om den realistiska berättelsen anknyter till verkligheten genom ett mimetiskt förhåll-
ningssätt, kan den rimligtvis inte göra anspråk på att återspegla den ”sanna” verklighe-
ten. Varje berättelse måste beakta att ”verklighet” är något mångtydigt och svårfångat 
och att varje beskrivning är perspektiverad och intressedriven. En berättelse kan inte 
fånga verkligheten som sådan, den artikulerar alltid någons verklighet. Ändå har det 
realistiska berättandet ideologiserats på olika sätt under olika tider. Under 1930-talets 
realismdebatt hyllades realismen av marxisterna Georg Lukács och Bertolt Brecht som 
verklighetsskildring, och som socialismens redskap (”Det gäller realismen”. Lukács/
Brecht. En 30talsdebatt rekonstruerad av Lars Bjurman 1975).22 Lukács teori utgår från 
att ”verkligheten” som sådan kan återspeglas i konsten, och förutsätter att realismen 
är skickad att gestalta den mänskliga tillvarons ”normalitet” (Eysteinsson 1990: 22, 
24).23 Lukács förankrar sitt normalitetsbegrepp i en socialistisk samhällsideologi – med 
avgörande följder för litteraturens utveckling i Europas socialistiska stater. Att social-
realismen under 1940-talet upphöjdes till litterär doktrin i det kommunistiska Europa 
påverkade för sin del inställningen till realismen i väst, där litteraturens frihet från 
samhällelig kontroll var ett självklart värde (Eysteinsson 1990: 179). På 1960-talet ledde 

21 Realistiska romaner kategoriseras också i subgenrer enligt tema; som exempelvis äventyrsroman, 
tendensroman eller kontorsroman.

22 I likhet med många andra litteraturkritiker under mellankrigstiden – som Auerbach och Trilling 
– såg Lukács den expressionistiska modernismen som ett hot mot den traditionella västerländska 
humanismen (Eysteinsson 1990: 24–25). Modernismen rubbar föreställningarna om det normala, 
menar kritikerna: “creating a sense of chaos in its depiction of the word, and […] causing a 
perceptual crisis in the receiver.” Enligt Lukács kastas kulturen in i ett kaos: “modernists reduce 
social reality to nightmare and portray it as an angst-ridden, absurd world, thus depriving us of any 
sense of perspective.”

23 Lukács betonade litteraturens pragmatiska funktion på ett sätt som skapade en motsatsställning 
mellan realism och avant-garde (Eysteinsson 1990: 186). I följande led resulterade detta i att 
1900-talets litteratur delades upp i två kategorier – i realism och modernism. 
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det marxistiska inflytandet på västerländsk litteraturteori å sin sida till en förskjutning 
av perspektivet, och realismen började uppfattas som en borgerlig maktdiskurs. Detta 
synsätt dominerar litteraturteorin än idag. Uppfattningarna om realismens ideologiska 
kopplingar är således motsägelsefulla; än har den hyllats som revolutionär, än har den 
kritiserats för borgerlig konservatism.

Min förståelse av realismen har tagit intryck av den dialektiska syn på realism 
som företräds av forskare såsom Frederic Jameson och Pertti Karkama. I Kirjallisuus 
ja nykyaika (”Litteratur och samtid” 1994) beskriver Karkama ett spänningsförhål-
lande mellan motsatta tendenser inom den realistiska litteraturen, mellan en altruis-
tisk människosyn och en modernitetens rationalism (Karkama 1994: 22, 139).  Jameson 
(2013: 3, 5–6) beskriver den realistiska berättelsen som en hybrid som inte enbart har 
ett estetiskt syfte, utan även förväntas ha verklighetsanknytning, och konstaterar att 
en analys måste beakta både de estetiska och de epistemologiska anspråken. Han 
framhåller att realistiskt berättande innefattar ett visst motstånd mot historisk föränd-
ring, eftersom realismen har den sociala verklighetens soliditet som sin ontologiska 
utgångspunkt. Dock finns det också ideologisk mångfald inom realismen, som kom-
mer till uttryck i dess mångstämmighet.

Trots realismens förändringsprocesser under 1900-talet och trots dess komplexitet 
har den i modern litteraturforskning i hög grad lästs genom en mimesiskritisk lins. 
Det kritiska synsättet formades under efterkrigstiden med den modernistiska este-
tiken som grund, och befästes inom den poststrukturalistiska litteraturteorin. Den 
realismkritiska teorin tog avstånd från realismens sammanhållna handlingsförlopp 
och dess psykologiserande karaktärsgestaltning, och såg den mimetiska ordningen 
som ideologiskt definierad. 

Den dominerande föreställningen att all realism har en konservativ ideologisk 
grundsyn ger en skev och alltför snäv bild av dess mångfald, konstaterar Pertti Karkama 
i ”Realismista” (1998: 72–73). Under historiens gång har det funnits realistiska romaner 
av olika schatteringar, från idealistisk nationalism och fascism till anarkism och socia-
lism. Suleiman (1983: 243) betonar att man inte kan visa på något samband mellan rea-
lismen som en narrativ form och någon viss auktoritär ideologi: “Representation and 
verisimilitude are not, by their very nature, repressive and authoritarian; neither is the 
novel. It all depends on the use to which they are put, by writers and by readers.”

Modus och etos som analytiska perspektiv

Som jag konstaterar ovan, är det alltför förenklat att likställa realismen med verklig-
hetsavbildning. Ändå kan man inte heller bortse ifrån att det realistiska berättandet 
beskriver verkligheten i sin samtid. En realismdefinition bör således utgå från det 
realistiska berättandets modus, dess särskilda kännetecken som narrativ form, men 
samtidigt också beakta att realistiska berättelser även anknyter till verkligheten på ett 
mimetiskt sätt. 

I denna avhandling argumenterar jag för att en mångsidig bild av det realistiska 
berättandet endast kan uppnås om man beaktar både realismens formella särdrag och 
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dess mimetiska ansats. Detta har format mitt val av analytisk metod. Jag anlägger två 
perspektiv på den realistiska berättelsen som modus och som etos: som en narrativ 
metod och som en hållning till berättandet. 

Eftersom jag anser att både realismens modus och dess etos bör framhållas sida vid 
sida, analyserar jag samma romaner ur olika synvinkel i avhandlingens två inledande 
kapitel. Som jag nämnt tidigare, undersöker jag i den första delanalysen det realis-
tiska berättandets modus i tre kontorsromaner, med fokus på narrativ kausalitet och 
mångstämmighet. Därefter går jag vidare till en kontextualiserande läsning av samma 
romaner, med utgångspunkt i det jag kallar det realistiska berättandets etos. Enligt an-
tropologen Clifford Geertz (1968: 303, 305) är etos en kollektiv hållning, ett vedertaget 
sätt att leva i en viss kultur. Mer avgränsat syftar etos på den enskilda individens mo-
raliska karaktär och föreställningar. Etos handlar om livets ton, karaktär och kvalitet, 
dess moraliska och estetiska stil och form. Jag använder etos i en särskild betydelse, för 
att beteckna ett konstnärligt förhållningssätt; hos realismen en affirmativ, bejakande 
hållning till berättelsen som kommunikationsform.24 Det realistiska berättandets etos 
anknyter med andra ord till dess mimetiska grundhållning.25

I etoskapitlet undersöker jag hur diskursivt utrymme fördelas mellan olika röster 
– med utgångspunkt i tanken att berättarinstansen är bärare av berättelsens etos.26 
Härvid är frågan om den realistiska berättelsens mångstämmighet central. Jag ana-
lyserar hur kontorsromanerna gestaltar erfarenheter och intressen i konflikt, och hur 
motstridiga röster och ståndpunkter hanteras. 

Mångstämmighet och kvinnors röster

Varje berättelse är, som Michail Bachtin säger i ”Frågan om talgenrer” (1997: 211, 234), 
genomvävd av adressivitet. Den förbereder och föregriper sitt svar: ”Varje yttrande är 
en länk i en mycket komplext organiserad kedja av andra yttranden” (Bachtin 1997: 
212). Redan i berättelsens tilltal finns motpartens reaktioner och förbehåll inskrivna. 
Det innebär att den dialogiska processen inte endast är verksam mellan olika röster 
inom texten, utan även mellan texter, som ett samtal över tid och rum. Också Kar-
kama (1994: 8–9), som skriver om den finska litteraturens modernisering, framhåller 
att litteraturen är ett dialogiskt relationsfält mellan traditioner, genrer, författarskap 
och enskilda verk. I den litterära offentligheten avgörs vilken litteratursyn och vilken 
litteraturhistoria som kanoniseras. 

24 Genom sin affirmativa hållning utgår det realistiska berättandet ifrån att språkets estetiska och 
kognitiva aspekter är förenliga – något som modernismen ifrågasätter.

25 Det grekiska ordet ethos översätts i många sammanhang med ”karaktär”, och det är så etosbegreppet 
i första hand används i litteraturanalytiska sammanhang. Exempelvis Lars-Åke Skalin beskriver i 
”Karaktärer och perspektiv” (2003: 125) etos som ”en uppsättning personlighetsbestämmande 
egenskaper, vilka kan medverka till att forma den handlande människans öde”. Inom retoriken 
syftar etos på talarens trovärdighet, vilket ligger närmare min tillämpning av begreppet. Båda 
tillämpningarna har sitt ursprung hos Aristoteles.

26 Med diskursivt utrymme avser jag det textutrymme en viss karaktär ges att uttrycka sig eller komma 
till tals, i dialog eller genom fokalisering.
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Jag framhåller det realistiska berättandets kritiskt granskande och emancipato-
riska perspektiv, och det som kan kallas dess reparativa tilltal. Uttrycket reparativ 
läsning har lanserats av Eve K. Sedgwick inom en affekt-teoretisk ram i den queer-
teoretiska antologin Novel Gazing (1997: 2, 5–28). Litteraturen bör, hävdar Sedgwick, 
i första hand ses som ett identitetsskapande eller självprövande projekt, och i andra 
hand som medel för ideologisk dominans och manipulation. Litteraturen bör alltså i 
första hand förstås som ett kunskapssökande, eller en kunskapsform. Av den orsaken 
hävdar också jag att den postmodernistiska mimesiskritiken bör kompletteras av ett 
reparativt perspektiv som fokuserar på litteraturens kunskapsproducerande och iden-
titetsskapande kvaliteter. 

Min uppfattning är att den realistiska berättelsen öppnar sig väl för reparativ läs-
ning just på grund av dess underliggande etos och dess affirmativa förhållningssätt till 
det mimetiska berättandet. Realismen har sin styrka som narrativ form i de kvaliteter 
som Sedgwick framhåller: förmågan att skapa och kommunicera kunskap om samhäl-
leliga förhållanden, och att bearbeta frågor om identitet och subjektivitet. Det realis-
tiska berättandet grundar sig på en föreställning att världen är en kollektiv värld, eller 
som Eysteinsson säger: “Realism is a mode of writing in which the subject ‘comes to 
terms with’ the object, where the individual ‘makes sense’ of a society in which there is 
a basis of common understanding” (1990: 195). Den realistiska berättelsen är dialogisk, 
den för ett samtal om verkligheten som en gemensam angelägenhet. Därvid gäller det 
att beakta att varje beskrivning av verkligheten är förbunden med ett värdeperspektiv, 
och att en analys alltid bör fråga efter vem som definierar den, och i vilket syfte. 

För att förstå den litterära utvecklingen och hur dess kanon formuleras, måste man 
granska estetiken och dess bakomliggande värderingar ur både ett ideologiskt och 
ett sociologiskt perspektiv (Bürger 1982: 44). Historiskt sett domineras litteraturen 
i hög grad av ett manligt perspektiv, som Simone de Beauvoir noterar i sin klassiska 
sociologiska studie Le Deuxième sexe (1949, på svenska Det andra könet 2002: 197). De 
kulturella myterna framställer kvinnan ”såsom hon framträder för mannen”, inte så 
som hon ser på sig själv, skriver de Beauvoir. I myterna är kvinnan mannens negation, 
allt det han inte är, och på så sätt också en grund för hans självförståelse. Följden är att 
kvinnan för egen del har svårt att känna igen sig i de bilder som kulturen förmedlar 
av henne. 

Luce Irigarays psykoanalytiskt grundade teori i Éthique de la différence sexuelle (1984, 
på engelska An Ethics of Sexual Difference 1993) bygger vidare på de Beauvoirs analys. 
Irigaray utgår från Platons mimesisbegrepp, som upprättar en dualitet mellan förnuftet 
som en manlig aspekt av tillvaron och känslan som en kvinnlig aspekt. Platonsk filosofi 
nedvärderar känslan och sinnligheten och ser dem som tillhöriga en mimetisk aspekt 
av lägre rang, ”eikasia”, framhåller Irigaray. Enligt Platon bör mimesis underordnas det 
manliga förnuftet, det vill säga logos. I Speculum de l’autre femme (1974, på engelska Spe
culum of the Other Woman 1986) hävdar Irigaray att den kulturella bilden av kvinnan 
är en manlig projektion, bortom kvinnors inflytande. Kvinnan förväntas fungera som 
mannens symboliska hem, medan hon själv förblir utan egen plats. Hennes erfarenhe-
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ter hänvisas till en plats utanför språket, och det innebär inte bara en kulturell hemlös-
het, utan också ett mimetiskt utanförskap, framhåller Irigaray.27

Simone de Beauvoirs och Luce Irigarays feministiska analys förhåller sig till en lång 
tradition av manlig litterär hegemoni. Det gör även Susan Sniader Lanser i  Fictions 
of Authority (1992: 6, 8–9, 15) när hon analyserar hur kvinnliga författare skapat tro-
värdighet för den kvinnliga berättarrösten under olika litterära epoker. I litteraturen 
pågår en dragkamp om mimesis, och om vilka slags röster som är sannolika, menar 
Lanser. Manligt definierade berättarröster kan falla tillbaka på det slags auktoritet 
som vedertagna sanningar representerar, medan kvinnliga berättarröster måste för-
handla sig till trovärdighet. Till skillnad från Irigaray anser dock Lanser att det är möj-
ligt att anpassa de retoriska strategierna så att kvinnliga röster ges berättarauktoritet. 
I bakgrunden finns olika synsätt på mimesisbegreppet. Irigaray tar sin utgångspunkt 
i ett platonskt mimesisbegrepp, medan Lansers analys utgår från Aristoteles mimesis-
definition, vars tyngdpunkt ligger på berättandets retoricitet. Det mimetiska kopplas 
därigenom samman med vad som allmänt uppfattas som trovärdigt och verklighets-
likt, vilket gör berättarröstens auktoritet till en fråga om genrekonventioner, inte om 
sanning i absolut mening (Holmgaard 1996: 135).

Hur konstrueras diskursiv trovärdighet i den realistiska berättelsen? Vad är ett tro-
värdigt kausalt förlopp? I vems intresse talar berättaren? Vilket utrymme bereds för 
olika motstridiga perspektiv på ett handlingsförlopp, och på vems villkor konstrueras 
bilden av kvinnan? Bland annat dessa frågor ligger till grund för min analys av de 
realistiska berättelsernas modus. I likhet med Lanser ser jag den litterära traditionen 
som ett område för förhandling om mimesis, om genreförväntningar och om vilka 
slags berättelser som är trovärdiga och sannolika. 

Där det finns genuskonflikter eller ideologiska spänningar, där finns det också 
dubblerade röster och starka undertexter. Som jag ser det, är det en väsentlig anled-
ning till den realistiska berättelsens ambivalenser, dess narrativa dissonanser. I den 
mån som berättelsen ger diskursivt utrymme åt både kulturellt dominanta och un-
derordnade röster, ökar också de narrativa spänningarna. Samtidigt är det just i detta 
som det realistiska berättandets frigörande potential finns. Genom att lyfta in under-
ordnade röster kan berättelsen bidra till att förändra normerna för både det mimetiskt 
trovärdiga och det socialt accepterade.

1 .2  Mater i a l  o ch  b a kg r und 

I avhandlingen analyserar jag romaner och noveller skrivna mellan 1924 och 1940. I 
centrum står tre kontorsromaner, av vilka den tidigaste är Bara en kontorsflicka av May 
Hartman, utgiven 1924. En gedigen flicka av Ingrid Qvarnström utgavs 1930 och Fröken 
Elna Johansson av Anna Bondestam 1939. De representerar inget urval – tillsammans 

27 Irigarays teori om kvinnan som mannens symboliska ”plats” är en utgångspunkt för Lival-
Lindströms (2009: 41) analys av protagonisten Elna i Fröken Elna Johansson.
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utgör de tre romanerna den finlandssvenska litteraturens samlade utgivning av realis-
tiska kontorsromaner under mellankrigstiden. I materialet ingår dessutom ytterligare 
några verk, en roman och några noveller. Samtliga av primärmaterialets berättelser 
anknyter till kontorsmiljön och till kvinnliga kontorister, mer eller mindre tydligt.

Liksom i kontorsromanerna utspelar sig handlingen i Allan Tallqvists realistiska 
roman Stålets sång (1936) till stora delar på ett kontor. Romanens plats i primärmateri-
alet motiveras av att den till skillnad från de övriga romanerna har en manlig protago-
nist, med kvinnliga kontorsanställda som viktiga sidokaraktärer. Bland primärmate-
rialets noveller är tre realistiska: ”Gideon Lundströms frimärken” av Margit Niininen 
(Sökare och syndare, 1931) och novellerna ”Ett småstadsöde” och ”Deklaration” (Barn, 
kvinnor och tjänstefolk, 1937) av Ingegerd Lundén. Två av dessa, ”Gideon Lundströms 
frimärken” och ”Deklaration”, kretsar kring kontorsarbetet och arbetsplatsens relatio-
ner. Kontorssysslor har en central plats också i ”Ett småstads öde”, vars handlingsför-
lopp omfattar en längre tidsrymd än de övriga novellerna.

Två noveller är modernistiska: ”Standard” av Ralf Parland (Dusch, 1934) och ”Josef 
och Sussan” av Elmer Diktonius (Medborgare. Andra delen, 1940). Dessa novellers 
anknytning till kontorsmiljön är endast indirekt. I båda figurerar en arbetslös kvinnlig 
kontorist, i ”Josef och Sussan” som en av protagonisterna, och i ”Standard” som en 
sidokaraktär. 

Av de realistiska författarna är Anna Bondestam (född Elfving, 1907–1995) den 
mest kända, framför allt som arbetarförfattare. Många av hennes romaner och novel-
ler tar sin utgångspunkt i hennes österbottniska arbetarklassbakgrund, även om de-
butromanen Panik i Rölleby (1936) utspelar sig i 1700-talsmiljö. Barndomsskildringen 
Klyftan (1946) och de två romanerna om Jakobstads industrialisering, Vägen till sta
den (1957) och Stadens bröd (1960), är hennes mest kända verk, medan Fröken Elna 
Johansson (1939) först uppmärksammades i Maria Lival-Lindströms avhandling Mot 
ett eget rum (2009). Bondestam var verksam också som litteraturkritiker, översättare 
och forskare i arbetarhistoria.28

Ingrid Qvarnström (född Norrmén, 1891–1968), författare till En gedigen flicka 
(1930), var i trettio år redaktör för kvinnotidskriften Astra, från 1927 till 1957. Hon 
har skrivit fyra romaner, bland annat de historiska romanerna Den romantiska leken 
(1939) och I Kumlinge prästgård (1943), samt några skådespel, till en del under pseu-
donymerna Stina Stålfelt och Paul Nylander. Därutöver skrev hon teaterkritik och gav 
ut böcker om finländsk historia och teater.

Bara en kontorsflicka är den enda litterära publikationen av May Hartman (pseu-
donym för Anne-Maria Appelgren, född Granberg, 1903–1940), som omkom vid 
bombningen av Åbo 1940.29

28 Bondestam avlade magistersexamen i litteratur och historia 1932, och blev utnämnd till hedersdoktor 
vid Helsingfors universitet 1977. 1988 erhöll hon Pro Finlandia-medaljen.

29 I Finska litteratursällskapets databas anges Anne-Maria som förnamn, men även formen Anne-
Marie förekommer.



 23 

Allan Tallqvist (1909–1970) gav under 1930-talet ut två romaner i arbetarmiljö, 
Topi från Sörnäs (1930) och Jaska och hans tös (1931), samt fabriksromanen Stålets sång 
(1936).

Margit Niininen (gift Törnudd, 1905–1993) debuterade med skiss boken Bakom 
gallret (1930).30 I hennes skönlitterära produktion ingår romanerna Tora Markman 
och hennes syster (1936) och Huset med den gröna gardinen (1944), samt tre novellsam-
lingar, bland annat Sökare och syndare (1931), där ”Gideons Lundströms frimärken” 
ingår. Niininen doktorerade 1956 med avhandlingen Värnlösa barn i samhällets vård 
och var under resten av sitt liv verksam inom socialvård och Helsingfors stads barn-
skyddsarbete.

Ingegerd Lundén (gift Cronström, 1912–1973) debuterade som lyriker. Hon gav ut 
tre lyriksamlingar, en novellsamling, Barn, kvinnor och tjänstefolk (1937), där ”Dekla-
ration” och ”Ett småstadsöde” ingår, samt romanen För gitarrens skull (1952). Lundén 
publicerade även flera verk inom släktforskning.

Modernisterna i mitt primärmaterial var båda produktiva författare. Elmer Dik-
tonius (1896–1961) hade sin givna plats i modernistkretsen under mellankrigstiden 
och är känd främst som lyriker. Han debuterade med Min dikt 1921, som följdes av 
ett tiotal lyriksamlingar och prosaböcker. Hans prosa omfattar prosaboken Onnela 
(1925), romanen Janne Kubik (1932) och novellsamlingarna Medborgare i republiken 
Finland. Novelliad (1935) och Medborgare. Andra samlingen (1940). Novellen ”Josef 
och Sussan” ingår i den sistnämnda samlingen.

Modernisten Ralf Parland (1914–1995), som skrev både lyrik och noveller i en ex-
perimenterande anda, debuterade med novellsamlingen Dusch (1934), i vilken ”Stan-
dard” ingår.31 Under 1930-talet utgav han ännu en novellsamling, Ebonit (1937), och 
därefter ett antal modernistiska diktsamlingar. I sitt författarskap växlade Parland 
mellan prosa och lyrik, och verkade även som översättare. Från 1948 var Parland verk-
sam i Sverige.

Av de realistiska romanerna och novellsamlingarna är det bara Anna Bondestams 
Fröken Elna Johansson som fick ett flertal recensioner. Den kom ut på tröskeln till 
vinterkriget, och recensionerna fick vänta till efter kriget, men sedan var mottagandet 
relativt välvilligt. Samtliga recensenter kritiserade dock romanens negativa grund-
stämning. De önskade helt tydligt en mer lättsam läsning. Sven Willner i Nyland 
(22.8.1940) ansåg att romanen gav en ”överdrivet ensidig framställning av ett fåtal 
unga flickors bekymmer”, och såg den som ett beställningsuppdrag av ”en eller annan 
kontorsanställdas förening”, med uppgift att göra propaganda för högre löner. Även 
Erik Ekelund i Nya Argus (16.8.1940) ifrågasatte de angivna låga kontorslönerna, och 
beskrev protagonisten Elna, en lågavlönad kontorist, som ett ”litterärt” undantagsfall. 
Ändå medgav han att romanen pekade på ”en sjuk punkt i det moderna samhället”. 

30 Bakom gallret skrevs under ett fängelsestraff som Niininen avtjänade för ett mord till följd av ett 
övergrepp. Händelserna beskrivs av Klaus Törnudd i Berättelsen om Allan och Margit (2008).

31 I Dusch ser man ett tydligt inflytande från den bortgångna brodern Henry Parlands (1908–1930) 
författarskap.
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Viola Renvall i Tammerfors Aftonblad (10.1.1940) framhöll visserligen romanens ärliga 
och sanna uppsåt, men tyckte att den var alltför dyster. Samtidigt ansåg hon att den 
”borde delas ut som friexemplar till dem, som ha något att göra med kontorsflickors 
löner”. Trots att romanen också fick beröm för sin aktualitet och sina stilistiska för-
tjänster, vägde kritiken mot det dystra och negativa innehållet över. I Hufvudstads
bladet (21.12.1940) kallas den en ”bistert melankolisk bok”, och Willner beskriver 
den som ”en beklämmande bok” med ”dödgrävarstämning”.32 Att vinterkriget kom 
emellan romanens publicering och recensionerna bidrog kanske till att mottagandet 
var så dubbeltydigt. Det oaktat anser jag att romanens realistiska ansats i alltför hög  
grad blev förbisedd. Av recensionerna framgår att kritikerna hade en ”låglitterär” 
 läsart som referensram. De utgick ifrån föreställningen att kvinnliga författare skriver 
intuitivt, känslomässigt och estetiskt omedvetet, och ignorerade romanens samhälls-
kritiska budskap.33

Anna Bondestam debuterade 1936, och profilerade sig som arbetarförfattare på 
1940-talet med samtidsromanen Lågt till tak (1943). Genom sina litterära framgångar 
var socialdemokraten Bondestam ett undantag bland partitillhöriga svenskspråkiga 
arbetarförfattare, konstaterar Raoul Palmgren i Kapinalliset kynät (”Rebelliska pen-
nor” 1984: 343).34 Bondestam skrev realistiska romaner, trots att realismen redan var 
omodern inom det litterära etablissemanget. Som estetiskt lyhörd och självkritisk 
författare var hon väl medveten om detta, konstaterar Pia Heikkilä i biografin Anna 
Bondestam – det röda Svenskfinlands röst (2013: 121–122).35 Modernisterna ”krävde ett 
alldeles oerhört speciellt språk och att man skulle ägna formen en uppmärksamhet 
som jag aldrig kunde leva upp till, jag hade inte dendär språkfantasin som krävdes”, 
säger Bondestam själv i en intervju med Inga-Britt Wik 1976. Själv hade hon ett annat 
estetiskt ideal: ”att språket skulle täcka innehållet, alltså att innehållet kommer fram 
exakt i det språk som talas, utan vidlyftigheter.” Det språk hon strävade efter var ”på 
ett visst sätt renare och enklare, adjektivfattigare”. 

Under hela sin författarkarriär, även under sina många år som sekreterare i Fin-
lands Svenska Författarförbund, kände Bondestam sig som en andra klassens förfat-
tare.36 I en intervju 1980 återkallar hon sin upplevelse: ”alla tyckte att det var alldeles 
onyttigt, epik, det var ju så gammaldags, ingenting att syssla med mera” (Heikkilä 

32 Angående receptionen, se även Lival-Lindström (2009: 264–267).
33 Angående ”hög” konstlitteratur och ”låg” brukslitteratur, se avsnittet ”Populärlitteraturen och de 

kvinnliga läsarna” ovan.
34 Antas (1997: 215–216) menar att Bondestams författarskap begränsas av de etablerade beteckningarna 

arbetarförfattare och vänsterrealist. För min del ser jag dock förankringen i arbetarklassens 
berättelser som helt avgörande för Bondestams skapande verksamhet. 

35 Heikkilä ser paralleller mellan Bondestams känsla av utanförskap och Moa Martinsons situation i 
Sverige under 1940- och 1950-talet. 

36 Bondestams kontakter med andra författare var också relativt begränsade. Hon brevväxlade 
med Sally Salminen, men inte med Salminens syster, vänsterrealisten Aili Nordgren, som var 
folkdemokrat. I bakgrunden fanns troligen den politiska konflikten mellan socialdemokrater och 
folkdemokrater (Heikkilä 2015: 122–123).
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2015: 122–123).37 Klyftan mellan Bondestam och modernisterna blev allt tydligare un-
der 1940-talet, och känslan av utanförskap kvarstod, trots det erkännande hon fick 
för sitt författarskap.38 Detta inverkade förmodligen på hennes val att på 1960-talet i 
huvudsak ägna sig åt arbetarhistoria.39

Författarskapen i tidigare forskning

Det realistiska författarskap i primärmaterialet som rönt mest forskarintresse är Anna 
Bondestams, som har uppmärksammats framför allt ur ett klassperpektiv, och på se-
nare tid även ur ett genusperspektiv. Det senaste tillskottet i Bondestamforskningen 
är Pia Heikkiläs biografi, Anna Bondestam – det röda Svenskfinlands röst (2013). I den 
tidigare nämnda feministiska avhandlingen Mot ett eget rum (2009) analyserar Maria 
Lival-Lindström Fröken Elna Johansson med Luce Irigarays psykoanalytiska teori som 
grund.40 Upplysningstemat hos Bondestam undersöks av Maria Antas i ”Klarsynt-
het och kollektivitet” (1997), medan Åsa Stenwall-Albjergs essäsamling Portföljen i 
skogen (2001) lyfter fram moderniteten i Fröken Elna Johansson. Bondestams roll som 
arbetarförfattare betonas i antologin Eldsjälar (red. Ingmar Svedberg 2000). Det finns 
även ett antal magisteravhandlingar om Bondestams författarskap.41

Av de här aktuella realistiska författarskapen får Anna Bondestam även mest ut-
rymme i litteraturhistoriska översiktsverk. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria 3 (1996) 
nämns hon av Inga-Britt Wik som arbetarskildrare under rubriken ”De vita och de 
röda”. I Åttio år finlandssvensk litteratur av Thomas Warburton (1984: 289) presenteras 
Bondestam i ett eget kapitel, där hon beskrivs som arbetarskildrare och realist. Ordet 

37 En dikt från tidigt 1970-tal beskriver en ”gammal bekant”: ”Där ser du skrek han / tretti år efter 
din tid – minst – och / Utan internationell litteratur- / orientering / för resten saknar du / poetisk 
känsla–egenart–tankeskärpa–djupsinne” (Bondestam 1972: 5).

38 Som litteraturkritiker höll Bondestam sin egen linje, och var starkt kritisk mot vissa ”folksmaksför-
fattare” för deras estetiska brister (Heikkilä 2013: 125). På 1940-talet reagerade hon mot modernisten 
Mirjam Tuominens ”overklighet”, medan hon uppskattade värmen och intuitionen i Solveig von 
Schoultz noveller.

39 Den tredje delen i den planerade romantrilogin om Jakobstad, uppföljaren till Vägen till staden 
(1957) och Stadens bröd (1960), blev aldrig skriven.

40 Lival-Lindström ser Fröken Elna Johansson som en del av en finlandssvensk tradition av kvinnliga 
bildningsromaner från Fredrika Runeberg och Alexandra Gripenberg. I sin studie visar hon hur 
kvinnliga författare från olika epoker i tilltagande grad skapar ett eget utrymme för utveckling för 
sina kvinnliga protagonister.

41 Jennie Nylund, Kvinnlighet och modernitet i Anna Bondestams novellsamlingar Bergtagen och 
Enskilt område (Åbo Akademi 2013), Maj-Len Nylund Åsmus, Scenen är Rölleby: en roman av Anna 
Bondestam blir pjäs (Åbo Akademi 2004), Ulrika Holmberg, ”Hennes hjärta skulle tillhöra fars och 
mors värld”: Om objektsrelationer och identitetskamp i Anna Bondestams Klyftan (Åbo Akademi 
1998), Anita Asplund, Stillägen hos Anna Bondestam i hennes roman Vägen till staden (Åbo Akademi 
1983), Inger Bäcksbacka, Verklighet och fiktion i Vägen till staden och Stadens bröd: en jämförelse 
mellan Anna Bondestams romansvit och historiska arbeten (Åbo Akademi 1982), Elizabeth Hästbacka, 
Anna Bondestams fyrtiotalsromaner: en studie i ett förbisett författarskap (Åbo Akademi 1981), 
Leena Koskinen, Anna Bondestamin työläisromaanien suomalainen yhteiskunta (”Det finländska 
samhället i Anna Bondestams arbetarromaner”, Tammerfors universitet 1975), Gunilla Reinholm, 
Anna Bondestam – en bibliografi (Svenska social- och kommunalhögskolan 1974) och Tove Kangas, 
Studier över språk och stil i Anna Bondestams romaner (Helsingfors universitet 1964).
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”samhällsrealism” ingår visserligen i rubriken, men ändå framstår Bondestams förfat-
tarskap snarare som en solitär företeelse i den finlandssvenska 1900-talslitteraturen 
än som ett uttryck för en tendens. Av min hand finns några artiklar om Bondestam 
som realist. I ”Några okända sidor i Anna Bondestams författarskap” (Nya Argus nr 3 
2001) lyfter jag fram Bondestam som modernitetsskildrare, och i ”Den finlandssven-
ska realismen och romanen Fröken Elna Johansson” (2008) framhåller jag romanens 
realistiska berättarteknik. I antologin Kvinnornas Helsingfors (2010) gör jag en kon-
textualiserande läsning av En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson.

Om Ingrid Qvarnströms och Margit Niininens författarskap finns inte mycket skri-
vet. Margit Niininen presenteras vid sidan av maken Allan Törnudd i Klaus  Törnudds 
dubbelbiografi Berättelsen om Allan och Margit (2008). Hon omnämns också av Tapa-
ni Ritamäki i ”Misärskildringar” i Finlands svenska litteraturhistoria (2000), vid sidan 
av Bondestam, Qvarnström och Allan Tallqvist. May Hartman och Ingegerd Lundén 
förekommer däremot inte alls i litteraturhistoriska översikter.42 

De flesta av avhandlingens författarskap är således outforskade. Ett undantag är 
modernisten Diktonius, senast aktualiserad av Julia Tidig i avhandlingen Att skriva 
sig över språkgränserna (2014). Hon analyserar flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och 
 Elmer Diktonius prosa, med bland annat novellen ”Josef och Sussan” i fokus.43 Diktoni-
us prosa uppmärksammas i antologin Gudsöga, djävulstagg (red. Agneta Rahikainen, 
Marit Lindqvist och Maria Antas, 2000), exempelvis av Tapani Ritamäki i ”Diktonius 
som samtidsförfattare”. Artiklar om Diktonius som publicerats under senare år är även 
 ”Elmers kropp, fältets ögon” (2009) av Kristina Malmio och ”Diktonius, Runeberg, 
Masters. Om Medborgare i republiken Finland” (2005) och ”Poesi som polemik” (2011) 
av Clas Zilliacus. Ralf Parlands författarskap ägnas ett kapitel i Thomas Warburtons 
översiktsverk Åttio år finlandsvensk litteratur (1984), och en av Parlands noveller ana-
lyseras i Daniela Flomans artikel ”Från livsberusning till tingfixering” (1998).

Litteraturhistorisk problematisering 

Modernismen brukar ses som den finlandssvenska litteraturens höjdpunkt. Det har 
fått sina följder för den roll som tillskrivs övriga litterära former i 1900-talslittera-
turen, framför allt realismen. De få realistiska författarskap som överhuvudtaget får 
plats i den moderna litteraturens historieskrivning brukar nämligen hänföras till ”den 
traditionella litteraturen”. När Johan Wrede beskriver 1900-talets första decennier i 
”Den finlandssvenska modernismens genombrott” (1986a: 41–43), räknar han upp 
en rad romanförfattare som ”traditionella”, även om de lika väl kunde beskrivas som 
realister: Mikael Lybeck, Runar Schildt och Jarl Hemmer. Dem sammanför han sedan 

42 I Birgitta Conradsons studie Kontorsfolket (1988) finns pärmbilden till Hartmans roman Bara en 
kontorsflicka avbildad, utan någon vidare presentation.

43 Det finns ett antal monografier om Diktonius författarskap: Olof Enckell, Den unge Diktonius (1946); 
Thomas Henrikson, Romantik och marxism (1971); Matti Vainio, Diktonius modernisti ja säveltäjä 
(”Diktonius, modernist och kompositör” 1976); Bill Romefors, Expressionisten Elmer Diktonius 
(1978); George C. Schoolfield, Elmer Diktonius (1985) och Jörn Donner, Diktonius (2007).
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med poeter som Bertel Gripenberg och Jacob Tegengren, med motiveringen att rea-
lism och sekelskiftesesteticism förenas av traditionella och beprövade estetiska ideal.44 
Det är, kan man tycka, inte särskilt klargörande att sammanföra romaner och lyrik, 
realism och formbunden efterklangspoesi under beteckningen ”traditionell estetik”.45 
Det intryck som förmedlas är att modernismen bryter sig loss från den traditionella 
litteraturens tillbakablickande estetiska värderingar. Samtidigt osynliggörs littera-
turens utvecklingslinjer lika väl som dess mångfald.

Den senaste finlandssvenska litteraturhistorien, Finlands svenska litteraturhistoria 
i två band (Zilliacus 2000), har förvisso ett breddat synfält i jämförelse med tidigare 
historieskrivning, eftersom den beaktar också populärlitterära och allmänkulturella 
sammanhang. Ändå kvarstår den hierarkiska synen på litteraturen, som utgår ifrån 
den modernistiska estetikens normer. Synsättet återspeglas i rubriksättningen, där 
”modernism” och ”modernistisk” är återkommande rubrikord, medan ”realism” eller 
”realistisk” inte förekommer en enda gång i samband med 1900-talslitteraturen. Det-
samma gäller den omarbetade nyutgåvan Finlands svenska litteratur 1900–2012 (2014). 
Fortfarande uppfattas modernismen som ”hög” konstlitteratur, som höjdpunkten i en 
estetisk förädlingsprocess, medan andra moderna litteraturformer ses som ”låga”, mer 
folkliga fenomen. Modernistiska verk hänförs alltid till en särskild estetisk kategori, 
medan realistiska verk presenteras i ett tematiskt sammanhang, som kärleksroman, 
arbetarskildring, historisk roman, bygdeskildring eller kvinnolitteratur.

Realistiska romaner har beskrivits antingen som traditionell litteratur eller som 
populärlitteratur. Ändå är det framför allt den realistiska litteraturen som undersöker 
den moderna individens sociala identitet. Det är realismen som gestaltar samhällets 
modernisering, dess vardagsmiljöer och sammanhang och, som jag visar här, gäller 
detta även kontorsarbetet som litterärt motiv.46 I denna avhandling hävdar jag att det 
realistiska berättandet i finlandssvensk litteratur, lika väl som inom västerländsk litte-
ratur överlag, fortsätter att vara en produktiv litterär form också efter modernismens 
genombrott. 

Den finlandssvenska litteraturhistorien ger intryck av att realismen tar slut efter 
Tavaststjerna, men den kunde lika väl skrivas på ett annat sätt, så att man framhåller 
en realistisk utveckling från det moderna genombrottet och naturalismen under sent 
1800-tal till 1910-talets dagdrivarförfattare, och därifrån vidare till mellankrigsrealis-
men. Man kunde teckna en sammanhållen linje från Ina Lange och Tavaststjerna till 
Gustav Alm, Ture Janson och Runar Schildt, och sedan till Jarl Hemmer, Sigrid Back-

44 Enligt Wrede förenas de även av sin patriotism och sin socialkritiska, liberala inriktning.
45 En liknande tanke finns i Roger Holmströms analys av 1920-talets litteraturkritik i Karakteristik och 

värdering (1988: 16), där synen på ”traditionalister och modernister” diskuteras.
46 Modernistiska romaner och noveller har däremot sällan vardagslivet i fokus, noterar Pertti Karkama 

i Kirjallisuus ja nykyaika (”Litteratur och samtid” 1994: 193). De gestaltar vardagen som en ström 
av intryck, metaforiskt snarare än konkret. Detta framträder tydligt i finlandssvenska modernisters 
romaner, som Hagar Olssons På Kanaanexpressen (1929) och Chitambo (1933) och Henry Parlands 
Sönder (postumt publicerad 1932/1966). I dessa är kontorsarbetet framför allt en metaforisk bild för 
själsdödande tristess.
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man, Anna Bondestam och Margit von Willebrand-Hollmerus, och över till Solveig 
von Schoultz realistiska debut efter kriget. 

Till bilden hör att finsk och finlandssvensk forskningstradition har olika förhåll-
ningssätt till den realistiska strömningen inom litteraturen. I finsk litteratur och litte-
raturforskning har realismen behållit sin starka ställning.47 Det har sina återverkning-
ar även i språkbruket. Inom finsk forskning benämns de svenskspråkiga kvinnliga 
föregångarna från 1880- och 90-talet som realister eller naturalister, medan finlands-
svenska litteraturhistoriker istället betecknar dem som det moderna genombrottets 
författare. Här handlar det givetvis om en nyansskillnad, men inte desto mindre är det 
exempel på att realismbegreppet inte har prioritet i finlandssvensk litteratur.48

Den finländska kulturen under mellankrigstiden

Före sekelskiftet 1900 var Finland ännu en av Europas fattigaste regioner, och i fler 
avseenden hundra år efter utvecklingen i andra delar av Europa, noterar litteratur-
sociologen Erkki Sevänen i ”Ensimmäinen tasavalta kirjallisuusjärjestelmän toimin-
taympäristönä” (”Första republiken och dess litterära system” 1994a: 63, 65–67).49 De 
ryska myndigheternas restriktiva hållning bidrog till att bromsa samhällsutveckling-
en, med ett bristfälligt utbildningsväsende och outvecklade kulturella institutioner 
som följd. Efter sekelskiftet stärktes dock folkbildningen, och kulturlivet liberalisera-
des. Samhällssituationen påverkades av hotande förryskningsåtgärder och starka na-
tionella frihetssträvanden, men också av stärkta klassmotsättningar. Efter storstrejken 
1905 radikaliserades arbetarrörelsen politiskt. Samtidigt ökade också motsättningarna 
mellan landets språkgrupper, och finskhetsrörelsen verkade aktivt inte bara för det 
finska språket, utan också för en finsk enhetskultur.50

Efter Finlands självständighetsförklaring följde inbördeskriget 1918 och den vita 
sidans seger. Under de närmast följande decennierna präglades samhällslivet starkt 
av borgerliga fosterländska värderingar, och även litteraturen förväntades vara lojal 

47 Inom ny finsk forskning finns exempelvis Riikka Rossis avhandling om finsk naturalism, Le natu
ralisme finlandais (2007) och Milla Peltonens avhandling Jälkirealismin ehdoilla (”På senrealismens 
villkor” 2008).

48 Jag tänker mig att det växlande språkbruket kring det sena 1800-talets brytningstid har medverkat 
till ett osynliggörande av den kontinuitet som finns när det gäller realismen. Den finlandssvenska 
forskningens bruk av beteckningen ”det moderna genombrottet” representeras exempelvis av Arne 
Toftegard Pedersens avhandling Det marginaliserede gennembrud (2002). Inom finsk realismforsk-
ning betecknas svenskspråkiga författare som Ina Lange och Tavaststjerna däremot alternativt som 
realister eller som naturalister. Det gäller exempelvis Päivi Lappalainens artikel ”Perhe, koti, kansa, 
isänmaa” (”Familj, hem, folk, fosterland” 1999), som benämner Lange som realist, vid sidan av flera 
andra kvinnliga författare. I en senare artikel av Lappalainen, “The Politics of Naturalism” (2007), 
presenteras Lange och Tavaststjerna som naturalister, liksom hos Riikka Rossi i Särkyvä arki (”Var-
dag i bristning” 2009). Jag tänker mig att det växlande språkbruket kring det sena 1800-talets bryt-
ningstid har medverkat till ett osynliggörande av kontinuiteten i realistiskt berättande.

49 Först kring sekelskiftet 1900 lämnade den finländska landsbygden självhushållningen och gick över 
i penningekonomi (Sevänen 1994a: 63).

50 Finskhetsrörelsens strävanden koncentreras i J. V. Snellmans devis ”Yksi kieli, yksi mieli” (”Ett 
språk, ett sinne”).
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med den nationella ideologin, noterar Aimo Roininen i ”Työväenkirjallisuudesta 
vasemmistokirjallisuuteen” (”Från arbetarlitteratur till vänsterlitteratur” 1999: 240). 
1900-talets tre första decennier var således politiskt laddade, men också kulturellt dy-
namiska. 

I slutet av 1920-talet växte den ekonomiska oron, och 1928 drabbades landet av 
den ekonomiska depressionen. Som Nils Meinander konstaterar i Finland mognar 
(1983: 43–44, 46), var Finlands industri svagt utvecklad och samhällsfunktionerna 
bristfälliga, och det ledde till att den ekonomiska nedgången slog särskilt hårt. De 
fyra år som depressionen varade lämnade därför djupa spår i samhället, framför allt 
bland landsbygdens och industristädernas arbetare.51 På grund av det bristfälliga so-
ciala skyddsnätet var landets nästan 100 000 arbetslösa hänvisade till den kommunala 
fattigvården. De samhälleliga resurserna var snart uttömda, och följden var en lands-
omfattande nöd.52 Också veckopressen rapporterade om nöden bland de arbetslösa i 
industristäderna och i glesbygdens familjer, vilket resulterade i stödinsamlingar bland 
läsarna, noterar Pekka Tarkka i förlaget Otavas historik (1980: 272–274). Depressionen 
påverkade alla samhällsklasser, också städernas borgerskap. Det ser man exempelvis 
i tidskriften Astras artikel ”Huru kan en husmoder bidraga till höjandet av hemmets 
ekonomi”, där Hanna Stenius (1930: 21) ger råd till de borgerliga hemmen. Hon före-
språkar en minskning av antalet anställda i hemmen och beklagar tjänstefolkets ”i 
raskt tempo stegrade fordringar”. 

För industriproduktionens del nåddes konjunkturens botten 1931, med en nedgång 
på nästan 23 procent i förhållande till 1929, noterar Henrik Meinander i ”Vardag och 
vision” i översiktsverket Finlands historia (1999: 119–120). Efter det återhämtade sig 
landets ekonomi snabbt, i likhet med övriga nordiska länder. 1935 började situationen 
vara stabiliserad både ekonomiskt och politiskt, och landets BNP ökade med när-
mare 7 procent per år fram till 1938. Den totala produktionen fördubblades mellan 
världskrigen, och Finland uppnådde nu motsvarande grad av modernisering som de 
övriga nordiska länderna nått årtiondena före första världskriget. Finland blev en mo-
dern industristat med en av Europas snabbast växande ekonomier (Meinander 1999: 
119–120). Även om mängden arbetslösa var störst våren 1932, var arbetslösheten dock 
en permanent företeelse i det finländska samhället från 1918 ända fram till 1941. 

51 I slutet av 1920-talet var 61 procent av befolkningen lantbrukare, 15 procent industriarbetare, och 24 
procent tjänsteutövare. Detta kan jämföras med situationen i Sverige, där 30 procent av befolkningen 
arbetade inom lantbruket under perioden mellan världskrigen (Meinander 1983: 38).

52 Inför vintern 1932 rapporterade Sociala meddelanden nr 9 från den svenska beskickningen i Helsingfors 
om den akuta situationen bland Finlands arbetslösa. Både de egna försörjningsmöjligheterna och 
kommunernas resurser var slut, konstateras i rapporten. Det fanns därför planer på en statsfinansierad 
sysselsättning för 24 000 familjeförsörjare inom jordbruks-, väg- och byggnadsarbete (1932: 678).
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Samtidigt med den ekonomiska depressionen ökade motsättningarna mellan ar-
betarrörelsen och den högerextrema Lapporörelsen.53 1930-talet var således en tid av 
politisk polarisering, och av ökad värdekonservatism. De flesta myndighetsut övarna, 
såsom kyrkan, försvaret, ordningsmakten och skolväsendet, dominerades av borger-
ligheten, medan arbetarrörelsen byggde upp egna institutioner inom kultur, konst 
och bankväsende, noterar Johan Wrede i ”Inbördeskriget i litteraturen” (2000: 62–63). 
För arbetarlitteraturens del var situationen trängd, eftersom arbetarrörelsens kulturel-
la och politiska strävanden motarbetades. 1930 förbjöds all vänsterradikal verksamhet 
av riksdagen, vilket ledde till att också arbetarrörelsens förlag och tidningar tvingades 
upphöra (Sevänen 1994a: 69–70, 72, 82–83). De politiska och kulturella motsättning-
arna mellan arbetarklass och borgerlighet var således markanta. I det skärpta politiska 
tonläget uppfattades all kritik mot exempelvis kyrkan eller armén som ofosterländsk. 

Samhället präglades av politiska och sociala spänningar ända fram till vinterkrigets 
utbrott i oktober 1939. Också språksituationen var ett politiskt konfliktämne. År 1919 be-
fästes i grundlag att Finland hade två likställda nationalspråk, finska och svenska. Den 
fortsatta kampen om språkliga domäner tillspetsades vid 1920-talets slut, när den äkt-
finska rörelsen angav en enspråkig nationalstat som sitt mål (Sevänen 1994a: 70, Wrede 
1986b: 174).54 Steg för steg fick det svenska språket träda tillbaka inom offentlig förvalt-
ning, utbildning och kyrka, och den finlandssvenska kulturkretsen tvingades på så sätt 
ompröva sin självuppfattning. Till följd av samhällssituationen delades litteraturen upp 
i tre litterära fält: en finsk borgerlig majoritetslitteratur, en i huvudsak finskspråkig ar-
betarlitteratur och en svenskspråkig borgerlig minoritetslitteratur  (Sevänen 1994a: 83).

Vilket utrymme för samhällskritik fanns då inom den borgerligt dominerade fin-
landssvenska minoriteten? Inställningen inom det kulturella ledarskiktet präglades i 
hög grad av att det svenska språkets minoritetsställning och av språkgruppens soci-
alt och kulturellt heterogena sammansättning.55 De finlandssvenska kulturinstitutio-
nerna var överlag mer pluralistiska än sina finska motsvarigheter, noterar Sevänen 
(1994a: 70, 84).56 Den finlandssvenska borgerlighetens liberala hållning betonas även 
av Johan Wrede i ”Den finlandssvenska modernismens genombrott” (1986a: 42, 66).  
 
 

53 1930-talets tidsanda återspeglas i den stora synlighet som den högerextrema Lapporörelsens 
bondemarsch 1930 fick i tidskriften Suomen Kuvalehti, noterar Pekka Tarkka i Otavan historia (1980: 
136, 154–156). Rubriksättningens perspektiv är markerat borgerligt: ”Yhteisrintama eduskunnassa 
kommunisteja vastaan”, det vill säga ”Riksdagen i enig front mot kommunisterna”. Sympatier för den 
politiska yttersta högern fanns framför allt inom den äktfinska rörelsen (Sevänen 1994a: 69–71).

54 Se Wrede, Johan, ”Den finlandssvenska modernismens genombrott. En studie i idéernas sociala 
dynamik” (1986a) och ”Om politiska ideologier och litteratur i Finland 1927–1948” (1986b).

55 Inom den svenska språkkretsen fanns en klyfta mellan vad som ibland kallats ”kultursvenskhet” och 
”bygdesvenskhet”, mellan den urbana borgerligheten och dess intellektuella elit å ena sidan, och den 
svagt differentierade landsbygdskulturen med dess folkliga självuppfattning å andra sidan (Sevänen 
1994a: 99).

56 Det märktes också i det politiska livet, där ledande svenskspråkiga politiker och kulturpersoner 
aktivt försvarade de medborgerliga rättigheterna och rättsstatens principer (Sevänen 1994a: 70–71).
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Extrema nationalistiska tendenser motverkades av kulturelitens värderelativistiska 
tanketradition.57 Socialistiska idéer godtogs dock inte, även om arbetarlitteratur i viss 
utsträckning publicerades av borgerliga förlag. Ett alltför radikalt politiskt budskap 
kan ha varit en orsak till att exempelvis Elmer Diktonius’ diktsamling i mitten av 
1920-talet fick avslag hos förlaget (Sevänen 1994a: 86). Faktum kvarstår, att den fin-
landssvenska arbetarlitteraturens omfång var begränsat under mellankrigstiden, med 
få namnkunniga företrädare förutom Diktonius.58 

En fri och kritisk idédebatt var inte möjlig under mellankrigstiden, eftersom 
många ämnen var politiskt känsliga. Direkt censur av skönlitteraturen förekom vis-
serligen inte i någon högre grad, däremot fanns det en omfattande självcensur.59 I 
synnerhet arbetarfrågan och inbördeskrigets våldshandlingar var känsliga ämnen i 
offentligheten, vilket också märks i primärlitteraturen. Det fragmentariska avsnittet 
om ett fånglägerbesök i Ekenäs i Stålets sång verkar kraftigt beskuret, av författaren 
eller av förlaget, och i Fröken Elna Johansson finns en upprörd diskussion om fackligt 
engagemang som visar hur politiskt laddad arbetarfrågan var.

Fram till slutet av 1930-talet dominerades den estetiska debatten av värdekonser-
vatism, betonar estetikforskare Päivi Huuhtanen i Tunteesta henkeen (1979: 174). Ra-
dikalt nya tankar hade svårt att få fotfäste i den polariserade samhällssituationen.60 
Det fick också modernisten Edith Södergran känna av vid debuten 1916. Kritikerna 
uppfattade hennes dikter både som ett tecken på kulturellt förfall, och som medve-
ten ”’bolsjevikisk’ provokation” (Wrede 1986a: 44). Särskilt provocerande i rådande 
samhällsklimat var att modernismen ställde kulturens förnyelse framom nationella 
värden, och att den krävde konstnärlig autonomi.61 I det instabila politiska läget för-
väntades författarna engagera sig i de nationella ödesfrågorna, och därför väckte den 
kosmopolitiska inriktningen farhågor. I de borgerliga kulturkretsarna uppfattades 
modernismen som alltför irrationell och polemisk (Huuhtanen 1979: 174). 

57 Framför allt de finlandssvenska tidskrifterna var liberala i sin inställning till arbetarlitteraturen. 
På den ledande tidskriften Nya Argus nåddes toppen år 1935, när över 17 procent av artiklarna 
presenterade litteratur som berörde arbetarklassfrågor (Sevänen 1994b: 264).

58 Palmgren (1984: 343) inkluderar några finlandssvenska författare i den finska arbetarrörelsens 
litteraturhistoria. Bland 1930-talets arbetarförfattare nämner han Anna Bondestam, Hagar Olsson, 
Sally Salminen och Elmer Diktonius.

59 Under 1930-talet utspelades några ”bokkrig”, av vilka ett gällde Hagar Olssons skådespel Lumisota 
(Snöbollskriget, skrivet på finska) som förbjöds av utrikesministeriet 1939 (Sevänen 1994a: 80–81; se 
även Clas Zilliacus, ”Snöbollskriget som frös bort” 1979).

60 Huuhtanen påpekar att åsikterna i den finländska kulturdebatten inte följde en politisk uppdelning i 
höger och vänster. Kulturliberaler liksom konservativa fanns inom båda politiska läger (Huuhtanen 
1979: 195, 205).

61 Motståndet gällde både modernismens kosmopolitiska inriktning och dess emotionella, irrationella 
och polemiska drag. Reaktionen förstärktes av erfarenheterna från inbördeskriget, påpekar Wrede. 
”Inbördeskrigets excesser i våld och terror var för dem en lektion i dess faror” (Wrede 1886a: 49). 
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Hagar Olsson, som i likhet med Södergran hade debuterat 1916, verkade aktivt för 
att introducera modernismen i Finland.62 Flera av modernisterna, framför allt Diktoni-
us, intresserade sig för socialistiska idéer.63 Med sina försök att förena politisk och este -
tisk radikalism ville han väcka även arbetarklassens intresse för modernismen, dock 
utan större framgång (Palmgren 1983: 27). I formellt hänseende var arbetarförfattarna 
konventionella, och föredrog realistisk prosa och bundet versmått, och de modernis-
tiska idéerna uppfattades som elitistiska, noterar Sevänen i Vapauden rajat (”Frihetens 
gränser” 1994b: 277). De kulturella klyftorna i samhället avspeglades på så sätt också i 
synen på estetik, med modernismen som den bildade elitens litteraturform. Att realis-
men förlorade i anseende betydde emellertid inte att dess röst tystnade. Den fortsatte 
att höras i 1900-talets litteratur, förändrad och anpassad till den moderna tiden. 

Realismen i en estetisk brytningstid

Den västerländska litteraturen från det sena 1800-talet framåt kretsade i hög grad 
kring frågor om humanism, människosyn och samhällelig rättvisa, och i tilltagan-
de grad också om livsmening. Den kristna världsbildens tillbakagång orsakade en 
ökande meningsförlust i kulturen. Frågor om livsmening och människovärde kunde 
naturvetenskapens rationella världsbild inte besvara, och istället blev det konstens 
och estetikens uppgift. I en tillvaro utan absoluta sanningar kunde konsten förmedla 
kulturella värden och menings bärande tolkningar av tillvaron.

Det var en bakgrund till den starka dominans som den idealistiska estetiken fick 
under kulturens moderniseringsfas före sekelskiftet 1900. Den idealistiska estetiken 
var ett kulturellt konservativt litteraturkritiskt värdesystem på hegeliansk grund, en-
ligt Christer Westlings definition i Idealismens estetik (1985: 207, 210). Enligt denna 
estetik har konsten som uppgift att visa vägen till det ideala, och framför allt Hegel 
betonar estetikens moraliska dimension, noterar Karkama (1998: 62–63). Genom mo-
derniseringen – ett kulturellt arv från upplysningen – fjärmades konsten från ideala 
värden som frihet och heroism och blev prosaisk, ansåg Hegel. Därför behövdes en 
konst som använde idealisering som ett estetiskt medel. Enligt den idealistiska este-
tiken är konstens och litteraturens uppgift att undersöka vardagens ”sedlighet” (Sitt-
lichkeit); vad ett gott liv och ett etiskt handlande bär. Genom den idealistiska estetiken 
ställs konsten och litteraturen inför både estetiska och etiska krav. Konsten de ska fylla 
det tomrum som religionen lämnat efter sig.64 

62 I början av 1920-talet var Hagar Olsson en drivande kraft bakom den tvåspråkiga modernistiska 
tidskriften Ultra, som var kritisk mot kulturell nationalism. Vid övergången till 1930-talet avtog 
likväl det kosmopolitiska intresset bland de finlandssvenska modernisterna. I tidskriften Quosego 
(1929) fick den samhällsinriktade modernismen vika undan för en esteticerande modernistisk 
poetik, som bland annat Rabbe Enckell förespråkade.

63 Diktonius brukar nämnas som den finlandssvenska arbetarlitteraturens främsta namn under 
1930-talet (Palmgren 1984: 343). 

64 Också hos Kant och Schiller är vardagens etik en kärnfråga. Medan Hegel betonar moralen, är 
skönheten enligt Schiller dock framför allt en sinnlig och andlig erfarenhet (Moi 2006: 72, 74). 
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Den europeiska kulturens modernisering, med dess sekularisering, individualise-
ring och rationalisering av samhällslivet, ledde till genomgripande förändringspro-
cesser i litteraturen. Det rationella tänkandet och skepticismen – upplysningstidens 
filosofiska arv – rubbade tilltron inte bara till religionen som meningsgivare, utan 
också till språket och litteraturen (Bürger 1982: 46). Efterhand blev den idealistiska 
estetikens grundbegrepp – det sanna, det goda och det sköna – allt mer problematiska 
som estetiska kategorier. Sanningsbegreppet, som i idealismen har en direkt koppling 
till både estetisk och moralisk reflektion, kom genom rationalismens inflytande att 
syfta främst på vetenskaplig sanning. 

Efter första världskriget bidrog krigshändelserna till en kris för den europeiska 
humanismen, som redan var ifrågasatt genom socialdarwinismens dystra människo-
syn.65 Vid sidan av kulturpessimismen fanns dock även en stark utvecklingsoptimism, 
som kom till uttryck i den konstnärliga avantgardismens form experiment.66 Konsten 
och litteraturen blev en frizon som inte underordnades nyttan, och samtidigt en er-
sättning för religionen. Ur den vacklande tilltron till litteraturen och den skapande 
processen uppkom således nya förhållningssätt; olika vågor av anti-idealism, natura-
lism, dekadens och expressionistisk modernism.67 

En utvecklingslinje inom litteraturen var naturalismens objektiva, naturveten-
skapligt orienterade berättarform, och senare det som kallas nysaklighet, ett avskalat 
sätt att gestalta samhällslivet och vardagen (Fjelkestam 2002: 177).68 

Modernismen betonade för sin del att litteraturen och konsten skulle vara fri från 
samhällets kontroll. Denna autonomiestetiska hållning kom att prägla modernismen 
efter andra världskriget; en utveckling som Frederic Jameson i A Singular Modernity 
(2002: 162, 207–208) kallar en ideologisering av modernismen. I autonomiestetiken 
omvandlades avantgardismens litterära experiment till en konstnärlig norm, som 
hade autenticitet och medvetandehöjning som konstnärliga mål, och som betonade 
språkliga experiment framom innehåll. Autonomiestetiken hävdade konstens frihet i 

65 Socialdarwinismen inspirerades av Darwins teori om det naturliga urvalet. En ökad differentiering 
i samhället, även mellan könen, är enligt socialdarwinismen resultatet av en naturlig utveckling, 
och som ett tecken på en hög utvecklingsnivå. Också socialismens reformsträvanden tog intryck 
av socialdarwinismen, konstaterar Ulla Wikander i ”Kvinnorna i den tidiga industrialiseringen” 
(1992b: 132–133).

66 Modernismens estetik utvecklades efterhand till autonomiestetiken, som betonade konstens 
autonomi i förhållande till det omgivande samhället.

67 Dekadensens livsleda och pessimism kommer i finlandssvensk litteratur till uttryck framför allt 
hos dagdrivarförfattarna. Angående naturalismen i Finland, se exempelvis Rossi (2009); angående 
dagdrivarlitteraturen, se Arne Toftegaard Pedersen i Urbana odysséer (2007). Dekadensen som 
litterär strömning analyseras av Claes Ahlund i Medusas huvud (1994) och Ebba Witt-Brattström i 
Dekadensens kön (2007).

68 Termen Die Neue Sachlickkeit uppstod i Tyskland på 1920-talet. Nysakligheten speglar det relativa 
välstånd som växt fram genom samhällets modernisering under mellankrigstiden, kombinerad 
med en viss politisk resignation (Fjelkestam 2002: 177–178). Nysakligheten bygger vidare på 
naturalismens objektiva berättargrepp. I modernistiskt berättande kan ett nysakligt förhållningssätt 
ses som en reaktion mot expressionismens patos och jag-fixering, noterar Per Stam i Krapula (1998: 
80).
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relation till det omgivande samhället, och tog också avstånd från realismen som en 
mimetisk berättarform. Följden var inte bara ett nytt sätt att se på språket, utan också 
ett nytt sätt att läsa, som tog avstånd från identifikation och känslomässig inlevelse. 
Samtidigt ökade avståndet mellan litteraturen och den levda vardagen med dess var-
dagsspråk.

Under en lång och utdragen brytningstid dröjde motsättningarna kvar mellan 
traditionella idealistiska värden och den moderna tidens rationella världsbild. Den 
komplexa relationen mellan kulturens modernisering och den idealistiska estetiken är 
utgångspunkten för Toril Mois Ibsenstudie, där hon lyfter fram Ibsens brottning med 
den idealistiska världsbilden. Ibsen var en skeptiker, och detta gör hans författarskap  
i allra högsta grad modernt. Långt efter att den idealistiska estetikens dynamiska 
 period hade avklingat i den västerländska kulturen dröjde dess inflytande kvar, om än 
i uttunnad form, som konservativ nationalism, religiös idealism, socialistisk realism 
och olika slag av fascistisk estetik, framhåller Moi (2006: 5, 21–23). 

Så var det också i den unga finländska republiken, som efter inbördeskriget präg-
lades av konservativa och nationalistiska strömningar (Karkama 1998: 72–74). Det 
idealrealistiska arvet efter Runeberg och Topelius hade stort inflytande i kulturlivet, 
och lämnade tydliga spår även i litteraturdebatten. I mitten av 1930-talet riktade mo-
dernisten Hagar Olsson sin kritik just mot idealismens tankevärld och dess estetiska 
uttrycksformer. Den finlandssvenska samtidsromanen domineras av verklighetsfrån-
vänd och räddhågad idealism, hävdar hon i ”Mörka vägar” (Arbetare i natten 1935: 37, 
50). Konsten och litteraturen borde vara lyhörd för det som händer i samtiden, men 
istället klamrar den sig fast vid en förgången världsbild. En litteratur som inte reagerar 
på det världspolitiska läget är oärlig och främjar inte idealismens mål, främjar vare sig 
godhet, skönhet eller sanning. Litteraturen måste framför allt vara sann mot verklig-
heten, medan skönhetens uppgift är att göra sanningen uthärdlig, säger  Olsson och 
framhåller den modernistiska litteraturen – men också den amerikanska och euro-
peiska realismen – som förebilder.69 

I den finlandssvenska litteraturen fick modernisterna snart en stark ställning, och 
redan i slutet av 1920-talet gick merparten av alla litterära priser och stipendier till 
dem (Sevänen 1994a: 96). I det samtida Finland öppnade modernismen ett fönster 
mot det övriga Europa, som en motvikt mot de spända språkliga förhållanden och 
den inåtvända nationalism som rådde i kulturlivet. Samtidigt förlorade realismen i 
anseende, och det gällde även etablerade författarskap. Följderna för de finlandssven-
ska realisternas del ser man exempelvis i Anna Bondestams författarskap.70 

I 1900-talets litteratur, både den realistiska och den modernistiska, är den moder-
na individens strävan efter att skapa sin egen mening ett centralt tema, som kommer 

69 Många realistiska krigs-, kris- och uppgörelseböcker delar modernismens grundupplevelse, menar 
Hagar Olsson. Udden i hennes kritik är således inte riktad mot realismen som sådan, utan mot 
idealismen i exempelvis författarkollegan Jarl Hemmers roman om inbördeskriget, En man och hans 
samvete (1931).

70 Angående mottagandet av Bondestam, se avsnittet ”Material och bakgrund”.
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till uttryck i en brytning mellan olika livshållningar: idealism, skepticism och ratio-
nalism. Också denna avhandlings primärmaterial gestaltar den moderna individens 
sökande efter mening och livsinnehåll.71 I kapitlet ”Berättandets etos i realistiska kon-
torsskildringar” lyfter jag fram hur stråk av idealism och idealistisk estetik bryts mot 
den moderna världsbilden i romanerna. Jag följer upp hur idealismens dualistiska 
kvinnosyn hanteras och hur den idealistiska tendensen till harmonisering återspeglas 
i kausalförloppet.

Vad står då på spel för litteraturens del i dragkampen mellan realism och mo-
dernism? För realismens del fick autonomiestetikens inflytande långtgående följder. 
Realistiska författarskap började uppfattas som motsatsen till det moderna; inte bara 
som konstnärligt naiva, utan också som ideologiskt konservativa. I ett första skede 
avvisade autonomiestetiken idén om litteraturen som verklighetsskildring, och i ett 
senare skede, från 1960-talet och framåt, tog poststrukturalismen avstånd från rea-
lismen av ideologiska skäl, för att den ansågs representera en förtryckande borgerlig 
samhällsordning. 

Autonomiestetiken kan tolkas som ett ställningstagande mot sociala, politiska och 
religiösa påtryckningar, men den kan också förstås som ett krav på att konsten bör 
referera till sig själv, inte till verkligheten, framhåller Toril Moi i den tidigare nämnda 
Ibsenstudien (2006: 20).72 Autonomiestetikens grundsatser har omvandlats till poli-
tiska eller genuskritiska kategorier, menar Moi. Dessutom har modernismens este-
tiska begrepp gjorts riktningsgivande för vad som är litterär kvalitet,  ibland utan hän-
syn till de estetiska begreppens och idéernas historicitet. Jag har samma uppfattning; 
modernismbeteckningen används ofta som en kvalitetsstämpel.73 Realistiska verk bör 
analyseras och bedömas utifrån realismens egna förutsättningar, istället för att fram-
ställas som någon form av protomodernism. 

Som Eysteinsson (1990: 118) framhåller, har den modernistiska referensramen 
inom litteraturteorin resulterat i att många av 1900-talets realister har fått anmärk-
ningsvärt lite uppmärksamhet just för sin realism: “Realist fiction, seeking to adopt 

71 I centrum för kontorsskildringarna finns frågor om individualism, moral och ansvar.
72 Moi (2006: 20) fortsätter: “While the first interpretation is not necessarily culture-phobic, the 

second is. Because the second interpretation often subsumes the first, ideologues of modernism 
often think that their preferred, anti-cultural, and self-reflexive formulation is the only one available. 
Inheriting the romantic (and idealist) desire for the absolute, the ‘high modernists’ of the 1920s and 
1930s turned art into the secular equivalent of a religion.”

73 Det ser man exempelvis i omläsningar av mellankrigstida kvinnliga författarskap som Moa 
Martinsons och Elin Wägners. I Mätt med främmande mått (2001: 21–23) menar Gunilla Domellöf 
att Moa Martinson, Agnes von Krusenstjerna, Elin Wägner och Karin Boye alla är exempel på en 
nyskapande, ”modernistisk” attityd. Modernismen uttrycker enligt Domellöf ett ”krismedvetande”, 
som ifrågasätter tidigare uppfattningar om tradition, sanning och moral, och Nietzsche beskrivs 
som ”prototypen för en modernist”. Som jag ser det, är ett gemensamt krismedvetande dock inte en 
tillräcklig grund för att beteckna dessa inbördes så olika författare som modernister. Också av Ebba 
Witt-Brattström i Skrift och drift i trettiotalet (1988: 10) betecknas Moa Martinson som modernist, 
i syfte att ge ”en sannare bild av hennes litterära position och kvalité”. Hon tillägger att termen 
modernism då används ”mindre i en strikt teknisk mening”.
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itself to ‘modern’ times, was being written all the time, although this tends to be for-
gotten because critical and theoretical interests have inclined toward more innovatory 
forms of fiction […].”74 De motstridiga definitioner som förekommer av realism och 
modernism gör begreppen otydliga och svåra att tillämpa: “Due to their lack of pre-
cision and tendency to elude manageable bounds, they seem to lack the well-defined, 
‘technical’ use that is often demanded of critical tools […]” (Eysteinsson 1990: 187). 

Trots att realismens position under mellankrigstiden försvagades, fortsatte dia-
logen mellan den nysakliga realismen och den expressiva modernismen under hela 
1900-talet, i ett komplext spel mellan olika berättarpositioner: objektivitet, expres-
sionism, extrem subjektivism och ironi. Därför är både realism och modernism så 
centrala begrepp vid en analys av litteraturens förändringar. 

1 .3  D en kv inn l iga  kontor is ten  o ch  s am hä l l e t s  mo d ernis er ing

På 1890-talet började kontorssektorn expandera i de europeiska och amerikanska 
storstäderna, och det växande arbetskraftsbehovet ledde till att arbetsgivarna riktade 
sina blickar mot välutbildade unga medelklasskvinnor. Ett hinder som måste övervin-
nas var de allmänt rådande föreställningarna att kvinnors plats var i hemmet, inte i 
det offentliga livet. I det syftet blev det angeläget att omdefiniera kontoristyrket som 
en respektabel syssla för unga medelklasskvinnor som ville ut i förvärvslivet. Popu-
lärkulturen blev ett viktigt redskap i marknadsföringen. Välklädda maskinskriverskor 
demonstrerade skrivmaskinen som det nya tekniska hjälpmedlet i offentliga “show-
rooms”, och maskinskrivning beskrevs som en verksamhet väl anpassad för kvinnors 
fingrar, jämförbar med pianospel och maskinsömnad (Keep 1979: 404–405). Efter 
hand som nya yrkesroller uppstod, anpassades de till en vardag som var uppdelad 
enligt kön. 

Att denna kulturella anpassning av nya yrkesroller behövdes grundar sig i den 
könskomplementära tankemodell som präglade diskussionen om kvinnors deltagande 
i samhällslivet, och som är grundad i hegeliansk idealism. Hegel såg samhället som ett 
nätverk av ömsesidigt ansvarstagande där män och kvinnor har olika roller. Tankemo-
dellen beskriver relationen mellan könen som en assymetri, noterar Fjelkestam (2002: 
30) kritiskt: mannens egenskaper associeras genomgående med den prestigeladdade 
polen i begreppsparen aktiv–passiv, tanke–känsla, själ–kropp, kultur–natur. Enligt det-
ta dualistiska synsätt var mannen den aktiva parten, medan kvinnan stod i bakgrunden 
som den omsorgstagande parten.

Enligt den idealistiska samhällssynens främsta ideolog i Finland, J. V. Snellman, 
var mannen förnuftsstyrd, och därför lämpad att ansvara för samhällsfrågor, medan 
kvinnan var känslostyrd och därför lämplig att ansvara för hemmet och familjen, kon-

74 Kunskapen om den moderna realismen är bristfällig, trots namnkunniga författare som Saul Bellow, 
John Updike, Graham Greene, Iris Murdoch, Heinrich Böll och Siegfried Lentz (Eysteinsson 1990: 
182).
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staterar Tuija Pulkkinen i ”J. V. Snellman poliittisena ajattelijana” (”J. V. Snellman som 
politisk tänkare” 2011: 51–52). Familjens försörjning och samhällets politiska strukturer 
ses som ett manligt ansvarsområde, medan hemmet och privatsfären ses som kvinnans 
ansvar. Samhällets fortbestånd ansågs bygga på denna könskomplementära rollfördel-
ning, och därför måste också varje förändring i det praktiska livet anpassas till den.

1906 infördes allmän och lika rösträtt i Finland, och då fick de finländska kvin-
norna rösträtt som de första i Europa. Efter rösträttens införande var kvinnors situa-
tion dock ingen högprioriterad politisk fråga, noterar Riitta Jallinoja i Suomalaisen 
naisasialiikkeen taistelukaudet (”Den finländska kvinnosaksrörelsens kampår” 1983: 
104, 118). Också under mellankrigstiden anpassade sig kvinnorörelsen till rådande 
samhällsideal, som under 1930-talet allt tydligare präglades av nationalism och värde-
konservatism.75 Det könskomplementära synsättet dominerande, och även många 
kvinnliga debattörer betonade kvinnors och mäns olika roller i samhället.76 Samtidigt 
blev det allt vanligare att kvinnor sökte sig ut på arbetsmarknaden.

Borgerskap eller arbetarklass?

I början av 1900-talet var kontoristyrket populärt bland de medelklasskvinnor som 
sökte sig ut i arbetslivet. Det var också ett yrke som gav prestige, och som kunde med-
föra vissa möjligheter till avancemang, konstaterar Carola Sundman i ”Kontorsflick-
orna: bokstavstangenternas mekaniska pianister” (1984b: 270). Det var ett arv från 
tiden före sekelskiftet 1900, då kontoristen var en betrodd tjänsteman med insyn i fö-
retagets hela verksamhet. Efter hand förändrades dock kontorsarbetets karaktär, och 
samtidigt också kontoristernas sociala status. Mats Greiff, som har analyserat kon-
torsarbetets förändringar i Sverige, visar i Kontoristen (1992) på följderna av kontors-
arbetets rationalisering.77 Efter första världskriget kunde en kontorsanställning inte 
längre garantera en borgerlig levnads-standard. För kvinnor innebar kontoristyrket 
dock fortsättningsvis en möjlighet till ett visst ekonomiskt oberoende.78

Miljön i de tre kontorsromanerna är ett Helsingfors där invånarantalet mellan 
åren 1920 och 1938 ökade från 180 000 till 290 000 personer (Meinander 1999: 125). 
Åren 1910–1940 närapå tredubblades de offentligt anställda tjänstemännens an-

75 De första kvinnliga riksdagsledamöterna var nitton till antalet. Ett politiskt framsteg för de för-
värvsarbetande kvinnorna kom 1919, när gifta kvinnor fick inneha tjänst utan sin mans medgivande 
(Jallinoja 1983: 120).

76 Inom feministisk kritik talar man om särartsfeminism, som betonar olikheterna, och likhetsfemi-
nism, som uppfattar könsskillnader som sociala konstruktioner. Begreppen särart och likhet in-
troducerades i svensk genusforskning av Yvonne Hirdman 1988 för att beskriva olika diskursiva 
positioner. Den ena positionen betonar kvinnors och mäns olikheter i fråga om egenskaper och 
förmågor (särartspositionen), medan den andra betonar deras likheter (likhetspositionen). Också 
den feministiska kritik som utgår ifrån skillnader mellan könen har olika betoningar.

77 På ett äldre kontor hade en kontorist mycket varierande arbetsuppgifter som krävde goda 
kvalifikationer, Samma personer utförde tekniska och ekonomiska beräkningar, skrev brev, hade 
kundkontakter, räknade ut löner och såg till att behövligt material fanns till hands (Greiff 1992: 147).

78 Arbetarklassens genomsnittliga realinkomster, som hade stigit stadigt under 1920-talet, sjönk med 
cirka 10 procent. Lönerna växlade dock kraftigt mellan branscherna (Meinander 1999: 135–136). 
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tal (Meinander 1999: 136–137). Långt in på 1920-talet var det vanligt att flickor från 
borgarklassen skaffade sig kontorserfarenhet under några år i väntan på äktenskap, 
men många kvinnor stannade också i yrkeslivet istället för att gifta sig. Efter 1910 var 
den typiska korrespondenten, maskinskriverskan eller kontorsbiträdet en ung, ogift 
kvinna, medan det var mer ovanligt med kvinnliga kontorister över 30 år, noterar 
Carola Sundman i Från handelsbokhållare till kontorsfröken (1984a: 33). 1930 utgjorde 
kvinnorna nästan hälften av kontorspersonalen i Helsingfors.79 Då började även de 
gifta kvinnornas antal öka på kontoren.80 Kvinnor räknades inte som familjeförsör-
jare, även om många kvinnor de facto hade en familj att försörja.81 Därför var deras 
löner märkbart lägre än de manliga kollegornas (Sundman 1984a: 59).82

Under 1930-talet ökade de ekonomiska bekymren bland de självförsörjande kvin-
norna, eftersom lönenivåerna påverkades av den ekonomiska krisen. Också konkur-
rensen om arbetsplatserna tilltog. Enligt en undersökning från 1934 fanns det över 
1500 arbetslösa ”intellektuella” i Helsingfors, av vilka 60 procent var män. En annan 
undersökning, framhåller Sundman, visar att arbetslösheten i kontorsbranschen 
främst drabbade kvinnor, i synnerhet unga kvinnor mellan 20 och 29 år, ofta med 
flera års kontorserfarenhet (Sundman 1984a: 70–72). Att samhällsekonomin så snabbt 
kom igång efter 1933 gynnade näringslivet, men kom inte genast de kontorsanställda 
till godo.

Under mellankrigstiden hade kontoret blivit en mötesplats mellan olika samhälls-
klasser. Många av de kontorsanställda kvinnorna kom dock fortfarande från medel-
klassen, och identifierade sig därför ideologiskt med sin arbetsgivare. För dem var det 
otänkbart att organisera sig fackligt, och följden var en eftersläpande löneutveckling 
(Sundman 1984a: 39). Även om kvinnorna var måna om sin sociala tillhörighet, blev 
deras yrkesgrupp under 1930-talet allt mer proletariserad. De var ett ”manschettpro-
letariat” på gränsen mellan borgerlighet och arbetarklass.83 

Över lag kan man säga att kontorsarbetet väckte motstridiga känslor bland de 
kvinnliga anställda, eftersom det var både tungt och lågavlönat (Sundman 1984b: 

79 1930 var 64 procent av postens anställda kvinnor, på bankerna var andelen 66 procent och på 
försäkringsbolagen 77 procent (Sundman 1984b: 272). 

80 1919 fick gifta kvinnor i Finland rätt att utöva ett yrke utan makens medgivande (Jallinoja 1983: 
112–118). Länge var det dock vanligt att kvinnor blev uppsagda när de gifte sig.

81 Lönesystemet beaktade inte att de flesta förvärvsarbetande kvinnor över trettio år de facto försörjde 
en familj (Sundman 1984b: 280). 1935 var fyra av fem kvinnliga kontorsanställda ogifta, och de hade i 
medeltal 1,5 personer att försörja. De manliga kollegorna försörjde för sin del i medeltal 3,4 personer 
(Sundman 1984a: 54). 

82 Löneklyftorna mellan män och kvinnor var märkbara, och ökade dessutom mellan 1925 och 1935. Då 
var begynnelselönen för ett manligt kontorsbiträde 11 400 mk, medan hans kvinnliga kollega fick 
8 200 mk (Sundman 1984a: 57). 

83 Svenska Akademins ordbok anger att ordet ”manschettproletariat” användes första gången på 
svenska 1927.
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276–277, 279; Palmær 1939: 43–45).84 Det som ändå gjorde att många kvinnor sökte sig 
till en kontorstjänst var att de fick en lön som de själva kunde förfoga över, och som 
gjorde att de kunde försörja sig även som ogifta.85 Det fanns en frihet i att ha egna 
pengar, att kunna bestämma över sin fritid och hyra sin bostad i eget namn. En viktig 
fördel med kontorsarbetet var också den rena arbetsmiljön, och samtidigt lockade 
även stadens nöjesutbud, med idrott, restaurangkultur, mode och film. Största delen 
av kontoristernas inkomster gick dock till mat, och de bodde mycket enkelt, vanli-
gen som inneboende eller i delad hyreslägenhet, ofta utan tillgång till kök (Sundman 
1984a: 62–65). Därför blev också de yttre tecknen på borgerlighet så viktiga: en repre-
sentativ klädsel och ett undvikande av de allra enklaste matställena. Detta gav i bästa 
fall ett symboliskt skydd mot socialt utanförskap. 

Debatten om kvinnligt yrkesarbete

De kontorsanställda kvinnornas sociala situation debatterades i kvinnorörelsens 
språkrör, men också i fackorgan, veckotidningar och dagstidningar (Sundman 1984a: 
79). Ett sådant inlägg var den tvådelade debattartikeln ”Den upproriska kvinnan”, 
 publicerad i den rikssvenska tidskriften Tidevarvet (nr 27 och 28 1931), där Hagar 
 Olsson beklagar sig över de finländska kvinnornas ”slavsinne”, som gör att de trots 
dåliga arbetsvillkor fortsätter att översvämma kontoren. De arbetar för minimilöner, 
utan  någon möjlighet till avancemang, och skulle därför behöva bättre förebilder 
(Olsson 1931a: 1).86 

Till skillnad från Hagar Olsson höll de flesta debattörerna under mellankrigstiden 
en könskomplementär linje i kvinnosaksfrågan, och ansåg att kvinnans viktigaste livs-
uppgift fanns i hemmet.87 Ellen Keys debattskrift Missbrukad kvinnokraft (1896: 78) 

84 Kvinnorna fyllde på underifrån i de manliga institutionerna och blev småskollärarinnor, sjukskö-
terskor, kontorister, postfröknar och telegrafister, noterar Christina Florin i ”Kvinnliga tjänstemän 
i manliga institutioner” (1992: 37). Mest populära yrken bland kvinnor var lärarinna och sjukskö-
terska, medan kontorsarbetet allmänt uppfattades som mer enformigt och andefattigt (Sundman 
1984b: 277).

85 Enligt 1925 års statistik hade finländska kontorsbiträden vanligen 6–7 timmars arbetsdag, och 
söndagarna var lediga. Övertidsarbete var dock mycket vanligt (Sundman 1984a: 36–37).

86 De finländska kvinnorna borde ta den revolutionära arbetarkvinnan som sin förebild, menar 
Hagar Olsson. Arbetarkvinnans radikalitet gäller nämligen inte endast klassfrågan, utan också 
kvinnofrågan. Här hör man resonans från Alexandra Kollontays (1979: 32–33) debattinlägg ”Den 
nya moralen och arbetarklassen” från 1913, som understryker att den moderna arbetarkvinnans 
jämbördighet med mannen. Ett utdrag ur debattinlägget publicerades i Finland 1922 i Sosialistinen 
aikakauslehti (Jallinoja 1983: 110).

87 Debattskriften Kvinnor, som utgavs i den danska samhällsdebattören Edv. Lehmanns namn 1920, 
visar ett tydligt inflytande ifrån Ellen Key. Den betonar på tidstypiskt vis att kvinnans lönearbete bör 
begränsas i ”moderskapets intresse”. Kvinnornas ”frigörelse” har i allt väsentligt fört till en ”e f t e r -
h ä r m n i n g  av mannen”, säger Lehmann (1920: 76, 84). Skriften är tillägnad ”vänner och vänin-
nor i Finland”. Författarnamnet till trots verkar skribenten vara en kvinna, vilket kapitelrubrikerna 
”Våra mormödrar”, ”Våra mödrar”, ”Vi själva” och ”Våra döttrar” tyder på.
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var en återkommande referens i debatten om kvinnors yrkesarbete.88 I boken argu-
menterar Key för att kvinnors psyke bäst lämpar sig för vårdande sysslor, och att ar-
betslivet bör indelas i manliga och kvinnliga yrken. En kvinna utan barn kan utöva 
”samhällsmoderlighet” som lärarinna eller sjuksköterska, medan kontorsarbetet är en 
alltför påfrestande syssla, eftersom en kvinna inte klarar av de manliga arbetskamra-
ternas kritik. På kontoren måste kvinnor ”hålla i tills de stupa”, och förlorar därför sin 
livsglädje. 

I Sverige var polemiken om kvinnors yrkesarbete periodvis mycket hetsig, noterar 
Ulla Wikander i ”Delat arbete, delad makt – Om kvinnors underordning i och genom 
arbetet” (1992a: 49–50, 53).89 I debatten ideologiserades hemmafrurollen, och gifta 
kvinnor uppmanades att prioritera hemmet framom lönearbete, bland annat för att 
lindra arbetslösheten bland män. Också fackföreningsrörelsen stödde hemmafrurol-
len och en könsbaserad skiktad lönesättning. Det fanns således en stark opinion mot 
kvinnors rätt till ekonomisk självständighet, och en rädsla för att familjeinstitutionen 
skulle förlora sin ställning.90 Också i Finland betonades traditionella familjevärden 
allt starkare under 1930-talet, noterar Pirjo Markkola noterar i ”Pirtissä ja pellolla, 
kotona ja konttorissa” (”I stugan och på åkern, i hemmet och på kontoret” 1990: 357). 
Inflytandet från bland annat Keys särartsideologi var märkbart i periodens kvinno-
saksrörelse (Sundman 1984b: 273).91 De flesta kvinnosakskämpar förespråkade en in-
delning av arbetslivet i manliga och kvinnliga verksamhetsområden.92 

Samtidigt som den könskomplementära tankemodellen dröjde kvar under mel-
lankrigstiden, fanns det en stor efterfrågan på kvinnlig arbetskraft, och allt fler kvin-
nor tog sig ut i arbetslivet, trots att de grundläggande villkoren inte hade förändrats. 
Yrkesarbetande kvinnor kunde i allmänhet inte få familjeförsörjarlön och sågs inte 
som likvärdiga med sina manliga arbetskamrater. Så länge kvinnorna inte betraktades 
som fullvärdiga arbetstagare fick de inte heller en lön som gjorde dem självförsör-
jande, och deras sociala underordning kvarstod. De var fortsättningsvis beroende av 

88 Keys särartsfeminism har senare kritiserats både för elitism och för heteronormativitet. Den beaktar 
inte kvinnors varierande sociala bakgrund, framhöll Margarete Bonnevie i emancipationsdebatten 
på 1930-talet. Keys ”lovsång till hemmet och den idealiska husmoderns arbete” förutsätter att 
kvinnor har ”en kanske inte lysande men dock någorlunda säker borgerlig ekonomi”, konstaterade 
hon i Äktenskap och arbete (1932: 74–75).

89 Också i litteraturen minskar det feministiska anslaget, noterar Fjelkestam (2002: 41, 186–187). I 
1920-talets romaner väljer kvinnorna konstnärligt skapande framom den gifta kvinnans kamp för 
”den prosaiska rätten att behålla sitt förvärvsarbete”. 1930-talets romaner uttrycker å sin sida en 
resignation inför genusmönstren, och utmynnar i ”den nyblivna hustruns lyckade internalisering av 
könskomplementär kvinnlighet”.

90 Under 1920-talet dubblerades antalet skilsmässor i Finland, ungefär hälften av dem i någon av de 
fyra största städerna, noterar Anne Ollila i ”Perhe – ura vai vankila” (”Familjen – en karriär eller ett 
fängelse” 1990a: 285).

91 Lea Rojola lyfter fram inflytandet ifrån Ellen Keys särartstänkande i Finland i ”Modernia minuutta 
rakentamassa” (”Att konstruera ett modernt jag” 1999); däremot omnämns hon inte av Tuija Pulkki-
nen och Antu Sorainen i Siveellisyydestä seksuaalisuuteen (”Från sedlighet till sexualitet” 2011). 

92 Det föreslog exempelvis Margerite Bonnevie i Äktenskap och arbete (1932) och Margit Palmær i Vi 
nutidskvinnor (1939). 
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manlig försörjning, samtidigt som arbetsgivarna drog nytta av den goda tillgången 
på lågavlönad arbetskraft. Självförsörjande kvinnor var ofta tvungna att leva på fat-
tigdomsgränsen.

I hela Norden betonades det ökande behovet av familjepolitiska samhällsrefor-
mer, och i Sverige inleddes under 1930-talet en debatt om konkreta familjepolitiska 
åtgärder. Alva och Gunnar Myrdal förde i det samhällspolitiska debattinlägget Kris i 
befolkningsfrågan (1934) fram behovet av politiska åtgärder för att stöda nativiteten. 
De föreslog en samhälleligt organiserad barnomsorg och utökad jämställdhet i arbets-
livet. Makarna Myrdals familjepolitiska modell fick så småningom inflytande även i 
Finland (Sundman 1984a: 76). Försörjningen var överst på agendan i 1930-talets Fin-
land, liksom i resten av det krisdrabbade Europa.93 

I praktiken försökte de flesta medelklasskvinnor balansera mellan den traditionella 
kvinnorollen och de möjligheter och krav de ställdes inför i det moderna samhället. 
De levde i ett spänningsfält mellan den idealistiska människosynens kvinnobild och de 
löften om större individuell frihet som modern kvinnlighet representerade.  

Litteraturen och den nya kvinnan

I kulturdebatten kallades den nya typen av modern kvinnlighet ofta för den nya kvin-
nan. Tankefiguren uppstod under slutet av 1800-talet, och blev ett tema på modet 
bland konservativa lika väl som radikala (Bjørhovde 1987: 4). Det var en dynamisk 
tankekategori, som fungerade som ett retoriskt motdrag mot det idealistiska, domes-
tika kvinnoidealet. I emancipationsdebatten avsågs ibland en radikal aktivist, en suff-
ragett, ibland en borgerlig yrkeskvinna.94 Ännu på 1930-talet väckte den nya kvinnan 
motstridiga associationer. Vissa associerade den nya kvinnan med en modern stil och 
rationell klädsel, medan hon för andra representerade sexuell frigjordhet, och ibland 
även omoral (Bjørhovde 1987: 129). Hon signalerade ett nytt slags kvinnligt aktörskap, 
och innefattade genom detta såväl moderniseringens löften som dess risker (Fjelke-
stam 2002: 16–17, 21–27; Rojola 1999: 155–156).95

Också i populärkulturen kom den nya kvinnan att bli en tvetydig gestalt, fri i sina 
val men också självutgivande i sin kärlek. Hon kunde vara en förslagen förförerska lika 
väl som en naiv ung flicka i behov av manligt beskydd (Koivunen 1995: 44–45). Fjelke-
stam (2002: 186–187) framhåller en utvecklingslinje i hur den nya kvinnan framställs 

93 Man brukar tala om kvinnoemancipationens tre generationer. Den första generationen föddes under 
förra hälften av 1800-talet, den andra under senare hälften, och den tredje föddes kring sekelskiftet 
1900. Det är den tredje generationens nya kvinna som gestaltas i mellankrigstidens samtidsromaner. 
Även författarinnorna hör till den tredje generationen, född kring sekelskiftet 1900 (Fjelkestam 
2002: 21–22).

94 På svenska kunde man på 1930-talet läsa Alexandra Kollontays beskrivning av den nya kvinnan som 
en revolutionär arbetarkvinna, en ekonomiskt självständig och sexuellt frigjord individ med rätten 
att definiera sig själv: ”en människa med eget värde, med sin egen inre värld” (Kollontay 1979: 32–33). 

95 På 1920-talet fick representationerna av den nya kvinnan allt mer sexualiserade övertoner. I början av 
1930-talet kritiserade exempelvis Elin Wägner i Idun sina manliga författarkollegor för att projicera 
sina önskedrömmar och rädslor på kvinnorna (Fjelkestam 2002: 16–17).
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i rikssvensk litteratur: på 1920-talet var kvinnliga protagonister ofta av den frigjorda 
och självständiga typen, medan 1930-talets protagonister försökte förena husmorsrol-
len med ett yrkesarbete.

De kvinnliga kontoristernas slitsamma vardag har satt sina spår också i periodens 
kontorsromaner, som ofta kretsar kring de självförsörjande kvinnornas sociala och 
ekonomiska utsatthet. Sin borgerliga värdemässiga förankring till trots lyfter kontors-
romanerna fram både klass- och könspolitiska konfliktämnen. De innehåller med an-
dra ord inte bara vardagsrealism i största allmänhet, utan också samhällskritik och 
feministiska tankegångar. Som nya kvinnan-litteraturen överlag har de drag både av 
den borgerliga sedesskildringens självprövning och av arbetarlitteraturens kritiska 
realism.
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I föregående kapitel, ”Kontorsromanen och den osynliggjorda realismen”, argu-
menterade jag för behovet av komplementära analytiska perspektiv på realistiskt 
berättande – utifrån realismens modus, men också dess etos. Jag konstaterade att 

det inte är tillräckligt att definiera realismen som efterbildande och verklighetslik ge-
staltning, som mimesis, och det är utgångspunkten för detta kapitel, där jag utforskar 
realismens modus, dess berättartekniska särdrag.96 

Analyserna koncentrerar sig på några centrala drag som är konstitutiva för allt 
realistiskt berättande: en kausalt förankrad handlingsstruktur och en fast, auktorita-
tiv berättarinstans som samordnar berättelsens handlingsförlopp och olika röster. Jag 
utgår från att berättarinstansens auktoritet först som sist är beroende av den interna 
koherens som etableras i berättelsen, framför allt genom dess narrativa kausalitet. Jag 
framhåller dock även det tolkningsutrymme som finns i den realistiska berättelsen, 
och som uppstår genom det mångstämmiga berättandets olika röster.  

I litteraturforskningen beskrivs realismen ofta som monologisk och dominerad av 
berättaren. Jag vill å min sida framhålla att realistiskt berättande präglas av ett sam-
spel mellan ett centralt kontrollerat kausalförlopp och de enskilda karaktärernas rös-
ter. Fokus i analyserna är lagt på berättandets mångstämmighet och hur olika röster 
träder fram. Termen mångstämmighet, eller polyfoni, används av Michail Bachtin i 
Dostojevskijs poetik (2010, på ryska Problemy poetiki Dostojevskogo 1929), där han ana-
lyserar olika ideologiska positioner hos Dostojevskijs romankaraktärer. Mångstäm-
migheten i de berättelser jag analyserar är enklare till sin konstruktion, men inte desto 
mindre uttrycker de samma strävan efter dialogicitet. 

Jag närmar mig berättelsens mångstämmighet som en fråga om det diskursiva ut-
rymmets fördelning, det vill säga hur utrymmet för tal och fokalisering fördelas mel-

96 Med modus avser jag berättelsens form i en övergripande berättarteknisk betydelse. Hos Genette i 
Discours de récit (1972), syftar termen däremot på berättandets synvinkel.

II 
Kontorsskildring i ett realistiskt modus
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lan olika karaktärer.97 Jag undersöker hur perspektivbyten möjliggörs eller förhindras 
i en berättelse, hur den auktoritativa berättarinstansen fungerar och särskilt hur de 
kvinnliga rösternas diskursiva utrymme utnyttjas.

I centrum finns kontorsromanerna Bara en kontorsflicka, En gedigen flicka och 
Fröken Elna Johansson. Dessa romaner är representativa för en bred fåra av realistiska 
romaner under mellankrigstiden, med ett begränsat tidsomfång och en psykologise-
rande gestaltning. De tre romanerna har alla en kvinnlig kontorist som protagonist. 
Dessa kontrasteras slutligen mot fabriksromanen Stålets sång, som har en manlig pro-
tagonist och kvinnliga kontorister som sidokaraktärer. 

I inledningskapitlet diskuterade jag vilka egenskaper som kännetecknar den rea-
listiska berättarformen. Jag hänvisade till Holmgaard (1996: 145–146), som beskriver 
det realistiska berättandet som ett samspel mellan en diakron, temporal, och en syn-
kron, rumslig narrativ nivå. Holmgaard framhåller den diakrona nivån och berättel-
sens narrativa kausalitet som avgörande för dess realism. Det realistiska berättandet 
kännetecknas av en kausalt strukturerad ordning, där berättelsens element samman-
länkas i händelsekedjor och orsaksförlopp. Som Holmgaard framhåller, kan man inte 
heller bortse från den realistiska berättelsens synkrona nivå. Det realistiska berättan-
dets särart formas i samverkan mellan dess diakrona och dess synkrona nivå.98

2 . 1  B er ättar instans ens  kontrol l  av  hand l ingsför l opp et

En berättande text förmedlar alltid ett intryck av någon som berättar, en ”röst”, note-
rar Maurice Blanchot i sin essä ”Le Regard d’Orphée” (1955, på svenska ”Berättandets 
röst (’han’, det neutrala)” 1990: 82–83). Det är som om någon talade ”bakom” berättel-
sen, och genom just detta får den sin särprägel. Och det gäller inte endast berättelsen, 
utan går igen i själva språket: ”Att uppehålla sig i språket innebär alltid att vara utanför 
[…]”.99 Blanchot uppmärksammar hur berättarens röst alltid hörs, ibland som en ”fik-
tiv” röst, ibland ”utan mask”. I vissa berättelser får man intrycket av ”ett myndigt och 
tillmötesgående ’jag’, ännu rotat i livet”, som bryter in i fiktionen, kommenterar och 
ger anvisningar. Det är ett ”taktlöst och klumpigt intrång […].”100 Han uppmärksam-
mar med andra ord berättelsens hierarkiska nivåer. 

Blanchot (1990: 87) noterar att berättelsen är kluven i berättandets nivå och ka-

97 Fokalisering är ett narratologiskt begrepp lanserat av Gérard Genette. För en definition, se nedan.
98 Jameson (2013: 11) beskriver den realistiska berättelsen som en symbios mellan berättandets 

temporala impuls och den sceniska gestaltningens impuls. 
99 Berättarröstens paradoxala närvaro uppmärksammas även av Bachtin i Författaren och hjälten (2000: 

15). Han gör dock ingen skillnad mellan författare och berättarröst: ”Författarens medvetande är ett 
medvetande om ett medvetande, det vill säga ett medvetande som omfattar hjältens medvetande 
och hans värld.” Författaren har sitt ”stabila överskott av seende och kunskap”, konstaterar han. 
Författaren vet inte bara det som hjälten ser och vet, utan också det som för honom är otillgängligt.

100 I sin analys av den realistiska berättarrösten i ”Det nya ved den nye realisme” (2003a: 257–259, 261) 
bygger Per Krogh Hansen vidare på Blanchots kritik. Han noterar att Blanchot inte är kritisk mot 
realismen som sådan, utan mot de berättelser som är så förankrade i den konkreta verkligheten att 
de inte kan förstås utan den. 
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raktärernas nivå. De enskilda karaktärerna har en underordnad ställning i förhål-
lande till berättarrösten. Som mellanled mellan berättarröst och karaktärer finns det 
som Gérard Genette kallar fokalisering. I Nouveau discours du récit (1983, på engelska 
 Narrative Discourse Revisited 1988: 74) beskriver Genette fokalisering som en begräns-
ning av informationsfältet, ett situerat fokus. Han talar dels om yttre fokalisering, där 
gestaltningen utgår från en punkt utanför karaktärerna, från berättarinstansen, dels 
om inre fokalisering, som utgår från en karaktär.101 Inre fokalisering ger tillgång till 
både perception och tankar, medan yttre fokalisering rapporterar om karaktärernas 
handlingar, sedda utifrån, utan något försök till förklaring, definierar Göran Ross-
holm i ”Att dela en vinkel” (1993: 79).102 

Blanchot noterar att berättarrösten i den realistiska berättelsen är utanförstående, 
men ändå närvarande. Rösten ”talar” i bakgrunden, dirigerar händelseförloppet och 
bryter ibland in med kommentarer och anvisningar till berättelsens personer. Den 
representerar en påtaglig berättarnärvaro, som lotsar läsaren framåt i ett kausalt sam-
manhållet förlopp. Denna berättarröst, med dess mer eller mindre individualiserade 
uttrycksformer, utgör textens berättarinstans, den ”punkt” från vilken berättelsen ar-
tikuleras, och där kausalstruktur och berättelsens röster koordineras. 

All information om handling, miljö och karaktärer i en berättelse förmedlas via 
en räcka agenter på olika hierarkisk nivå, framhåller Mieke Bal i ”Narration and Fo-
calization” (2004: 272, 274).103 Fokalisatorn befinner sig på en högre diegetisk nivå än 
karaktärerna, men varje karaktär kan lyftas upp till fokaliseringens nivå som varse-
blivningens centrum. Det innebär att återgivna medvetandeakter och händelser be-
gränsas till karaktärens belägenhet och möjligt vetande. Övergångarna mellan olika 
nivåer måste ske genom berättandet, antingen genom berättarrösten, genom en fo-
kalisator eller genom karaktärernas yttranden (Bal 2004: 272). Det Bal beskriver är 
det realistiska berättandets narrativa ordning, i vilken det mimetiska intrycket skapas 
genom tydliga övergångar mellan berättarinstans, fokalisator och karaktärer.104

101 Den koordinerande funktion Blanchot kallar berättarröst benämner jag berättarinstans, ett begrepp 
som liksom fokalisering är hämtat ifrån Genette och narratologin.

102 Termen fokalisering är något missvisande, eftersom den så starkt framhåller det visuella. I allmänhet 
är det dock inte seendets, utan medvetandets dimension som är överordnad vid fokalisering. Den 
gör inte heller reda för skillnaden mellan tal och tankeflöde, vilket även Cohn påpekar (1978: 
11). Termen ”vokalisering” används av Maria Nikolajeva i ”Crossvokalisering och subjektivitet” 
(2003). ”Vokalisering” betonar dock artikulationen alltför starkt, och pekar mot det Wayne Booth 
kallar implicit författare. Eftersom fokalisering är det vedertagna ordet håller jag fast vid det, och 
förtydligar vid behov genom att tala om ”inre röst” eller ”alternativ röst” när det uttryckligen gäller 
verbaliserade tankeflöden.

103 Bal avviker till en del ifrån Genette, som i Narrative Discourse Revisited (1988: 73) avvisar termen 
fokalisator: “For me, there is no focalizing or focalized character: focalized can be applied only to 
the narrative itself, and if focalizer applied to anyone, it could only be the person who focalizes the 
narrative – that is, the narrator, or, if one wanted to go outside the conventions of fiction, the author 
himself […]”.

104 För det modernistiska berättandet gäller att det ofta glider mellan narrativa nivåer, som jag visar 
i kapitel fyra, ”Berättandets modernistiska förskjutning”. En extern berättarröst kan exempelvis 
infoga självreflexiva kommentarer eller träda in i handlingen som aktör.
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Kännetecknande för den realistiska berättarinstansen är dess auktoritativa po-
sition; den fungerar som koordinerande instans för berättelsens alla nivåer. Den är 
extern i förhållande till handlingen och upprätthåller konsekvent distans till det be- 
rättade.105 Berättarinstansen upprättar, kan man säga, ett mimetiskt kontrakt med läs-
aren, och styr hur olika slags information förmedlas inom berättelsens ramar. För att 
detta kontrakt ska fungera, måste berättarinstansen ha det som Lanser (1992: 6) kallar 
diskursiv auktoritet: “intellectual credibility, ideological validity, and aesthetic value 
claimed by or conferred upon a work, author, narrator, character, or textual practice”. 
Om läsaren accepterar berättarinstansen, accepteras även berättelsens verklighetsbe-
skrivning, dess mimesis, och vice versa.106 

Liksom Holmgaard ser jag den kausala strukturen som avgörande för en berättel-
ses realism. I den realistiska berättelsen inordnas enskilda narrativa element i orsaks-
kedjor, som driver handlingsförloppet i riktning mot en avrundning. Därmed finns 
någon form av finalitet inbyggd i strukturen. I följande analyser av den kausala struk-
turen i kontorsromanerna frågar jag hur det kommer sig att ett händelseförlopp blir 
som det blir. Jag undersöker hur orsakskedjorna framställs, och med vilka medel en 
händelse framställs som en rimlig konsekvens av det föregående. 

Den dialektik som uppstår mellan berättelsens finalitet, dess inriktning mot ett 
kausalt följdriktigt slut, och berättelsens kontingens, dess alternativa förlopp, artikule-
ras genom de olika rösterna. Problematikens kärna finns i den funktion som berätta-
rinstansen har som medvetandets centrum (Jameson 2013: 11). Hur den kausala logi-
ken konstrueras är nämligen beroende av de föreställningar om ordning och mening 
som berättelsen grundar sig på. Det som gestaltas är inte bara händelser utan också 
handlingar, bakom vilka finns en föreställning om intention och mening, kopplade till 
karaktärernas individualitet, deras relationer och avsikter. 

På narrativ nivå är handlingsförloppets intentioner förankrade hos den auktorita-
tiva berättarinstansen, med en mer eller mindre stark final målstyrning.107 I berättel-
sen kommer dialektiken till uttryck som ett spänningsförhållande mellan karaktärer-
nas handlingsutrymme å ena sidan, och berättarinstansens kontroll å den andra. För 
att förstå logiken i det kausala förloppet är därför samspelet mellan berättelsens olika 
nivåer central, mellan berättarinstans, fokalisering och karaktärer.

När jag i det följande analyserar berättelsernas kausalförlopp, utgår jag från att 
vissa givna positioner i den narrativa strukturen har en förstärkt kausalfunktion: be-
rättelsens början och dess slut, och handlingsförloppets vändpunkter, som epifaniska 

105 Distansen är ofta både temporal och attitydmässig.
106 I sin analys lyfter Lanser fram flera kvinnliga författares retoriska strategier. Vissa berättartyper är 

”privata” och riktar sig till en inomfiktiv mottagare, medan andra gör anspråk på att få tala offentligt. 
Den offentliga rösten erbjuder en könsneutral maskering, och kan uppfattas som en mer objektiv 
sagesperson. Den privata rösten ger å sin sida större frihet för ett specifikt kvinnligt perspektiv, men 
kan möta motstånd hos läsarna ifall den bryter mot det normerat kvinnliga (Lanser 1992: 15, 19–20).

107 En mer additiv struktur, utan tydlig kausal sammanbindning, blir vanlig i det sena 1900-talets 
realism (Holmgaard 1996: 153).
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ögonblick då en djupgående insikt styr protagonistens handlingar i en ny riktning.108 
Dessa positioner med en förstärkt kausalfunktion bildar ett mönster av kausala bryt-
punkter. Relationen dem emellan har betydelse för handlingsförloppets grad av kon-
tingens, det vill säga i vilken mån det framställs som påverkbart och öppet till sin ut-
gång. Även en sekundärberättelse av något slag kan fogas in som kausal förklaring till 
primärberättelsen, eller som tematisk förstärkning, utan tids-rumslig förbindelse. Se-
kundärberättelsen kan exempelvis utgöra en analogi eller skapa en kontrastverkan.109 
De kan även ha inflytande på själva förloppet i primärberättelsen, som i Tusen och en 
natt (Bal 2004: 265–266). 

Det är skäl att uppmärksamma att kausalförloppen kan vara av olika slag. Vissa 
kausala förlopp är lagbundna, vilket innebär att en viss företeelse med nödvändig-
het leder fram till en annan företeelse.110 Kausaliteten är dock ofta kontingent, vilket 
innebär att handlingsförloppets slutpunkt inte är given.111 Kausalförloppet innefattar 
alltså även punkter av öppenhet, någon form av ”eventualitet” eller ”icke-lagbunden-
het”, och det finns alternativa möjligheter till fortsatt händelseförlopp. Ett exempel 
på ett kontingent orsaksförlopp i Fröken Elna Johansson är sambandet mellan Ejnars 
arbetslöshet och den brutna förlovningen. Det är ingen lagbunden konsekvens, men 
arbetslösheten är en faktor som leder fram till att Elna bryter upp från deras relation.

2 .2  Ors a kss amman hang  o ch  l ivsvägar  i  kontorsromanerna

I följande analyser står frågan om kausalitet i centrum, det vill säga hur handlingsför-
loppets riktning motiveras utifrån skeenden och valsituationer som protagonisterna 
ställs inför. Jag inleder med att undersöka det kausala förloppet i varje roman för sig, 
och lyfter samtidigt fram hur dess olika röster samspelar, med de kvinnliga protago-
nisterna i fokus. Detta undersöker jag genom det diskursiva utrymmets fördelning; 
det utrymme att uttrycka sig som ges en enskild karaktär, i tal eller genom fokalise-
ring. Jag frågar vilket förhållningssätt berättarinstansen har till de olika karaktärerna, 
hur deras diskursiva utrymme ser ut och hur mångstämmighet skapas eller förhin-
dras, genom växlingar mellan berättarinstans, fokalisering och dialoger. 

Först analyserar jag Fröken Elna Johansson, vars kausalstruktur är den mest konse-
kvent uppbyggda, och går sedan vidare till En gedigen flicka och Bara en kontorsflicka, 

108 Begreppet epifani kommer från den kristna mystiken, och anspelar på en religiös uppenbarelse. 
Protagonistens insikt leder från mörker till ljus, så som Beata Agrell beskriver det i ”Modernitet, 
sekularisering och heliga värden” (2005: 6)

109 En inledande anekdot kan exempelvis fungera som miseenabyme, eller det Pia Maria Ahlbäck i 
Energy, Heterotopia, Dystopia (2001: 37) kallar en urscen.

110 Ett lagbundet orsakssamband är icke-intentionellt, och ingen viljestyrning föreligger. Ett enkelt 
exempel på en lagbunden kausalitet är årstidernas växling.

111 Även kontingens i en realistisk berättelse uppkommer som en följd av hur berättarinstansen 
organiserar händelser och övriga narrativa element. I det sammanhanget är det avgörande hur 
karaktärernas tillgång till diskursivt utrymme hanteras, och hur karaktärernas handlingsalternativ 
framställs. 
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som väcker fler frågor om kausal koherens.112 Det sker framför allt genom att jag följer 
protagonisterna och undersöker hur de förändras under berättelsens förlopp. Jag frå-
gar med vilka medel berättarinstansen förmedlar vem kvinnorna är, och i vilken mån 
deras handlingar eller tankar framstår som motsägelsefulla och kausalt problematis-
ka. Syftet är att undersöka determinering och öppenhet i det kausala förloppet – som 
i dessa romaner i hög grad anknyter till protagonistens agerande och val.

Efter detta går jag över till en analys av hur det realistiska berättandet sammanlän-
kas på detaljnivå, med exemplifiering från de tre romanerna. Först undersöker jag det 
realistiska berättandets diakrona nivå: hur det narrativa flödet sammanlänkas verti-
kalt och horisontellt. Därefter lyfter jag fram berättelsernas synkrona element, det vill 
säga hur konkretion och rumslighet skapas genom narrativa detaljer.

Elnas väg mot frigörelse i Fröken Elna Johansson

Handlingen i Anna Bondestams Fröken Elna Johansson börjar på morgonen när pro-
tagonisten Elna försöker trassla sig ur sina lakan, trött och på dåligt humör. Scenen 
visar hur ur snärjd Elna känner sig; som inledande episod har den en förhöjd kausal-
funktion (Ahlbäck 2001: 37). Tröttheten, det rutinbundna arbetet, den torftiga kosten 
och den ständiga bristen på pengar återkommer i Elnas tankar. ”Man går som i en 
sluten ring”, konstaterar hon (Bondestam 1939: 9). 

Elna är den dominerande fokalisatorn, och hennes tankar och känslor ges mycket 
diskursivt utrymme. Berättarinstansen är solidarisk med Elnas perspektiv, och följer 
intimt och lyhört med hennes vardag under ett års tid. Händelserna kring Elna och 
hennes närmaste gestaltas genomgående mångstämmigt, med byten av fokalisator, 
och med dialog där olika perspektiv växlar.113 I det följande analyserar jag berättelsens 
centrala kausalförlopp: de händelser som leder fram till Elnas uppbrott från sin för-
lovning, men också till ett politiskt uppvaknande.

Elnas fästman Ejnar är arbetslös, han har inga pengar och ingenting att göra, och 
det gör honom deprimerad. På kvällarna sitter han hemma hos Elna, men de har allt 
mindre att prata om. Också väninnan Ann-Mari, som försöker försörja sig som fri-
lansjournalist, vänder sig till Elna för att få stöd och hjälp. Väninnan är ofta intrasslad 
i olyckliga kärleksaffärer och ständigt utan pengar. Under berättelsens gång grubblar 
Elna över sin ekonomiska situation och sina relationer, och frågar sig om livet verkli-
gen måste vara så grått och trist. 

Elna har vant sig vid Ejnars buttra självömkan och Ann-Maris utbrott och väd-
janden. Hon är van att vara den som tröstar, utan att någon av dem frågar hur hon 
själv har det. Till sist tröttar hon på att alltid vara den som ska trösta. När Ann-Mari 
än en gång gråtande kommer till Elna, vägrar hon därför att trösta. Beslutet leder till 

112 De analyseras i omvänd ordning i förhållande till utgivningsår.
113 Väninnan Ann-Mari är fokalisator i ett längre avsnitt, där hon jämför sig med Elna och önskar 

att ockå hon själv kunde ”förälska sig i en hygglig ung man, som kunde skänka henne en hygglig 
vardagslycka” (Bondestam 1939: 31). Likaså framträder fästmannen Ejnar som fokalisator i några 
avsnitt. 
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samvetskval, i synnerhet när Elna får kännedom om Ann-Maris självmordsförsök.114 
Samtidigt inser Elna att hennes eget beslut var nödvändigt, och att var och en måste 
ta sitt eget ansvar. Det blir startpunkten för Elnas andra uppbrott, frigörelsen från 
fästmannen Ejnar. Handlingen följer sedan Elnas inre uppgörelser med sig själv, och 
hur hon stegvis skapar ett eget livsrum åt sig. 

Under hela romanens gång ges Elnas känsloliv och reflektioner mycket utrymme. 
I tankarna för hon en ständig dialog mellan känsla och förnuft, mellan sina drömmar 
och kraven på anpassning. Och det är inte bara Elnas personlighet som är avvägd 
på det sättet. Också övriga karaktärer som följs genom inre fokalisering reflekterar 
över sina handlingar, ibland med självhävdelse, ibland med självkritik. Det syns också 
i Elnas och Ejnars samtal, där det diskursiva utrymmet delas mellan dem så att de 
 växelvis fungerar som fokalisator. 

I en scen sitter Ejnar och tiger när Elna visar sin nya klänning. Elna kommenterar 
hans tystnad, varefter fokus flyttar fokus till Ejnar, som reagerar med ett litet leende, 
men det ”uttrycker ingen glädje” (Bondestam 1939: 134). Han tänker att det klär Elna 
att vara glad, men han säger ingenting. Också den tigande Ejnar ges här diskursivt 
utrymme. Hans inre konflikt, hans valsituation, handlar om svartsjuka och dåligt 
självförtroende, och det emotionella beroende han har till Elna.115 Även om Elna har 
det övergripande tolkningsföreträdet, visar växlingen på bådas delaktighet i konflik-
ten. 

Samtal som går från gräl till försoning återkommer ett antal gånger. Upprepade 
gånger övergår konflikterna i försoning, men Elna har allt svårare att acceptera Ejnars 
humörsvängningar. När hon föreslår ett biobesök vill han inte, och när han en stund 
senare ändrar sig, har hon i sin tur blivit på dåligt humör. Deras samtalsämnen blir allt 
färre, och de avstannade dialogerna tydliggör så småningom att relationen har nått 
en återvändsgränd. Ejnar tiger buttert, medan Elna anklagar sig själv för bristande 
förståelse (Bondestam 1939: 48). Dialogerna visar hur tanken på uppbrott mognar 
hos Elna. Slutligen förälskar sig Elna i en annan man, ungdomsvännen Ragnar, och 
bestämmer sig för att bryta förlovningen.

De upprepade grälen ger en förklaring till Elnas uppbrott, men hennes livskris 
handlar inte bara om Ejnars depressiva humör och svartsjuka, utan också om Elnas 
intellektuella behov. Samtalen med den politiskt intresserade Ragnar väcker Elnas in-
tresse för samhällsfrågor, och även om tiden med den TBC-sjuka Ragnar blir kort, får 
hennes liv en ny inriktning. Ragnars respektfulla och uppmärksamma sätt att lyssna 
på Elnas åsikter stärker hennes självförtroende. Hon bestämmer sig inte bara för att 
frigöra sig från Ejnar, utan också för att engagera sig i fackligt arbete. Det slutliga 
steget gestaltas som ett epifaniskt ögonblick: ”Inför hennes trötta ögon håller ett stort 

114 Väninnornas konflikt utmynnar så småningom i försoning och en nystart för Ann-Mari.
115 Se också detaljanalysen av en motsvarande scen i avsnittet ”Inbördes relationer och horisontell 

sammanlänkning”.
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under på att hända” (Bondestam 1939: 287).116 Beslutet rubbas inte av Ejnars vilja att 
försonas, eller av att han får sitt efterlängtade lärarvikariat.

I slutet av berättelsen har Elna tagit en kvällspromenad med sin nyfunna vän Irma. 
Hon har redan gjort sitt avgörande val att bryta med fästmannen, och den nya för-
älskelsen Ragnar har rest bort. Nu ser hon en livsåskådning ta form, och förstår att 
den kommer att ge hennes liv nytt innehåll. 

Så ensam som jag nu är har jag aldrig någonsin varit. Och ändå skrämmer det 
mig inte. Inte alls. Kanske kom jag i alla fall till en viss klarhet. Åtminstone om 
vägen …” (Bondestam 1939: 298).

Slutradernas tankar visar ännu ett steg i Elnas mognad, och hur hon uppnått en större 
personlig styrka och integritet. Elna stannar kvar på sin post som maskinskriverska, 
och tillsammans med arbetskamraten Irma kommer hon att arbeta för bättre livsvill-
kor för de yrkesarbetande kvinnorna.117

Varför Martha i En gedigen flicka offrar sig 

Den inledande scenen i Ingrid Qvarnströms roman En gedigen flicka utspelar sig på 
kontoret. Maskinskriverskorna Ghita och Sissi har bråttom till lördagskvällens nöjen 
och bokförerskan Martha lovar slutföra arbetet för deras räkning. Det är Martha som 
är protagonist, och inledningen följer henne i fri indirekt diskurs: ”Allt extra arbete 
lassades på henne […]. Men det föll henne inte in att vara bitter över det.” Hon trivs 
med sitt ansvarsfulla arbete och den självklara värdighet det ger henne. På arbetet kan 
hon ”göra sig gällande, där betydde hon något” (Qvarnström 1930: 10).  

Genomgående är det Martha som är den huvudsakliga fokalisatorn, och hennes 
inre förändringsprocess står i handlingens centrum. Marthas identitetsprocess fram-
står som det kausala förloppets motor, och varje steg hon tar följs av moraliska re-
flektioner.118 Läsaren får se tillvaron med hennes blick, och sympatiserar med hennes 
perspektiv, och det mesta tyder på att hon ska få behålla tolkningsföreträdet. Under 
handlingens gång sker dock en förskjutning i berättarinstansens hållning, med en till-
tagande distansering som följd. 

Samtidigt som lojaliteten med Martha som protagonist minskar, förändras också 
bilden av henne. Den gedigna och samvetsgranna hållning som gör Martha annorlun-
da än de övriga karaktärerna beskrivs nu som en patetisk och löjeväckande egenskap, 

116 Elnas epifaniska upplevelse är, säger Antas, en ”genomgripande insikt av djup existentiell relevans” 
(1997: 218).

117 Ingen av karaktärerna lämnas i slutet utan hopp: Elna får i Irma en bundförvant, Ejnar får sitt 
lärarvikariat, och Ann-Mari tas om hand av sin syster och hennes familj.

118 Marthas uppriktighet betonas exempelvis när den manliga chefen Wildfelt frågar varför hon är ogift, 
och hon svarar sanningsenligt: ”Jag – jag har aldrig haft några anbud.” Genom hans efterföljande 
reflektion förstärks det uppriktiga intrycket: ”hon svarade ärligt och redligt, som sanningen var” 
(Qvarnström 1930: 130).
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och inte som en tillgång. Utvecklingen förebådas av ett inledande Herman Bangcitat, 
som anger vad som ska komma: ”Menneskene h a r  ikke hinanden, de b r u g e r  hi-
nanden og er alene.”119 De kvinnliga arbetskamraterna agerar enligt sina egna intres-
sen, och lockar in Martha i en situation som hon inte kan styra över. Hon förälskar sig 
i sin gifta chef och hjälper honom att fiffla med bokföringen. Slutligen står hon helt 
ensam med sitt misslyckande både som yrkeskvinna och som privatperson.

Till en början ser Martha roat på arbetskamraternas relationsjakt: ”stackars alla 
dåraktiga kvinnor, som ständigt måste längta, hoppas, sträva – och svikas!” (Qvarn-
ström 1930: 17–18) Men efter hand börjar hon ifrågasätta sig själv, och förlorar allt 
mer sin självkänsla och vardagstrygghet. Martha reflekterar allt mer över hur hon 
blir uppfattad av andra: ”Var det något fel på henne? Hon var inte fulare än andra. 
Och hon var inte kall” (Qvarnström 1930: 88–89). Här är det sitt utseende hon tänker 
på, men hon frågar sig också varför hon inte uppskattas för sin personlighet: ”Men 
varför såg då ingen någonsin i henne k v i n n a n , endast v ä n n e n , arbetsmaskinen?” 
(Qvarnström 1930: 111) 

Det är framför allt de kvinnliga arbetskamraternas avståndstagande som sårar Mar-
tha, och hon reflekterar sällan över männen på kontoret. Undantaget är Paul Wildfelt, 
som hon handlöst förälskar sig i. När han kommer in i bilden ger Martha i tilltagande 
grad upp sitt eget perspektiv och börjar spegla Wildfelts åsikter, exempelvis när han 
håller en utläggning om äktenskapets betydelse för en kvinna. Istället för att säga att 
hon uppskattar sin frihet, lyssnar Martha tyst, medan hon betraktar honom med en 
hängiven blick: ”så mild, så öm, att den nästan bländade honom” (Qvarnström 1930: 
153). Wildfelts värderande blick får stå okommenterad. 

Till det yttre börjar Marthas nedgång först med börskraschen, när företagets 
ekonomi kommer i gungning, men processen börjar långt tidigare. Upptakten till 
Marthas förändring är en kaffebjudning hemma hos henne, där Ghita inleder ett gräl. 
Det börjar med att Ghita kritiserar Martha för trångsynthet och hävdar att hon borde 
köpa sig en älskare, eftersom alla kvinnor behöver erotik. Till sitt försvar säger Martha 
att hon är en ”anständig flicka” som inte behöver en man, utan vill leva i lugn och ro 
(Qvarnström 1930: 21–23). Ghita ifrågasätter alltså Marthas värderingar, och gör sig 
sedan lustig över hennes reaktion. Hon fortsätter att provocera Martha genom att 
fråga om hon inte är intresserad av ”den bedårande Paul Wildfelt”, deras chef (Qvarn-
ström 1930: 27). Med sitt förvånade svar, att han är gift, avslöjar Martha hur lite hon 
vet om relationsspelet mellan könen. Därmed har Ghita också uppnått sitt syfte, att få 
Martha att avslöja sin svagaste punkt.120

119 Dansken Herman Bang (1857–1912) introducerade naturalismen, eller det moderna genombrottet, 
i nordisk litteratur. Citatet utgör med Genettes terminologi en paratext; den utgör en del av 
berättelsens inramning och påverkar läsarens förståelse av den.

120 Samtidigt förebådar hon det bokföringsbrott som Martha kommer att vara indragen i längre fram: 
”Du skulle vara i stånd att gå i döden – […] till och med förfalska dina heliga böcker för din älskades 
skull” (Qvarnström 1930: 24). 
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Så småningom blir det uppenbart att Marthas kollegiala respekt för sin chef håller 
på att förvandlas till en förälskelse. Upptakten är en oförsiktig penningtransaktion, 
som Wildfelt ber henne om hjälp med. Snart är Martha helt uppslukad av sin chefs 
problem, hon tänker hela tiden på honom och vill vara i hans närhet. Detta engage-
mang uppmuntras av Wildfelt, som bjuder henne på restaurang. Martha väcker Wild-
felts sympati: ”Hon var inte endast en duglig flicka, hon var också en söt och behaglig 
flicka” (Qvarnström 1930: 151).121 Genom upprepade stunder av förtrolighet binder 
henne till sig, han ger henne komplimanger, kysser hennes händer och smeker hen-
nes hår (Qvarnström 1930: 153–155). Som mer intim än så beskrivs deras relation dock 
inte. Martha går ändå helt upp i sin självpåtagna uppgift som Wildfelts förtrogna. 

Handlingen följer sedan Marthas tilltagande förälskelse och hennes längtan efter 
bekräftelse. Samtidigt kämpar hon även med sin självbild, och med insikten att föräls-
kelsen inte är ömsesidig. Berättelsen når sin slutpunkt en kväll när Martha i hopp om 
ett förtroligt samtal med Wildfelt går till kontoret, men finner honom i sällskap med 
den unga kontorsflickan Kit. Martha förstår att hennes känslor aldrig varit besvarade: 
”Han hade tagit emot och givit intet, intet i gengäld” (Qvarnström 1930: 241). När fo-
kaliseringen i scenens slut övergår till Martha, är det för att framhålla att hon varken 
vill bortförklara sina handlingar eller försvara sig. Hon står ensam med ”de förfalskade 
böckerna, vanäran och skammen”, men tänker ändå mest på hur tom hennes tillvaro 
var ”innan Paul kom och uppfyllde den” (Qvarnström 1930: 243–244). I den stunden 
ångrar Martha ingenting, och ser skammen som det pris hon måste betala för det hon 
fått uppleva. Med ett slags självplågeri tänker hon att smärtan är bättre än ingenting:

Hennes bön hade blivit hörd. Hon hade levat! 
Men ingen gör detta ostraffat. Allt måste gäldas. Och i denna natt – det förstod 
hon nu – erlade hon sitt pris … (Qvarnström 1930: 244–245)

Även om Martha inser att hon har blivit utnyttjad söker hon inte upprättelse, utan 
 uppehåller sig vid sitt eget ansvar och sin skuld. Hon borde rimligtvis känna sig 
kränkt, men är medveten om att ingen av hennes arbetskamrater sympatiserar med 
henne. Istället ser Martha sitt öde som en följd av en emotionernas ekonomi, där varje 
upplevelse måste inlösas till ett pris.

Hur May i Bara en kontorsflicka får nog av kontor

I May Hartmans roman Bara en kontorsflicka berättar den nyblivna studenten May 
om sina erfarenheter i arbetslivet, och hur hon efter ett par år med kontorsarbete 
kommer till insikt om att hon inte klarar av kontorslivet, eftersom hon inte kan hålla 
sitt humör i styr. Frågan här är hur händelsernas kausala förlopp gestaltas fram till att 
May ger upp kontorsbanan.

121 Wildfelts diskursiva trovärdighet destabiliseras här av en tvetydig berättarkommentar om hans 
”smekande” blickar.
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Berättarinstansen är homodiegetisk, en jagberättare som samtidigt är berättelsens 
protagonist. I det homodiegetiska berättandets ordning befinner sig berättarjaget i 
teknisk mening utanför berättelsen, medan dess ”dubbelgångare”, karaktärsjaget, be-
finner sig inne i berättelsen, konstaterar Per Krogh Hansen i ”Det nya ved den nye 
realisme” (2003a: 261). På realistiskt vis upprätthålls här med andra ord en tydlig åt-
skillnad mellan narrativa nivåer, mellan berättarjag och karaktärsjag (Bal 2004: 272). 
Det markeras genom Mays retrospektiva kommentarer: ”När jag efteråt funderar på 
saken, förstår jag, att jag måste varit alldeles uttröttad och hypernervös […].” Det 
finns en viss temporal distans, även om den är ganska liten; Mays erfarenheter verkar 
nämligen rätt färska. Berättarjaget upprättar också en viss attitydmässig distans: ”Jag 
kunde ju ha sagt honom ett par skarpa ord och sedan gått min väg” (Hartman 1924: 
123). Det finns alltså en viss reflekterande och självironisk distans mellan berättarjag 
och karaktärsjag, även om den inte är särskilt stor.122 Till bilden hör att berättarjaget 
konsekvent vidhåller Mays tolkningsföreträde, och att övriga karaktärer har ett be-
gränsat diskursivt utrymme. 

Berättelsen inleds med ett motto av Elias Sehlstedt, som ger goda råd inför livets 
”förtret och kval”: ”Bekymmer finnas på vårt klot / till tusental / […] Kom blott ihåg att 
allt är glömt / om hundra år” (Hartman 1924: 6).123 Citatet utgör en paratext, en kausalt 
integrerande tolkningsram, på samma sätt som mottot i En gedigen flicka. Sehlstedts 
råd, att vardagens bekymmer och konflikter bäst hanteras med ett gott humör, präglar 
också berättelsens energiska och lättsamma tonfall. I det följande fokuserar jag på 
berättarröstens hållning, samt på relationen mellan primär- och sekundärberättelser 
(Bal 2004: 265–266). Romanen innehåller nämligen flera sekundärberättelser, av vilka 
en del är relativt löst integrerade i kausalförloppet.

Berättarjaget May har många drag av en flickbokshjältinna, en ”yrhätta”, en aktivt 
utlevande flicka som överskrider en anpassad flickroll, enligt Mia Österlunds defini-
tion i Förklädda flickor (2005: 101). Hon är full av upptåg, samtidigt som hon är en lydig 
familjeflicka. Hon kan också liknas vid populärromanens ”jazzflicka”, ”ungkarlsflicka” 
eller ”flapper” (Koivunen 1995: 207; Fjelkestam 2002: 16). Redan jagberättarens sätt 
att presentera sig väcker associationer till en flickbok eller populärroman: ”Jag, May 
Hartman, som nyss fyllt sexton ljuva vårar” (Hartman 1924: 6). Intrycket förstärks av 
det fortsatta självporträttet: ”En högst vanlig person […], begåvad blott med ett klart 
förstånd och en mun, som alltid var i rörelse” (Hartman 1924: 14). Detta vardagliga, 
flickaktiga tonfall verkar riktat till införstådda läsare, som om berättandet skedde i 
samförstånd. Den märks exempelvis i berättarjagets sätt att kasta fram kommentarer 
direkt till läsaren: ”Försök själv säga till exempel namnet Turunen (Tyrynang) och 
Kinnunen (Kängynang) med franskt uttal, så får ni se, huru tokigt det låter” (Hartman 
1924: 117). Det finns även en del andra drag som hänvisar till flickboken, som det ste-

122 Det nära sambandet mellan karaktärsjaget och berättarjaget förstärks av att protagonistens namn, 
May Hartman, sammanfaller med författarpseudonymen. 

123 Elias Sehlstedt (1808–1874) var en svensk lyriker, visförfattare och konstnär.
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reotypa rolltagandet i väninnekretsen: ”Dora, husligheten själv, satt alltid och sydde” 
(Hartman 1924: 13). Den omedelbara, subjektiva samtalstonen är ett utmärkande drag 
för berättelsen. Det är vad Lanser (1992: 18–19) kallar en privat berättarröst (personal 
voice), genom vilken en ung kvinnlig berättare kan föra fram sina egna erfarenheter 
utan att göra anspråk på mer allmängiltig diskursiv auktoritet. Genom det lättsamma, 
privata tilltalet neutraliseras dessutom skärpan i den kritik mot maktmissbruk som 
författaren för fram.

May är medveten om att hon inte borde opponera sig mot överordnade, men har 
svårt att behärska sig inför orättvisor, och är alltför stolt för att underordna sig ar-
betsplatsens hierarkier. Det leder också till att hennes kontorsbana blir kort. Mays 
upplevelser påminner om den unga flickans socialisering i flickboken, som av Marika 
Andræ i Rött eller grönt? (2001: 82–83) beskrivs som en tämjningsprocess. Till skillnad 
från den typiska flickbokshjältinnan låter May sig dock inte kuvas. Medan flickbokens 
protagonist till slut accepterar de vuxnas regler som sina egna och lär sig att åsidosätta 
sina egna behov, vidhåller May sin rätt att försvara sig mot auktoriteter som hon upp-
fattar som orättvisa. 

När May börjar på sin första arbetsplats, ”Svenska Trävarukompaniet”, är hon ivrig 
att göra sitt bästa. Hon drar sig inte för att tillrättavisa sin närmaste chef, och klagar 
över att han inte talar direkt till henne, utan ger henne order via mellanhänder. Mays 
rättframhet gör att hon får rykte om sig som oartig och stursk.

Relationen är inte helt tydlig mellan May och den unga man som är hennes rums-
chef, Kladde. Han är ibland kritisk och kommer med skarpa tillrättavisningar, ibland 
vänlig och försonlig, och läsaren frågar sig om det kanske handlar om en förälskelse 
från hans sida. I ett brev beklagar han att hon valt att ”i allas närvaro håna mitt ar-
betssätt på kontoret”. Hans kontaktförsök avfärdas av May, som kommenterar hans 
förehavanden med frejdig ironi: ”Hav tack för det, Kladde, du artar dig, det ska på 
den yttersta dagen räknas dig till förtjänst” (Hartman 1924: 23). Inte heller i efterhand 
problematiserar May sitt eget agerande; ”Karlen var ju barnslig och dum”, tycker hon 
(Hartman 1924: 30). ”Tänk nu, att gå till sin chef och beklaga sig över en liten flicka – 
på den tiden var jag ej stort mera” (Hartman 1924: 28). När May efter ett tag slutit fred 
med Kladde, blir hon istället ovän med en kvinnlig arbetskamrat, som anser att May 
blir favoriserad. På kontoret vaktar man således hela tiden på varandra.

May tycker att kontorsarbetet är tråkigt, och beklagar sig inte när hon blir uppsagd 
på grund av minskad arbetsmängd. På följande kontor arbetar ett femtiotal kvinnliga 
anställda under uppsikt av en äldre manlig kamrer. På detta kontor pågår en ständig 
tävlan om moderiktig klädsel, och de flesta arbetskamraterna är, enligt May, ”genom-
sura gammalpigor, ettriga, avundsjuka, småsinta, skvalleraktiga” (Hartman 1924: 44). 
May kommer inte överens med ”pampen”, den kvinna som bestämmer i hennes rum, 
och efter ett år är hon redo att på kamrerns förslag söka sig vidare. 

Nästa arbetsplats, exportföretaget ”Oy Vienti Ab”, hittar May via annons, och där 
möter hon helt andra slags problem, med en slösaktig chef som lever på stor fot och 
missköter sitt företag. Till en början är May road av direktörsparets excentriska vanor. 
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Samtidigt är hon som överklassflicka mycket medveten om den sociala klyftan mellan 
sig själv och sina arbetsgivare, och visar tydligt sin känsla av överlägsenhet.124 

Så småningom börjar problemen på arbetsplatsen hopa sig mellan May och di-
rektörsparet; en upptrappning som beskrivs i flera steg. Till en början handlar kon-
flikterna endast om arbetsuppgifterna. Direktören är ofta borta från kontoret, och 
arbetet blir allt mer oorganiserat. Ibland är det alldeles för mycket att göra, och 
ibland är May sysslolös, och hittar på olika slags skämt och upptåg för att fördriva 
tiden. Det leder först till kritiska kommentarer från direktören, men efterhand blir 
hans beteende allt mer påträngande. Han kommer med smicker och närgångna an-
spelningar, och May lider allt mer av deras dagliga ”korta, men oändligt pinsamma” 
möten (Hartman 1924: 119). May försöker först skämta bort chefens närmanden, 
men den naiva lekfullheten övergår i rädsla och ilsket självförsvar när trakasserier-
na utmynnar i fysiska hot. 

Så långt är kausalstrukturen lätt att följa, men därefter följer luckor i berättelsen 
som gör det psykologiska förloppet otydligt. När May räddat sig undan chefens 
fysiska hot, följer en kryptisk kommentar: ”Nu hade mina ögon öppnats; jag såg 
klart allt, som förut varit dunkelt för mig” (Hartman 1924: 125). Efter detta följer 
ingen uppgörelse eller förklaring, utan läsaren måste acceptera att resonemanget 
bryts. På så sätt gör berättelsen ibland ett episodiskt intryck. Det förekommer också 
andra detaljer som gör ett episodiskt intryck, framför allt de sekundärberättelser 
där Mays vardagliga upptåg på kontoret beskrivs. Vissa är korta och flyktigt om-
nämnda, medan andra är detaljerade utvikningar från primärberättelsen.125 Vissa av 
episoderna har som uppgift att belysa Mays karaktär och förklara hennes agerande, 
eller att upprätta en humoristisk distans mellan berättarjag och karaktärsjag. Andra 
sekundärberättelser saknar kausal funktion, och framstår som digressioner, ovid-
kommande utvikningar.126 I en sådan episod skämtar May med sin arbetskamrat ge-
nom att fästa ett hänglås i hans kappa. Efter en lång beskrivning avbryter berättar-
jaget sin redogörelse med att skämtet gått för långt (Hartman 1924: 107). Istället för 
att integreras kausalt, för att förklara de försämrade relationerna på arbetsplatsen, 
blir episoden lämnad utan återkoppling.127 Även några väldigt kortfattade scener är 
sådana, som när May kort kommenterar ett biobesök med en manlig arbetskam-
rat: ”Det kändes så bakvänt att vara tillsammans utom kontoret” (Hartman 1924: 
107–108). 

124 Beskrivningen av direktörens bordsskick är detaljerad, och May tänker sedan förfärat på hur han äter 
därhemma: ”då fick han snaska och klotta, som om han själv varit en gris” (Hartman 1924: 96–97).

125 Som jag nämner i kapitel två, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”, kan en sekundärberättelse 
ha tre olika funktioner i relation till primärberättelsen. Aktuella här är sådana sekundärberättelser 
som fungerar kausalt, och sådana som inte har en kausal funktion, men som stärker berättelsens 
tematik (Bal 2004: 265–266).

126 Man kan också hävda att berättelsens digressioner skapar en ”verklighetseffekt” av det slag som 
Barthes talar om, genom att återskapa intrycket av vardagliga episodiska händelser (Barthes 1980: 28).

127 Som koncentrat av en övergripande tematik kan även en fristående episod eller anekdot ha en kausal 
funktion (Ahlbäck 2001: 37).
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Handlingsförloppet avrundas med att samtliga anställda blir uppsagda inför en 
förestående konkurs. Då har May arbetat i väldigt olika kontorsmiljöer, men på alla 
ställen kommit i konflikt med sina chefer. Slutets vändning visar att May för alltid 
lämnat kontorsbanan bakom sig: 

Vid det, som dyrt och heligt är, lovar jag, att när jag nästa gång snör min ränsel 
och går ut i vida världen för att söka min lycka, då skyr jag allt, som påminner 
om eller smakar det minsta av kontor, som pesten. Så nu vet ni det!! (Hartman 
1924: 128).

Det hurtiga och humoristiska tonfallet fullföljer berättelsens narrativa strategi, med 
dess växlingar mellan ironi och lättsam humor. Slutet signalerar att berättarjaget May 
inte har låtit sig kuvas av sina motgångar. Som det inledande Sehlstedtcitatet säger: 
”allt är glömt / om hundra år” (1924: 6).

Harmonisering och mångstämmighet som realistiska tendenser

Som jag nämner tidigare, har realismen inom litteraturforskningen ibland hyllats, 
ibland kritiserats för att driva en viss samhällsideologisk agenda. Den realismteori 
som följer Lukács frågar efter gestaltningens representativitet, medan en realismteori 
i Barthes anda kritiserar realistiska handlingsförlopp för att ha harmoniserade slut. 
Med harmonisering avser jag en styrning mot ett slut där handlingens konflikter och 
interna spänningar löses upp. Det innebär inte bara att handlingsförloppets alla lösa 
trådar sammanfogas i slutet, utan också att konflikter mellan karaktärer och olika 
symboliska nivåer harmoniseras. 

Kritiken har riktat sig mot en föreställd tendens i det realistiska berättandet att 
befästa rådande värdesystem, det vill säga den borgerliga världsbilden.128 Så resonerar 
exempelvis Christopher Keep i “Realism and the Realist Novel” (1993–2000; pagine-
ring saknas): “The realist novel drives toward the final re-establishment of harmony 
and thus re-assures the reader that the value system of signs and cultural practices 
which he or she shares with the author is not in danger.”129 Den realistiska romanen 
ger sig ut för att visa världen som den är, men, menar han, syftet är i själva verket att 

128 I bakgrunden finns bland annat Barthes kritik mot den ”klassiska” realistiska berättelsen. 
Den traditionella romanen ”gör livet till ett förutbestämt öde, minnet till en användbar akt och 
kontinuiteten till ett manövrerbart och signifikativt tidsförlopp”, säger han i Le Degré zéro de 
l’écriture (1953, på svenska Litteraturens nollpunkt 1966: 30, 37). Den konstruerar en falsk värld ”där 
människorna inte är ensamma”, där orden aldrig har objektets fruktansvärda tyngd, där ett yttrande 
alltid betyder ett möte med andra människor.”

129 Den realistiska handlingens dramaturgi går från ordning till oordning, för att sedan återgå till 
ordning igen (Keep 1993–2000). Handlingens drivkraft är en en gåta eller fråga, vars lösning 
återupprättar och befäster de tidigare rådande betydelsemönstren. 
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framställa det förhandenvarande som bestående.130 Kritik mot det avrundade, harmo-
niserade slutet som ett ideologiskt problem förekommer även i feministiska littera-
turanalyser. Exempelvis Gerd Bjørhovde i Rebellious Structures (1987: 176) lyfter fram 
de ideologiska övertonerna i 1880-talets litteraturdebatt om den engelska ”välgjorda” 
 romanen, där kvinnliga författares romaner fick kritik för sitt öppna slut. Recensen-
terna dolde sin kritik mot författarnas emancipatoriska budskap bakom berättartek-
niska argument, hävdar Bjørhovde.

I Writing Beyond the Ending (1985: 1, 4) visar Rachel Blau DuPlessis hur roma-
ner om kvinnor traditionellt sett utmynnar i protagonistens giftermål eller död. Det 
narra tiva mönstret innefattar alltså ett harmoniserat slut där kvinnan underordnar sig 
en patriarkal ordning.131 För kvinnliga romankaraktärers del är den litterära traditio-
nens tyngd således avsevärd när det gäller harmoniserade slut. Också Moi (2006: 68) 
noterar att litteraturhistorien är full av kvinnliga kärleksoffer, av kvinnor som anting-
en underordnar sig eller går under. Återkommande kvinnliga gestalter i litteraturen är 
den idealiserade ”madonnan”, men också demoniserade kvinnogestalter som ”häxan” 
och ”horan”. Denna dualistiska kvinnosyn bottnar i föreställningen om kvinnan som 
antingen god eller ond.132 

Det finns ett direkt samband mellan litteraturhistoriens polarisering mellan goda 
och onda kvinnor och idealismens könskomplementära kvinnosyn. Dualismen grun-
dar sig på en tankemodell där mannen är den aktiva parten och kvinnan den pas-
siva, och där kvinnors initiativ och självständiga aktivitet innebär ett hot mot den 
eftersträvade ordningen. Aktiva och självständiga kvinnliga karaktärer framställs 
som antingen förföriska eller demoniska, medan följsamma kvinnogestalter idealise-
ras. I litteraturen resulterar den idealistiska hållningen i att den kvinnliga karaktären 
å ena sidan kan ha rollen som konfliktlösare, å andra sidan kan hon utgöra navet 
i en konflikt, medan hon mera sällan är handlingens drivande aktör. De kvinnliga 
karaktärer som underordnar sig en man eller en manligt definierad kausal ordning  
premieras med framgång. 

Den dualistiska bilden av kvinnan har givetvis blivit  ifrågasatt och utmanad under 
litteraturhistoriens gång, inte minst i den tidigare nämnda nya kvinnan-litteraturen.  
Hur hanterar då de tre kontorsromanernas författare romanslutet? Sker en harmoni-
sering av berättelsens intressemotsättningar och konflikter? Det som förenar alla tre  
 

130 Läsarens strävan efter en koherent tolkning är så stark att man inte nödvändigtvis noterar till vilket 
pris detta sker (Keep 1993–2000). För att kunna se slutet som lyckligt på individnivå väljer läsare 
ibland att blunda för de sociala och politiska frågor som texten till en början ställt. Som exempel 
nämns Charles Dickens Hårda tider (1854), där samhällskritiken får stå tillbaka till förmån för en 
tillfredsställande avslutning på intrigen.

131 Den västerländska litteraturens dualistiska kvinnosyn är en av den feministiska litteraturforskningens 
kärnfrågor. En klassiker inom området är The Madwoman in the Attic (1979) av Sandra M. Gilbert 
och Susan Gubar.

132 Moi (2006: 4) framhåller i sin bok om Ibsen hur radikal hans kvinnosyn var. Det som framför allt 
gör Ibsens författarskap modernt är hans avvisande hållning till idealismens dualism. 
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kontorsromaner är deras balansgång mellan olika förhållningssätt till tillvaron, mel-
lan en rationell nysaklighet och ett känslofyllt, melodramatiskt förhållningssätt. 

Jagberättaren i Bara en kontorsflicka identifierar sig genomgående med berättel-
sens karaktärsjag. Kausalstrukturen är tillbakablickande, och den slutar med en tyd-
lig avrundning, där jagberättaren kortfattat konstaterar att hennes kontorskarriär är 
avslutad. Någon harmonisering av berättelsens grundkonflikt sker inte, utan berät-
tarjaget konstaterar helt enkelt att hon lämnat allt bakom sig. May vänder ryggen åt 
kontorsarbetets offentliga rum, utan att ange några framtidsplaner.

I En gedigen flicka distanserar sig berättarinstansen allt mer från protagonisten 
Martha, och hon fråntas under berättelsens förlopp allt mer av sitt tolkningsföreträde, 
samtidigt som hennes självkänsla bryts ner. Martha blir ett klassiskt kärleksoffer, och 
berättelsen utmynnar i hennes utblottelse, både yrkesmässigt och emotionellt. Även 
om slutet är öppet, får läsaren veta att Marthas drömmar lika väl som hennes yrkes-
heder är knäckta. 

Fröken Elna Johansson har till skillnad från En gedigen flicka en berättarinstans 
som konsekvent solidariserar sig med protagonisten Elna, samtidigt som det diskur-
siva utrymmet här delas av flera parter, med en högre grad av mångstämmighet som 
följd. Liksom En gedigen flicka slutar Fröken Elna Johansson i en brytpunkt, och med 
en viss öppenhet. Här utmynnar handlingen dock inte i ett sammanbrott, utan i ett 
uppbrott. Elna lämnar sina kärleksrelationer bakom sig för att återfinna sin balans och 
bygga upp sitt liv på självständig grund. Hon lämnar melodramats ”formlösa stäm-
ningsdunkel” (Bondestam 1939: 297). Istället tar hon sikte på ett aktörskap som en 
yrkesarbetande och politiskt aktiv kvinna. I den meningen är slutet emancipatoriskt. 

Det öppna slutet markeras i båda romanerna av den sista meningens avslutande 
tre punkter. Slutorden i En gedigen flicka är: ”Och i denna natt – det förstod hon nu 
– erlade hon sitt pris …” (Qvarnström 1930: 245). Fröken Elna Johansson slutar för 
sin del på följande sätt: ”Kanske kom jag i alla fall till en viss klarhet. Åtminstone om 
vägen …” (Bondestam 1939: 298). 

Det realistiska berättandet i kontorsromanerna är mångstämmigt; dess röster talar 
om den gemensamma världen ur olika individuella perspektiv, även om det utrym-
me som ges åt perspektivväxling varierar. Denna gemensamma värld framställs inte 
bara ur den överordnade berättarinstansens perspektiv eller så som en dominerande 
fokali sator beskriver den, utan också genom det diskursiva utrymme som övriga ka-
raktärer får tillgång till. Deras motstridiga erfarenheter och intressen problematiserar 
det dominerande perspektivet och förorsakar därmed dissonanser. 

2 .3  Kroppsl ig t  s i tu er ad  er faren het  i  re a l i s t i skt  b er ättand e

Varseblivning är en kroppslig erfarenhet, ett sätt att vara i tid och rum, konstaterar 
Maurice Merleau-Ponty i Phénoménologie de la perception (1945, på engelska Pheno
menology of Perception 2002). Det är genom kroppen som individen känner och är 
medveten om sig själv. I det följande lyfter jag fram sambandet mellan det realistiska 
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berättandets fokalisering och det som Merleau-Ponty kallar tillvarons ”mellankropps-
lighet”. Han ifrågasätter dikotomiseringen av subjekt och objekt, och betonar indivi-
dens perceptuella erfarenhet av andra, av omvärlden och den egna kroppen.133 Det är, 
menar han, omöjligt att avskilja subjektet som någonting utanför objektens värld.134 
Det är som kropp individen finns till i världen, talar, står i kontakt med tingen och 
livet självt. Och för individen är det inte heller möjligt att avskilja sig från den gemen-
samma livsvärlden.

Det är också den realistiska berättelsens etos, att människor är hänvisade till att 
leva i en gemensam, ”mellankroppslig” livsvärld. Den realistiska berättelsen gestaltar 
sina karaktärer genom ett iakttagande av deras plats i den sociala gemenskapen, men 
än mer genom deras inre medvetandeakter. Berättarinstansen ansvarar för den sam-
manhållna bilden av den sociala kontexten, medan fokaliseringen är det narrativa in-
strument som binder samman karaktärens inre erfarenhet med den yttre livsvärlden. 
Också byten av fokalisator samordnas genom berättarinstansen. 

Det mimetiska intrycket av fysiska rum och mentala tillstånd uppstår genom det 
som jag kallar synkrona och diakrona sammanlänkningar. Berättartekniskt binds 
dessa sammanlänkningar ihop genom en fokalisators varseblivning. Fokaliseringen 
gestaltar hur en karaktär erfar rummets objekt sam tidigt som hon uppmärksammar 
sig själv som både subjekt och objekt i samma rum. Mimesis formas således relatio-
nellt, genom varseblivningens ”mellankroppslighet”, som en relation mellan betrakta-
ren och det som betraktas.

I det följande analyserar jag hur varseblivning och kausala förlopp sammanlänkas 
i Bara en kontorsflicka, En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson. Jag fokuserar på 
berättelsens diakrona nivå, och hur berättarinstans och fokalisering samverkar i det jag 
kallar vertikala och horisontella sammanlänkningar. Analysen rör sig på detaljplanet, 
och undersöker hur varseblivning, inre tankeförlopp och yttre händelser samordnas. 

Vid vertikal sammanlänkning följer textförloppet en enskild karaktär, och växlar 
mellan inre och yttre skeenden genom samma karaktärs fokalisering. Det innebär att 
diskursen byter narrativ nivå, från berättarröst till fokalisator, eller från fokalisator till 
berättarröst, med berättarinstansen som koordinerande centrum. I den horisontella 
sammanlänkningen ingår byten av fokalisator. Här kopplas olika karaktärers varse-
blivning och medvetandeakter till varandra. 

133 I ”Sammanflätningen – kiasmen” (Merleau-Ponty 1985: 66) diskuteras relationen mellan betraktaren 
och det betraktade, mellan den erfarande och det erfarna: ”Blicken, sade vi, höljer, berör, omsluter de 
synliga tingen […] som om den kände dem på förhand”. De uppfattade synerna är inte godtyckliga: 
”jag betraktar inte ett kaos, utan ting, så att det i själva verket är omöjligt att säga om det är den eller 
de som styr”.

134 I sitt postumt utgivna, ofullbordade verk Le visible et l’invisible (1964, på engelska The Visible and the 
Invisible, 1968) polemiserar Merleau-Ponty mot både idealismen och empirismen, och tar avstånd 
från den kartesianska dualismen mellan materia och ande.
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Varseblivning och rumslighet

En vertikal sammanlänkning följer samma fokalisator, så att sinnesintryck och händel-
ser filtreras genom den enskilda karaktärens varseblivning. Vid vertikal sammanlänk-
ning gestaltas förloppet ofta genom kroppslig situering, så att tankar, känslor och erfa-
renheter kommer till uttryck som fysiska reaktioner. Den fysiska reaktionen före gås ofta 
av ett metonymiskt objekt, som i Fröken Elna Johansson, där den tidiga morgonens olust 
sammanlänkas med väckarklockans skrällande, som ”borrar sig in i huvudet, sågar sön-
der nerverna” (Bondestam 1939: 6). Olustkänslorna fortplantas i hela kroppen: ”den un-
derligt stela tröttheten i kroppen, blytyngden över hjässan, de våldsamt arbetande pul-
sarna” (Bondestam 1939: 286). I både Fröken Elna Johansson och En gedigen flicka finns 
återkommande vertikala kopplingar mellan känslor och metonymiskt laddade husliga 
detaljer. I En gedigen flicka gestaltas Marthas emotionella rus genom att kaffet sjuder 
över, och cigarrettrökning används i båda romanerna för att markera starkt emotionella 
tillstånd, ofta vid situationer av konflikt och motsättning. I Fröken Elna Johansson mar-
kerar rökandet olika faser i en konflikt. Ejnars tigande markeras av de ”tjocka rökmoln” 
han blåser ut, medan Elna sorgset tänder en cigarrett när Ejnar gått hem och grälet 
är över (Bondestam 1939: 137–138). I En gedigen flicka är cigarrettrökningen en del av 
arbetskamraten Ghitas argumentation, när hon kastar fram sina provokationer genom 
moln av cigarrettrök, och sedan fimpar på brödfatet i Marthas kaffeservis. 

Den vertikala sammanlänkningen gestaltar hur inre processer övergår i yttre hän-
delser, och binder ihop förloppet kausalt.135 Denna typ av metonymisk gestaltning 
känns igen från filmisk berättarteknik. Så sker exempelvis i Fröken Elna Johansson i 
en scen där Elna stiger ombord på ett tåg, på väg hem från vänner på annan ort. 

Först fokuserar berättaren på Elnas ansiktsuttryck, som återspeglar hennes sorgs-
na tankar: ”Munnens stela leende försvinner och det börjar rycka i mungiporna.” 
Beskrivningen fortsätter med yttre händelser: tåget sätter igång och Elna ställer sig 
vid ett kupéfönster. Därefter följer en sekvens med ett inre perspektiv, förebådad av 
att berättarinstansen följer Elnas blick. Hon ser in i mörkret utanför fönstret, flyttar 
sedan blicken till stjärnhimlen, och vidare till de ljusglimtar som syns i fönster som 
flimrar förbi. Elna är nu fokalisator, och hennes kroppsupplevelse beskrivs: ”Hon har 
en känsla av intensiv sveda i strupen” (Bondestam 1939: 114). Fokus förflyttas sedan 
vidare till det yttre landskapet: ”Därute är det redan mörkt. Himlen är fullströdd med 
kalla, gnistrande stjärnor och snövidderna är dunkelblå och mjukt formlösa. Enstaka 
fönster glimmar som gula gnistor i mörkret. Glimmar och försvinner. Plötsligt för-
svinner hela världen utanför rutan och det blir kolmörkt. Man far genom en tät skog” 
(Bondestam 1939: 114). Mörkret och ljusglimtarna reflekterar Elnas ensamhet. 

Så återgår berättandet till en rörelse i rummet, när Elna lämnar fönstret och sätter 
sig ned på sin plats i tågkupén. Därefter följer en inre monolog som bekräftar det givna 

135 Att berättelsens rörelse följer karaktärernas rörelser eller blick är en flaubertsk linje inom realismen, 
noterar Milla Peltonen i Jälkirealismen ehdoilla (”På postrealismens villkor” 2008: 233). Hon hänvisar 
till Genette (1990). 
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intrycket, att Elna känner sig sorgsen och ensam: ”Man borde aldrig ha kommit hit, 
tänker hon desperat. Man borde aldrig ha fått uppleva något sådant. Nu känns det bara 
dubbelt så trist – allt det gamla vanliga” (Bondestam 1939: 114). Känslan förs vidare i 
hennes kroppsliga rörelser när hon biter ihop tänderna och sväljer. Scenen avrundas 
med att Elna sluter ögonen, och på så sätt riktar hon konflikten inåt, mot sig själv. Den 
sorgsna stämningen fortplantas i tågets ljud och skakningar: ”Så lutar hon sig tillbaka i 
bänken och sluter ögonen. Tåget stönar och skakar” (Bondestam 1939: 114–115). 

Den beskrivna scenen uppehåller sig vid Elnas reflektioner och sökande efter ett 
meningsfullt livssammanhang. Genom Elna som fokalisator gestaltas den inre upple-
velsen av ensamhet. Hennes rörelser i rummet ger uttryck för hennes känslomässiga 
tillstånd, och blicken upprättar en metonymisk anknytning mellan det yttre rummet 
och den inre tankeprocessen. I scenen ser vi hur de inre processerna gestaltas som 
kroppsliga erfarenheter. Alla detaljer – mörkret och tomheten, stjärnorna och den 
täta skogen – stöder gestaltningen av Elnas inre process, och genom dem transporte-
ras ledmotivet vidare i berättelsen. 

Även sidokaraktärer kommer till uttryck genom vertikal sammanlänkning. När 
arbetskamraten Irma i Fröken Elna Johansson får avslag på sin önskan om löneförhöj-
ning, beskrivs hennes sinnestillstånd genom kroppsliga förnimmelser: ”Hennes läp-
par är så stela, att hon knappast kan röra dem, och händerna är iskalla”, medan ”små 
svarta prickar” dansar för hennes ögon (Bondestam 1939: 210–211). 

Kroppslig situering är vanligt förekommande i synnerhet vid starka reaktioner 
utan verbalt uttryck hos karaktären. Detta kallas av Dorrit Cohn i Transparent Minds 
(1978: 43) för en psykoanalogi, en utvikning som bromsar handlingsförloppet, exem-
pelvis i form av en liknelse. Just sexuella känslor, påpekar Cohn, gestaltas ofta genom 
psykoanalogier.136 Ett exempel finns i En gedigen flicka, där den förälskade Martha 
reagerar starkt på mannens närhet, som om ”en glödhet ström plötsligt rusat genom 
Marthas ådror”, och hon känner hur ”[v]arje nerv inom henne skälvde. Hon hade 
velat sjunka – sjunka ned i en underlig, vällustig domning” (Qvarnström 1930: 146). I 
scenen stannar det narrativa flödet upp inför Marthas starka känsla och dröjer kvar i 
det fysiska uttryck som den tar sig.137 Olycklig kärlek gestaltas ofta på detta sätt, som 
Ejnars häftiga längtan efter sin fästmö i Fröken Elna Johansson: ”Musklerna spänns 
automatiskt och händerna knyts som i kramp. Hettan i rummet känns plötsligt kväl-
jande tung” (Bondestam 1939: 91). Elna reagerar på liknande sätt när hon måste avstå 
från sin förälskelse: ”hjärtat drar ihop sig i kramp och sänder ut brännande strålar åt 
alla håll” (Bondestam 1939: 266).138 

136 Genettes modell gör inte reda för skillnaden mellan tanke och tal, noterar Cohn kritiskt (1978: 11). 
Det leder till att hela den ickeverbala medvetandedimensionen kommer på undantag.

137 Scenen är förvisso övertydlig och klichémässig, men som sådan är den det oaktat ett exempel på 
kroppslig situering som ett realistiskt narrativt grepp.

138 När Elna sjunker in i en depression känner hon sig å andra sidan främmande inför sin egen kropp. 
Hon upplever ”att det inte alls är hon utan någon helt annan, som talar med hennes röst och hennes 
mun” (Bondestam 1939: 283).
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Känslor sammanlänkas ofta med sinnliga upplevelser av naturfenomen. I En ge
digen flicka används höstens gråväder explicit som en symbol: ”En ogenomtränglig 
råkall dimma insvepte staden. Den tycktes henne en symbol för hennes eget liv, hen-
nes egen själ” (Qvarnström 1930: 235). Även i Fröken Elna Johansson sammanlänkas 
naturupplevelser med sinnliga erfarenheter, som när Elna en vanlig vårkväll klär sig i 
sina finkläder, i silkesstrumpor och finskor, och tar en promenad: ”Huden lyser genom 
strumpornas fina glänsande maskor och skorna doftar friskt rent läder” (Bondestam 
1939: 229–230). Beskrivningens sinnlighet har uppmärksammats av Lival-Lindström 
(2009: 293–294), som noterar hur fokus förflyttas från Elnas kropp som utifrån sedd 
till inifrån upplevd. Den kroppsligt situerade gestaltningen fungerar som en övergång 
från den yttre upplevelsen till en inre erfarenhet, och transporterar samtidigt hand-
lingen vidare. Elnas sinnesintryck förmedlar inte endast vårens ankomst, utan även 
hennes nya beslutsamhet. Den beslutsamheten bekräftar hon framför spegeln, när 
hon ”far med pudervippan över ansiktet” och tänker: ”Till och med jag ser rätt skaplig 
ut ikväll” (Bondestam 1939: 230).139

I situationer av självrannsakan och avgörande val ställer sig karaktärerna ofta vid 
en spegel, ett fönster eller en tröskel. De fungerar således som symboliska portaler i 
ett psykologiskt förlopp, gestaltat genom vertikal sammanlänkning, med växlingar 
mellan inre och yttre fokalisering. Positionen vid en spegel, ett fönster eller en tröskel 
signalerar att karaktären går mot ökad insikt och självkännedom. Ett exempel på detta 
är Elna i Fröken Elna Johansson, som ställer sig i ett fönster när hon söker perspektiv 
på sitt liv: ”Luften i rummet känns kväljande tung. […] Så stiger hon upp, går bort till 
fönstret och öppnar det. […] Och så sköljer nattfukten bort den fadda, klibbiga hettan 
ur hennes ansikte” (Bondestam 1939: 49). Också i En gedigen flicka finns återkom-
mande fönsterscener där Martha väger mellan depressiva och dynamiska känslor, och 
fönstret symboliserar ett nytt perspektiv: ”Hon lutade sig mot fönsterposten och små-
log för sig själv i mörkret. Ja, livet var härligt, härligt i alla fall” (Qvarnström 1930: 133).

Symboliskt laddade gränsituationer framför en spegel är vanliga i romaner om 
kvinnor, och spegeln representerar ofta den manliga blicken, noterar Fjelkestam (2002: 
114) i sin analys av kvinnliga författares romankaraktärer. Spegelbilden gör kvinnan 
till yta, till en reflexion av den manliga betraktarens föreställningar. Spegelscenerna i 
kvinnliga författares verk uttrycker ändå ”klyvnad snarare än sammansmältning och 
underkastelse” inför samtidens endimensionella representationer av kvinnan, fram-
håller Fjelkestam. Spegelscenerna aktualiserar relationen mellan tecken och referent, 
mellan bild och kropp, och visar att kroppens spegelbild och den avspeglade kroppen 
inte är samma sak. Spegelmotivet handlar om karaktärens identitetsklyvning, men 
problematiserar också den objektivering som kvinnor utsätts för: ”Den bespeglade 
kvinnan tvingas visserligen att internalisera insikten om sin egen splittring, men in-

139 Glädjen över vårens ankomst uttrycker Elnas öppenhet för förändring. Ejnars stagnerade personlighet 
kommer å sin sida till uttryck i hans ointresse för årstidernas växlingar: ”För honom spelar det ingen 
roll om det är vår, sommar, vinter eller höst, han vill ändå ingenstans gå” (Bondestam 1939: 229).



 63 

sikten öppnar samtidigt för möjligheten att på samma gång utgöra både subjekt och 
objekt”. Den identitetsklyvning som Fjelkestam finner hos de kvinnliga romankarak-
tärerna bottnar i en objektiverande kvinnosyn, menar hon. 

Spegelscener finns också i de kontorsromaner som jag analyserat, men jag uppfat-
tar inte protagonisternas självbild som splittrad, åtminstone inte till en början. Kän-
netecknande för de tre protagonisternas utforskande blick är snarare att den varken 
förskönar eller väjer för obekväma sanningar om den egna personen. De har en stark 
jagbild, och därför är det inte heller relationen till det egna jaget eller den egna krop-
pen som står i fokus när de betraktar sin egen spegelbild. Deras reflektioner handlar 
däremot om kontrasten mellan vad de förväntat sig, och hur de de facto blir bemötta 
på sin arbetsplats. Det är en fråga om social konflikt snarare än om identitetskonflikt. 
De är inte osäkra på sitt jag; däremot förlorar de sitt självförtroende när de möter om-
givningens kränkande attityder. De har förväntat sig respekt och rättvisa, men upple-
ver orättvisa och osaklighet. 

De symboliska portalsituationerna framför ett fönster eller en spegel i Fröken Elna 
Johansson uttrycker protagonistens självprövning och utmynnar i någon form av för-
djupad insikt, framhåller både Maria Lival-Lindström och Maria Antas. Lival-Lind-
ström (2009: 293) betonar hur gränsen mellan det egna rummet och omgivningen 
luckras upp av de starka sinnesintrycken, och hur Elna genom detta erfar alla männis-
kors samhörighet. Antas lyfter fram de i Bondestams romaner och noveller återkom-
mande stunderna av förhöjd klarsyn, då protagonisten kan ”inträda i en högre med-
vetandenivå, bli upplyst”. I Fröken Elna Johansson inträffar det i slutet av romanen, då 
Elnas depression ger vika inför en upplevelse av gryningsljuset (Antas 1997: 223, 217). 

Inledningsvis har alla tre protagonister en god självkänsla, men händelseutveck-
lingen går åt olika håll. Medan May i Bara en kontorsflicka och Elna i Fröken Elna 
Johansson tar sig igenom motgångarna med bevarad självkänsla, går det sämre för 
Martha i En gedigen flicka. I den stunden som hon inser att omgivningens värderande 
blickar är riktade mot henne börjar hon tvivla på sig själv. Framför spegeln grubblar 
Martha över varför hon uppskattas som kontorist, men inte som vän. Trots att hon 
granskar sin spegelbild ser hon ingen ”avskräckande fulhet”. Hon ser ett par ”gråa ögon 
med en lugn, fast blick”, och försöker utläsa vad de säger om hennes moraliska karak-
tär: ”Pålitlig och ärlig, det var vad hon verkade” (Qvarnström 1930: 110). Ansiktet i 
spegeln ger en inblick i Marthas självbild; en självbild som hon under berättelsens gång 
blir tvungen att ompröva. Marthas dilemma är att hon är beroende av människorna 
omkring henne. För att känna mening och livsglädje behöver hon ett sammanhang 
där hon känner sig accepterad. När hon förstår att arbetskamraterna inte delar hennes 
livssyn, försöker hon därför anpassa sig till deras värderingar. Dilemmat pekar på en 
av romanens grundfrågor: Hur ska en kvinna vara för att bli accepterad och omtyckt? 

Perspektiveringen ger tolkningsföreträde till Marthas arbetskamrater. De hävdar 
att Marthas syn på sexualitet och relationer är förlegad, och att en kvinna utan sexu-
ella erfarenheter inte vet vad livet är. Längre fram i berättelsen finns en ny spegelscen 
där Martha ser hur förälskelsen har förändrat hennes ansikte: ”Det hade kommit nå-
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got mjukt över henne, ett skimmer i ögonen, ett vekt uttryck kring munnen, något 
kvinnligt och mjukt, som hon förut saknat. [...] Så log hon mot sig själv i spegeln – för 
första gången i livet fullt tillfredsställd med sitt eget jag.” Ovanpå denna bild av ett 
förälskat, skimrande ansikte läggs dock en annan bild, ”en reflex av ett ansikte med en 
beslöjad, svårmodig blick…” (Qvarnström 1930: 163). I Marthas spegelbild syns inte 
bara förälskelsens kraft, utan också dess skugga. 

Det analytiska förhållningssätt som förenar protagonisterna, trots deras olikheter i 
övrigt, förstärker det realistiska anslaget i berättelserna. Spegel scenerna uttrycker först 
och främst karaktärens vilja att förstå sin situation. Så läser jag exempelvis den inledan-
de scenen i Fröken Elna Johansson, där en morgontrött Elna kastar en självkritisk blick i 
spegeln: ”Färglösa ögon, färglös hy, färglösa läppar och trötthetens blypåsar under ögo-
nen”, och konstaterar: ”Gud så du ser ut, Elna  Johansson” (Bondestam 1939: 9). I roma-
nen finns fler exempel, som när den förtvivlade Irma Halldén synar sig själv i spegeln 
efter att ha fått nej till löneförhöjning: ”Hon är kritvit ända ut på läpparna och dragen 
är förvridna som i ett slags stelkramp. Så här kan hon inte gå hem, modern skulle bli 
vettskrämd” (Bondestam 1939: 215). Här finns heller ingen större skillnad mellan man-
liga och kvinnliga karaktärer. Detsamma gäller nämligen Ejnars blick på sin egen spe-
gelbild efter ett gräl: ”I skenet från tändstickan stirrar plötsligt hans ansikte mot honom 
i skyltfönstret, spöklikt blekt och ihåligt” (Bondestam 1939: 87). Genom den uppriktigt 
granskande blicken i spegeln framstår karaktären som en trovärdig fokalisator.

De situationer där protagonisterna granskar sin spegelbild är realistiska nyckelsce-
ner eftersom de här utforskar sin plats i den sociala gemenskapen. De är både tanke-
processens subjekt och dess objekt. I nästa kapitel återkommer jag till det som spegel-
scenerna ger uttryck för: kvinnornas självkritiska och reflekterande förhållningssätt 
till sin egen situation.

Perspektivväxling mellan karaktärer

Den ovan beskrivna vertikala sammanlänkningen binder samman den enskilda ka-
raktärens varseblivning med handlingsförloppets yttre förlopp. Vid horisontell sam-
manlänkning flyttar fokaliseringen däremot mellan olika karaktärer. I horisontell 
sammanlänkning kopplas således olika karaktärers handlingar och inre reflektion 
till varandra, genom växling av fokalisering och genom dialog. Den vertikala sam-
manlänkningen ger en fördjupad inblick i den enskilda karaktären, medan den hori-
sontella sammanlänkningen väver samman olika karaktärers perspektiv. Här formas 
grunden till berättelsens mångstämmighet. 

Vanligt är att byten av fokalisator sker med hjälp av metonymiskt laddade objekt, 
så att karaktärerna iakttar samma objekt för att sedan växelvis reflektera över detta. På 
så sätt framträder graden av samstämmighet eller konflikt dem emellan. Ett byte av 
fokalisator inom samma scen kan således markera en stark och spänningsfylld rela-
tion eller konflikt i karaktärernas sätt att se på situationen. 

Ett exempel i Fröken Elna Johansson är en scen där Elna tillbringar en hemmakväll 
tillsammans med fästmannen Ejnar:
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Han sitter med ansiktet vänt mot henne och betraktar henne tigande. Han ser 
huru ljuset skimrar i hennes yviga hår – hon har som en tunn gyllene aura runt 
hjässan. Hon ser mycket mjuk och liten ut.

Han hade visst inte sagt en artighetsfras, när han påstod att han hade det an-
genämt. Han hade det verkligen. Detta tysta rum gav honom alltid en värmande 
känsla av trivsel. Det är nästan det enda ställe där han numera verkligen trivs. […] 

Elna lutar huvudet mot väggen och sluter ögonen.
Så här sitter vi alla kvällar, tänker hon. Precis alla kvällar. Vi har ingenting 

mera att säga varandra. Eller så finner vi inte mera de rätta orden. (Bondestam 
1939: 46–47)

I scenens början befinner sig Elna och Ejnar i samma rum, och en kommande konflikt 
mellan dem förbereds genom växling av fokalisator. Först är Ejnar fokalisator, och han 
sitter och betraktar Elna. Hennes ljusa hår laddas med en positiv innebörd. Synfältet 
vidgas, och han konstaterar att hon ser mjuk och liten ut. Berättandet fortsätter som 
fri indirekt diskurs. Genom Ejnar förstår läsaren att han känt sig missförstådd av Elna. 
Han tänker vidare på hennes trivsamma rum, och det framkommer att hon kritiserat 
honom när han talat om sin trivsel hos henne. Det blir också tydligt att han annars 
vantrivs med sitt liv, och att han börjat isolera sig allt mer. Än så länge är konflikten 
mellan Elna och Ejnar oartikulerad.

Berättandet övergår i ett yttre skeende, en handlingsbeskrivning, när Elna lutar 
sig bakåt och sluter ögonen. Därmed är fokaliseringen flyttad till henne, och genom 
att hon sluter ögonen flyttas fokus till hennes inre monolog. Elna upplever deras tysta 
samvaro som tristess. Men hon får dåligt samvete över sina tankar, och gör sig till-
gänglig igen genom att se upp och le. Scenen fokuserar på den process som pågår i 
karaktärernas inre, och genom växlingen mellan dem som fokalisatorer framträder 
deras olikhet, och hur olika de ser på situationen. Den horisontella sammanlänk-
ningen gestaltar således framför allt relationerna mellan olika karaktärer, eller deras 
förhållningssätt till en situation. Liksom vid vertikal sammanlänkning gestaltas de 
inre processerna som kroppsliga erfarenheter. Karaktärernas rörelser i rummet blir 
ett uttryck för deras känslor och ger uttryck för hur de förhåller sig till varandra. Alla 
delar stöder scenens centrala stämning, och framhäver tematiken: att varje människa 
innerst inne är ensam och utlämnad åt sig själv.

Den horisontella sammanlänkningen gestaltar karaktärernas inbördes relationer, 
samtidigt som handlingen förs framåt. Ofta används dialog och växling av fokalisator 
för att markera en konfliktsituation, som i inledningsscenen i En gedigen flicka. Först 
snäser maskinskriverskan att hon struntar i chefens notor: ”Jag är ingen slav och jag 
har beställt tid hos koaffösen klockan fyra.” Arbetskamraten, bokförerskan, föreslår en 
ombokning av tiden, men får ett självsäkert svar: ”Kommer aldrig i fråga! Jag skall ut 
och dansa i kväll.” Då kommer den tredje kvinnan in i samtalet ”med illa dold avund”: 
”Å – skall du ut i kväll igen?” Här presenteras protagonisten Martha och hennes två 
arbetskamrater, maskinskriverskorna, och den dolda konflikten mellan dem. Scenen 
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avslutas med Marthas tankar i fri indirekt diskurs: ”De andra tänkte alltid i främsta 
rummet på sig själva, sina nöjen – för henne ensam gick arbetet framom allt annat” 
(Qvarnström 1930: 8–11). Det avslutande perspektivet är alltså Marthas.

I dialogerna kontrasteras karaktärerna ofta mot varandra, och genom detta tyd-
liggörs konflikter och underliggande spänningar mellan dem, som i Fröken Elna 
 Johansson, där Ejnar kritiserar ”politiserande fruntimmer”, varpå Elna kallar honom 
”slöfock” (Bondestam 1939: 82).140 Genom dessa epitet benämner de sina motsatta 
positioner i den groende konflikten. En av dialogens funktioner är mimetisk; den 
återspeglar det naturliga samtalets rytm med korta satser som griper in i varandra, 
och kontrasterar på så sätt mot berättande avsnitt. Den mimetiska återgivningen un-
derordnas dock kravet på kommunikativ tydlighet och grammatiskt kompletta me-
ningar. Ett sådant exempel i Fröken Elna Johansson gäller ekonomi och politik: 

– Min lön är svältlön, säger Halldén hårt. – Jag ska försörja två personer på den 
och det går inte.

– Det finns många firmor som betalar ännu mycket sämre löner än vår, säger 
Skogström saktmodigt.

– Men det är ju inget försvar, säger Elna. – Vi klarar oss inte bättre på vår 
lön, bara därför att vi råkar veta att många har det ännu värre ställt. (Bondestam 
1939: 75)

Dialogernas perspektivbyten tillför nödvändig information, men uttrycker också ka-
raktärernas personlighet och relation till varandra. Dialogerna är ett koncentrerat ut-
tryck för mångstämmighet. 

Det diakrona, temporala förloppet synkroniseras, som ovanstående exempel vi-
sar, av berättarinstansen, som driver förloppet framåt med hjälp av karaktärerna och 
deras upplevande, iakttagande och reflekterande närvaro. Genom dessa exempel blir 
det också tydligt hur starkt kausalstrukturen i 1900-talets realism är psykologiskt 
förankrad. Den horisontella sammanlänkningen gestaltar vad Merleau-Ponty (1985: 
70) kallar transitivitet från kropp till kropp, det vill säga ”det samstämmiga skeen-
det i hans och min kropp”. Mellan människor finns ett mellankroppsligt vara som är 
”det synligas och det med känseln förnimbaras presumtiva område, som sträcker sig 
längre än de ting jag verkligen rör vid och ser […].” I berättelsen artikuleras detta mel-
lankroppsliga vara genom berättarinstansen. 

Rum, ting och detaljer

Jag har tidigare tagit fasta på Jørgen Holmgaards realismdefinition, som betonar det 
diakrona, temporala perspektivet (1996: 145–146). I det följande lyfter jag fram det 

140 Här använder Ejnar en Snellmanreferens för att avfärda Elnas försök att diskutera politik. Snellmans 
kvinnosyn och hans inställning till kvinnors politiska engagemang analyseras av Anne Ollila i ”Po-
litikoiva vaimo on miehelle kauhistus” (”En politicerande hustru är mannens skräck” 1990b: 30–32). 
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realistiska berättandets synkrona nivå, och de rumsliga detaljernas mimetiska bety-
delse. Jag framhåller samspelet mellan synkrona element och diakrona förlopp, men 
visar också hur detaljbeskrivningar ibland kan bli störande utvikningar, digressioner, 
utvikningar som inte stärker det mimetiska intrycket och det kausala förloppet. 

Av de realismforskare som fokuserar på de synkrona aspekterna är Roland Barthes 
en av de mest inflytelserika. I artikeln ”L’Effet de réel” 1968 (på norska ”Virkelighetsef-
fekten” 1980: 28) presenterar Barthes begreppet ”verklighetseffekt”, som syftar på det 
överskott av detaljer i den realistiska berättelsen som enligt hans tolkning har som 
enda uppgift att repesentera verklighet. Barthes är kritisk mot realismens  redundans, 
dess överskott av information, eftersom den gör berättandet alltför entydigt. 

Andra forskare, såsom Suleiman (1983: 19), har en annan syn på den i realistiskt 
berättande så ofta förekommande redundansen. Redundans genom upprepning, va-
riation av detaljer och andra typer av förstärkning har en betydande mimetisk funk-
tion, framhåller hon: “One of the components of the realist impulse is the desire to 
make others see, to make the reader understand something about him or herself, or 
about the society and the world in which people live.”141 Språklig redundans förstärker 
berättelsens lättillgänglighet och verklighetslikhet, men också dess tematik. 

Ett exempel på redundans finns i Fröken Elna Johansson: ”Ja, den är vacker. Den är 
verkligen vacker. Alldeles för vacker för henne. Så dåraktigt, så obeskrivligt dåraktigt” 
(Bondestam 1939: 148). Redundansen i detta exempel består av en trefaldig upprep-
ning av ordet ”vacker”, och en tvåfaldig upprepning av ”dåraktigt”, åtföljda av stegring. 
Samtidigt som upprepningen skapar ett rytmiskt flöde, riktar den uppmärksamheten 
mot en detalj – en ny klänning – och förstärker dess symboliska funktion. 

Genom hopning av detaljer ur en sammanhållen referenssfär riktas läsarens upp-
märksamhet mot ett ledmotiv. I Fröken Elna Johansson framträder hemmets inred-
ning i detalj, som ett uttryck för kvinnornas längtan efter ett tryggt sammanhang: 
”blommorna på fönsterbrädet, de färgrika kuddarna på schäslongen och bordets 
vackra, vinröda sidenduk” (Bondestam 1939: 45–46). Detaljerna representerar Elnas 
behov av en egen livssfär, men också hennes skönhetslängtan. Maten symboliserar 
den mest basala tryggheten: ”korvlåda och familjebiff och potatissoppa och havre-
grynsvälling” (Bondestam 1939: 38). I de naturalistiska beskrivningarna av den enkla 
vardagsmaten förankras handlingen i en större social kontext: ”Tre enorma potatisar 
trängs om utrymmet med två små köttbullar på tallriken” (Bondestam 1939: 37). Den 
sociala kontexten förstärks ytterligare av detaljer kring kontoristens försörjning: ”Sex-
hundra mark. Man har sina skatter och dessutom borde en hundralapp sparas till den 
första, då hyran slukar nästan hela den halvmånadslön hon då får” (Bondestam 1939: 
17). I En gedigen flicka markeras Marthas gedigna småborgerliga tillvaro genom en 

141 Språklig redundans är en självklar del av all kommunikation (Suleiman 1983: 151–152, 154): “It is a 
‘surplus of information,’ but a necessary surplus.” Det är enda sättet att få fram hela budskapet till 
mottagaren: “All the elements of an utterance, regardless of their linguistic level, must be redundant.” 
Den förekommer både på text- och på meningsnivå, och behövs för syntaktisk och semantisk 
koherens lika väl som för mimesis.
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hopning av inredningsdetaljer: ”en bekväm stol, en trevlig bok, ett bad och slutligen 
sängen med rena, svala linnelakan” (Qvarnström 1930: 13). 

På synkron nivå finns även beskrivningarna av naturfenomen, ofta använda som 
förstärkning av känslotillstånd. När Marthas trivsel i En gedigen flicka bryts mot en 
tilltagande rastlöshet och ett vaknande begär, flyttas fokus från hemmets interiörer till 
naturen: ”På fästet tindrade redan några enstaka stjärnor. Luften var ljum och fylld av 
rosors och jasminers vällukt” (Qvarnström 1930: 100). Naturen representerar Marthas 
sinnlighet, hennes längtan och drömmar. Också negativa känslor speglas i naturen, 
som när Elna i Fröken Elna Johansson är på dåligt humör: ”Höstmorgonens gråhet 
fyller plötsligt hela rummet. Elna sitter och kämpar med olusten, som väller fram 
inom henne” (Bondestam 1939: 14). Redundanta ordval förstärker sinnestillståndet: 
”gråhet”, ”kämpar”, ”olusten”, ”uruselt humör”, ”trist” och ”olustig”. Ordkedjan bryts 
tillfälligt av ord med en kontrasterande verkan: ”harmoni”, ”fina och rena drag”, ”lugn 
och värdig”. Men sedan blir ordvalet åter dystert: ”sträv”, ”nervös” och ”surmulen” 
(Bondestam 1939: 14–15).142 

Många av kontorsromanernas naturmetaforer associerar till mjukhet, svaghet, 
mörker och fuktighet, egenskaper som enligt Bourdieu hör till en kvinnlig symbol-
sfär.143 I Fröken Elna Johansson beskrivs exempelvis den deprimerade väninnan som 
en slokande blomma: ”Halsen är smal och lång, som en slokande blomstängel, och 
hakan rörande liten och spetsig” (Bondestam 1939: 152). 

I Fröken Elna Johansson återkommer fuktiga naturelement som ”dimma”, ”träsk”, 
”dy” och ”kärr” som uttryck för kraftlöshet och depressiva tankar, som när Elna oroar 
sig för att ”gå ner sig i sin egen bitterhet som i ett bottenlöst kärr” (Bondestam 1939: 
295–296). Samma fuktiga, låga natursymbolik beskriver även fästmannens depres-
sion: ”De kunde hjälpas åt att finna vägen ut ur dimman, men han vill tydligen inte. 
Det är, som om han gått ner sig i ett träsk” (Bondestam 1939: 136). Genom sina åter-
kommande beskrivningar av gråhet, fukt och mörker är Fröken Elna Johansson den 
av kontorsromanerna som allra mest uppehåller sig vid vardagens tristess. Det föran-
ledde också de samtida litteraturkritikerna att klaga på att romanen gör ett så dystert 
intryck.144

Utseende, ansiktsuttryck och kroppshållning är viktiga synkrona detaljer vid ka-
raktärsgestaltning. I Bara en kontorsflicka präglas detaljskildringarna av en vass ironi 
som framför allt riktas mot de överordnade. Genom ironin kan berättarjaget May i 
någon mån kompensera för det hierarkiska underläget som protagonisten May måste 

142 Det finns betydligt färre metaforer och liknelser från en modern bildsfär. Ett undantag är när Elna 
beskriver sin arbetssituation med en teknologisk metafor: ”Till slut blir man en robot” (Bondestam 
1939: 9–10). 

143 De fuktiga, ”låga” naturelementen är enligt Bourdieu i La domination masculine (1998, på svenska 
Den manliga dominansen 1999: 19–20) könskodade som kvinnliga; här uttrycker de utsatthet och 
svaghet hos både kvinnor och män. Se ”Perspektiv i konflikt: diskursivt utrymme och narrativ 
dissonans” nedan.

144 Angående receptionen av Fröken Elna Johansson, se kapitel ett, ”Kontorsromanen och den 
osynliggjorda realismen”.
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utstå.145 Direktören beskrivs således som en ”gulaschtyp” med ”två sluga, små grisögon 
ovanom en typisk uppnäsa” (Hartman 1924: 60). Genom utseendets detaljer förmed-
las både personlighet och sinnestillstånd. Det sker när Elna i Fröken Elna Johansson 
iakttar sin arbetskamrat: ”Den lilla hatten, som är neddragen i pannan, ger ögonhå-
lorna en djup skuggning, som kommer hennes ansikte att se ännu blekare och tärdare 
ut” (Bondestam 1939: 139). Ibland är ansiktet det första som beskrivs hos en karaktär: 
”Han har ett litet veck mellan ögonbrynen. [...] Han har en mycket mjuk och ung  
mun. Och han har vackra ögon” (Bondestam 1939: 34–35). Genom fokalisatorns 
 detaljbeskrivningar framträder inte bara den andras utseende, utan även relationen 
mellan karaktärerna. Så sker när Martha i En gedigen flicka beskriver sin kvinnliga 
kollega som ”ännu intensivare pudrad än vanligt” (Qvarnström 1930: 54). Då blir sam-
tidigt den outtalade konkurrensen dem emellan synlig.

I realistiskt berättande fungerar upprepningar av liknande scener ofta menings-
bärande: de bygger upp handlingens dramatik och riktar in läsarens uppmärksam-
het på underliggande symboliska nivåer. I Bara en kontorsflicka upprepas exempelvis 
munhuggandet mellan May och hennes arbetsgivare, och i En gedigen flicka återkom-
mer scener där Martha uppvaktas av sin chef med uppmärksamhet och kompliman-
ger. I Fröken Elna Johansson speglas Elnas inre process i återkommande gräl med 
Ejnar. Genom redundans på diakron nivå skapas således kausal förtätning.

I vissa fall finns dock ett överskott av redundans som leder till övertydlighet 
 (Suleiman 1983: 194–195).146 Denna tendens återfinns i vissa av primärmaterialets upp-
repningar, och även i dess bildspråk, som överlag är konventionellt, och ibland över-
lastat av populärlitterära konnotationer. I En gedigen flicka beskrivs Marthas längtan i 
stereotypa och emotionellt laddade ordalag: ”Ibland längtar jag så outsägligt – jag vet 
inte själv efter vad – men kanske är det efter livet självt” (Qvarnström 1930: 146). Vissa 
bilder har använts så ofta att de blivit klichéer, som den slitna metaforen för rädsla i 
Bara en kontorsflicka: ”här for mitt hjärta upp i halsgropen” (Hartman 1924: 7).147 

Om berättarinstansen dessutom går in och uttolkar symboliken förstärks över-
tydligheten, som i En gedigen flicka när Martha ser ett förälskat par. Först beskrivs 
en fysisk reaktion: ”Hennes strupe sammansnördes.” Efteråt följer ett förtydligande:  
”[H]on kände sig så ensam som aldrig förr. Ingen, ingen behövde henne” (Qvarn-
ström 1930: 113). Tendensen finns även i Bara en kontorsflicka, exempelvis när berät-
tarjagets reaktion omnämns på tre olika sätt: ”Då kunde jag verkligen ej längre stå 
emot gråten, som jag länge kämpat emot. Tårarna ville partout komma ut, och nu 

145 Berättarjag och karaktärsjag befinner sig på olika narrativa nivåer. Karaktärsjaget är en del av 
berättelsen, och påverkas och förändras av dess händelser, medan berättarjaget har en retrospektiv 
position (Krogh Hansen 2003a: 261).

146 Suleiman (1983: 194) talar om ‘excessive redundancy’: “[E]xcessive redundancy seems to exist when 
a text is so predictable that it no longer offers the encoded reader any area of uncertainty on which 
to exercise his imaginative or guess-making capacities.”

147 Formuleringarna kan förvisso även ses som mimetisk återgivning av de myckna klichéerna i 
vardagsspråket. 
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brast det löst. Två stora tårar trillade långsamt utför mina kinder” (Hartman 1924: 
123). Övertydlighet gör berättelsen förutsägbar, och motverkar det tydliggörande syf-
tet genom att läsarens uppmärksamhet avtar. En realistisk berättelse bör även erbjuda 
ett visst mått av läsmotstånd, och ett tolkningsutrymme för läsaren. Det är, hävdar jag, 
framför allt friktionen mellan berättelsens olika röster som gör att berättelsen känns 
angelägen. Därför behöver det finnas en balans mellan entydighet och mångtydighet.

2 .4  Persp ekt iv  i  konf l i kt :  d i skurs iv t  utr y mme o ch  
narr at iv  d i ss onans

Som jag betonat tidigare, samordnas den realistiska berättelsens röster av en berät-
tarinstans som har en auktoritativ ställning, men det betyder aldrig en fullständig 
 harmonisering av berättelsens röster. En berättelses trovärdighet bygger nämligen på 
att olika perspektiv bryts mot varandra. I Narrative Exchanges (1992: 80, 126) under-
söker Ian Reid berättandet som ett utbyte där olika röster träder fram. Varje gång 
en berättelse blir läst eller återgiven, aktiveras de alternativa röster som finns i un-
dertexten, oavsett dess dominerande tendens. Reid beskriver denna process som en 
symbolisk kamp mellan invävda, konkurrerande tolkningsperspektiv, mellan berät-
tarinstansens dominerande perspektiv och underliggande uttryck för ifrågasättande 
eller omperspektivering i berättelsen. 

Varje roman behöver sina dissonanta röster, framhåller Suleiman (1983: 206–207). 
Det är inte alltid den förespråkade ideologiska positionen som väcker mest sympatier 
hos läsaren, och en röst som framställs ur ett diskursivt underläge kan mycket väl tol-
kas som den mest autentiska rösten: “in order to condemn the character’s words, the 
narrative is obliged to report them; if it reports them, however, with sufficient detail 
and precision – through direct discourse, for example – those words can acquire an 
authentic tone that will contradict the condemnation they are supposed to provoke.” 
Det finns alltid ett utrymme för subversiva och alternativa läsningar.

I det följande gör jag en fördjupad läsning av kontorsromanerna ur ett konfliktper-
spektiv. Jag lyfter fram det jag kallar narrativ dissonans, nämligen de spänningar som 
uppstår mellan berättelsens dominanta perspektiv och dess subversiva eller konflikt-
inriktade röster, och hur de konstrueras på detaljplanet. Som jag konstaterar ovan, 
bygger den realistiska berättelsens narrativa spänst inte bara på kausal koherens, utan 
också på de motsättningar och den obalans som uppstår mellan olika narrativa ele-
ment och perspektiv. Samtidigt fördjupar jag även analysen av kontorsromanernas 
mångstämmighet. 

Ett av kontorsromanernas konfliktfält är de latenta motsättningarna mellan de 
överordnade männen och de underordnade kvinnorna, som kommer till uttryck 
också i språkbruket på arbetsplatsen. Kulturens könskodning sträcker sig ända in 
i språket, framhåller Pierre Bourdieu i La domination masculine (1998, på svenska 
Den manliga dominansen 1999). På språkets symbolnivå representeras det manliga av 
höga, hårda och fasta rumsliga element, medan det kvinnliga hör samman med låga, 
fuktiga och böjda företeelser. Ett sätt att utmana det manliga övertaget är följaktligen 
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att invertera de språkliga hierarkierna, så att manlig virilitet framställs i termer av det 
mjuka, böjda och fuktiga, som är kvinnligt kodat (Bourdieu 1999: 26). Denna typ av 
ironi är en återkommande motståndsstrategi bland de kvinnliga karaktärerna, och 
som även utnyttjas av berättarinstansen på diskursiv nivå som en sätt att skapa nar-
rativ dissonans.

Här lyfter jag fram tre former av narrativ dissonans som är vanligt förekomman-
de i kontorsromanerna: destabilisering, betydelseförskjutning och ironisk distanse-
ring.148 Framför allt är fokus lagt på de dissonanser som uppstår mellan berättelsens 
karaktärer, men ibland handlar det också om dissonanser mellan karaktärer och be-
rättarinstans.

Vid destabilisering bryter en karaktär in och tar kontrollen över en annan karak-
tärs yttrande eller verklighetsbild, vilket exempelvis kan ske genom subversiva kom-
mentarer i en dialog (Reid 1992: 27–28). Vid muntligt berättande kan destabilisering 
helt enkelt ske genom subversiva kommentarer från en lyssnare. Destabilisering i en 
berättelse handlar om en uppgörelse mellan karaktärer där man kämpar om betydel-
sen hos symbolladdade ord. Ett sådant betydelsespel utspelar sig ofta inom ramen för 
perspektivväxling, genom vilken karaktärerna omförhandlar vem som har tolknings-
företräde. 

Ett exempel på destabilisering med en kausal inverkan på handlingsförloppet är 
en kaffe bjudning i En gedigen flicka där Martha kommer i konflikt med sina kvinnliga 
arbetskamrater om vad det innebär att vara en ”anständig” modern kvinna. Martha 
visar sitt vackra hem för sina gäster när en av dem, Ghita, påstår att hon som självför-
sörjande kvinna inte borde bo ensam. Det är ”komprometterande” för henne, fram-
håller Ghita, för att i nästa stund hävda att en kvinna bör ha en älskare, och att allt 
annat är en skam (Qvarnström 1930: 21–23). Chockerad framhåller Martha att hon är 
”en anständig flicka”, varpå Ghita gör sig lustig över Marthas inställning: ”I trots av 
dina trettio år är du en riktig oskuld, kära Martha.” Det blir upptakten till ett gräl där 
 Martha får flankstöd av sin kusin Anna: ”Anständighet är anständighet och cynism är 
cynism” (Qvarnström 1930: 23–24). Hon framhåller ”anständig” och ”aktningsvärd” 
som positivt laddade ord, medan anständighet enligt Ghita innebär att man är naiv 
och ”bakom flötet” (Qvarnström 1930: 23–24). På så sätt destabiliseras innebörden i 
Marthas ord, och samtidigt hennes självuppfattning. Hon försöker bemöta den desta-
biliserande manövern, men i själva verket har Ghita redan berövat henne kontrollen, 
och befäster sitt tolkningsföreträde genom att fimpa sin cigarett i kaffeservisen. 

En mer öppen utgång har däremot den destabiliserande dialog som inleder  Fröken 
Elna Johansson, och som presenterar berättelsens viktigaste karaktärer. Dialogen 
handlar om morgonkaffet, arbetsdagens höjdpunkt, och inleds med att springflickan 
Siri meddelar att kaffet är klart. Protagonisten Elna tänker spontant: ”O, detta välsig-
nade ögonblick” (Bondestam 1939: 10). De kvinnliga anställda kommer in en efter en 
– Elna, Skogström, Lemell och Halldén – och deltar i samtalet om kaffets välsignelser: 

148 Hos Reid (1992: 26) benämns destabilisering ”dispossession”, och betydelseförskjutning ”substitution”.
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”Kaffe är alltid gott.” ”Åtminstone Siris kaffe”, säger Elna, vartill kassa-ansvariga  Lemell 
inflikar att kaffeserveringen blir dyr för firman, och hävdar att kaffet är för starkt. Siri 
tar illa vid sig, och undrar hur ”man ska bära sig åt för att vara alla till lags”. Lemell 
föreslår att de anställda dricker kaffe hemma för att spara på firmans utgifter. Gömd 
bakom en tidning invänder Halldén: ”Det är märkvärdigt […] vad man är snål på 
allting på det här kontoret.” En konflikt mellan Halldén och Lemell finns under ytan, 
och Lemell säger därför ”med honungslen röst”: ”Tycker ni det.” Lemell är gift och har 
råd med både nya skor och morgonkaffe, till skillnad från Halldén, vars ekonomiska 
trångmål tär på hennes humör. ”Ni tycker förstås, att man borde vara tacksam för den 
här kaffeskvätten”, klagar hon, och Lemell parerar: ”Det är ju kontorets skyldighet att 
bestå er kaffe.” Ordväxlingen avbryts av Skogström, som tar rollen som moderator: 
”Om vi skulle försöka vara lite mindre djupsinniga, flickor” (Bondestam 1939: 12–13). 

I scenen kommer de underliggande spänningarna mellan kvinnorna fram, och 
undertexten visar att motsättningarna har med ekonomisk brist att göra. Fru Lemell 
gör sig till arbetsgivarens språkrör, medan springflickan Siri, som är lägst i hierarkin, 
försöker värja sig mot kaffedrickarnas missnöje. I dialogen pågår ett spel om ordens 
betydelse, och när statuskampen avbryts har det symboliska tecknet ”kaffe” växlat be-
tydelse från välsignelse till ekonomisk belastning, sedan till tacksamhetsskuld, och till 
rättighet. I detta fall lämnas betydelsen öppen, eftersom samtalet blir avbrutet.

I en annan scen i Fröken Elna Johansson utkämpar Elna och Ejnar en diskursiv 
kamp kring Elnas nyinköpta festklänning, växelvis med inre fokalisering och dia-
log. Scenen inleds med Elnas förväntansfulla framåtblick mot den förestående bok-
slutsmiddagen: ”Hon är vackert klädd, hon dansar, hon dricker vin […].” Ejnar är 
dock dyster till sinnes, och tål inte att se Elnas glädje. Hans svartsjuka riktar sig mot 
klänningen, som han kallar en ”liten klänningstrasa” (Bondestam 1939: 133, 135). Hans 
dåliga humör och vresiga tigande påverkar också Elna. Hon ångrar köpet av den vack-
ra klänningen och kallar den en ”bluff ”. Det blåskimrande sidentyget förvandlas till 
någonting hotfullt: ”En glänsande orm. En riktig frestare” (Bondestam 1939: 148–149). 
Utan att egentligen ha sagt ett ord om saken, har Ejnar omdefinierat klänningens sym-
boliska betydelse och tagit udden av Elnas glada förväntningar.

Med betydelseförskjutning avser jag en semantisk förändring under berättandets 
gång, en förskjutning i betydelsen hos symbolstarka ord, som sker genom berättar-
instansens eller fokalisatorns förmedling. I det följande tar jag fram några exempel 
ur En gedigen flicka, där Martha ifrågasätter den betydelseordning som Ghita repre-
senterar. Exemplen visar hur Martha försöker bygga upp ett inre försvar genom att 
formulera egna definitioner av de normer och värderingar som är under förhandling. 

Ett exempel är Marthas sätt att betrakta sina antagonister, Ghita och Kit, i nega-
tivt laddade termer. Ghita, som beundras av alla för sin världsvana och eleganta stil, 
betecknas av Martha som en ”hjärtlös kokett, håglös i sitt arbete och frivol i sin livså-
skådning”. Kit, som är ung, söt och gladlynt, betraktas av Martha som en ”tanklös och 
övermodig snärta” (Qvarnström 1930: 110–111). Martha tar sig rätten att använda sin 
egen värdeskala, i en inre protest mot de normer som styr det sociala livet omkring 
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henne. I ett annat exempel ställer Martha fram snittblommor i sitt hem och tänker på 
vad Ghita sagt om blommor. Ghita skulle aldrig köpa ens ”den enklaste lilla blomma” 
till sig själv, eftersom hon anser att blommor är någonting man får av sin rika älskare 
(Qvarnström 1930: 16). För Ghita symboliserar blommor således den heterosexuella 
bytesrelationen.149 I Marthas värld representerar vasens blommor däremot det goda 
livet i ett eget hem; hemmets ”enda lilla lyx”. För Martha är de egna blommorna en 
självständighetssymbol, ett tecken på att handlingsfriheten och det egna reviret är 
viktigare än att ha framgång i relationsspelet mellan könen. 

Berättelsernas betydelseförskjutning skapas genom ironi, överdrift, underdrift och 
tillspetsning. Ofta är det i fokaliseringen som ironin framträder tydligast. Det är den 
underprivilegierade röstens sätt att protestera, som när Elna i Fröken Elna Johansson 
tänker nedsättande om sina manliga chefers självbelåtenhet: ”Hur är det den snillrike 
Fröberg brukar säga: Se mannens hjärna är ändå mannens hjärna. Ja. Det är väl mör-
dande” (Bondestam 1939: 83). Som Bourdieu (1999: 81) noterar, förväntas en kvinna 
i underordnad ställning stöda egot hos den överordnade mannen, och ironi är då ett 
sätt att hantera situatonen. Genom att förhålla sig med ett slags nedlåtande medöm-
kan kan hon för egen del skapa distans till det sociala spelet. Elna förminskar chefen 
genom att se honom som löjeväckande: ”Nåja, varför skulle man inte kunna konver-
sera med Fröberg […] om man inte är alltför nogräknad. Han ser ju faktiskt bra ut, det 
äcklet” (Bondestam 1939: 204). Det finns både bitterhet och uppgivenhet i det faktum 
att kvinnorna håller sin kritik mot orättvisorna för sig själva: ”Så kommer kontorets 
herrar. De hör inte till den egentliga kontorspersonalen, de svävar någonstans ovanpå. 
Akademiskt bildade herrar. Akademiskt bildad är Elna Johansson också, men det har 
man finkänsligt nog glömt” (Bondestam 1939: 13). Också fästmannen Ejnar blir före-
mål för Elnas beska ironi. Hon accepterar inte hans förväntningar på henne, att hon 
ska vara en ”beskedlig liten nolla”, och en ”snäll och trög liten gås”, som saktmodigt 
fogar sig i allting (Bondestam 1939: 83). 

Samma typ av ironi förekommer också i En gedigen flicka, om än i lägre grad. När 
en ny ung flicka anställs på kontoret följs männens reaktioner av en kollektiv kvinnlig 
blick: ”Männen hade en sådan löjlig förkärlek för ungdom” (Qvarnström 1930: 51). 
Den kritiska blicken betraktar männen i färd med att betrakta en ung kvinna, och 
kommenterar ironiskt männens omedvetenhet om att vara iakttagna. Ironin fung-
erar som en diskursiv motstrategi i stundens underläge, och ger avsiktligt upphov till 
narrativ dissonans. Den kan således ses som en symbolisk strategi där det manliga 
övertaget utmanas. Hans virilitet framställs i termer av det mjuka, böjda och fuktiga, 
egenskaper som språkligt är kodade som kvinnliga och låga (Bourdieu 1999: 44). Iro-
nin kan inte kullkasta dominansförhållandet, men hotar dock mannens heder genom 
att kasta en skugga över hans självgodhet. Ironi används också i dialoger, som när 
den överskuldsatta Irma Halldén i Fröken Elna Johansson försvarar sitt existensbe-

149 Bourdieu (1995: 149) talar om de symboliska tillgångarnas ekonomi där man utbyter gåvor, tjänster 
eller andra symboliska tillgångar.
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rättigande som ogift och självförsörjande anställd. Hon konstaterar att det givetvis 
är ”så mycket trivsammare” för arbetsgivaren med ”söta flickor och fruar” som kan 
användas som ”kontorsprydnader”, utan att deras löner kostar kontoret just någonting 
(Bondestam 1939: 127). När direktören i Bara en kontorsflicka vill invitera May på en 
drosktur kommenterar berättarjaget hans tilltag med en tydlig ironi: ”jag höll mig till 
de vanor, som bäst anstodo mig och min ringa ställning” (Hartman 1924: 94–95). Här 
står Mays underordnade ställning som kvinnlig anställd i kontrast mot hennes klass-
mässiga övertag, som hon använder sig av i sin berättarkommentar för att markera 
distans till chefen och hans övertramp. Berättarjaget May utnyttjar således rollen som 
berättare till revansch, och det gör hon genom en bitande ironi, riktad framför allt 
mot de manliga cheferna. Inom berättelsens ram, som protagonist, kan hon däremot 
inte hävda sig mot sin chef.

Destabilisering och betydelseförskjutning gestaltar en maktkamp mellan karak-
tärerna; vid ironisk distansering är det däremot fråga om berättarinstansens relation 
till det berättade. Ironisk distansering kan exempelvis användas av ett berättarjag som 
kompenserar för karaktärsjagets underläge med en retrospektiv kommentar. I den 
berättade situationen kan karaktären inte ge svar på tal, men får åtminstone läsarens 
sympatier. Ett sådant exempel finns  i Bara en kontorsflicka, där direktörens tillrätta-
visning följs av jagberättarens ironiska sidokommentar: ”Jo, det var trevligt. Kan man 
tänka sig?” Jagberättaren fortsätter, riktad till läsaren: ”Ja, jag beklagar honom, den 
stackaren. Han kunde väl ej förstå, att man var så utpinad och trött efter arbetsdagen” 
(Hartman 1924: 26). 

Berättarrösten i Bara en kontorsflicka vacklar mellan ironiskt och icke-ironiskt tal: 
”Nu hände något underbart. Min blick, som mig ovetande kanske hade något pate-
tiskt rörande i sig, tycktes ha bevekt hans hjärta, och hans sätt blev med ens fullkom-
ligt förändrat. Han tog ett steg närmare och bad mig med några ord om tillgift, han 
ville ej pina mig längre; det hela hade från början utgjort ett skämt från hans sida. 
Kunde jag verkligen ej förlåta honom?” Här sker en glidning mellan berättarjagets 
diskurs och manskaraktärens fria indirekta diskurs. Har hennes blick ”bevekt hans 
hjärta”, eller är May ironisk när hon talar om ”något underbart”? Den efterföljande 
kommentaren tyder på ironi: ”Jag torkade mina tårar och sade kallt, att det ej betydde 
någonting, huruvida jag förlät honom eller inte, och nu tänkte jag gå hem” (Hartman 
1924: 123–124). 

Också vid heterodiegetiskt berättande används ironisk distansering, exempelvis 
i En gedigen flicka, i en restaurangscen där Martha och hennes chef Paul Wildfelt 
samtalar. Martha, som är fokalisator, uppfattar Wildfelt som uppmärksam och be-
levad. Berättarinstansens efterföljande kommentarer om hans ”smekande” blick och 
”beslöjade glöd” skapar dock ett manipulativt intryck av Wildfelt, förstärkt av den ef-
terföljande kommentaren: ”under hans smekande blickar blevo även de alldagligaste 
kvinnor intagande och behagfulla” (Qvarnström 1930: 129). Här har läsaren tillgång 
inte bara till Marthas beundrande och intet ont anande blick, utan också till berät-
tarinstansens kausalt medvetna perspektiv. Berättarinstansen riktar en ironisk blick 
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mot Wildfelt, och framhåller hans rykte som kvinnokarl. En kritik som annars förblir 
oartikulerad kommer till uttryck genom berättarinstansens blick.150

En form av dissonanser uppkommer dessutom genom luckor i informationen. Ett 
sådant exempel är frågetecknen kring en sidokaraktär, springflickan Siri i Fröken Elna 
Johansson. Elna iakttar att hon alltid är på kontoret: ”Utan hem och med springflicks-
lön” (Bondestam 1939: 11). Siri har knappt något diskursivt utrymme, men uppmärk-
sammas genom Elna som fokalisator.151

Liksom Reid menar jag att varje berättelse har en inneboende tendens till splitt-
ring genom de olika karaktärernas närvaro. I gestaltningen måste författaren därför 
avväga balansen mellan det diskursiva utrymme som ges centrala karaktärer och den 
kausala handlingskedjans krav på sammanhållen intrig. Reid framhåller att varje be-
rättelse, även den som som uppvisar en hög grad av koherens, bär på ifrågasättande 
undertexter. I det kausala förloppet förekommer alltid någon form av dissonanser el-
ler sprickor, och oavsett hur romanen slutar finns därför utrymme för olika läsningar. 
För min del framhåller jag att det realistiska berättandets dramaturgiska nerv inte i 
första hand skapas genom entydighet och kausal rätlinjighet, utan genom mångstäm-
mighet. Mångstämmigheten och kausalkonstruktionen i samverkan utgör den rea-
listiska författarens medel att utforska tillvarons kontingens – dess socialt betingade 
begränsningar, men också dess utrymme för individuell frihet.

2 .5  Kaus a l i te t  o ch  harmonis er ing  av  hand l ingsför l opp

Ovan har jag undersökt det realistiska berättandets kausalitet, och de narrativa spän-
ningarna mellan å ena sidan berättarinstansens samordnande kontroll, och å andra si-
dan berättelsens olika röster, dess mångstämmighet. Jag lyfter fram hur det diskursiva 
utrymmet används för att nyansera relationen mellan karaktärerna, och analyserar 
hur rösternas mångfald bryts mot en strävan till harmonisering. Analyserna visar att 
de realistiska berättelserna ingalunda utmynnar i entydiga och harmoniserade slut, 
även om de strävar mot en kausal avrundning. Den öppenhet och mångtydighet som 
kvarstår härrör ur karaktärernas olika perspektiv, men också ur dissonanser som upp-
står genom motstridiga undertexter. Det realistiska berättandet är således inte deter-
minerat, så som realismkritiker ibland hävdat, utan formas dialogiskt.152 

I det följande analyserar jag fabriksromanen Stålets sång, som beskriver den man-
liga protagonistens karriär från arbetarpojke till fabrikschef. I analysen undersöker 
jag hur kvinnlig handlingsfrihet framställs i en berättelse med en manlig protagonist, 
med kvinnor som sidokaraktärer. Särskild tonvikt läggs vid den funktion de kvinnliga 

150 Wildfelts agerande är uppenbart manipulativt, men ändå är det endast undantagsvis som den 
kritiska blicken faller på honom. För det mesta riktas berättarens kritiskt iakttagande blick mot 
Marthas person. Detta analyseras närmare i avsnittet om En gedigen flicka.

151 Angående dissonans genom luckor, se även analysen av ”Ett småstadsöde” i kapitel fem, 
”Krackelerande realism”.

152 Se avsnittet ”Harmonisering och mångstämmighet som realistiska tendenser”.



76 

sidokaraktärerna har i kausalförloppets slutfas – hur berättelsen balanserar mellan 
mångstämmighet och harmonisering. Jag kontrasterar alltså de kvinnliga kontoris-
ternas position i kontorsromanerna mot en berättelse där de kvinnliga karaktärerna 
underordnas ett manligt perspektiv. 

Stålets sång – kvinnliga kontorister i diskursiv underordning 

Handlingsförloppet i Stålets sång förmedlas i hög grad genom berättarinstansens yttre 
fokalisering, men också genom protagonisten Maxie som fokalisator. Det är också 
Maxie som berättarinstansen genomgående identifierar sig med. 

I inledningen är det berättarinstansens yttre fokalisering som dominerar beskriv-
ningen av den fjortonåriga Maxie: ”Ingenting drömmande fanns i hans svarta blick, 
den var fullkomligt uttryckslös. Den glänste alltid lika kall. Ansiktet var magert, 
skarpt och hårt, munnen tätt sluten” (Tallqvist 1936: 5). Han identifieras intimt med 
arbetarklassen: ”Han var en arbetares son och själv en arbetare, karg, butter och hård.” 
Maxies framåtanda är berättelsens drivkraft, och i den stund hans krafter sinar går 
även berättelsen i stå. Genom en cirkulär berättarstruktur framhävs arbetets ändlösa 
upprepning och livets kretslopp.

Under handlingens gång arbetar Maxie sig upp från sin arbetarbakgrund via en 
juristexamen till positionen som fabrikschef. Han strävar efter personlig framgång, 
men vill också förbättra villkoren för fabriksarbetarna på bruket. Maxie umgås inte 
med någon utanför sin familj, men drömmer om brukspatronens dotter Lisa, som 
han iakttar på avstånd. 

Berättarinstansen identifierar sig tydligt med ett manligt perspektiv: ”Sentimen-
taliteten hörde damerna och barnen till. Han var en man. En man måste kämpa och 
tappert rida ut stormen” (Tallqvist 1936: 42). Manlighet och kvinnlighet beskrivs som 
varandras motsatser, med återkommande kontrasteringar mellan rastlös manlig en-
ergi och självutgivande kvinnlig kärlek. Kommentarerna om de kvinnliga sidokarak-
tärerna är ibland romantiskt upphöjande, ibland vardagligt nedsättande: ”Hon var 
som kvinnor alltid äro, ingenting hade hon tagit reda på” (Tallqvist 1936: 132). På så 
sätt distanserar sig berättarinstansen från de kvinnliga sidokaraktärerna.153 

De centrala kvinnliga sidokaraktärerna, ungdomsförälskelsen Lisa och kassa-
flickan Eva, introduceras kort och distanserat. Den ena beskrivs som ”kvinnan från 
lyxens värld”, och den andra som ”en fattig liten flicka på kontoret, en liten blond och 
varmhjärtad skönhet” (Tallqvist 1936: 108). Kvinnornas inre liv definieras så gott som 
uteslutande genom Maxies fokalisering, och han omtalas dessutom som en god män-
niskokännare. Enligt berättarinstansen vet han exempelvis precis hur Eva tänker och 
känner, ”hur komplicerad den lilla kvinnans psykologi var” (Tallqvist 1936: 78). När 
det gäller Lisa får läsaren hålla tillgodo med Maxies föreställningar och fantasier om 
henne, förutom några korta repliker där Lisa själv yttrar sig. Kvinnornas utseende be-

153 Berättarinstansen kan givetvis använda sig av markeringar som hänför sig till ett annat genus än det 
som författaren eller protagonisten representerar.
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skrivs inte; berättelsen karaktäriseras alltså inte av vad feministiska analyser beskriver 
som en manlig, objektiverande blick.154 När den tidigare brukspatronens dotter Lisa 
söker anställning på fabrikskontoret introduceras hon genom sin karaktär, inte ge-
nom sitt utseende: ”Glad och hurtig var hon. […] I sanning en duktig kapitalist. Och 
kvinna!” (Tallqvist 1936: 133). 

För Maxie är överklassflickan Lisa en omöjlig kärlek inte bara av sociala och eko-
nomiska skäl, utan även av politiska. I berättelsen ställs den fattiga fabrikspojken mot 
patronens förnäma dotter: ”Där stod hon, barnet från grönskande parker och glän-
sande dansgolv. Där stod han, pojken från den sotiga  fabriken, pojken från arbetets 
värld” (Tallqvist 1936: 132). De är åtskilda av en klassbarriär, men skiljs också av in-
bördeskrigets händelser, då Maxies far blir skyldig till hennes fars död. Lisa växer 
upp och flyttar bort, men återkommer sedan till bruks orten som fabrikens utrikes-
korrespondent. Nu har bådas sociala roller förändrats. Han har avancerat socialt, 
medan hon har förlorat sina privilegier. I en viss mening är de nu jämlikar, Lisa som 
självförsörjande yrkeskvinna och han som fabrikschef, men Lisa avvisar alla Maxies 
kontaktförsök.  Istället blir det kassaflickan Eva som tröstar Maxie efter moderns död: 
”liten och späd”, med en ”själ så stor och mäktig”. Hon kan tala Maxie tillrätta när 
ingen annan kan det, och kallar honom sin ”kalla isbit, en pojke som ville ha tröst” 
(Tallqvist 1936: 105–106). Hon låter sig inte heller hindras av att han älskar en annan. 
Eva framstår som den traditionellt självutgivande kvinnan, som ställer mannens lycka 
framom sin egen.

Berättelsens vändpunkt kommer när Maxie blir allvarligt sjuk och Lisa söker upp 
honom, utan någon egentlig förklaring. Samtidigt förändras berättelsens tonfall. För-
ändringen förebådas av en scen där Maxie iakttar en fågelhona som matar sin unge 
utanför sitt fönster. Han tolkar synen som ett helande och livsbejakande budskap, 
och får tillbaka sitt livsmod. Efter några snabba narrativa språng har Maxie återfått 
sin hälsa och gift sig med Lisa, och en arvinge är på väg. När han i slutet återvänder 
till kontoret efter sin sjukdom är Lisa inte längre där: ”Mot korrespondentens plats 
såg han ej. En ny person hade intagit den förras plats” (Tallqvist 1936: 190–191). Den 
romantiska klichén med den häckande fågeln förebådar således berättelsens harmo-
niserade avrundning. 

I Lisas gestalt sammansmälter älskarinnan och modern, och hennes kärlek ger 
Maxie hälsan åter. Hon är både hans trofé och hans hjälpare, ett kärleksobjekt men 
också en tröstare. Lisa blir Maxies spegel och medarbetare: ”Hon gick vid hans sida, 
hon tyckte som han” (Tallqvist 1936:185). Hon står för livets kontinuitet och underord-
nar sig hans behov, och både de inre och de yttre konflikterna i hans liv harmoniseras  
 

154 I populärkulturen finns en manlig berättartradition där kvinnor förvandlas till objekt för den 
manliga blicken. Den manliga blicken har två aspekter: den kan vara objektifierande på ett sätt som 
beskär den andras individualitet, den kan också innefatta en idealisering av den andra (Mulvey 
2001: 383). Se en tidigare nothänvisning i avsnittet ”Populärkulturen och de kvinnliga läsarna”.
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genom henne.155 I ett slag förvandlas Lisa från en ”kontorets ängel” till en ”husets 
ängel”, för att anspela på Virginia Woolfs uttryck.156

Som karaktärer är kvinnorna idealiserade; Lisas socialisering fullbordas genom 
det heterosexuella äktenskapet, medan Eva, den andra unga kvinnan, lika självklart 
stannar kvar ”bakom kassans galler”, reducerad till ”en strålande blick” och ”två app-
låderande händer” (Tallqvist 1936: 189). I det narrativa förloppet har de kvinnliga 
karaktärerna som sin enda uppgift att stötta Maxies berättelse; de underordnas den 
dominanta berättelsens ordning och artikulerar ingen dissonans i förhållande till den. 

I slutet har båda kvinnorna förlorat det lilla diskursiva utrymme de haft, och ur 
läsarens synvinkel uppstår en del frågor på vägen. Hur kommer det sig att den kritiska 
och rättframma Lisa så tvärt ändrar inställning till Maxie, vars far under inbördeskri-
get deltog i mordet på hennes far? Varför besöker hon sjuklingen Maxie i hans hem? 
Och vad tänker den försmådda kassörskan Eva, som älskar Maxie över allting, när 
han plötsligt gifter sig med korrespondenten? 

I slutorden flyttar fokus från den emotionella sfären, där Maxie är beroende av 
kvinnor, till den offentliga, produktiva sfären, där hans manliga styrka kommer till sin 
rätt. Det industriella arbetet framhålls än en gång som existensens grundbult. 

Det skall komma en generation en gång, som får mottaga den stora världen i 
dess definitiva skick. […] En värld, som det nedlägges så mycket arbete på, kan 
ej stanna i sin utveckling. […] Gnistorna yrde och dånet bar vida omkring.

Det var stålets härliga, mäktiga sång (Tallqvist 1936: 191–192).

Då är de kvinnliga karaktärerna redan bortglömda, och berättelsen slutar där den 
börjar, med en hyllning till fabriksarbetet. Den cirkulära strukturen understryker att 
människor föds och dör, medan arbetet fortsätter. Stålhammarens sång ljuder, och 
fågelsången hörs inte längre.

155 Deras äktenskap markerar också en försoning mellan samhällsklasserna efter inbördeskriget.
156 Virginia Woolfs ofta citerade uttryck finns i “Professions for Women”, The Death of the Moth and 

other Essays, London 1942. Woolf citerar en dikt av Coventry Patmore från 1854.
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I föregående kapitel, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”, undersökte jag rea-
lismens berättartekniska egenskaper, dess modus, i romanerna Bara en kontors
flicka (1924), En gedigen flicka (1930), Fröken Elna Johansson (1939) och Stålets 

sång (1936). I analyserna visar jag hur berättelsens kausala förlopp sammanlänkas, och 
hur karaktärernas perspektiv och röster växlar. Särskild tonvikt läggs vid den realis-
tiska berättelsens mångstämmighet, och det diskursiva utrymme som tillfaller roma-
nernas kvinnliga karaktärer. 

Jag betonar att den realistiska berättelsen med sin mångstämmighet riktar fokus 
mot både den personliga historiens och det historiska förloppets formbarhet. Den 
sociala verkligheten beskrivs i hög grad som öppen och formbar, inte som underställd 
lagbunden nödvändighet. I det här kapitlet bygger jag vidare på romananalyserna, nu 
med fokus på realismens etos, genom vilket berättandets mimetiska aspekter kommer 
i förgrunden.

Jag utgår från att relationen mellan det möjliga och det nödvändiga är en kärn-
fråga i realistiskt berättande, eller som Karkama uttrycker det: konflikten mellan ideal 
och verklighet (1998: 66–67). Han beskriver realismen som en metod att utforska 
människans handlingsfrihet och ansvar. Den realistiska berättelsen lyfter ofta fram 
valsituationer som enskilda individer eller grupper ställs inför och undersöker deras 
agerande, som är mer eller mindre intentionellt, det vill säga viljestyrt och inriktat 
mot ett mål. Med detta perspektiv som grund kan man beskriva det realistiska berät-
tandet som ett utforskande av tillvarons kontingens: I vilken mån finns det alternativa 
handlingsvägar? 

I realistiska handlingsförlopp iscensätts denna öppenhet inom en kausalt sam-
manhållen ram. Det innebär en kausalstruktur som ibland tenderar mot transcen-
denta eller deterministiska förklaringar: historisk nödvändighet, ödet eller veten-
skaplig lagbundenhet, med idealistiska eller rationalistiska undertoner. Det realistiska 
berättandet som sådant är dock inte determinerat. Den realistiska berättelsens förlopp 

III
Berättandets etos i realistiska 

kontorsskildringar
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formas nämligen i hög grad dialogiskt, genom ett samspel mellan karaktärerna, som 
stegvis leder vidare mot ett mer eller mindre avrundat slut.

3 . 1  Etos  s om en  af f i rmat iv  hå l ln ing  t i l l  b er ättand et

I inledningskapitlet diskuterade jag olika realismdefinitioner, och lyfte fram berät-
tandets etos som en aspekt av realismen. I likhet med Frederic Jameson (2013: 5–6) 
anser jag att man inte kan bortse från realismens epistemologiska och mimetiska an-
sats. Samtidigt bör man emellertid också klargöra att realistiskt berättande inte är 
detsamma som mimetisk gestaltning. En definition bör således bygga på formmässiga 
kriterier som lyfter fram det realistiska berättandets narrativa kausalitet och mime-
tiska trovärdighet (Holmgaard 1996: 135). 

Av någon anledning har det varit vanligt i 1900-talets litterära debatter att upp-
fatta realistiskt berättande som en ideologiskt definierad gestaltningsform, som om 
den manifesterade en given världsbild. Detta synsätt är inte hållbart. Realismen som 
gestaltningsform bör analyseras med narratologiska redskap, inte med ideologiska 
utgångspunkter. Samtidigt kan man inte, som Jameson framhåller, bortse från att för-
fattare till realistiska verk förenas av en gemensam strävan, att beskriva och förstå sin 
samtids verklighet. Denna aspekt av realismen kallar jag dess konstnärliga etos. Dess 
etos är affirmativt i sin hållning till språket och berättandet som representation, och 
den realistiska författaren förlitar sig på berättelsen som ett sätt att förmedla erfaren-
heter av både individuell och samhällelig verklighet.157 

I den realistiska berättelsen stiger olika samhällsröster fram och artikulerar olika 
slags samhällelig erfarenhet. Genom detta aktualiseras frågor om moral, om litteratu-
rens sociala ansvar och om litteraturens möjligheter att påverka samhället och den so-
ciala gemenskapen. När man diskuterar en berättelses betydelse och mening är berät-
tarens förhållningssätt därför centralt. Vem berättar för vem, och med vilken insyn? 
Med vilket intresse? Det handlar bland annat om makten att definiera och tolka det 
som sker. Vem har makten att (ut)definiera något perspektiv som osannolikt, främ-
mande eller avvikande? Varför sker det? Vilka är konsekvenserna?

I inledningskapitlet, ”Kontorsromanen och den osynliggjorda realismen”, hänvi-
sade jag till Toril Mois Ibsenstudie (2006: 13–14), som betonar hur realisten Ibsen 
ständigt återkom till kommunikationens betydelse; till betydelsen av att bli förstådd, 
och att själv förstå den andre. Ibsen levde i en tid när den idealistiska världsbilden föll 
sönder, och för honom som skeptiker var tilltron till språket ingen självklarhet. Trots 
sin skepticism höll han fast vid sin tilltro till språket, och till kommunikationen mel-
lan människor. Han såg nämligen inga alternativ: “How can we love each other in a  
 

157 På motsvarande sätt kan det modernistiska språket beskrivas som metafiktivt och reflexivt (Krogh 
Hansen 2003a: 267). Som Jameson påpekar (2002: 169–171), är modernismens estetik motstridig och 
komplex genom att den å ena sidan betonar objektivitet, å andra sidan självreflexivitet.
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world where we no longer trust the power of language to convey our meanings, where 
the search for absolute truth and absolute faith just leads to absolute despair?” Det gör 
han helt enkelt för att han ser alternativet som outhärdligt, och detta är i själva verket 
den realistiska nerven i hans författarskap, framhåller Moi: “To doubt language [...] is 
to exile oneself from human community and from love”. Ibsens hållning är affirmativ, 
ett förhållningssätt till språkets kommunikativa potential som i en eller annan form 
återfinns i all realism. 

I sitt resonemang lyfter Moi fram hur realismen blivit ifrågasatt inom modern lit-
teraturteori, och att realismens estetiska utgångspunkter därför behöver tydliggöras. 
Det realistiska berättandet bör helt enkelt analyseras utifrån sina egna estetiska ut-
gångspunkter, liksom det modernistiska berättandet också bäst förstås utifrån sina 
egna premisser. 

I detta kapitel bygger jag vidare på analyserna av det realistiska berättandets mo-
dus. Med etosperspektivet som utgångspunkt läser jag romanerna som utsagor om 
den samtida verkligheten – som beskrivningar av hur verkligheten ter sig, men också 
som ställningstaganden till den. Jag undersöker spåren av idealismens estetik i mel-
lankrigstidens kontorsskildringar, och i vilken mån idealisering och demonisering av 
kvinnan används som estetiska medel. I fokus är de kvinnliga karaktärernas hand-
lingsutrymme; jag lyfter fram situationer där kvinnornas egna val framhävs. Den 
idémässiga bakgrunden är tidsperiodens brytning mellan idealism och modernitet 
– mellan en traditionellt könskomplementär och en modern kvinnlig identitet. 

3 .2  S o c i a l a  ko d er  p å  kontoret 

I Hur man blir en god sekreterare (1932) beskriver Anna Odhe 1930-talets kontor som 
en modern, tekniskt avancerad arbetsplats, fjärran från ”forna dagars kontor med kut-
ryggiga kontorsskrivare, plitande med gåspennor”. Hon frammanar en stolthet över 
en arbetsplats med vetenskapligt organiserade rutiner; ett arbete i teknikens närhet 
där människor hanterar och övervakar maskiner samtidigt som de själva står under 
ständig kontroll. 1930-talets kontor är en sinnebild för modernitet, en genomeffektiv 
arbetsplats med ”organisation och system, ordning och metod i arbetet” (Odhe 1932: 
10–11). Detta återspeglar det rationella organisationsideal som vann fotfäste i kontors-
branschen under mellankrigstiden. 

Den bild av det moderna kontoret som Anna Odhe förmedlar stämmer väl in på 
den bild av den expanderande kontorssektorn som Birgitta Conradson ger i Kontors
folket (1988: 13).158 Conradson beskriver hur kontorsarbetet under mellankrigstiden 
effektiviserades genom nya tekniska hjälpmedel samtidigt som antalet anställda öka-

158 Conradsons etnologiska studie följer det svenska försäkringsbolaget Liv-Linan under flera decennier, 
med tyngdpunkt på 1930-talet.
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de.159 Arbetsuppgifterna fördelades på flera anställda enligt en ”vetenskaplig”, taylo-
riansk modell, där arbetet delades upp i enkla delmoment.160 Nya yrkeskategorier 
tillkom, och kontorister och kontorsbiträden skötte nu endast löpande göromål som 
registrering, maskinskrivning och telefonpassning (Conradson 1988: 12). Dessa kon-
torssysslor krävde ingen utbildning, och de anställda förväntades framför allt arbeta 
snabbt och effektivt.161 

De moderna kontoren under 1930-talet konstruerades med tanke på effektivitet, 
med stora salar för maskinskrivning och moderna funktioner som kontrollur och pa-
ternosterhissar (Sundman 1984b: 276). Även arbetsmiljön präglades av modernitetens 
rationella och nysakliga ideal. I den finska kontorsromanen Sangen tavallisia virka
naisia (”Alldeles vanliga kontorskvinnor”) beskriver Salme Setälä (1937: 6–7) ett ul-
tramodernt kontor: ”I salen stod en lång rad av små bord, beklädda med vit linoleum 
[…]. Vid varje bord fanns en vridbar, obekväm stol – för att förhindra lättja! – klädd 
i klargrönt. Allt var bländande nytt, slätt, rent och glänsande, allt var opersonligt, ste-
rilt, sakligt” (min översättning). 

Maskinskriverskor arbetade vanligen i rum med mer än tre maskiner, men även 
rum med upp till åttio skrivmaskiner förekom. De monotona sysslorna i kombina-
tion med ett högt arbetstempo och en bullrig arbetsmiljö gjorde arbetet slitsamt.162 
Eftersom kontorsarbetet inte räknades som ett fysiskt arbete, dröjde det dock innan 
hälsoproblem fick någon uppmärksamhet (Conradson 1988: 75). En ung personal-
styrka som förnyades regelbundet var därför till fördel för arbetsgivarna (Wikander 
1992a: 54).

I arbetet var det borgerliga värderingar som styrde: ordning, flit och effektivitet. 
Kontoristerna förväntades följa en strikt etikett både i klädstil och i beteende överlag 
(Conradson 1988: 13). De skulle vara representativa och upprätthålla kontorets anseen-
de, och i utbyte fick de en yrkesidentitet med ett visst mått av social trygghet och status. 

I kontorets etikettsregler ingick att man alltid hälsade med titel och efternamn, med 

159 Skrivmaskinen infördes i Finland på 1910-talet, och 1924 hade i stort sett alla renskriverskor i Finland 
ersatts av maskinskriverskor (Sundman 1984b: 275). Den första automatiserade telefoncentralen 
i Helsingfors grundades 1922 (Jutikkala, Turpeinen, Rahko & Moisala 1977: 309). Den första 
telefonlinjen i Helsingfors byggdes i slutet av år 1877, året efter att telefonen hade fått patent i USA. 

160 I Taylorsystemet, övertaget från industrin, delades arbetet upp i enkla delmoment som samordnades 
och övervakades av arbetsledningen. På så sätt minskade behovet av mångsidiga yrkeskunskaper. En 
annan organisationsmodell, Fayolsystemet, innefattade även en moralisk kontroll över de anställda, 
och var strikt hierarkisk. Varje underordnad i denna modell tog order av endast en chef (Conradson 
1988: 36–37).

161 Allt fler av de kontorsanställda var nu unga kvinnor, sällan över trettio år. Andelen unga var högre 
bland kvinnliga anställda än bland män. De unga kvinnorna kom till kontoren direkt efter avslutad 
skolgång, ofta vid 17 års ålder, och slutade i samband med giftermål. Män skaffade sig oftare en högre 
utbildning innan de kom in på arbetsmarknaden, och blev sedan familjeförsörjare. Andelen yngre 
kvinnor mellan 20 och 29 år minskade mellan åren 1925 och 1935. 1925 var de unga kvinnorna 60 % 
av de kvinnliga kontorsanställda, medan motsvarande siffra 1935 var 46 % (Sundman 1984a: 51).

162 En tysk undersökning från 1932 visar att omkring 50 % av kontorspersonalen hade arbetsrelaterade 
problem i axlar, handleder och rygg, men också ”nervsjukdomar” till följd av den bullriga 
arbetsmiljön (Sosiaalinen aikakausikirja nr 5 1932: 554).
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ett formellt tilltal som markerade personens plats i hierarkin. Anställda med en lägre 
position titulerades med ”herr” eller ”fröken”, medan personer av högre rang titulera-
des enligt tjänsteställning (Conradson 1988: 80, 133).163 Symboliskt uttrycktes maktord-
ningen även i direktörsrummens porträtt som påminde om vilka personer som stod 
högst i rang, och i arbetsrummens klockor och almanackor, som ständigt påminde om 
pliktuppfyllelse och punktlighet. Genom att upprätthålla en symbolisk ordning som 
alla var införstådda med kunde företagsledningen skapa en känsla av samhörighet, de-
lade värderingar och gemensamma mål (Conradson 1988: 15). 

Den högsta företagsledningen hade sina avskilda arbetsrum, och övriga tjänste-
män hade arbetsutrymmen som var åtskilda från arbetarnas. Manliga tjänstemän 
hade ofta egna rum. Dessutom var många allmänna utrymmen manliga domäner, 
såsom matsal och vaktmästeri (Conradson 1988: 199–200). De kvinnliga kontoris-
terna saknade vanligen egna arbetsutrymmen, och hade i bästa fall en skrivbordslåda 
att förvara sina mest privata saker i. Eftersom kvinnorna hade ett stillasittande arbete, 
var de under ständig uppsikt. Den ständiga kontrollen ledde till ett slags självkontroll, 
konstaterar Conradson om kontorslivets vardag. Damtoaletten var den enda plats där 
kontorets kvinnliga anställda kunde samtala ostört med varandra. 

Habitus som kontroll och självkontroll

Den rationella arbetsmiljö som skapades på större kontor under 1930-talet syftade till 
maximal kontroll över de anställda och deras arbete. Det handlar om den slags disci-
plinering som Michel Foucault beskriver i Discip line and Punish (1977), där han analy-
serar den disciplinära ordningen på exempelvis fängelser, sjukhus, skolor och fabriker. 
Foucault visar hur makt utövas inte bara genom regelverk och beteendekoder av olika 
slag, utan också genom rumsliga arrangemang.

Sociala praktiker är en form av maktutövning, där ordningen inskrivs i individer-
nas kroppar, som överordning och underordning. Kontrollen skapar ”lydiga kroppar”, 
framhåller Foucault: 

What was then being formed was a policy of coercions that act upon the body, a 
calculated manipulation of its elements, its gestures, its behaviour. […] A ‘poli-
tical anatomy’, which was also a ‘mechanics of power’, was being born; it defined 
how one may have a hold over others’ bodies, not only so that they may do as 
one wishes, but so that they may operate as one wishes, with the technique, the 
speed and the efficiency that one determines. Thus, discipline produces subjec-
ted and practiced bodies, ‘docile bodies’ (Foucault 1979: 138). 

163 Den verkställande direktören var en ”icke-vardagsperson”, med rätt att ta sig friheter. Hög status 
hade även bolagets styrelseordförande, av personalen kallad ”Gud Fader”. Mellancheferna var 
”väktare” som upprätthöll gränserna mellan den offentliga sfären och kontorets interna områden, 
medan avdelningscheferna ansvarade för den dagliga kontakten med kontorspersonalen. Lägst i 
rang, ur chefernas perspektiv närmast ”icke-personer”, var de anställda som skötte företagets 
servicefunktioner (Conradson 1988: 156).
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Foucaults maktanalys handlar om strukturer generellt, men, som vissa feministiska 
forskare har påpekat, beaktar den inte att vissa disciplinära praktiker är specifikt rik-
tade mot kvinnor. Kvinnors underordning har särskilda drag, framhåller Sandra Lee 
Bartky i “Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power” (1997: 
95). Också Bourdieu påpekar (1999: 78, 80) att kön är en socialt särskiljande kategori, 
som skapar och upprätthåller grupptillhörighet. Till Bourdieus analys tillfogar Toril 
Moi i ”Att erövra Bourdieu” (1994: 16–17) att det i sig är ett negativt laddat symboliskt 
kapital att vara kvinna. Conradsons studie (1988: 193) av kontorets hierarkier talar 
samma språk, att kön är ännu mer stratifierande än klass. På kontoret belönades de 
manliga tjänstemännen genom befordran, medan kvinnliga tjänstemän sällan hade 
möjlighet till avancemang. Även de som var lägst i hierarkin behandlades olika bero-
ende på kön.164 

I Praktiskt förnuft (1995: 18–19, 44) talar Bourdieu om de sociala rollerna i sam-
hället i termer av habitus, ”de inneboende och relationella egenskaperna” i en social 
position. Habitus är den enhetliga livsstilen inom en social grupp, en djupgående an-
passning av den enskilda individens personlighet och självbild, vanor, åsikter och be-
teenden till det sociala rummets regelverk. Inom den sociala gruppen sker ett utbyte 
av allt slags kapital: ekonomiskt, men också socialt, kulturellt och symboliskt kapital. 
Kulturellt kapital är de tillgångar och förmågor som individen får genom socialisering 
och utbildning, medan socialt kapital handlar om grupptillhörighet och förbindelser. 
Det symboliska kapitalet är de tillgångar som utmärker gruppen i förhållande till an-
dra grupper (Bourdieu 1995: 154). 

Beverly Skeggs konstaterar i Formations of Class and Gender (1997, på svenska Att 
bli respektabel 1999: 20) att varje individ föds in i ett socialt rum som har genererats 
historiskt: ”Vi ärver också sätt att förstå; vi ärver de innebörder och den mening som 
hör samman med sociala positioner och kunskapspositioner. Ingen kapitaltyp kan 
existera utanför de sociala positionernas inbördes relationer; dessa sätter gränser för 
vilka slags kapital som är tillgängliga för de olika positionerna. De blir könsbestämda 
genom att levas, genom att cirkuleras, och på samma sätt blir de klassbestämda, ras-
bestämda och sexualitetsbestämda: processerna verkar samtidigt.”

Även Bourdieu noterar att kön är en socialt särskiljande kategori. Kvinnornas sätt 
att vara i världen, deras habitus, är format av deras symboliska underläge. Den kvinn-
liga kroppen är ständigt utsatt för objektivering genom andras blick och tal, konsta-
terar Bourdieu i Den manliga dominansen (1999: 78, 80). Kvinnor socialiseras till att 
i första hand vara en kropp-för-andra, och på så sätt befinner de sig i ett permanent 
tillstånd av symboliskt beroende. Som moderna samhällsmedborgare har kvinnor 
fullt ansvar för sig själva och sina egna liv, men förväntas ändå underordna sig i en 
könshierarki.

164 Kvinnor i låg befattning sågs som ”strukturupplösande krafter” som skulle hållas kort, medan 
springpojkar och manliga kontorselever sågs som uppåtsträvande krafter (Conradson 1988: 156, 
194–195).
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Råd till unga kvinnor i kontorstjänst

Vilka förväntningar riktades då mot unga kvinnor som gav sig in på kontorsbanan på 
1920- eller 1930-talet? Under mellankrigstiden utkom en uppsjö av etikettböcker av 
olika slag, och Anna Odhes tidigare nämnda handbok Hur man blir en god sekreterare 
är en av dem. I handbokens inledning nämns de höga krav som ställs på en modern 
kvinnlig kontorist; god utbildning, yrkesskicklighet och höga ambitioner. Mest av allt 
betonas ändå ”en sympatisk och intagande personlighet”. Den kvinnliga kontoristen 
bör vara elegant och effektiv, och samtidigt följsam. Den övervägande delen av Odhes 
råd (1932: 10, 48–49, 83) handlar alltså om traditionellt kvinnliga egenskaper som att-
raktionskraft, anpassningsförmåga och flit.

Genom handbokens råd framträder ett kvinnlighetsideal som framför allt handlar 
om klädsel och kroppshygien, och som Odhe (1932: 57–59) antyder kan kontorets krav 
på en gedigen borgerlig framtoning komma i konflikt med de kontorsanställda kvin-
nornas begränsade ekonomiska resurser. Den ståndsmässiga och korrekta kontors-
klädseln, ”den habit, i vilken vi oftast visa oss”, beskrivs i detalj.165 Klänningen får inte 
”verka luggsliten”, manschetterna bör vara ”bländande vita och rena”, silkesstrumpor-
na måste vara hela, och pumpsen får inte vara snedgångna. Om man är fattig och har 
anhöriga att försörja bör kontorsklädseln inte ”alltför mycket förråda detta ledsamma 
faktum”. Den kvinnliga kontoristens hår bör vara vårdat, och hennes händer väl mani-
kurerade. Den som är arbetslös bör inte se ”utsliten ut”, utan vid behov använda ”för-
sköningsmedel”, eftersom det är lättare att få anställning om man har ”rosiga kinder 
och röda läppar”. Vuxna kvinnor uppmanas dessutom dölja ”tråkiga ålderssymptom” 
med hjälp av puder. Varnande exempel beskrivs närgånget och detaljerat: ”fettglän-
sande kinder, blåa läppar, röd eller skinande näsa”. Det gäller dock samtidigt att se till 
att pudrandet inte stjäl för mycket arbetstid.166 Även renlighet och sunda vanor är av 
största vikt. Det finns ingen ursäkt för armsvett, även om man saknar badrum, på-
pekar Odhe, och berättar ett varnande exempel om en kvinnlig sekreterare som blev 
uppsagd på grund av sin ”odör”. Det gäller också att se till att man är vid god kondi-
tion, sover regelbundet, motionerar och äter väl. Annars blir man ”en slö och ohågad 
varelse”, som ”ser blek och glåmig ut”, och som ”halvsover över sitt arbete, gäspar sig 
igenom dagen, aldrig har några idéer”. Kvinnor måste hålla stånd mot ”varje ansats 
till svaghet”, och inte stanna hemma vid ”tillfälligt illamående” eller begära extra för-
måner (Odhe 1932: 25, 56). 

De unga kvinnorna får också råd om hur de ska förhålla sig till sina manliga chefer. 

165 På vissa kontor krävs en svart klädsel som ”inte drar uppmärksamheten från viktigare ting”. 
Överlag gäller att klänningen ska vara långärmad, gärna med krage och manschetter, och diskret 
i färg och snitt. Man ska inte heller bära smycken, ”om inte för annat så av hänsyn till mindre väl 
ställda kamrater, som icke ha råd att briljera med smyckenas mångfald”. Det färglösa puritanska 
idealet representerar 1800-talets borgarklass, som med sin klädsel tog avstånd från den tidigare 
aristokratins och ämbetsmannaelitens stil. De strikta klädkraven kan således delvis förklaras 
historiskt (Conradson 1988: 57–58, 127).

166 I Chicago bestämde en firma att pudrandet inte fick ta mera tid än sex minuter om dagen, berättar 
Odhe (1932: 61).
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Den ambitiösa unga kvinnan måste göra sig oumbärlig för sin chef, uppmärksamma 
hans personliga behov och stärka hans ego. Hon bör känna ”tillgivenhet, för att inte 
säga beundran” för sin chef, och se honom som en duktig yrkesman. De unga kvin-
norna varnas för populärkulturens kontorsromantik, och Odhe (1932: 54–55) under-
stryker att förälskelser inte hör till kontorens vardag. Kontorsflickan måste själv värna 
om sitt goda rykte, så att hon ”icke blott skall bli uppskattad utan även respekterad”.

Relationen mellan en manlig chef och en kvinnlig underlydande kunde dock bli 
nog så komplicerad på ett kontor. I ett arbete som förenar underordning och person-
ligt engagemang uppstår lätt en ”spänning mellan det underordnande och det per-
sonliga”, noterar även Conradson (1988: 49) på basen av de intervjuer hon gjort med 
kontorsanställda. Den som befinner sig i underordnad ställning förväntas inte en-
dast vara chefen tillhanda, utan även vara lyhörd för hans personliga önskningar och 
söka hans bekräftelse, samtidigt som hon saknar egentligt inflytande.167 Patriarkala 
maktstrukturer leder till personligt färgade beroendeförhållanden mellan chef och 
underlydande, framhåller Bourdieu (1999: 72–73). Särskilt komplex blir situationen 
i de fall där de känslomässiga bindningarna är sexuellt färgade; en problematik som 
står i fokus också i kontorsromanerna.

Respektabilitet, sedlighet och kvinnlig heder

Ett centralt begrepp inom den hegelianska idealismen är sedlighet, ett ord som fli-
tigt användes i kulturdebatten ännu under mellankrigstiden. Sedlighet syftar på ge-
mensamma ”seder” och deras samstämmighet med en individs agerande.168 När den 
svenska kvinnosaksdebattören Ellen Key använde sedlighetsbegreppet, syftade hon 
för sin del snarast på uppriktighet och emotionell sanning.169 I Tankebilder (1898: 37) 
hävdar hon att det är det kärlekslösa konvenansäktenskapet som är osedligt, och ing-
alunda den sexuella lusten: ”kärleken är sedlig äfven utan lagligt äktenskap”.170 Key 
talar således för kvinnors rätt till kärlek och sexualitet, och för friheten att själv välja 
livspartner. 

Detta var ett radikalt synsätt på individens självbestämmande som dock inte fick 
något stort gensvar i emancipationsdebatten under mellankrigstiden. I Finland var 
kvinnors rätt till sin sexualitet ingen framträdande fråga (Jallinoja 1983: 108, 119). Mel-

167 Conradson noterar även de informella lojaliteter som förekommer mellan generationer, som när 
företagets direktörer tar enskilda springpojkar till sina skyddslingar (Conradson 1988: 195).

168 Pulkkinen och Sorainen (2011: 11–12) framhåller att begreppets betydelse förändrades i takt med att 
idealismens idéer stagnerade. Hos Snellman hade det en vid syftning på politiskt mod och socialt 
ansvarstagande, medan det senare fick en snävare och mer moraliserande anstrykning. Först kom 
det att syfta på personlig moralisk halt i allmänhet, för att sedan betyda en trångsynt moralism i 
fråga om sexualitet.

169 För den finländska kvinnorörelsen var kontakten med Sverige betydelsefull, och Keys syn på 
kvinnans sexualitet och moderskap debatterades livligt. Det rådde i allmänhet samsyn om det 
särartstänkande som också Key representerade. Däremot var kvinnorättsaktivister som Lucina 
Hagman och Minna Canth kritiska mot den keyska sexualsynen, konstaterar Jallinoja (1983: 64).

170 Keys radikala kärlekssyn gav henne ryktet som ”osedlighetens apostel”, noterar Rita Paqvalén i 
Kampen om Eros (2007: 128, 133).
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lankrigstidens kvinnorörelse betonade helt andra frågor, framför allt kvinnors uppgift 
i samhället. Hur kommer det sig att kvinnor fortfarande inte tillerkänns en självstän-
dig, skapande sexualroll, frågar Hagar Olsson på 1930-talet i det tidigare nämnda fe-
ministiska debattinlägget ”Den upproriska kvinnan”, som publicerades i Tidevarvet 
(nr 27 och 28 1931). Kvinnoemancipationen till trots har synen på kvinnlig sexualitet 
inte blivit mer tillåtande, konstaterar hon. Orsaken måste vara ett manligt sexuellt 
mindervärdighetskomplex, ett problem som den moderna sexualvetenskapen kan av-
hjälpa.

Hagar Olsson var relativt ensam i att framhålla de finländska kvinnornas rätt till sin 
sexualitet. Den sexuellt aktiva kvinnan uppfattades fortsättningsvis som ett dekadent fe-
nomen under mellankrigstiden, även om det fanns vissa finländska författare som idea-
liserade den fria kärleken, konstaterar Lea Rojola i ”Modernia minuutta rakentamassa” 
(”Att konstruera ett modernt jag” 1999: 157–159). Det gällde för övrigt även det övriga 
Europa, vilket återspeglas i den ambivalens med vilken tankefiguren den nya kvinnan 
användes (Bjørhovde 1987: 129).

De yrkesarbetande kvinnorna förväntades anpassa sig till de traditionella föreställ-
ningarna om kvinnlig underordning, samtidigt som de skulle ta ansvar för sin egen 
försörjning som moderna, självständiga kvinnor. De befann sig således i en social 
mellanposition mellan den borgerliga idealismens kvinnoideal och de krav och möj-
ligheter som det moderna vardagslivet ställde dem inför. Som Anna Odhes sekrete-
rarhandbok visar, präglades den kvinnliga kontoristens habitus under mellankrigs-
tiden framför allt av traditionella kvinnlighetsideal: förmågan att behaga, samarbeta 
och ta ansvar utan att förhäva sig. De kvinnliga kontoristerna hade som uppgift inte 
bara att effektivt sköta kontorsrutinerna, utan också att förkroppsliga kontoret som en 
borgerligt respektabel miljö. 

Kravet på respektabiliteten ”präglar vårt sätt att tala, vem vi talar med, hur vi klassi-
ficerar andra, vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är (eller inte är)”, noterar Skeggs 
(1999: 9).171 Genom denna sociala normering upprätthålls en social kontroll som är 
särskilt effektiv i relation till personer med ett begränsat socialt kapital, som kvinnor. 
Ju mer socialt utsatt en kvinna är, desto starkare blir behovet att ses som respektabel. 

Med respektabilitet syftar jag här på ett socialt accepterat beteende som ger indi-
viden erkänsla och god status i sin grupp. Strävan efter respektabilitet utgör, kan man 
säga, ett slags uttunnad sedlighet, där det viktiga är vilket intryck agerandet gör på 
andra, inte dess etiska kvaliteter.172 Bakom frågorna om ett respektabelt yttre döljer sig 

171 Det borgerliga samhällets sociala normer för respektabilitet dominerar inte bara medelklassens, 
utan också arbetarklassens sociala mönster, framhåller Skeggs i sin analys av de sociala mönstren 
hos moderna engelska arbetarklasskvinnor. Om det borgerliga husmorsidealet är kvinnors sociala 
norm, styrs även arbetarklassens män av liknande borgerliga dygder: nykterhet, flit och sparsamhet. 
Den arbetare som lever upp till skötsamhetsidealet stärker sin sociala position i gruppen, och visar 
samtidigt solidaritet mot sin klass (Agrell 2005: 9).

172 Enligt Bourdieu (1999: 66–67) definieras kvinnans heder, till skillnad från mannens, i negativa 
termer. Kvinnans heder behöver inte erövras aktivt, utan endast försvaras.
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mer djupgående värderingar och normer som handlar om relationer och sexualitet. 
För ensamstående kvinnor gällde kampen om respektabilitet således inte bara deras 
yrkesroll, utan även deras intimsfär, eftersom normeringen av kvinnlig sexualitet var 
avgörande för deras sociala heder. Trots att förhållningssättet till utomäktenskaplig 
sexualitet gradvis liberaliserades under mellankrigstiden, var den kvinnliga sexuali-
teten i hög grad kringgärdad av tabun.173 Också kontorsromanerna präglas av de mot-
stridiga förväntningarna på den moderna yrkeskvinnan.

Respektabilitet, skötsamhet och anständighet som sociala normer återspeg-
lar innebörden i det idealistiska begreppet sedlighet, som jag diskuterar i avsnittet 
”Könskomplementär kvinnlighet och den nya kvinnan”. I det sammanhanget kon-
staterar jag att sedlighet hos Hegel och hans efterföljare Snellman framför allt syftar 
på samhällsmedborgarens moraliska strävan. Sedlighet handlar alltså inte bara om 
individens privatmoral, utan också om politiskt agerande i samhället. Efterhand har 
betydelsen dock snävats in, och sedlighet har i allt högre grad betecknat en inskränkt 
sexualmoral. Denna process återspeglas inte minst i romanen En gedigen flicka, där 
den ”gedigna” Martha försvarar kvinnlig sedlighet som ett uttryck för plikt och an-
svarstagande, för att sedan byta fokus, och lyfta fram passionen som livets yttersta 
mening. 

I det följande läser jag de mellankrigstida kontorsromanerna Bara en kontorsflicka, 
En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson som inlägg i ett pågående samtal om 
kvinnors livssituation. Jag analyserar den kvinnliga kontoristens habitus som en so-
cial mellanposition mellan traditionella föreställningar om sedlighet och respektabi-
litet å ena sidan, och moderna kvinnlighetsdiskurser om sexuell frihet och personligt 
självförverkligande å andra sidan. Jag studerar hur författarna i sina romaner bear-
betar frågor om sociala villkor, vardagsnormer och kvinnligt aktörskap, och hur de 
förhåller sig till de normer som formar den kvinnliga kontoristrollen.

Inledningsvis tar jag fasta på romanernas sätt att skildra de yrkesarbetande kvin-
nornas sociala villkor. Jag undersöker hur de mellakrigstida kontoristernas habitus 
återspeglas i beskrivningar av klädsel och livsstil, och hur kvinnornas sociala utsatthet 
återspeglas i en upptagenhet vid det materiella.

3 .3  Habitus  i  kontorsromanerna

Att kontorsromanerna så ofta beskriver klädsel, mat och heminredning visar vilken 
betydelse de yttre tecknen på respektabilitet, anständighet och social trygghet har. 
Hem och omsorg är den borgerliga kvinnans traditionella domäner, och hemmet är 
den plats framom andra där hon kan visa sin respektabilitet (Skeggs 1999: 15). Oavsett 

173 I Sverige fick diskussionerna kring äktenskapet som institution förnyad styrka i mitten av 1930-talet, 
samtidigt med debatten kring sjunkande nativitet och gifta kvinnors yrkesarbete. Under perioden 
utgavs en mängd nya sexualhandböcker. Detta visar enligt Fjelkestam (2002: 146) hur förändringarna 
i samlivet mellan man och kvinna gick hand i hand med samhällets modernisering. I Finland kom 
fri kärlek upp på agendan på allvar först på 1960-talet (Jallinoja 1983: 108–109).
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om hemmet är en självfinansierad lägenhet på två rum, som i En gedigen flicka, eller 
ett möblerat hyresrum, som i Fröken Elna Johansson, betonas att det står för trygghet, 
och är en viktig symbol för respektabilitet. 

I Fröken Elna Johansson blir hemmet särskilt betydelsefullt för Elna i hennes läng-
tan efter ett liv som hon själv har valt. Hemmet blir kontorets motbild, en plats där 
Elna är trygg: ”Så länge hon kan behålla det, har hon i alla fall något, som kan inge 
henne en känsla av trygghet och förankring i en tillvaro, där hon annars mest känner 
sig som en tillfällig och tämligen överflödig gäst” (Bondestam 1939: 45). Men hemmet 
är även en symbol för Elnas alltför begränsade sociala utrymme: ”Ett ensamt litet rum, 
där tystnaden sitter på lur i alla vrår” (Bondestam 1939: 117). Hemmet blir klaustrofo-
biskt när det invaderas av fästmannens svartsjuka och hennes egna självanklagelser: 
”Hon är rädd för det lilla mörka rummet, vars tystnad är så intensiv, att hon ibland 
måste bita ihop tänderna för att betvinga sin lust att skrika högt” (Bondestam 1939: 
284).174 Den ”hemlöshet” som Elna upplever är inte en konkret bostadslöshet, utan 
”ett kulturellt övergivenhetstillstånd i vilket kvinnor varken kan känna igen eller älska 
sig själva”, konstaterar Lival-Lindström (2009: 268). För kvinnornas yrkesroll är dock 
kläderna ännu viktigare än det egna hemmet. Den sociala acceptansen i arbetslivet är 
kvinnornas främsta skydd mot fattigdom, och därför är de ständigt uppmärksamma 
på sin klädsel, som måste vara anständig och ståndsmässig, oavsett ekonomi. Yttre 
attribut som kläder, smink och smycken är särskilt viktiga för en kvinna som upplever 
sig som ”platslös” och otrygg. De yttre attributen kan vara den ”platslösa” kvinnans 
sätt att skapa ett skyddande ”hem” (Irigaray 1993: 62; Lival-Lindström 2009: 54). 

Detta framgår tydligt i En gedigen flicka och dess många beskrivningar av kläder 
och utseende. Vinterkapporna i kontorets kapprum beskrivs som uttryck för både so-
cial ställning och personlighet, och av arbetskamraterna blir Marthas vinterkappa ut-
dömd som ”tantig” (Qvarnström 1930: 13). Klädseln signalerar inte bara identitet och 
social ställning, utan även moralisk karaktär, som när Martha registrerar folklivet på 
stan: ”flickor i solkiga skära crêpe de chine-klänningar”, ”tarvligt klädda medelålders 
fruntimmer”, ”fräcka små snärtor med målade läppar och knäkorta kjolar” (Qvarn-
ström 1930: 113–114). 

Den sociala konkurrensen mellan arbetsplatsens kvinnor är inte alltid uttalad, 
men blicken talar, som i den ingående beskrivningen av den nya kontoristen i En ge
digen flicka, med det shinglade håret och en ”impertinent liten uppnäsa” (Qvarnström 
1930: 50). Martha, som själv är osäker i sällskapslivet, iakttar också uppmärksamt hur 
arbetskamraten Ghita sminkar sina ”filmdivaögon” (Qvarnström 1930: 9). Med en viss 
skadeglädje ser hon samtidigt den andra kontoristen Sissis ” blekfeta ansikte” och 
”tunna, färglösa och avbrända hår” (Qvarnström 1930: 11–12). 

I en annan scen framhävs varje detalj i Ghitas raffinerade festklädsel, hennes ”ele-
ganta ben i ljusa silkesstrumpor” och den utstuderade frisyren med håret ”madonna-

174 En kontrasterande bild är den fria naturen i Elnas barndomsmiljö: ”Nu skulle man vandra ute i 
markerna. Nu skulle man vara där hemma” (Bondestam 1939: 232).
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likt slätt och enkelt benat” och en ”skog av lockar” (Qvarnström 1930: 54–55). Martha 
är imponerad av arbetskamratens elegans, samtidigt som hon är kritisk mot hennes 
nonchalanta och självsäkra stil. För egen del anser Martha att kläder framför allt ska 
vara prydliga och praktiska; inför firmafesten har hon därför sparsamt nöjt sig med 
att sy om sin svarta sidendräkt med ny krage och vita manschetter. Episoden visar hur 
intimt kvinnornas klädsel hör ihop med deras status i gruppen. Marthas habitus av-
slöjar att hon inte hör till den inre borgerliga kretsen. För att bli tagen på allvar måste 
hon se över sin lantliga och enkla klädstil, men också ändra sitt sätt att vara. 

I det sociala rummet har de yttre attributen betydelse inte bara som uttryck för 
en kvinnas självbild, utan också för hennes yrkesmässiga rolltagande, och hon måste 
inlösa sin plats i det sociala samspelet genom att anpassa sig till angivna normer. På 
så sätt har de yttre attributen en disciplinerande och kontrollerande funktion. Ibland 
blir det alltför svårt att förena rollförväntningarna med den inre självbilden, som i 
Marthas fall, och det leder henne in i en nedbrytande identitetskris. 

I Fröken Elna Johansson är tendensen en annan. De kvinnliga arbetskamraterna hål-
ler ihop, och de för en ständig dialog om det motstridiga i de förväntningar som riktas 
mot dem. Klädseln är dock ett vanligt samtalsämne även här, och framför allt hur man 
ska ha råd till behövliga kläduppköp. Till Elnas morgonsysslor hör en snabb översyn 
över dagens klädsel, och hon döljer både hålen på sina strumpor och fläcken på sin 
klänning: ”Så man är klädd! Den här klänningen borde aldrig komma innanför en an-
ständig kontorsdörr mera. Man förstör ju kontorets anseende”, tänker hon (Bondestam 
1939: 8–9). Hon, som ”bara råkar vara en Elna Johansson”, måste ändå visa sig själv 
respekt (Bondestam 1939: 38–39). Att ge upp kampen för ett respektabelt yttre innebär 
samtidigt att man ger upp sina sociala ambitioner och drömmen om en bättre framtid. 

Kvinnorna kämpar ständigt med sin ekonomi. Irma Halldén, som försörjer sin 
åldrande mor, har köpt alla sina kläder för lånta pengar: klänningen, hatten, kap-
pan och skorna. Det finns inte en chans att hon kan skaffa ”laméklänningar och 
silverskor”, och därför vägrar hon först delta i firmans bokslutsmiddag (Bondestam 
1939: 132). På så sätt uttrycker Irma sin känsla av vanmakt och skam över sin si-
tuation, med en lön som inte räcker till hyran, maten, kläderna och skatten. ”Jag är 
skyldig för allt”, klagar hon, till och med ”för luften jag andas in” (Bondestam 1939: 
142). Irma fylls av den proletariserade yrkeskvinnans frustration över att inte ha råd 
med de yttre attribut som tillhör hennes samhällsklass. När Irma ändå visar sig på 
bokslutsmiddagen, gör hon det med borgarkvinnans salongsvana, och Elna förvånas 
över ”[d]en soignerade uppenbarelsen” som världsvant konverserar sin bordsgranne 
(Bondestam 1939: 183). 

Berättarjaget May i Bara en kontorsflicka uppehåller sig inte särskilt mycket vid 
sin klädsel, vilket hör samman med det faktum att ekonomin inte sätter hinder i vä-
gen för hennes klädval. May är trygg i sin ställning som omhuldad familjeflicka; på 
fritiden har hon råd att gå på kafé med sina väninnor och att ge små gåvor till sina 
arbetskamrater. Därför behöver hon inte heller konkurrera med de andra kvinnorna 
för att hävda sin ställning. Hon kommenterar sin klädsel bara i förbifarten, utan att 
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hon framhåller det som socialt särskiljande: ”Jag hade nämligen, utan att själv lägga 
märke till det, haft olika klänningar på mig flere dagar i sträck” (Hartman 1924: 108). 
De flesta av Mays arbetskamrater är mycket intresserade av kläder och mode, medan 
hon uttråkas av ”de ändlösa överläggningarna om modell och snitt” (Hartman 1924: 
46). En dag diskuteras exempelvis fröken A. klädsel: en plisserad kjol, beigefärgade 
strumpor och skor, ”en hyperelegant blus samt en ultramodern pariserhatt” (Hartman 
1924: 48). Klädseln är en av de viktigaste förhandlingsfrågorna i statuskampen mellan 
kvinnorna, och det är May mycket medveten om: ”En viss triumf är det nog, om man 
märker, att man har något, som de andra titta snett på, och som de naturligtvis sedan 
genast försöka kopiera” (Hartman 1924: 46). Bland dessa kvinnor verkar det inte råda 
någon ekonomisk brist. De klär sig för bjudningar och teaterbesök, och besöker ofta 
sin egen sömmerska under lunchrasten.

Bland de tre kontorsromanernas karaktärer finns många av de kontoristtyper som 
kan kännas igen från populärlitteraturen. Det är framför allt sidokaraktärerna som 
beskrivs som mer eller mindre entydigt beskrivna sociala roller: den levnadsglada 
jazzflickan, den erfarna mondäna kvinnan, den allvarsamma trotjänarinnan, repre-
sentationshustrun, och den utarbetade ungmön. De kvinnliga sidokaraktärerna i 
Bara en kontorsflicka presenteras med några snabba karakteristika: fröken Landén är 
rejäl och rättfram; fröken Sundström är som ett menlöst lamm; fröken Kallio speglar 
sig hela tiden; den inbundna fröken Berg är ”trogen som guld” och fröken Lindfors 
tycker om att tala i telefon (Hartman 1924: 17, 78). 

Som jag nämnt tidigare, påminner jagkaraktären May om populärlitteraturens 
”jazzflicka” eller flickbokens ”yrhätta”, en person som bryter mot förväntningarna 
på en välanpassad flicka (Österlund 2005: 101). Hon är visserligen längst ner i kon-
torshierakin, men som borgerlig familjeflicka har hon gott om socialt kapital, och har 
därför även ett visst utrymme att utmana kvinnorollens gränser. På ett tidstypiskt sätt 
prövar hon på arbetslivet under en kort period av sitt liv, men är inte beroende av kon-
torsarbetet för sin försörjning. Som jagberättare är hon ingen entydig gestalt, och hen-
nes personliga berättarröst får de stereotypa tecknen på ”jazzflicka” att träda tillbaka. 

Martha i En gedigen flicka och Elna i Fröken Elna Johansson är självförsörjande 
vuxna kvinnor, och för dem är det en självklarhet att delta i arbetslivet. Martha i En 
gedigen flicka har en bra tjänst som bokförerska vid övergången till 1930-talet, men 
börskraschen lämnar djupa spår i Marthas tillvaro. Elnas vardag i Fröken Elna Johans
son, som publicerades nio år senare, är redan präglad av osäkra anställningsförhål-
landen och låga löner. Annars har de många likheter med varandra: de tillhör inte 
huvudstadens borgerlighet, och med sin småborgerliga småstadsbakgrund måste de 
själva bygga upp sitt sociala nätverk.175

I Fröken Elna Johansson betonas att kontoristerna är högst vanliga kvinnor som 
inte drömmer om rikedom och äventyr, utan om ett respektabelt och meningsfullt liv, 
och om lön efter förtjänst. Deras diskussioner kretsar ofta kring populärkulturen och 

175 De delar också samma folkliga efternamn, Johansson.
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dess bild av den unga, välklädda och vackra ”Fullkomliga Kontoristen” (Bondestam 
1939: 203). Kvinnorna är överens om att de själva inte är några ”mondäna uppenba-
relser” som är ”klippta ur de senaste modejournalerna” (Bondestam 1939: 200–201). 
De skyddar sig mot det yttre normtrycket genom ironi, som när de diskuterar de 
orimliga kraven på den moderna kvinnan. Arbetskamraten Irma är på det klara med 
att populärkulturens falska bild av verkligheten leder till osund självkritik, och bekla-
gar sig över sin ovana att läsa ”dåliga noveller” med en ”falsk och förljugen romantik” 
(Bondestam 1939: 141). 

I En gedigen flicka framträder däremot en tydlig konkurrens mellan de kvinnliga 
arbetskamraterna, och skillnaderna mellan dem betonas: den prosaiska Martha, den 
världsvana Ghita, den livfulla unga Kit och den enkla Sissi. Ghita är en modern frigjord 
kvinna, självsäker och världsvan, med Martha som sin fullständiga motsats. Denna 
roman innehåller inte så många direkta populärkulturella hänvisningar, mer än att 
Ghitas utseende jämförs med en skådespelerskas, medan Kit kallas för en ”jazzflicka”. 
Kit representerar populärkulturens förföriska och lekfullt lättsinniga kvinnlighet. Hon 
flirtar sorglöst med männen på kontoret, och i den meningen påminner hon om pro-
tagonisten May i Bara en kontorsflicka, som skämtar livligt och glatt med sina manliga 
arbetskamrater, ända tills hon förstår att direktören uppfattar henne som lättfotad. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kontorsromanerna återspeglar tidstypiska 
företeelser och förändringar i kontoristyrket: från den borgerliga familjeflickan May 
i Bara en kontorsflicka, den väletablerade och välavlönade bokförerskan Martha i En 
gedigen flicka till de utarbetade och utfattiga kontoristerna i Fröken Elna Johansson. 
Med ökad konkurrens om arbetsplatserna och sjunkande lönenivåerna blev de kvinn-
liga kontorsanställdas situation allt mer socialt utsatt under mellankrigstiden. För-
ändringarna syns också i hur kvinnorna förhåller sig till kontoristens habitus. 

3 .4  S o c i a l t  sp e l  o ch  s jä lv pröv ning  s om re a l i s t i sk a  teman

Den kvinnliga kontoristens habitus är i fokus för ovanstående analyser, där jag under-
söker de sociala normer som formar de kvinnliga protagonisternas vardag. Jag utgår 
från Bourdieus socialkonstruktivistiska analys, och därmed är perspektivet maktkri-
tiskt. Den patriarkala – eller androcentriska – maktordningen är enligt Bourdieu när-
varande i allt, också det mest privata. Den definierar inte bara det sociala rummet, 
utan även deltagarnas kroppar, som en oskiljbar del av deras självförståelse.176 

Den sociala gruppens föreställning om sig själv upprätthålls genom ”ett oupphör-
ligt förställningsarbete”, menar Bourdieu (1995: 197). Gruppen värnar om vissa kollek-

176 Den androcentriska världsbilden genomsyrar inte endast de sociala strukturerna utan också språkets 
grammatik, och därigenom även individernas tankar och perceptioner: ”När de dominerade på de 
dominerande tillämpar scheman som är en produkt av dominansen […] blir deras kunskapsakter 
oundvikligen akter av erkännande, underkastelse.” Den manliga maktordningen styr således inte 
endast de dominerade kvinnornas handlingsmönster, utan även deras sätt att tänka och förstå sig 
själva; ett förhållande som det blir näst intill omöjligt att bryta sig ur (Bourdieu 1999: 26). 
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tiva sanningsideal som dess medlemmar sedan förväntas följa. Inför varandra måste 
man ständigt upprätthålla skenet av att man lever enligt gruppens ideal. Gruppen 
hålls samman av ”fromma hycklerier”, normer som håller ihop gruppen och som den 
enskilde måste underordna sig för att bli accepterad.177 Bourdieu framställer med an-
dra ord kollektivets värderingar och sociala spelregler som tvingande övergrepp på 
individen. I det mänskliga samspelet finns enligt denna tankemodell inget utrymme 
för självständigt etiskt handlande. 

I sin analys lyfter Bourdieu fram de kollektiva hierarkiernas kontroll över den 
enskilda individen; däremot uppmärksammar den inte att det gemensamma regel-
verket också behövs för att göra tillvaron hanterbar, inte minst för dem som står i 
en underordnad ställning. Spänningsförhållandet mellan socialt rolltagande och inre 
drivkrafter är enligt min uppfattning en grundproblematik i realismen, och dess be-
rättelser fokuserar följaktligen ofta på den enskilda individens handlingsutrymme i 
en given situation. Medan Bourdieus sociala analys beskriver individen som fången 
i dominansstrukturer som ständigt återskapar sig själva, lyfter den realistiska berät-
telsen fram individens frihet och ansvar. 

Kontorsromanernas kvinnliga protagonister uppvisar vid första anblicken många 
liknande drag. De framstår som typiska nya kvinnor: yrkesarbetande, självständigt 
agerande och moderna för sin tid. Vid närmare granskning skiljer de sig dock åt 
på väsentliga punkter. I valsituationer, i situationer av kontingens, ställs omgivande 
soci ala förväntningar mot kvinnornas egna behov, men också mot deras moral, och 
utgången blir olika i alla tre romanerna. Även om den sociala kontexten framhävs, 
handlar ändå en väsentlig del av kvinnornas tankar om det egna ansvaret. De beskrivs 
som etiskt reflekterande individer som tar ansvar för hur de använder sitt eget hand-
lingsutrymme, och inte enbart som brickor i det sociala spelet. 

Frågan om moraliska spelregler är alltså central utgångspunkt för kontorsromaner-
na. De framhåller betydelsen av att respektera gemensamma värderingar kring rättvisa 
och ömsesidig respekt, men lyfter också fram det faktum att kollektiva värderingar 
ofta är förtryckande. I Bara en kontorsflicka handlar grundkonflikten om en bristande 
respekt för den enskilda anställda, medan En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson 
kretsar kring individens ansvar för sina relationer. 

I likhet med Karkama (1994: 19) ser jag realistiskt berättande som ett sätt att un-
dersöka samspelet mellan olika livssfärer i det moderna samhället: den offentliga, den 
privata och den intima sfären. Den moderna individen har en offentlig identitet som 
tillhör den politiska sfären, i vid mening, men också ett privat jag – en social identitet 
som även den hör till etikens område. De olika livssfärerna regleras av olika spelregler, 
vilket skapar en räcka normkonflikter mellan yrkesroll och olika roller i privatlivet; 
mellan det offentliga rummets värderingar och de värderingsmönster som knyter an 
till individens historia.

177 Kravet på att hålla sig till kollektivets ideal gäller inte minst gruppens offentliga talesmän, och därför 
skyddar de sin ställning med hjälp av vita lögner och dubbelmoral.
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Kontorsromanernas normkonflikterna gäller i hög grad värderingar som flit, res-
pekt, ärlighet och socialt ansvarstagande. Karaktärerna reflekterar över sig själva och 
sina relationer, de tar ansvar och söker utvägar. Denna tendens går stick i stäv mot 
deteminismen hos Bourdieu, och därför når analysen av kontorets maktstrukturer 
inte ända fram till berättelsernas kärna. Det behövs även en analys av det reparativa 
tilltalet i berättelserna: hur de skapar modeller för identitetsbearbetning och problem-
lösning (Sedgwick 1997: 2, 5–28).

Jag går alltså vidare från analysen av arbetsplatsens sociala normer och den kvinn-
liga kontoristens habitus, och riktar uppmärksamheten mot hur protagonister agerar 
som reflekterande subjekt, i samspel med sin omgivning. Jag frågar vilka konflikter 
som styr deras handlande och hur de hanterar trycket från motstridiga sociala förvänt-
ningar. Jag undersöker karaktärernas självkritiska reflektion, men också deras hand-
lingsutrymme och agerande i relation till det – både yrkesmässigt och privat. 

I det syftet återvänder jag till Merleau-Ponty, som framhåller att erfarenheter visser-
ligen är sociala till sin karaktär, men att varje individ ändå erfar individuellt, med sina 
sinnen. Den erfarande är alltid den enskilda, i sin individualitet, och detta är avgörande 
för vår verklighetsuppfattning. Medan Bourdieu hävdar att sociala kroppar formas ge-
nom betvingande sociala normer, av habitus, betonar Merleau-Ponty (1985: 70) att män-
niskans varande är ”mellankroppsligt”. Människans förståelse av världen är en perceptu-
ell erfarenhet av andra, av omvärlden och den egna kroppen. Hur denna varseblivning 
gestaltas i realistiskt berättande visar analyserna av vertikal och horisontell samman-
länkning i föregående kapitel, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”. Fokaliseringen 
binder samman varseblivning med reflektion. I varseblivningen grundas det individu-
ella existensmedvetandet, från vilket det etiska tänkandet och handlandet utgår. 

Jag återknyter här till det tidigare resonemanget om idealismens och modernite-
tens värderingar, och hur den moderna kvinnan hamnar i en mellanposition mellan 
ett traditionellt kvinnoideal och en individualistisk och rationell människosyn. Jag 
visar hur dessa tankemodeller återspeglas i kontorsromanerna, i de kvinnliga konto-
risternas identitet och i det socala rum där de verkar. Analyserna belyser det sätt på 
vilket varje individs identitet är sammansatt av olika lager av socialitet. Det jag frå-
gar efter är karaktärernas sätt att bearbeta moderniteten i sitt eget liv, när det sociala 
rummets spelregler bryts mot ärvda livsmönster och värderingar, och mot de egna 
erfarenheterna. 

En kontorsflickas heder i Bara en kontorsflicka

I den tidigaste av romanerna, Bara en kontorsflicka (1924), beskriver jagberättaren 
May sina erfarenheter som kontorsflicka på olika företag. Hon är den yngsta av kon-
torsromanernas protagonister, sexton år, och nybliven student. May har ännu inget 
stort intresse för det motsatta könet. Hon undviker konsekvent att tala om den käns-
lomässiga sidan av sina relationer på arbetsplatsen, trots att hennes tid som kontors-
flicka innefattar både glatt umgänge med manliga arbetskamrater och uppmärksam-
het från chefernas sida.
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På den första arbetsplatsen noterar May genast den stelbenta hierarkin. Hon 
förundrar sig över den stora distansen mellan den högsta chefen och de anställda, 
och märker att de många mellanhänderna gör arbetet ineffektivt. Ett uppdrag från 
den högsta chefen till kontorsflickan, som är lägst i rang, går via många mellanled, 
via högsta chefens ”högra hand” till dennes ”första adjutant”, och via ytterligare en 
mellanchef till rumschefen, som förmedlar budet till kontorsflickan (Hartman 1024: 
16–17). Varannan person kallar sig chef, iakttar May, och alla vill ”komma sig fram, 
om så vore på den över honom ståendes bekostnad” (Hartman 1924: 17). Snart lär 
hon sig att utföra sina uppgifter så långsamt som möjligt för att få tiden att gå, och 
blir allt mer frustrerad över att inte få tänka själv. Atmosfären är dålig, och det finns 
inget kamratskap mellan de anställda. Som kontorsbiträde ska man bara göra som 
man blir tillsagd, som en ”maskin utan egna tankar och egen vilja”, noterar May. 
Den som säger vad hon tycker får det besvärligt, medan den som smickrar cheferna 
blir omtyckt ”så länge skenet bedrager och ibland kanske längre” (Hartman 1924: 
21–22).

För egen del drar sig May inte för att tillrättavisa sin närmaste chef, rumschefen 
Kladde, och deras återkommande konflikter får honom slutligen att skicka ett brev till 
henne där han betonar att hans order ska ”utföras utan minsta klander”, liksom även 
han själv måste lyda order. Han godtar inte ”ett högljutt kritiserande” av sitt arbete 
under kontorstid (Hartman 1924: 30).178 När hon får höra att han uppfattar henne som 
uppstudsig säger hon: ”att skvallra alldeles som en käring, det skulle man ej vänta sig 
av en man” (Hartman 1924: 27). May framstår således både som stark och självständig 
och som oskuldsfull och barnslig. 

Genom sin bakgrund har May ett socialt kapital som ger henne större självsäker-
het och frispråkighet än de andra romanernas protagonister. Hon förväntar sig att bli 
behandlad med respekt, och vill inte behandlas som ”bara en kontorsflicka”. Den in-
ställningen skapar konflikter på kontoret, där ett kontorsbiträde förväntas lyda order 
utan att ifrågasätta dem. Trots Mays ironiska kommentarer om sina mellanhavanden 
med rumschefen, nämns också hur hon gråter över alla konflikter. Intro spektion sak-
nar hon inte heller: ”Jag försökte nog göra mitt bästa, men som jag förut anmärkt, jag 
var ingen ängel heller” (Hartman 1924: 29). 

Det andra kontoret där May får anställning domineras av de äldre  kvinnliga an-
ställda, som är snabba att kritisera de unga nyanställda flickorna. Det pågår ett stän-
digt skvaller: ”Alla ingångna och uppslagna förlovningar kritiserades på det skarpaste; 
alltid var det på tok” (Hartman 1924: 54). Efter ett år är May utled av det enformiga 
arbetet och uttröttad av allt övertidsarbete, och säger upp sig. Hon förundras över de 
kvinnor som klarar av att arbeta med samma uppgifter i trettio år: ”Dag ut och dag 

178 Att May inte omedelbart blir uppsagd, visar att det i romanens värld finns ett visst utrymme också 
för en kontorsflicka att föra fram kritik till sin närmaste chef. Att det var möjligt även i verkligheten 
framkommer i Conradsons analys (1988: 156) av det mellankrigstida kontorets makthierarki. Till 
skillnad från de högsta direktörerna, var de lägsta chefernas position sådan att underlydande kunde 
framföra kritik mot dem. 
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in, vecka efter vecka, i månader och ändlösa år ett och detsamma, ständigt detsamma” 
(Hartman 1924: 57).

På sin tredje arbetsplats, ett importföretag, trivs May till en början med den 
okonventionella ledarstilen och den familjära stämningen. Det nyrika direktörsparet 
 Jortikka bjuder generöst sina anställda på utflykter och godsaker, men lika snart kan 
de anställda få sig en utskällning. May försöker vara flitig och ta egna initiativ, men 
samtidigt kan hon inte heller låta bli att retas med sina arbetskamrater och utmana 
chefen med vitsar och skämt. Så småningom hopar sig svårigheterna även på detta 
kontor. Arbetssituationen är svårhanterlig: ”Ett hiskligt kommenderande, man hann 
knappast avsluta det ena arbetet, förrän man fick börja med det andra” (Hartman 
1924: 73). Men när May frågar efter bättre arbetsrutiner får hon istället kritik av direk-
tören för att själv brista i engagemang. 

Berättelsen framhäver Mays ungdomliga lekfullhet, och arbetsplatsens bekymmer 
kontrasteras mot detaljerade beskrivningar av lekfulla skämt och skön vila, som när 
May kopplar av med söndagskaffe och tidningsannonser om ”härliga bioprogram” 
och ”trevliga förlovningar” (Hartman 1924: 58). May roar sig med att skämta med sina 
manliga arbetskamrater. ”Den ena minuten blev man på det högsta uppretad över 
det hänsynslösa åsidosättandet av ens personliga fritid […], nästa dag kunde man 
skratta sig nästan fyrkantig åt alla de urkomiska situationer, man här blev vittne till” 
(Hartman 1924: 81). Den lekfulla och pratglada tonen dämpar också Mays rättframma 
kritik mot övergrepp och orättvisor. 

Trots att familjeflickan May behärskar sällskapslivets sociala koder, följer hon 
dem inte alltid själv. Med en överlägsen attityd gör hon sig lustig över direktörs-
parets finska brytning när de talar svenska, och direktörshustruns bakgrund får en 
nedlåtande beskrivning: ”Hon hade före sitt giftermål varit charkuteribiträde och 
bildningen var därefter” (Hartman 1924: 63–64). Under ytan finns således också en 
klasskonflikt mellan direktörsparet och May, vars äldre släktingar framhåller att en 
flicka av ”gammal god familj” inte bör underordna sig ”simpla uppkomlingar” (Hart-
man 1924: 69). 

I berättelsen växlar berättarjaget genomgående mellan rättfram kritik och intros-
pektivt grubblande, så att ironin skärps efterhand. Hennes ironiska berättarröst ut-
trycker en stigande irritation inför direktörens bohemiska vanor och koleriska hu-
mör: ”Jo tack, jag undrar just, om det finnes många så osjälviska personer” (Hartman 
1924: 92). Genom att framställa sina överordnade som löjeväckande distanserar hon 
sig från konflikterna. 

Problemen kulminerar när direktören kommer med närgångna inviter, med löften 
om restaurangbesök och resor. Först tar May inviterna som uttryck för hans uppkom-
lingsskap, men snart inser hon att han menar allvar. De verbala trakasserierna övergår 
i fysiska hot, och May förstår att hon inte kan vara kvar på kontoret. När hon sedan 
slutar på det konkursfärdiga företaget, gör hon det med en känsla av att inte vara 
lämplig för kontorsarbete. Liksom Elna och Martha i de andra kontorsromanerna 
riktar hon de kritiska blickarna mot sig själv och sitt eget agerande. Den spontana 
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och levnadsglada tonen har hon dock kvar också i slutet, liksom sin självkänsla och 
förväntan om att bli rättvist och respektfullt bemött.

Genom arbetslivet tar May sina första steg i samhället, med sitt borgerliga barn-
domshem som trygg reträttplats. Som kontorsbiträde är hon lägst i rang på kontoret, 
men har ett gott kapital, både socialt, kulturellt och symboliskt. Hon är således en 
typisk representant för de kvinnliga kontoristerna fram till 1920-talets slut: en borger-
lig, bildad ung kvinna med ordnad försörjning (Sundman 1984a: 33).179 Till skillnad 
från många kvinnor i underordnad ställning på arbetsplatsen har May en försörjning 
som är oberoende av arbetet. Ändå tydliggör konflikten mellan direktör och kontorist 
den problematik som uppstår för en underordnad anställd när kontoret fungerar som 
en ”närapå-familj” (Bourdieu 1999: 72). En kvinna långt ner i kontorshierarkin kan 
inte hävda sig mot en manlig chef utan att riskera sin anställning. Inte bara i denna 
roman, utan också i Fröken Elna Johansson antyds att sexuella trakasserier var vanligt 
förekommande. Den bild som romanerna målar upp av kontorslivet skiljer sig alltså 
ifrån det som hävdas av Anna Odhe i den samtida sekreterarhandboken (1932: 54–55). 

Plikt och passion i En gedigen flicka

Den trettioåriga bokförerskan Martha i En gedigen flicka uppskattar sitt ansvarsfulla 
arbete på en advokatfirma och njuter av sin frihet. Hon bekymrar sig inte över att 
vara ogift, och frågar sig: ”[Ä]r vi nutidskvinnor verkligen så beroende av männen 
och kärleken?” (Qvarnström 1930: 30). I själva verket tycker Martha att äktenskapet 
är överskattat, och värnar om sitt eget livsutrymme. Som ogift kvinna bestämmer hon 
över sitt eget liv, fri från den gifta kvinnans symboliska uppgift som sin mans hållande 
”plats” (Lival-Lindström 2009: 41). 

Hennes inställning förändras dock under handlingens gång, samtidigt som hennes 
narrativa position förändras, så som jag visar i kapitel två, ”Kontorsskildring i ett rea-
listiskt modus”. Den kaffebjudning som jag analyserar i avsnittet ”Narrativ dissonans” 
ger en koncentrerad bild av förloppet. Under bjudningens gång blir Martha indragen 
i en konflikt med sin arbetskamrat, maskinskriverskan Ghita. Allt börjar med att den 
ena arbetskamraten, Sissi, noterar att Martha har allt utom en man, och det brännbara 
samtalsämnet leder snabbt fram till frågor om sexualmoral och ”anständighet”. Ghita 
kritiserar Martha för trångsynthet och bristande livserfarenhet, medan Martha genmä-
ler att hon inte vill ha någon man, utan lugn och ro (Qvarnström 1930: 21–23). Ghita 
framhåller att ”sedesamhet och ärbarhet” är lika ”demodé” som långt hår och höga 
kragar. Hon ironiserar över emancipationens framsteg, och rekommenderar Martha 
att köpa sig en älskare (Qvarnström 1930: 25). Sissi flankerar med att man ibland måste 
nöja sig med en fri förbindelse,  eftersom det är brist på män som är lediga för äkten-
skap (Qvarnström 1930: 30). 

Under dispyten skruvas konflikten upp, och Martha får allt svårare att hävda sig. 

179 I berättelsens början får May anställning på ett trävaruföretag som har många likheter med det 
hierarkiska försäkringsbolag som Conradson analyserar i Kontorsfolket (1988).
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Olikheterna mellan dem framträder allt tydligare. Ellen Keys uppfattning om eroti-
kens betydelse återspeglas i Ghitas och Sissis resonemang om kvinnlig sexualitet och 
”kärlekslycka”. Keys tankar går också igen när Martha resonerar om att varje kvinna 
behöver ha någon att ta hand om (Qvarnström 1930: 88).

Mellan Martha och Ghita utspelar sig en kamp om vad begrepp som ärbarhet, an-
ständighet och sedlighet innebär, och vem som har rätten att definiera dem. Martha 
förknippar sedlighet med självständighet, ansvarstagande och ett gott samvete, och 
vidhåller att också sexualiteten bör vara etiskt ansvarstagande. Hon menar att tydliga 
moraliska spelregler behövs. Ghita menar å sin sida att en kvinna själv måste sätta upp 
sina spelregler, och på så sätt behålla initiativet i relation till män. Att vara en ”gedigen 
flicka”, som romantiteln säger, är i Ghitas föreställningsvärld att vara en trångsynt 
nucka. Martha förstår att hon är ganska ensam om sitt sätt att resonera, och att de 
andra på kontoret gör sig lustiga över hennes präktighet. 

I fråga om symboliskt kapital är det stor skillnad mellan arbetskamraterna  Martha, 
Ghita, Sissi och Kit, och de hanterar också sin situation på olika sätt. Martha är inflyt-
tad från en småstad, och nykomling i den  sociala kretsen, och Sissi kommer från ar-
betarklassen. Martha håller sig på sin kant, medan Sissi söker en välbärgad man som 
kan lyfta henne från hennes enkla klassbakgrund.180 Ghita och Kit tillhör däremot 
företagsledningens borgerliga krets. Kvinnorna deltar dock i samma tävlan om social 
acceptans, där de i brist på annat kapital är hänvisade till att investera i sin sexualitet. 
Som frånskild är Ghita mån om att undvika social nedklassning, medan Kit är ung 
och ute efter att roa sig. Martha, som känner sig otrygg och osäker i sällskapslivet, 
tar för sin del på sig rollen som moralväktare för kontorets unga kvinnor, vilket inte 
uppskattas av de andra. 

Martha ställer sig till en början utanför det relationsspel som pågår på kontoret 
och på firmafester, och förstår sig inte på det. Här är både män och kvinnor aktiva 
deltagare. Kvinnorna är väl medvetna om sin sociala underordning, och agerar stra-
tegiskt utifrån det. Relationsspelet handlar om symboliskt kapital och socialt värde. 
Trots sin betrodda yrkesmässiga ställning är Martha lägst i rang, medan Ghita får 
allas beundran för sin elegans och sin fräcka stil. Ghita är en regelbrytare, en kvinna 
som utövar social kontroll genom att utmana ledningen och definiera sina egna regler 
(Conradson 1988: 171).181 Hon har visserligen en stark, om än informell, maktposition 
på kontoret, men som frånskild är hon väl medveten om hur snabbt hennes odds kan 
förändras. Ghita har förlorat tilltron till män, och framhåller att det inte är lönt att 
drömma om den stora kärleken. Män ljuger och bedrar, förklarar hon, och en kvinna 
som vill rädda sin stolthet måste därför vara steget före (Qvarnström 1930: 85). Det 
gäller att ständigt hålla sig i rörelse och bevaka sitt revir. 

180 Sissi kämpar ängsligt för manlig bekräftelse, vilket märks på hennes alltför kraftiga permanent och 
myckna puder. Innan romanens slut har hon dock fått sig en välbeställd kavaljer, till skillnad från 
Martha.

181 En kvinna med samma sociala tillhörighet som ledningen kan också utöva ett starkt informellt 
inflytande som regelbevakare (Conradson 1988: 76, 170).
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För Martha är det en helt ny och chockerande tanke. Några exempel på ömsesidigt 
ansvarstagande relationer mellan män och kvinnor verkar Martha inte ha i sin närhet. 
Därför har hon också varit nöjd som ogift. Hon blir ändå förvånad över de kvinnliga 
arbetskamraternas cyniska inställning till relationer och sexualmoral. Hon chockeras 
av den borgerliga kretsens umgängesvanor: hur kontorets damer bär sig åt som ”slin-
kor”, medan de respektabla herrarna i kontorets ledning i berusat tillstånd svärmar 
kring dem: ”gifta karlar, halvdruckna med lystna och simmiga ögon” (Qvarnström 
1930: 78–79).

Först låter Martha sig inte imponeras av det sociala spelet och håller sig på sin 
kant. Hon formulerar en egen motdiskurs till arbetskamraternas cynism. För henne 
är relationsidealet ett jämställt och solidariskt kamratäktenskap där makarna ”stå vid 
varandras sida som vänner”.182 Hon kan inte se relationsspelet som en lättvindig lek, 
och accepterar inte Ghitas syn på relationer, där erotiken ingår i en bytesekonomi. 
Hennes tanke är den motsatta, att man får respekt genom att själv visa respekt mot 
andra. Martha värderar ”anständighet”, vilket innefattar respekt för den andras revir 
och tillgångar, men också självrespekt och integritet. 

Så småningom växer dock Marthas känsla av ensamhet och utanförskap, och hon 
hamnar i en kris. Arbetskamraternas mer frigjorda sexualitet får henne att bejaka sitt 
behov av närhet, sin längtan och sitt begär. Martha förlorar allt mer av sitt inre lugn 
och sin självrespekt, och fylls av självförakt. ”Gedigen, ja. En gång hade hon varit stolt 
över det epitetet, som om det varit ett hedersnamn. Nu hade hon lärt sig att hata det” 
(Qvarnström 1930: 116). Martha vacklar mellan sin längtan efter närhet, och sina mo-
raliska betänkligheter inför tillfälliga sexuella förbindelser. I bagrunden finns också 
olika värdesystem; det ena betonar plikten, det andra känslan.

Martha, som tidigare var så stolt över sin frihet, börjar nu allt mer se livets mening 
i den självuppoffrande kärleken, och blir allt mer upptagen av sitt känsloliv. Berät-
telsen kretsar sedan kring hennes förälskelse i den gifta chefen Wildfelt, och kring 
hennes sökande efter balans mellan plikt och passion.183 

Wildfelt, som behöver Marthas hjälp i sina oklara spekulationsaffärer, binder hen-
ne till sig med förtroenden och komplimanger och snart är hon beredd att göra vad 
som helst för att få vara i hans närhet och hjälpa honom. Ju mer tvivelaktigt han beter 
sig, desto mer försöker hon kompensera med sin hängivenhet, och till sist förfalskar 
hon bokföringen för hans skull. Bokföringsbrottet blir ett slags kvinnlig initiationsrit, 
där Martha med en självutplånande hållning offrar sin moral och avstår från sin egen 
subjektsställning för att överlämna sig åt kollektivets dom. Bourdieu kallar ett sådant 
offer för den yttersta formen av amor fati, där kvinnan som den dominerade lämnar 
över sig själv i kärlek till den dominerande och hans dominans (Bourdieu 1999: 64).  
 

182 Kamratäktenskapet var ett återkommande litterärt motiv under perioden (Fjelkestam 2002: 135).
183 Odhe (1932: 15) varnar de kontorsanställda unga kvinnorna för ”romantiska griller”. Det är just 

det slags situation som uppkommer i En gedigen flicka, när Marthas manliga chef bygger upp en 
atmosfär av förtrolighet.
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Hon verkar uppfatta sitt brott som ett yttersta kärleksbevis, och därför kan hon inte 
heller ångra det.

Den enda som i denna situation visar förståelse är Wildfelts hustru Mary, som i 
slutet framträder som en medkännande fokalisator. Liksom Martha älskar hon hängi-
vet, och har upplevt både besvikelse och svek.184 Båda älskar samma man, och gör vad 
de kan för att skydda honom ekonomiskt, men också moraliskt, även om det innebär 
att de måste tänja på sin egen rättskänsla. Att de ställer hans heder framför sin egen 
gör dem kanske i någon mening moraliskt överlägsna, men ändå är de förlorare i 
det sociala spelet.185 Marys agerande skyddar dock samtidigt äktenskapet som hen-
nes borgerliga livsrum, medan Martha tar en betydligt större risk genom att begå ett 
ekonomiskt brott för den utvalda mannens skull. 

Martha representerar en idealistisk och romantisk hållning, men de frågor som hon 
tar på djupaste allvar, kärlek och ansvarsfulla relationer, blir i Ghitas mun en ironisk 
ordlek med en bitter underton. Som borgerliga kvinnor lever de båda i korstrycket 
mellan oförenliga förväntningar, och reagerar var och en på sitt sätt på dem. Å ena si-
dan förväntas de leva upp till traditionella kvinnoideal, å andra sidan förväntas de vara 
moderna kvinnor. Som jag noterat i inledningskapitlet, är inte heller den nya kvinnan 
någon entydig rollmodell att följa. Hon förväntas vara dels en målmedveten yrkeskvin-
na som förverkligar sig själv på den offentliga arenan, dels en fri och självständig sexu-
ell varelse som följer sina egna drömmar och låter sig ledas av sina egna inre impulser. 

Romanen ställer frågan huruvida det är viktigare att värna om sin integritet än att 
ge sig hän i sina relationer. Vad är viktigare i livet, att utföra sin plikt och att ta ansvar 
för sina handlingar, eller att kunna älska och leva i nuet? Genom att ta på sig hela 
skammen fullföljer Martha den idealistiska traditionen av kvinnliga kärleksoffer, men 
offret är, som det visar sig, utan mening. Det är nämligen inte Marthas självutgivande 
kärlek som räddar Wildfelt, utan hustruns lojalitet och ärvda pengar. 

Livshunger och självprövning i Fröken Elna Johansson 

I kapitel två analyserar jag protagonisten Elnas mognadsprocess i Fröken Elna 
 Johansson, och hur bilden av relationen mellan Elna och fästmannen Ejnar nyanseras 
genom att de båda växelvis får tillgång till diskursivt utrymme. I det följande fördju-
par jag analysen av Elnas självrannsakan, som leder fram inte bara till uppbrottet från 
relationen till Ejnar, utan också till hennes samhällsengagemang och stärkta vilja att 
gå sin egen väg.

Den universitetsutbildade Elna försörjer sig som maskinskriverska, på ett låg-
lönearbete, och känner sig allt mer misslyckad för att hon inte lyckats få ett drägligare 
arbete. Ejnar är helt utan sysselsättning i väntan på ett lärarvikariat. Arbetslösheten 

184 Man kan även notera kvinnornas bibliska namn, som i symbolisk mening gör dem till systrar.
185 I den meningen representerar dessa två kvinnor den kvinnliga ”sedligheten” i en traditionell 

borgerlig mening. Men mer fruktbart är att se dem som representanter för olika slags sedlighet 
(Pulkkinen & Sorainen 2011: 11–12). Mary försvarar den yttre respektabilitet som äktenskapet utgör, 
medan Martha handlar osjälviskt, och därmed i vid mening sedligt, men till priset av sin egen heder.
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gör honom deprimerad, och det blir Elnas uppgift att uppmuntra och ge emotionell 
bekräftelse. Elna är hans symboliska ”plats”, medan hon själv i symbolisk mening är 
”platslös”, det finns inget utrymme för hennes egna behov (Lival-Lindström 2009: 
284–285). Irriterat och självironiskt tänkter hon att hon inte hör till de ”verkliga kvin-
norna” som är ”trofasta och tappra och tålmodiga” (Bondestam 1939: 137). Hon kom-
mer till korta inför de traditionella kvinnoidealen, och anklagar sig för att inte vara 
tillräckligt omhändertagande. Samtidigt drömmer hon om familj och en tillvaro med 
”självklar och trygg meningsfullhet”, men vet att de ekonomiska resurserna saknas 
(Bondestam 1939: 115). Hon har tröttnat på att alltid ställa upp för andra, för arbets-
givaren, för väninnan Ann-Mari och för fästmannen Ejnar. 

Till skillnad från Ejnar har Elna ett arbete, en social gemenskap och en stark inre 
drivkraft. Styrkeförhållandet dem emellan beskrivs dock inte som en fråga om per-
sonliga kvaliteter, utan om tillfälligheter. Så kunde Ejnars situation som arbetslös lika 
väl ha varit Elnas, och då hade hon varit i det underläge som han nu befinner sig i. 
Båda har det svårt: Elna tyngs av trötthet och för mycket arbete, medan Ejnar blir allt 
mer modfälld, självömkande och bitter. De är helt enkelt vanliga unga människor, 
som är osäkra på hur deras liv kommer att bli, och i dia logerna ser man hur de för-
söker ta hänsyn till varandra. De är inte ute efter att skuldbelägga den andra eller att 
tvinga den andra att handla enligt sin egen vilja. 

Slutligen har Elna och Ejnar också en likartad bild av sina problem. Ändå driver de 
allt längre ifrån varandra i sin relation. Elna kämpar med sitt eget samvete och reflek-
terar över sitt ansvar för Ejnar: ”Man kan sluta älska en man för att han slår en, för att 
han är en dålig karaktär, för att man märker att man inte passar för honom. Men inte 
för att han har drabbats av olyckan” (Bondestam 1939: 226). Å andra sidan kan det inte 
heller vara rätt att stanna i en kärlekslös relation. Dessutom oroar hon sig för hur livet 
blir om hon lämnar Ejnar. 

Elna och Ejnar är berättelsens mest centrala karaktärer, men också de kvinnliga 
sidokaraktärerna har en framträdande roll. Genom en så kallad väninnedubblering 
(Witt-Brattström 2007: 284) kontrasteras Elna mot journalistväninnan Ann-Mari. De 
beskrivs som varandras motsatser; Elna är sparsam och samvetsgrann, medan Ann-
Mari är spontan och lever mera för stunden. Elnas vardag är grå och inrutad, medan 
Ann-Mari har oregelbundna vanor och lever ett hektiskt nöjesliv. Ann-Maris syster, 
småbarnsmamman Karin är däremot en kvinna som Elna ser upp till. Det liv hon le-
ver är dock inte inom räckhåll för Elna, som saknar ekonomiska möjligheter att bilda 
familj. På kontoret är trotjänarinnan Skogström ett slags föredöme. Hon är uppskat-
tad av alla, både arbetskamrater och arbetsgivare, men hon hör till den gamla stam-
men, försynt och självutplånande, och hennes politiska ställningstagande mot facklig 
organisering visar att hennes solidaritet är hos arbetsgivaren. 

Elna längtar efter samtal om livet och samhället, och försöker diskutera politik 
och fackliga frågor med sina arbetskamrater. Det visar sig vara omöjligt, och hennes 
kommentarer om kontoristernas situation möts av en besvärad tystnad. Skogström 
påpekar att de egna bekymren är ganska små jämfört med världens lidanden, och 



102 

uppmanar Elna att vara mer förnöjsam. Elna vidhåller dock att ”oförskyllt och  onödigt 
lidande” måste gå att förändra, trots att hon känner hur arbetskamraterna blir ner-
vösa av samtalsämnet. Den sociala kontrollen är stark: ”Alla människor, som vågar 
knysta ett ord om att fattigt folk borde få det litet bättre, blir genast stämplade som 
kommunister” (Bondestam 1939: 76). Elna är däremot allt starkare övertygad om att 
kvinnorna måste sluta sig samman för att kämpa för bättre arbetsvillkor. 

Också med Ejnar vill Elna diskutera politik, men får svaret att politiserande frun-
timmer är det värsta som finns. Hon plågas av sin livshunger: ”Man trodde att det 
fanns något att längta efter och drömma om. Man var otillfredsställd. Man var som en 
hungrande, som girigt betraktar ett dukat bord, som hon inte kan nå. Man levde, man 
kände hunger, och man trodde, att det fanns något som kunde stilla hungern” (Bonde-
stam 1939: 286). Därför blir det också en sådan befrielse för Elna att återse en gammal 
vän, Ragnar, med vilken hon kan diskutera samhällsfrågor och världspolitik, och hon 
förälskar sig i hans politiska engagemang, livslust och levande intresse för omvärlden. 

Ragnar framställs som en ideal mansgestalt, klok och lyssnande: en jämlike.186 
Trots sin obotliga sjukdom har han en stark livsvilja, och samtalen med honom in-
spirerar också Elna till en ökad politisk medvetenhet. Hon blir allt mer kritisk mot 
vardagens maktstrukturer, och omprövar sin medelklassidentitet. Av Ragnar får Elna 
både intellektuell och emotionell bekräftelse, och för henne blir det därför tydligt hur 
stagnerad relationen till Ejnar har blivit. Elna bestämmer sig för att bryta upp från sitt 
formlösa ”stämningsdunkel”, för att istället ”göra någonting av sin bitterhet” (Bonde-
stam 1939: 297, 295). För att kunna ta ansvar för sitt eget liv, måste hon genomskåda 
sina livslögner och ta itu med sin livsångest, tänker hon. Elna bryter sin förlovning, 
väl medveten om att relationen med Ragnar inte kommer att bli långvarig. Som själv-
ständig yrkeskvinna fortsätter hon sedan sitt sökande efter en egen uppgift. 

I berättelsen beskrivs Elnas förtvivlan över vardagens torftighet med en eftertänk-
sam saklighet och ett lätt ironiskt tonfall. Den uttrycker en pragmatisk kompromiss-
vilja – en hållning som är typisk för 1930-talets nysakliga kvinnoroman (Fjelkestam 
2002: 186–187). Istället för att drömma om privat lycka, siktar Elna in sig på ett poli-
tiskt arbete, och på så sätt framhåller berättelsen att kvinnor själva måste kämpa för 
sin rätt, och att solidariteten mellan kvinnor behövs för att det ska vara möjligt. Hon 
strävar inte efter någon form av kvinnoutopi, utan önskar sig en vardag där det finns 
utrymme för alla parters intressen och behov. Det är genom ett etiskt handlande, ge-
nom att ta kollektivt ansvar som Elna formas till en modern och självständig kvinna.  

Etos och den kritiskt observerande blicken

Kontorsromanerna Bara en kontorsflicka, En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson 
handlar om tre kvinnor som i sin vardag kämpar för social trygghet, samtidigt som 

186 Samtidigt är han den minst gripbara av romanens karaktärer. Den idealiserade Ragnars funktion 
liknar den som de kvinnliga sidokaraktärerna har i Stålets sång. Han är nämligen avgörande för 
handlingsförloppets avrundning.
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de försöker hävda sin plats i kontorets kollektiva sammanhang. De söker ett fotfäste 
som självständiga individer i ett samhälle som förändras i snabb takt. De slits mellan 
en traditionell, idealistiskt präglad förståelse av tillvaron och modernitetens rationella 
världsbild, och måste ständigt balansera mellan driften till anpassning och underord-
ning, och nödvändigheten i att försvara sin rätt. Berättelserna beskriver vardagens 
konflikter mellan idealismens pliktetik och modernitetens rättighetsetik. De hand-
lar om det moderna livets förändrade sociala spelregler, där de moderna kvinnorna 
gör upp med ett äldre borgerligt, omsorgsetiskt kvinnlighetsideal, samtidigt som de 
påverkas av de ideal, som innefattas i bilden av den ”perfekta kontoristen”. I berättel-
serna kan man på olika sätt utläsa ett motstånd mot det sociala tryck som riktas mot 
den enskilda kvinnan.

Jag tolkar detta motstånd som protagonisternas frigörelseprocess, processer som 
slutar olika. I den tidigaste romanen, Bara en kontorsflicka, tar kritiken främst fasta på 
den patriarkala kontorsledningen och den hierarkiska arbetsordningen. Protagonis-
ten May protesterar mot arbetsplatsens interna anpassningskrav, och vägrar att inord-
na sig i ett hierarkiskt arbetssätt. Mays referensramar är den högborgerliga familjen, 
vars värderingar hon inte ifrågasätter eller granskar. May är debattglad, men hennes 
samhällsanalys är ännu outvecklad. Hon framställer sig som alltför ung för att bekym-
ra sig om relationer, och hon har sitt väninnesammanhang som ger henne identitet 
och trygghet. Det skiljer henne från Martha i En gedigen flicka och Elna i Fröken Elna 
Johansson, två vuxna kvinnor som båda söker intellektuell gemenskap, familj, respekt, 
meningsfullhet och passion. Under ytan rör sig frågan om kvinnlig sexualitet, som en 
känslig del av den ensamstående kvinnans liv. 

Både En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson uttrycker en ambivalent hållning 
till passionens och kärlekens plats i en kvinnas liv. Martha i En gedigen flicka avvisar 
till en början äktenskapet, och ser en fri sexuell förbindelse som otänkbar för egen del. 
Hennes högt ställda ideal bryts dock ner när hon kompromisslöst och passionerat för-
älskar sig i sin chef. För Martha leder förälskelsen till ett sammanbrott i hela hennes 
tillvaro. Hon förlorar sin självbevarelsedrift, och uppgår i känslan: ”längtan, förvän-
tan, spänningen – och så besvikelsen, misströstan, smärtan och kvalet” (Qvarnström 
1930: 244). Kärleksoffret i slutet, som kan inordnas i en idealistisk tradition, ger roma-
nen en prägel av moralitet. 

Elna i Fröken Elna Johansson har ett sakligt och nedtonat förhållningssätt till sexu-
alitetens roll i en kvinnas liv. Det sexuella samlivet med Ejnar tar plats i berättelsens 
luckor, och kommenteras retrospektivt i förbigående, som ett ”erotisk[t] lögnliv” 
(Bondestam 1939: 270). Den idealistiska sexualmoralen verkar inte ha något starkt 
inflytande på kvinnornas attityd till sin sexualitet. Sexuell trohet mot fästmannen är 
viktig för Elna, men hon önskar också att den korta relationen till Ragnar hade full-
bordats sexuellt. 

Båda dessa romaner kretsar således i hög grad kring protagonisternas relations-
problem. Elna och Martha har en stark pliktkänsla, och kan inte tänka sig att handla 
enbart utgående från stundens ingivelser. ”Sedlighet” är ett moraliskt riktmärke både 
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för Elna och Martha, både i betydelsen sexualmoral och i betydelsen allmänmoral 
(Pulkkinen & Sorainen 2011: 11–12). I En gedigen flicka problematiseras den nya tidens 
sexualmoral av Martha, som kritiserar de andra kvinnorna på kontoret för att bete 
sig som ”slinkor”. Elna i Fröken Elna Johansson framhåller för sin del det ansvar för 
partnern som finns i en relation, men hon fördömer inte heller den fria sexualitet som 
präglar väninnan Ann-Maris liv.

Kritiken i En gedigen flicka handlar om de dubbla moralkoder som råder på kon-
toret som ett borgerligt socialt rum. Å ena sidan uppmuntras kvinnors självständig-
het och självutveckling. Å andra sidan utövas ett starkt socialt tryck mot en kvinna 
som vill gå sin egen väg. Romanen handlar om ett försvar av kvinnors frihet och 
deras heder. Men i den utforskas samtidigt det pris som en kvinna måste betala för 
sin obundenhet, och den utmynnar i frågan om fri heten är värd sitt pris. Det slutliga 
svaret är att en kvinna som ger sig hän åt passionen, till priset av sin egen heder, trots 
allt har vunnit mer än hon förlorat. I Fröken Elna Johansson, slutligen, kritiseras kon-
toristernas socioekonomiska förhållanden och de privilegierades blindhet inför sina 
egna privilegier. På så sätt har den ett klassperspektiv på kontorsarbetet, men också 
ett genusperspektiv. Romanen utmynnar i protagonistens frigörelse från bindande 
relationer och hennes fackliga och emancipatoriska uppvaknande.

Om Fröken Elna Johansson präglas av en återhållen intensitet, domineras En gedi
gen flicka av ett mer melodramatiskt tonfall. Bara en kontorsflicka, har ett mer lättsamt 
och humoristiskt anslag, men är inte desto mindre kritisk till sin syftning. Alla tre 
protagonister söker på sitt sätt emotionell bekräftelse av sin omgivning, men också 
fotfäste som kvinnor och som självständiga individer. De vill bära sin del av samhälls-
ansvaret, och förväntar sig rättvisa och rimliga förutsättningar. Genom sitt förhåll-
ningssätt uttrycker protagonisterna realismens etos, att den gemensamma berättelsen 
är ett kollektivt ansvar. De hanterar frågan på olika sätt, men alla tre visar att kvinnligt 
aktörskap alltid har sitt pris. Ingen av romanerna slutar med protagonistens giftermål, 
men alla slutar med en form av uppbrott.

Analyserna visar hur de kvinnliga karaktärernas identitetsarbete problematiserar 
rådande socialt normerade föreställningar om kvinnor. May hanterar sina motgångar 
med ironi och glättigt humör, och samtidigt försöker hon skydda sin rätt att vara sig 
själv. Elna förhåller sig sakligt och analytiskt till sin situation, medan Martha förlorar 
sitt omdöme och låter det romantiska melodramat ta över i sitt liv.

I kontorsromanerna bearbetar kvinnorna sin egen moral, och frågar sig hur man 
egent ligen ska leva: solitärt eller kollektivt, målmedvetet eller för stunden, inifrånstyrt 
eller gruppstyrt, intuitivt eller strategiskt, emotionsstyrt eller förnuftsstyrt. De beto-
nar att varje individ har ansvar för sitt eget liv, och försöker anpassa sina förväntning-
ar och drömmar till den tillvaro som står till buds. På så sätt gestaltas den moderna 
kvinnans dilemma: om hon ska anpassa sig eller slåss för egen rätt.  
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3 .5  Man l ig het  o ch  i d e a l i s er ad  kv inn l ig het  i  Ståle t s  s ång

I analyserna ovan har jag riktat uppmärksamheten mot kontorsromanernas kvinn-
liga protagonister, som vid en första anblick framstår som rätt så stereotypa kvinnliga 
kontorister. Vid en närmare granskning framträder dock skillnaderna både i de frå-
geställningar som lyfts fram och i protagonisternas förhållningssätt. De förenas av sin 
starka integritet och sin sociala utsatthet som yrkesarbetande kvinnor. 

I Allan Tallqvists fabriksroman Stålets sång är den bild som framträder av kvinn-
liga kontorsanställda något annorlunda, eftersom den utgår ifrån en manlig karak-
tärs perspektiv. I kapitel två, ”Kontorsskildring i ett realistiskt etos”, lyfte jag fram de 
kvinnliga sidokaraktärernas roll i Stålets sång, och hur de inordnas i ett harmoniserat 
slut. Till en början ger de två kvinnorna den dominanta fokalisatorn Maxie ett tyd-
ligt motstånd, men efterhand förlorar de allt mer av sitt diskursiva utrymme. I slutet 
tystnar kvinnornas röster helt, och endast ett perspektiv kvarstår, den manliga prota-
gonistens. 

Stålets sång inordnar sig i en lång tradition av manlig dominans i litteraturen, men 
inte bara det. Den ger också uttryck för en tidstypisk tendens – en tidsanda som hyl-
lade kraftfull manlighet, modernitet och framåtskridande. Som Lisbeth Stenberg no-
terar i I kärlekens namn (2009: 336, 336), följdes den nordiska litteraturdebattens visio-
nära emancipationsanda i slutet av 1800-talet av ett annorlunda debattklimat efter se-
kelskiftet 1900. I Strindbergfejdens spår blev det allt vanligare att litteraturen hyllade 
ett militant mansideal. Den traditionella manlighetsdiskursen som förknippar män 
med fysisk styrka sammanfördes med det moderna projektets ideal: framåtskridande, 
frihet och framtid.187 Hyllningarna av det moderna projektet som ett manlighetens 
kraftprov fick under mellankrigstiden även icke-demokratiska drag i ett politiskt allt 
mer instabilt Europa.

I inledningskapitlet beskriver jag den anda av starka politiska motsättningar som 
kännetecknade mellankrigstiden. Samhället industrialiserades i snabb takt, och både 
arbetsliv och samhällsfunktioner rationaliserades och effektiverades. Samtidigt för-
stärktes även konservativa samhällsvärden i patriarkal anda, enligt den tyska devisen 
”Kinder, Küche und Kirche”. Europa stod på tröskeln till andra världskriget, och ideo-
logierna bröts mot varandra. 

Samhällsoron speglas också i Stålets sång, som beskriver en bruksorts förvandling. 
Berättelsen kretsar kring en stålindustri från tidigt 1900-tal fram till 1930-talet med 
samhällets modernisering och inbördeskriget som historisk bakgrund.188 Orten har 
många likheter med Billnäs bruk, som efter inbördeskriget förändrades från ett tradi-
tionellt patriarkalt brukssamhälle till en modern industriort. Brukets sociala dynamik 

187 De första tecknen på en elitistisk manlighetskult ser man enligt Stenberg hos Georg Brandes och 
det moderna genombrottets män. Den befästes när Strindberg hyllades som ett missförstått manligt 
geni (Stenberg 2009: 287–288).

188 Stålets sång kan eventuellt betecknas som en borgerligt sinnad arbetarroman, om man kan tänka sig 
en sådan.
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och dess starka patriarkala drag utforskas av Matias Kaihovirta i avhandlingen Oro
liga inför framtiden (2015: 132–133). Bland annat analyseras det manlighetsideal som 
präglade bruksmiljön, med inte bara yrkesskicklighet och kroppsstyrka, utan också 
risktagande som viktiga kriterier. I brukets manliga värdesystem, dess homosocialitet, 
var det dock inte enbart den fysiska styrkan som gav status, noterar Kaihovirta (2015: 
50, 136).189 Det manliga skötsamhetsidealet innefattade även familjeförsörjarrollen, 
och relationen till kvinnor och barn var således central. Arbetarkvinnornas skötsam-
het och respektabilitet bedömdes för sin del utgående ifrån rollen som hustru och 
mor.190

Manlighetens uttrycksformer och de kvinnliga sidokaraktärernas funktion är i 
centrum för följande analys, där jag undersöker samspelet mellan moderna och tra-
ditionellt idealistiska tendenser i Stålets sång. Jag visar hur de kvinnliga sidokarak-
tärerna inordnas i det värdesystem som är präglat av den manliga arbetarmiljöns och 
den borgerliga manlighetens homosocialitet.

En ”riktig man” på fabrikskontoret

Protagonisten Maxie i Stålets sång är en strävsam arbetarpojke som arbetar natt och 
dag för att nå sitt mål, att bli chef på bruket där han och hans far varit arbetare. Han 
bär också på en dröm om att skapa försoning mellan brukets samhällsklasser och 
att göra orten till ett idealsamhälle. Han ser sig själv som en samhällsbyggare, och i 
den meningen är han en ”sedlig” medborgare enligt den snellmanska definitionens 
mest övergripande definition (Pulkkinen & Sorainen 2011: 11–12). Trots sin uttalade 
solidaritet med socialismen har Maxie dock kluvna känslor inför arbetarklassen, vars 
bristande ambitioner gör honom besviken. 

Maxie växer upp med de manliga bruksarbetarnas homosocialitet, präglad av ett 
kraftfullt manlighetsideal, som värderar fysisk styrka (Kaihovirta 2015: 132–133). Av 
de äldre männen får brukets pojkar lära sig att bli ”riktiga” arbetskarlar som klarar 
av stålverkets tunga och farliga arbete. I berättelsen jämförs mannen med industri-
ella attribut, med ånghammare och stål, och hyllningen av fabrikens pulserande kraft 
förmedlar en extatisk känsla inför det konkreta, fysiska livet. Fabriken symboliserar 
arbetarkollektivet och det moderna framåtsträvande samhället, men också en brist på 
inre mening. I det stora maskineriet är människan bara ”en liten maskindel i den stora 
mekanismen” (Tallqvist 1936: 66). 

Maxies envetna strävan framåt beskrivs genom en intensivt manande stil: ”Fram, 
fram! Han måste framåt. […] Han ansträngde sin pinade hjärna till det yttersta. Det 
var ej nederlag han sökte, det var en glänsande viktoria” (Tallqvist 1936: 38). Som ett 
mantra betonas fraserna om Maxies heroiska strävan, trots sviktande självförtroende: 

189 Med manlig homosocialitet avses det slags sociala relationer som uppstår mellan män som styrs av 
gemensamma spelregler och normer för hur socialt och kulturellt kapital fördelas i gruppen.

190 Som Skeggs (1999: 15) framhåller om senare tiders arbetarkultur, byggde kvinnorna sin respektabilitet 
på ”hur ansvarsfulla de var, hur de behärskade sin sexualitet, hur de tog hand om, skyddade och 
uppfostrade sina barn och hur de skötte den allmänna övervakningen av arbetarklassmännen.”
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”Den hårde mannen från förr fortsatte med sitt arbete i fabriken, läste sin juridik och 
såg mot målet” (Tallqvist 1936: 107). Stålfabriken med sin dånande ånghammare är en 
symbol för Maxies uthållighet och styrka, men också för de samhällskrafter som han 
identifierar sig med – manlighet och utveckling: ”Virvlande sotmoln och gnistor yrde 
omkring, svarta, svettiga senknippen skälvde framför den vitglödande malmen – där 
fanns skönhet! Här var platsen för en man med ryggrad, stål i sinne och muskler” 
(Tallqvist 1936: 25). 

Denna dyrkan av styrka och manlighet innebär dock även ett förakt för svaghet, 
och är en manlighetsdiskurs som manifesteras också av berättarinstansen, genom att 
Maxie framställs som en övermänniska, med en obegränsad arbetskapacitet. Det finns 
en vitalistisk underström i Maxies framtidsdrömmar, en dyrkan av det moderna som 
”manlig” styrka.191 I tillspetsade formuleringar syns en latent aggressivitet, som Maxie 
riktar mot både arbetare och borgerlighet: ”Ty även de bildade höra massan till, äro 
lika råa, dumma och intoleranta. Ett pack värt salvan ur några knarrande maskinge-
vär och en massgrav” (Tallqvist 1936: 74). Samtidigt undviker Maxie konsekvent allt 
fysiskt våld, vilket under inbördeskriget gör honom till en särling bland arbetarna. 

Berättelsen ställer således upp ett antal grundläggande motsättningar: mellan ar-
betarklass och det ägande samhällskiktet, mellan kollektivitet och individuell ambi-
tion, men också mellan manlighet och kvinnlighet. I Maxies föreställningsvärld står 
mannen för de stora altruistiska idealen, för rationalitet och viljefasthet. Kvinnan 
 representerar däremot mjuka värden som empati, omsorg och kärlek. Denna dua-
lism återkommer i den västerländska kulturen: mannen som kultur, och kvinnan som 
natur. Det är en manlig projektion, framhåller feministisk forskning. Kvinnan är för 
mannen både ”Moder, Hustru och Idé”, för att använda de Beauvoirs uttryck (2002: 
197).192 I den västerländska litteraturen har kvinnan av tradition haft som uppgift att 
återspegla mannens ego, hävdar också Irigaray (1986: 51, 54). När mannen ser på värl-
den ser han sin egen självbild projicerad på den, och för honom är det otänkbart att 
kvinnan skulle kunna ha andra begär än de som han representerar. 

Manlighet och kvinnlighet är sociala dispositioner, betonar Bourdieu (1999: 52, 
62–64, 66). Män socialiseras till självhävdelse, till kontroll över det offentliga rummet 
och dess symboliska kapital, medan kvinnor fostras till försakelse, resignation och 
tystnad. Män förväntas dessutom förvärva sin manlighet genom att avskilja sig ifrån 
det kvinnliga. Det maktspel som mannen förväntas inordna sig i är dock tvetydigt. 
Priset för inflytande är nämligen att han ger upp sin individualitet. Det symboliska 
kapital han skaffar sig garanterar honom ingen verklig makt, samtidigt som det be-
gränsar hans handlingsfrihet. Den manliga hedern är dessutom instabil, och måste 
ständigt försvaras, både i relation till andra män och i relation till kvinnor. Om han 

191 Inom den vitalistiska framstegsromantiken på 1910-talet sågs industrialism och kapitalism som 
livskrafter, och den moderna industrin som en besjälad organism (Agrell 2005: 7).

192 Till denna manliga projektion hör en kluven inställning till naturen. Mannen exploaterar naturen, 
men den hotar att krossa honom, och därför ser han den ömsom som sin allierade, ömsom som sin 
fiende (de Beauvoir 2002: 197). Naturen utgör ett hot mot mannen, liksom kvinnan gör det. 



108 

inte klarar det, tillskrivs han ”kvinnliga” egenskaper som mjukhet och böjlighet och 
uppfattas som en vekling eller stackare (Bourdieu 1999: 21–22).

Att den könskomplementära maktordningen begränsar inte bara kvinnors sociala 
utrymme, utan också männens, ser man också i det sätt på vilket manliga karaktärer 
agerar i litterära relationsskildringar (Karkama 1994: 139). Tvånget att upprätthålla 
kontroll hämmar mannens möjligheter att vara sig själv, att uttrycka sin sinnlighet 
och sina personliga behov. Detta syns också i Stålets sång, och i protagonisten Maxies 
strävan att nå en position i den borgerliga världens makthierarki. Under år av flitiga 
studier och arbete håller han stånd mot det sociala trycket och umgås inte med någon. 
Som fabrikschef har han nått sitt mål, och driver sedan stålverket genom ekonomiska 
kriser, med stor integritet och beslutsamhet. Maxie är den kraftfulla manliga ledaren 
personifierad: hård i sitt ledarskap och hård mot sig själv. Han ägnar all sin tid åt ar-
betet, medan han privat lever ett ensamt liv, i synnerhet efter moderns död. I relation 
till kvinnor är hans hållning lika reserverad som till andra i sin omgivning. Det är som 
om Maxie skyggade för kvinnorna, kanske för att hans livsprojekt överskuggar allt an-
nat, men även av rädsla för att bli avvisad. Han är ett exempel på en mans rädsla för 
svaghet, så som Bourdieu (1999: 66–67) beskriver den. 

Enligt den könskomplementära ekonomins spelregler förväntas mannen vara den 
aktiva initiativtagaren i relationsspelet mellan könen, noterar Bibi Jonsson i I den 
värld vi drömmer om (2001: 70–71), där hon analyserar Elin Wägners 1930-talsroma-
ner. Det är mannen som väljer äktenskapspartner och tar på sig rollen som försörjare, 
medan kvinnan går in i ett ekonomiskt och socialt beroendeförhållande till honom. 
I litteraturens relationsskildringar är det ändå vanligt att äktenskapsspelet initieras 
av den kvinnliga karaktären genom att hon uttrycker sitt behov av manligt beskydd. 
Spelet förutsätter nämligen kvinnans aktiva medverkan. 

Så går det till också i Stålets sång. Det är kvinnorna som tar initiativet när deras 
yrkesmässiga relation till Maxie övergår i en privat relation. De söker upp Maxie när 
han behöver stöd; Eva tröstar honom efter moderns död, och Lisa vid hans insjuk-
nande. Båda har uppgiften att ta hand om Maxie, Eva mer temporärt, och Lisa på 
längre sikt, som hans hustru. De härbärgerar mannens behov, de är mannens ”plats”, 
för att använda Irigarays analys. I berättelsen representeras kvinnorna av fågeln som 
en romantisk symbol för det särartskvinnliga, en av de mest slitna klichéer som finns. 
Kvinnans ”fågelhjärta” ger mannen livskraft och livsmening, och kompenserar för 
hans ”stenhjärta”. Hans individualistiska strävan efter framgång ställs med andra ord 
mot kvinnornas omsorgstagande och självuppoffrande sinnelag; egenskaper som 
framställs som naturliga uttryck för deras kvinnlighet. Det är genom kvinnorna som 
Maxie lär sig att förstå kärlekens betydelse, och deras enda önskan att är att Maxie ska 
vara lycklig, framhåller berättarinstansen. Kvinnornas uppgift är att vara hjälpare och 
tröstare på mannens livsväg, och de förväntas inte ha några egna mål att sträva efter. 

När protagonisten Maxie väl uppnått sitt delmål, det heterosexuella äktenskapet, 
fortsätter han sin jakt på framgång. Han räknar nu med att få en efterlängtad manlig 
arvinge som sin efterträdare på bruket. Samtidigt upphör dialogen mellan honom 
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och kvinnorna. Den manliga styrkan är åter i centrum, inte emotioner och relationer. 
Han fortsätter sin verksamhet ute i samhället med förnyad styrka, medan kvinnorna 
hänvisas till en avgränsad roll som definieras utifrån hans behov. Berättelsens ordning 
hotas inte längre av olika intressen som står i konflikt med varandra, och kan följakt-
ligen fullföljas i en harmoniserad avrundning.

Genom att helt underordas den manliga protagonistens behov framstår de kvinn-
liga sidokaraktärerna inte heller längre som fristående subjekt. Av det konsekvent 
genomförda manliga perspektivet följer med andra ord att berättelsens dissonanta 
röster tystnar. De kvinnliga karaktärerna är helt underordnade protagonistens mo-
nologiska diskurs, och en djupare kommunikation med hustrun Lisa verkar utebli.

Centrala och marginaliserade kvinnliga röster

I detta kapitel har jag undersökt fyra realistiska romaner med kvinnliga kontorister, 
med tonvikt på kvinnornas handlingsutrymme. Ana lyserna inleds med kontorsroma-
nerna Bara en kontorsflicka, En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson, med fokus 
på kontorets sociala rum och de kvinnliga kontoristernas habitus. Därefter har jag 
analyserat de tre kvinnliga protagonisternas självkritiska reflektioner över sin egen 
situation. 

I den ovanstående analysen kontrasteras kontorsromanerna mot fabriksromanen 
Stålets sång, som domineras av den manliga protagonisten. Jag lyfter fram romanens 
kraftfulla manlighetsdiskurs, och hur den sammanförs med en idealiserad diskurs om 
fogliga kvinnor, utan någon form av problematisering. I berättelsen manifesteras med 
andra ord en könskomplementär världsbild där kvinnliga karaktärer utan några som 
helst dissonanser kan underordnas det dominanta manliga perspektivet. Kvinnornas 
mimetiska utanförskap tar gestalt i deras tystnad.

Som Lanser (1992: 8–9) framhåller, är dubblerade röster och starka undertexter 
alltid ett uttryck för ideologiska spänningar eller genuskonflikter. Som jag ser det, är 
den realistiska berättelsens uppgift framför allt att skapa mångstämmighet; den ska 
ge röst åt olika parter i samhället, också dess icke-hegemoniska, socialt underord-
nade grupper. Bakom en berättelses ambivalenser, eller det jag kallar narrativa dis-
sonanser, återfinns således själva grundkonflikten i realistiskt berättande, nämligen 
motsättningen mellan allmänna intressen och individuella behov. Genom att erbjuda 
diskursivt utrymme för samhällets olika röster, för den unga kontorsflickan lika väl 
som för särlingen, daglönaren och hysterikan, bidrar den realistiska berättelsen till 
att förändra normerna för både det mimetiskt trovärdiga och det socialt accepterade. 

Analyserna visar hur det realistiska berättandets kausala grundlogik innebär en 
hierarkisering av berättelsens olika röster, och att det finns en styrning av handlingen 
mot en harmoniserad slutpunkt. De visar också att mångstämmighet i någon form är  
en förutsättning för en mångbottnad och trovärdig realism.
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I analyserna ovan framhåller jag berättarinstansens auktoritativa position som fun-
dament för det realistiska berättandets modus. Berättarinstansen har som uppgift 
att samordna handlingsförloppets kausalitet och att fördela diskursivt utrymme 

mellan berättelsens olika röster. I detta ingår också att hantera övergångarna från en 
narrativ nivå till nästa, mellan berättandet, fokaliseringen och karaktärerna, som är 
strikt åtskilda. Om gränsen mellan narrativa nivåer bryts upp, handlar det inte längre 
om realistiskt berättande, utan om modernistiskt.

Vad gäller det realistiska berättandets etos, dess konstnärliga program, betonar jag 
dess affirmativa syn på berättandet, det vill säga ett bejakande, icke-problematiseran-
de förhållningssätt till den mimetiska gestaltningsformen – till en verklighetsavbil-
dande gestaltning av miljö och karaktärer, och ett kausalt trovärdigt handlingsförlopp. 

Med den modernistiska estetiken som grund blir berättandet emellertid annor-
lunda, och detta är fokus i följande analyser av de modernistiska novellerna ”Josef 
och Sussan” (1940) av Elmer Diktonius och ”Standard” (1934) av Ralf Parland. Jag 
riktar således blicken bortom realismens råmärken, i syfte att belysa skillnaderna i 
berättarinstansens funktion i modernistiskt och realistiskt berättande. Fokus är på 
den modernistiska berättarinstansen: hur dess attityd till berättarauktoritet kommer 
till uttryck och hur karaktärernas handlingsutrymme gestaltas i relation till den.

4.1  B er ättar au ktor ite t  o ch  k ar a ktärsgesta l tn ing

Den modernistiska berättelsen har en antiauktoritär berättarinstans som gäckar 
 läsarens eventuella förväntningar på en mimetisk gestaltning och en kausal ordning. 
Den kännetecknas av ett mångbottnat berättande, där en utomstående berättarröst 
kan träda in som en del av handlingen, och där självreflexiva kommentarer distanse-
rar berättandet från det mimetiska. Den kan innehålla transgressioner, det vill säga 
överskridningar av berättandets hierarkiska ordning mellan berättare och karaktärer 

IV
Berättandets modernistiska förskjutning
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(jfr Bal 2004: 272).193 En cyklisk struktur med upprepningar och syntaktiska förskjut-
ningar är också vanlig.  Som Tanja Ørum visar i ”Modernismens realisme” (1996: 221), 
leder det till att berättelsens innebörd inte låter sig sammanfattas utgående från slutet.  
Betydelserna finns inte i det kausala förloppet, utan döljer sig snarare i den diskursiva 
processen i sig. Dess estetiska tyngdpunkt ligger inte på handlingen utan på det språk-
liga uttrycket: inte på vad man berättar, utan hur.

I det följande analyseras modernismens narrativa modus i ”Josef och Sussan” och 
”Standard”, två mellankrigstida noveller med kvinnliga kontorister bland sina karak-
tärer – även om de inte utspelar sig i kontorsmiljö, så som det övriga primärmate-
rialet.194 Syftet med att framhålla det modernistiska berättandets särdrag är att skapa 
en fond för en analys av det realistiska berättandets gränsområden. Vad är det som 
sker i berättarteknisk mening vid övergången från ett realistiskt till ett modernistiskt 
modus? 

Diktonius och Parlands noveller beskriver unga människor i en urban miljö, med 
nöjesliv, populärkultur och mode som intressen. Anslaget är lättsamt och utmanande, 
och berättarrösten betonar känslornas fria spel snarare än vardagliga bekymmer. Be-
rättarrösten uttrycker sig lekfullt och spontant, samtidigt som det även finns mörkare 
tongångar under ytan. Det finns i själva verket många likheter mellan denna moder-
nistiska berättarform och jazzen, så som Johan Fornäs i Moderna människor (2004: 
107) beskriver den.195 Han talar om det ”ultramoderna” som ett sökande efter ”det 
djupast liggande, vilda, naturliga, enkla, spontana, eviga”. Primitivismen och funktio-
nalismen är olika sidor av den moderna utopin, som strävar efter en förening mellan 
”det ursprungliga” och ”det kommande”.

I det följande undersöker jag i vilken mån det modernistiska berättandet proble-
matiserar och ifrågasätter berättarinstansens auktoritet, och hur det återspeglas i ka-
raktärsgestaltning och handlingsförlopp. Fokus ligger på samspelet mellan berättan-
dets temporala, diakrona nivå och dess rumsliga, synkrona nivå (Holmgaard 1996: 
145–146), med avseende på hur växlingarna mellan berättarinstans, fokalisering och 
karaktärer hanteras, och hur kausalitet och tid gestaltas.

Medvetandeflöde i ”Josef och Sussan”

Elmer Diktonius novell ”Josef och Sussan” (Medborgare. Andra samlingen 1940) foku-
serar på fyra gestalter: Sussan, Josef, Sussans hyresvärdinna Ebba och Josefs arbets-

193 Bal talar om primära och sekundära berättelser och understryker att övergångarna mellan dem bör 
markeras narrativt, i övergångar mellan berättarröst, fokalisator och karaktärers yttranden. Brott 
mot denna regel betecknas av Bal som narrativ metalepsis (2004: 266, 272). Jag använder termen 
transgression. Se även kapitel två, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”.

194 Som jag konstaterade i inledningskapitlet, är vardagsliv och arbete inget framträdande motiv i 
modernistiska berättelser. I den mån kontorsarbete figurerar, har det snarast en metaforisk uppgift, 
som sinnebild för tristess eller social utsatthet, vilket gäller också i dessa noveller. 

195 Fornäs (2004: 60) citerar Artur Lundkvists och Gunnar Erikssons artikel ”Hot-Jazz” från 1935: ”Hot-
jazzens metafysik bygger på förekomsten av de dolda krafterna inom människan – de plötsliga, 
oförklarliga, irrationella, glädjen, kärleken, destruktionsdriften, ångesten [...]”.
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givare, Mosches. I berättelsen ingår fem episoder som utspelar sig i Helsingfors under 
loppet av ett år. Den kvinnliga protagonisten Sussan, som arbetar på kontor, träffar 
 Josef i en modeaffär, där han är biträde. Sussan är en tidstypisk kvinnlig manschett-
proletär, en ung flicka från landet som har kontorstjänst, ett arbete som dock inte 
beskrivs närmare. Snart blir Sussan arbetslös, och Josefs försök att hjälpa henne med 
hyran sätter igång berättelsens egentliga handling. De fyra karaktärerna ställs mot 
varandra genom ett moraliskt problem, samtidigt som de delar en form av gemenskap.

Det mest utmärkande modernistiska draget i ”Josef och Sussan” är berättarinstan-
sens undflyende och icke-auktoritativa hållning (Krogh Hansen 2003a: 267). Berättar-
jaget markerar sin begränsade överblick, och kommenterar sitt eget berättande med 
en självironisk humor. Berättarrösten tillhör en jagberättare som anonymt iakttar de 
ungas livsglädje, och som lovsjunger ungdomen i personifierad form: ”jag kysser den 
på handleden” (Diktonius 1940: 29). Han presenterar sig som en äldre livserfaren per-
son och gör därmed anspråk på en viss auktoritet, men tonfallet är humoristiskt och 
raljerande, och effekten blir den motsatta: ”ja klok har man blivit, ända till leda” (Dik-
tonius 1940: 29). 

Berättarjaget är närvarande i samma tid som de övriga karaktärerna, och även 
om han inte interagerar med dem, så finns ingen tydlig narrativ nivåskillnad mel-
lan berättarinstans och karaktärer. Efter hand som händelseförloppet framskrider blir 
berättarens position dessutom mer rörlig, förhållningssättet blir uttalat hypotetiskt 
och tydliga transgressioner mellan narrativa nivåer uppstår (Bal 2004: 272). Efter att 
ha dominerat inledningen drar sig det interna berättarjaget tillbaka och ger plats åt 
Sussans synvinkel; sedan glider fokaliseringen upprepade gånger på ett tvetydigt sätt 
mellan narrativa nivåer – mellan berättarjag och karaktärer. 

Sussan är den dominerande fokalisatorn, som beskrivs framför allt genom sitt 
medvetandeflöde – med detaljer ur hennes synfält, tillbakablickar och fantasier kring 
framtiden – men också genom berättarjagets kommentarer om hennes gladlynta per-
sonlighet. Den inledande medvetandeströmmen presenterar Sussans värld för läsa-
ren, och drar in läsaren i hennes sinnesstämning: ”och Capitol har Garbo, men man 
har ju sina tycken, och Hufvudstadsbladets modenytt, ja den hatten, och så hamnar 
man förstås mitt bland judarna, rena ghettot, det vet man från Meyrinck, för man 
läser […]”. Synintryck blandas med både lättsamma och djupsinniga allusioner, med 
ett associationsrikt språkflöde som är nästan oöverskådligt: ”men oj, titta, såna ögon, 
stora som halva ansiktet, och strålande, som fårögon i mörkret, nej getabocks, fas-
cinerande, sa greven och formade en anstolt bena av sina två återstående hårstrån” 
(Diktonius 1940: 31).

Josef beskrivs i första hand genom Sussan som fokalisator; hon besöker en mode-
affär för att få se den unga judiska försäljarens vackra ögon. Sussans första intryck av 
Josef är motsägelsefullt: han ”är lite kort till växten, men gud så han ler, och ögonen, 
och titta på rörelserna, så han menjouar sig, den adolphen!” (Diktonius 1940: 33). I 
sina tankar jämför Sussan Josef med ett lamm, och den vardagliga djursymbolen sam-
manförs sedan med påskliturgins offerlamm: ”o agnus Dei qui tollis peccata mundi” 
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(Diktonius 1940: 32).196 Offerlammssymbolen förebådar Josefs uppoffring för Sussan, 
men, som Julia Tidigs framhåller i Att skriva sig över språkgränserna (2014: 263–264), 
ansluter den även till judarnas situation i det samtida Europa.197 Sussans och Josefs ka-
raktärer framträder också i dialogerna, där det diskursiva utrymmet fördelas växelvis 
mellan dem. I en blandning av direkt och indirekt diskurs återges deras samtal: ”… ni 
heter Josef, inte sant? Och han stannar mitt i sitt menjouande och svarar eller medger: 
ja Josef, Josef Brodsky från Petersburg” (Diktonius 1940: 34).198 

Också Sussans hyresvärdinna, Ebba, och Josefs arbetsgivare, Mosches, ges ett visst 
diskursivt utrymme.199 Undantagsvis är Josef fokalisator: ”hon strålar ju, det strålar ju 
kring henne, o laichtender sun, tänker Josef stolt – det märker alla” (Diktonius 1940: 
46). Josefs erfarenheter av utanförskap kommer fram i en av hans repliker, där han 
med bitter ironi säger ”vi judejävlar” (Diktonius 1940: 48). Utifrån Sussans perspektiv 
framställs dock skillnaden mellan Josefs mörka och ”strålande” ögon och hennes ”blå-
grå finlandssvenska, ärliga och trofasta” framför allt som komplementär och intres-
seväckande (Diktonius 1940: 34).200 

På det hela taget är karaktärsgestaltningen alltså mimetisk på liknande sätt som i 
en realistisk berättelse. Det finns även en handling i konventionell mening, med ett 
kausalt förlopp som påminner om realistiskt berättande. 

I den första episoden kommer Sussan gående längs gatan: ”Elvira Susanna Kärr-
kvist, Sjundeå, just som på fjädrar, svänger med handväskan, sliten men glittrar, på 
Henriksgatan” (Diktonius 1940: 31). Hon går in i affären där Josef arbetar, och de be-
kantar sig med varandra. I följande episod är det sommar, och Sussan och Josef är 
förälskade. De samtalar om lycka, och Sussan är inte alls så bekymmerslös som berät-

196 Sedan fortsätter hon att associera kring lamm och vargar i humoristiska tonarter. Josef är föremål 
för Sussans intresse, men hon är samtidigt ängslig för att själv bli ett offer. Både kärleken och hans 
judiska härkomst innebär någonting främmande och oroande för Sussan, han har ”vargen inom sig” 
(Diktonius 1940: 32).

197 Angående det judiska temat konkluderar Tidigs (2014: 271): ”’Josef och Sussan’ har både anklagats 
för att vara judefientlig och kallats för ett övertygande argument mot antisemitism. Min studie av 
novellens flerspråkighet visar att även om Diktonius använder sig av en ’judisk brytning’ som är 
bekant från en antisemitisk tradition, skriver han också in en medvetenhet om detta. Han påminner 
läsaren om rådande antisemitism. Han både spelar på och avslöjar stereotypa uppfattningar om 
’juden’” (Tidigs 2014: 271).

198 I Josefs tal växlar markerad brytning och normenligt språkbruk. I en scen där normenligt språk 
dominerar finns det insprängda ordet ”pillikt” som en avvikelse, som för att understryka hans 
utanförskap (Diktonius 1940: 45). Som Tidigs (2014: 268) påpekar, framställs dock inte bara 
Mosches brutna svenska som lågspråkligt, utan även Sussans och Ebbas tal, med dess distinkta 
finlandssvenska: ”Att hurudan han var? Nå vet du [...]” (Diktonius 1940: 38). 

199 Mosches presenteras via sitt särpräglade tal med främmande brytning: ”Min freken, jak har ten 
opehaklike schmärtan att mettele er nåkot micke opehaklikt – Josef är en schkurk” (Diktonius 1940: 
53). Det ger en komisk effekt, men har också ett mimetiskt syfte. 

200 Trots Sussans osäkerhet inför det obekanta i Josefs judiska bakgrund ser hon hans judiska 
sammanhang framför allt som en möjlig gemenskap också för henne själv. I slutet drömmer Sussan 
om en försoning mellan Josef och hans arbetsgivare Mosches: ”Du kära gamla gråa Mosches; ska 
koka välling åt dig i din ålderdom och du ska gunga våra barnbarn på ditt skakota knä” (Diktonius 
1940: 59).
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taren framställt henne: ”Underlig är mänskan, tänker Sussan – vet även i drömmen 
numret på den gård hon bor i, men kan ej i vaket tillstånd ge rätta namnet åt den 
känsla som fyller henne – nu, och i nästa stund. Kärlek?” (Diktonius 1940: 42–43). 
Sussan har blivit arbetslös och kan inte betala sin hyra. 

Josef hjälper henne med ett lån, och intygar att det är ”hederliga” pengar (Dik-
tonius 1940: 48). Genom detta antyds också berättelsens grundkonflikt; att Josef har 
stulit av sin arbetsgivare. Följande episod utspelar sig på hösten när Sussan söker upp 
Josef på hans arbetsplats för att berätta att hon har fått en anställning. Där får hon veta 
att Josef stulit tyg för att ge henne pengar till hyran, och att han sitter hos polisen: ”tet 
plir nok Khackola”, säger hans arbetsgivare Mosches, med andra ord fängelsedom i 
Åbofängelset Kakola (Diktonius 1940: 54). 

I den avslutande episoden planerar Sussan sitt besök hos Josef i fängelset, och 
hoppas på försoning med Mosches och på ett förestående giftermål.201 Här har den 
kommenterande berättarinstansen dragit sig tillbaka, och hans perspektiv smälter 
samman med Sussans. Hennes sorglöshet har ersatts med ett målmedvetet allvar. Be-
rättaren verkar anse att Sussan har klarat sitt mognadsprov: ”aldrig dör ungdomen av 
tre packor kläde” (Diktonius 1940: 57). Novellen har ett öppet, hoppfullt slut: ”Och tar 
hon ej och kysser närmaste lind mitt på dess svarta, fuktdrypande stam” (Diktonius 
1940: 60).

Den huvudsakliga handlingen är alltså kausalt samordnad, men det finns även 
några infällda episoder som inte har en kausal koppling till handlingsförloppet i 
 övrigt.202 En infälld episod utspelar sig när Sussan och Josef är på ett utekafé där några 
män har en uppgörelse, uppenbarligen gällande en växel. En man kastar fram ett pap-
per som de andra skriver under, och rusar sedan iväg. Känslan av plötsligt hot infin-
ner sig, och berättarjaget ger vare sig en kommentar eller en förklaring. Händelsen 
framstår som en mångtydig, öppen isolerad incident; ett exempel på hur händelser i 
en modernistisk berättelse inte alltid inordnas kausalt. 

Berättelsen består av två temporala strukturer, en cyklisk och en lineär. Den 
c ykliska dominerar, med ett visst slags episoder som återkommer med någon förskjut-
ning, och med centralt placerade nyckelscener.203 Genom detta skapas både rytm och 
tematisk fördjupning på ett sätt som är typiskt för modernistiskt berättande (Ørum 
1996: 221). Den andra strukturen är lineär, och följer Sussans växande erfarenhet av 

201 Josefs arbetsgivare Mosches är inte bara hans chef, utan också en fadersgestalt, vilket Mosches själv 
framhåller: ”Josef var ju som en son för mik, liper son” (Diktonius 1940: 54).

202 I en episod har en hund trasslat in sitt koppel under ett kafébord, och ” ylar av vanmäktig ilska” 
(Diktonius 1940: 46). Sussan lugnar ner hunden och hjälper den på så sätt att komma loss. Episoden 
kan ses som en nyckelepisod, miseenabyme, som förvarnar om Josefs kommande problem, och 
antyder att Sussan kan lösa situationen.

203 Den cykliska strukturen byggs upp genom anknytning till naturförlopp och genom upprepad 
hyllning till ungdomen och Sussan som en personifiering av den. Det börjar i den inledande 
meningen: ”skön är ungdomen; […] har inga planer, är bara sig själv” (Diktonius 1940: 29). Bilden 
återkommer senare: ”Och där kommer hon, ungdomen, Sussan, glittrar” (Diktonius 1940: 31). Likaså 
i det avslutande avsnittet: ”allt annat är strunt, bara ungdomen glittrar” (Diktonius 1940: 57).
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livets hårda villkor. Som ung och förälskad behöver man inte så mycket för att vara 
lycklig: ”hon – äter för sju och femtio på en automat, åker med spårvagnen och pro-
menerar ett litet stycke och sätter sig på en bänk och sjunker in i lyckan” (Diktonius 
1940: 44). På den linjära axeln uppstår och upprätthålls också berättelsens ambivalens. 
Livets ekonomiska realiteter hinner nämligen ikapp Sussan, och som arbetslös måste 
hon ta emot hjälp ifrån både Josef och Ebba, med moraliska dilemman som följd.204 
Josefs desperata stöld hos sin arbetsgivare är samtidigt det som slår lyckan i spillror, 
och Sussan oroar sig inför tanken att förlora Josef. 

Berättelsens mörkare tonarter, med fattigdom och utanförskap som främsta tema, 
motverkas av den återkommande lovsången till ungdom och oskuld. Det hoppfulla 
tonfallet modifieras dock av berättarens tvetydiga hållning: har ungdomen något fog 
för sin glättiga aningslöshet? Det cykliska tidsförloppet som inramas av våren – det 
spirande nya livets årstid – ger vid handen att slutet bör läsas som hoppfullt. Berät-
tarjaget anslår tonen, och beskrivningen av naturens växlingar stöder de växlande 
känslorna av livsglädje, lycka, bekymmer eller målmedveten hoppfullhet. Intrycket 
förstärks av de anaforiska upprepningarna och beskrivningarna av årstidernas väx-
lingar, ofta med personifikationer: ”solen löper i kapp med vattnet i rännstenen, och 
vinner, och slickar hennes fötter” (Diktonius 1940: 57).

Det är framför allt den språkliga gestaltningen och berättarrösten som fungerar 
annorlunda i ”Josef och Sussan” än i realistiskt berättande. Medvetandeflödet gestaltar 
en form av omedelbarhet, där disparata detaljer sammanförs i en icke-kausal ström av 
associationer och intryck. Språket är lekfullt och expressivt, med nyckfulla avvikelser 
och tankehopp.205 Höga och låga element blandas, och naturfenomenen kontrasteras 
mot stadslivets attribut: spårvagnar och vägglöss, modehattar och modekappor, Huf-
vudstadsbladets modenytt och biografernas filmstjärnor. 

Tankeflödet påminner om det slags modernism som exempelvis Virginia Woolf 
företräder. Som Ørum (1996: 216, 221) noterar, ställer Woolf den psykologiska ge-
staltningen – medvetandets mimesis – i fokus.206 I det språkliga flödet sammansmäl-
ter dess mimetiska funktion och en självständig estetisk funktion. De estetiskt-for-
mella sidorna är således en integrerad del av berättelsen och stöder gestaltningens 

204 Hyresvärdinnan Ebba representerar för Sussan både moderlig trygghet och kvinnlig frigjordhet. 
Ebbas livserfarenhet kontrasteras mot Sussans ”lantligt oskyldiga öron” (Diktonius 1940: 36). Ebba 
är en kvinna som ”tar vem hon vill, av pur kärlek” (Diktonius 1940: 37). Hon skrattar bort Sussans 
moraliska betänkligheter över de amorösa äventyren, och ger henne anstånd med hyran när hon blir 
arbetslös.

205 En musikalisk jämförelse vad gäller kompositionen leder i riktning mot jazzen, som bygger på långa 
tankeslingor och synkopiska växlingar, med ett dominerande tema som vävs in genom upprepningar 
och variationer (Fornäs 2004: 107).

206 Denna betoning skiljer Woolfs modernism från det modernistiska ideal som Alain Robbe-Grillet 
senare för fram i programskriften Pour un nouveau roman (1963¸ på danska På vej mod en ny 
roman 1965: 21–22, 27). Robbe-Grillets ”nya roman” tar avstånd från kausalitet och traditionell 
karaktärsteckning i berättandet. Istället betonas textens bokstavliga nivå.
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mimesis.207 Vädrets och årstidernas växlingar är deskriptiva element som samtidigt 
fungerar symboliskt: ”Så det blåser; starka vindar från syd-sydväst; man ryser i den 
genomblöta kappan; växlande molnighet, regnskurar; och i morron står man i mjölk-
butiken; småningom uppklarnande” (Diktonius 1940: 58). De djupast liggande sym-
bolerna hör samman med naturen: vattnet, vinden och träden. Vattnet återkommer 
både som regn och som tårar. Regnet symboliserar motgångar, men också livskraft 
och nya möjligheter.208 

Förutom den anti-auktoritära berättarrösten och det associativa språket är också 
den cykliska, episodiska strukturen och det öppna slutet modernistiska drag. Ändå 
har berättelsen enligt min läsning även drag som är gemensamma med realistiskt be-
rättande: en övergripande kausal samordning av händelser och en karaktärsgestalt-
ning med en mimetisk syftning. Detta till skillnad från följande novell, ”Standard” av 
Ralf Parland, vars handlingsförlopp upprepade gånger bryts innan det avslutats, och 
vars karaktärsskildring är både fragmentariskt och hypotetiskt, och i den meningen 
icke-mimetiskt. 

Avbrutet berättande i ”Standard”

Ralf Parlands novell ”Standard” (Dusch, 1934) kretsar kring två unga män, Bingo och 
Tudi, och Bingos flickvän Cyanita, och deras gemensamma restaurangkväll.209 Tematiskt 
anknyter berättelsen till dagdrivartraditionen. Den beskriver de unga männens vantriv-
sel i det borgerliga rollspel de förväntas delta i, som en kostym bland kostymer, och hur 
det uttrycks i deras sociala umgänge, och framför allt i deras relation till kvinnor.210

Berättelsen börjar med berättarens förklarande inlägg: ”Iris och Tudi hade aldrig 
sett varandra” (Parland 1934: 7). Efter att läsaren fått möta Bingo och hans flickvän 
Cyanita, som förbereder sig för ett restaurangbesök, förklarar jagberättaren att han 
inte känner Iris och Tudi, de är bara ”två grepp i luften”, och ”lika obekanta som de är 
för min blivande svärfars moster” (Parland 1934: 8). I nästa scen går en av dem, Iris, 
ensam och bostadslös längs en gata i Helsingfors. Iris är berättelsens mest gåtfulla ka-
raktär, möjligen arbetslös kontorist, och kanske av ryskt eller semitiskt ursprung. Hon 
verkar tillhöra storstadens skara av anonyma kontorister och biträden. Osäkerheten 
om hennes identitet är i själva verket ett av berättelsens ledmotiv: ”Hon hade någon 

207 Ordvalet är ofta knutet till lokalt språkbruk, som ”heteka” (järnsäng), och ”skakota knä”, och dessutom 
förekommer ordkonstruktioner av mera privat karaktär, som det ryskinspirerade ”nitschevåar sig” 
(Diktonius 1940: 29, 36, 59). Den språkliga infallsrikedomen skapar både närhet och humoristisk 
distans till karaktärerna.

208 Naturbeskrivningarna i ”Josef och Sussan” är mer dynamiska och mindre entydiga i sin könskodning 
än i kontorsromanerna. Fuktiga element som ”regnskurar” och ”molnighet” sammanställs med 
till exempel starka vindar, ord som symboliserar framåtsträvande kraft, inte svaghet och låghet 
(Bourdieu 1999: 44). 

209 Novellen har uppenbart inspirerats av brodern Henry Parlands roman Sönder (1932/1966). 
210 Sambandet mellan ”Standard” och den finlandssvenska dagdrivarlitteraturen från 1910-talet 

uppmärksammas av Agnes Langenskjöld i en recension av Dusch i Finsk tidskrift nr 4 1935. 
Dagdrivarromanerna analyseras av Arne Toftegaard Pedersen i Urbana odysséer (2007). 



 117 

liten tjänst: kontor eller försäljerska i ett varuhus. Kanske något än anspråkslösare: 
tidningskiosk eller knackkorvar. Hur som helst måste hon ha förlorat denna sin plats. 
Orsaken är mig obekant. Kanske försenade hon sig om morgnarna. Eller var det mera 
dramatiskt; misstänkt för stöld – naturligtvis oskyldig” (Parland 1934: 9). 

Iris känner sig overklig, och beskrivs de facto också som overklig. Här uppstår så-
ledes en metanarrativ glidning mellan karaktärens nivå och berättandets nivå. Iris är 
förkroppsligad overklighet, i narrativ mening. Berättarjaget framhåller hennes utan-
förskap, men också att hennes karaktär är ett hopplock av egenskaper som gör henne 
till ”ett slags martyr”, som ”vädjar till publikens medkänsla” (Parland 1934: 9). Hon, 
liksom de övriga karaktärerna, beskrivs ur ett manligt perspektiv: ”Hennes höfter och 
ben var väl skurna efter den rätta standarden för att undgå den banalaste kritik av det 
motsatta könet” (Parland 1934: 8–9).Trots den framträdande roll som hon inlednings-
vis har, försvinner Iris här ur handlingen, för att sedan dyka upp på slutet. 

Berättarjaget framställer sig som okunnig om de personer som ska befolka hans 
berättelse, och intrycket av slumpmässig konstruktion förstärks av återkommande 
 negationer och osäkerhetsmarkörer: ”säkert”, ”kanske”, ”Orsaken är mig obekant” 
(Parland 1934: 9). Genom sin ironiska och självkommenterande hållning tar berät-
tarjaget också avstånd från alla anspråk på diskursiv auktoritet.

Hela tiden signalerar berättelsen att det inte finns någon kausal ordning och att 
karaktärerna är slumpmässigt hopsatta. På så sätt gör berättarjaget narr av realistiskt 
berättande och läsarens förväntningar på ett sammanhållet handlingsförlopp. Han 
tycks säga att allt handlar om fabulering och ögonblickets infall, och att den litterära 
ordleken inte behöver någon auktoritativ samordnare. Den samtida kritikern Agnes  
Langenskjöld (1935: 259–260) menar att novellerna i Dusch utmynnar i ingenting: 
 ”ibland består väl just poängen i att bedraga läsaren på ett spännande moment han 
väntat sig […]”.211 Det är en rimlig iakttagelse, men läsaren kan också godta den nar-
rativa leken som en sådan. Berättelsen kan också liknas vid en jazzimprovisation som 
varierar några återkommande teman, med olika solister som interpunkterar berättar-
flödet. Langenskjöld är också kritisk mot novellens kvinnoporträtt, som hon ser som 
”beklämmande i sin funktionalistiska saklighet, i sin kalla analys [...]”. I själva verket 
framställs både kvinnor och män på liknande sätt: framför allt som driftsvarelser, som 
produkter av sin ”könsliga sinnlighet” (Parland 1934: 15).212 Perspektivet styrs av den 
manliga protagonisten och hans blick. 

211 Langenskjöld noterar likheterna mellan Ralf Parlands och brodern Henrys författarskap: ”den 
illusionslösa blicken för tomheten i livet”. Hennes slutomdöme om ”Standard” är relativt kritiskt, 
och hon anser att den pendlar mellan ”olidligt irriterande manér och en fängslande suggestivitet”. 

212 Samma slags kritik riktar Langenskjöld mot Henry Parlands Sönder (1933). Romanens karaktärer 
saknar intellektuell strävan, etik och idealitet, och instinktlivet betonas alltför starkt, menar hon. 
Stilen är sterilt resonerande och känslokall, ”en hyperintellektualism dränkt i alkohol” (citat enligt 
Stam 1998: 43). I sin novell använder Ralf Parland liknande berättartekniska grepp som i broderns 
roman: främmandegöring och besjälningsteknik. Ofta är det en kroppsdel som synekdokiskt 
uttrycker karaktärens eller berättarens tankar och känslor: ”kroppen fragmentiseras, kroppsdelar 
hypostaseras, människor objektifieras” (Stam 1998: 136–137, 233).
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Bingo beskrivs som en välbärgad ung man med svag karaktär för vilken åsikter är 
”allmän egendom som man utnyttjar efter behov” (Parland 1934: 14). Hans solida eko-
nomi ger honom status i umgänget. Hans flickvän Cyanita beskrivs å sin sida som en 
personlighet med en ”säregen frigjordhet i sina rörelser”, en sensuell kvinna med ”sin 
egen erotik”. Framför allt koncentreras beskrivningen på hennes läppar: ”raffinerade”, 
”fräcka” och ”lugna i sin stränga symmetri”, med ett leende som liknar en Buddhas 
(Parland 1934: 16). Ofta används negationer: hon är ”inte den gängse mannekängty-
pen”. ”Tro inte att Cyanita var någon lanolin- eller sulfodorprodukt” (Parland 1934: 
15–16). Den andra kvinnliga karaktären, Iris, är en ännu mer undflyende och gåt-
full karaktär. Hon framställs som Cyanitas motsats. Cyanita beskrivs som en modern 
jazzflicka som lever för stunden, en kvinna ur samma sociala krets. Iris är däremot 
en kvinna ur stadens anonyma folkmassa, en främling, men också en reflekterande 
person med både sårbarhet och integritet. Till deras sällskap ansluter sig även Tudi, 
en vän till Bingo.

Berättarjaget identifierar sig allra mest intimt med Tudi, som framstår som hans 
alter ego. I Tudis ironiska attityd återspeglas berättarjagets ambivalens när han betrak-
tar det sociala spelet på restaurangen: Cyanitas erotiska utstrålning och den ”obliga-
toriska stela restaurangattityden” hos Bingo (Parland 1934: 16). Inledningen signalerar 
att Iris och Tudi kommer att stå i händelsernas centrum, men istället glider de ur fo-
kus, medan Cyanitas och Bingos krogbesök hamnar i centrum. Ytterligare en relation 
introduceras i slutet av inledningsscenen: ”historien om köksan Persiljas kärlek till 
den urspårade kyparen Briljantinovitsch” (Parland 1934: 8). Alla dessa tre relationer 
kan var för sig bli berättelsens huvudmotiv, men slutligen är det Bingo, Cyanita och 
Tudi som blir de tre mest centrala karaktärerna.213 

Tudi betraktar människorna omkring sig som skissartade kopior av varandra, 
som ”funktioner av sina kläder och plånböcker” (Parland 1934: 17). Individerna är 
fångade i sina sociala roller: ”Dessa kläder […] hade för länge sedan kvävt människan 
i sitt inre” (Parland 1934: 11–12). Framför allt männen beskrivs som känslomässigt 
undernärda och substanslösa under sina ”ulstrar och byxveck”: ”Och när kläderna 
möttes, gick de undan för varandra” (Parland 1934: 11). De återkommande synekdo-
kiska beskrivningarna av människor som ”ulster”, ”standardiserad regnrock” eller ”grå 
filthatt” inbjuder till en bourdieusk läsning, som uttryck för habitus, en socialiserad 
kroppslighet (Parland 1934: 11, 13. 27).214 Beskrivningarna fungerar både symboliskt  
 

213 Den inledande fokalisatorn Iris försvinner ur handlingen i början när Bingo och Cyanita går på 
krogen. Hennes namn återkommer först i slutet, när Cyanita vill tala med berättarjaget om Iris och 
Tudi. Också Bingo och Cyanita som karaktärer förblir distanserat gestaltade.

214 I Sönder har bl.a. en grå filthatt en central funktion: ”Ljusgrå, med nervikta frambrätten och ännu 
ljusare band!” (Parland 1966: 202–203). Hatten representerar den manliga protagonistens okända 
rival eller dubbelgångare, och fungerar som en ingång i minnets labyrinter. Den symboliserar 
svartsjuka, osäkerhet och förvirring (Stam 1998: 258–259). Den redundanta upprepningen av 
klädesplagg som ulstrar och hattar används för att skapa fördröjningseffekter, men också för att 
förstärka berättelsens symboliska nivå. Effekten är mångtydighet snarare än tydlighet.
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och främmandegörande, som när Tudi blir ”medveten om ulsterns kantiga grepp om 
hans axel”, och [h]ela sitt jags inbyggdhet” (Parland 1934: 26). 

De unga kvinnorna och männen känner sig låsta i sitt habitus, i en borgerlig till-
varo där alla vaktar på varandra för att söka fördelar och försvara sin ställning. Män 
bygger sitt inflytande på nedärvda och socialt förvärvade tillgångar, medan kvinnor 
skapar sin ställning genom en strategiskt använd sexualitet. Ingen vågar visa vem de 
egentligen är, utan istället gömmer de ”sin ynkliga jag-smuts”, liksom Bingo, bakom 
en mask, ”[e]tt slags mimikry” (Parland 1934: 16). 

Restaurangmiljön fångar upp en sida av detta borgerliga habitus. Den är också ett 
slags undantagsmiljö där det sociala spelets regler förändras i takt med ökad berusning. 
På dansgolvet dominerar kroppens rytmiska rörelser över tankens logik, och Tudi iakt-
tar kritiskt hur restauranggästernas självkontroll upplöser sig medan en mer ursprung-
lig kroppslighet tar över: på dansgolvet ”ryckte de hala kropparna i rytmisk gnidning 
mot varandra”. De är inte längre ”funktioner av sina kläder och plånböcker”, utan har 
förvandlats till en ”inbördes frotterande, homogentrörlig massa” (Parland 1934: 17–18).215 

Berättarjaget har hela tiden varit närvarande som en ironisk och självreflexiv röst 
utanför handlingen. I slutet är berättaren dock plötsligt närvarande som en jagka-
raktär, som ”ett brunt standardfodral” bland andra (Parland 1934: 26). Berättarrösten 
markerar att han inte alls vet vad som händer under Tudis vandring genom natten, 
men föreställer sig ett eventuellt möte med en prostituerad. I det skedet bryter Tudi 
in, och hävdar med en ”avlägsen mikrofonröst” att han inte är någon litterär kon-
struktion. Tudi talar således till jagberättaren, trots att berättaren befinner sig utanför 
handlingen (Parland 1934: 27–28). Här sker en transgression mellan narrativa nivåer: 
den utomstående berättaren tilltalas av en karaktär. Berättelsen bryter mot mimetisk 
grundprincip, att berättandets nivå och handlingens nivå bör hållas isär (Bal 2004: 
272).216 Transgressionen leder fram till att jagberättaren blir fullt integrerad i hand-
lingen. Han dras in i ett samtal med Cyanita, som vill berätta vad som hänt Tudi och 
Iris.217 På väg till ett café träffar de båda på Tudi, som hälsar utan att stanna. Detta är 
ytterligare en av de många episoder som inte infogas kausalt i handlingen. 

Också efter detta fortsätter berättarinstansen att destabilisera den narrativa struk-
turen. Cyanitas berättelse om Tudi och Iris bryts än en gång, denna gång av kyparen 
Briljantinovitsch, som vill berätta sin kärlekshistoria. Inför detta mellanspel är det 
slut på berättarjagets empati, och han avspisar berättelsen som ”ansträngd reklam” 

215 Också beskrivningen av restauranglivet som styrt av sina egna lagar påminner om Henry Parlands 
Sönder. Som Stam (1998: 316–317) framhåller, är det sociala livets ”inverterade borgerliga hierarkier” 
i fokus. Restaurangkvällens händelser bör vare sig bli ihågkomna eller återberättade efteråt.

216 Även en jagberättare upprätthåller de narrativa nivåerna i ett realistiskt berättande, genom en 
åtskillnad mellan berättarjag och karaktärsjag (Krogh Hansen 2003a: 261).

217 Cyanita antyder på så sätt att Tudi och Iris känner varandra, trots att Iris inte förekommer i 
handlingen efter den inledande episoden.
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(Parland 1934: 29).218 Även om Cyanita efter denna utvikning får tillfälle att fortsätta 
sin redogörelse, får hon inte slutföra sin berättelse.

Läsaren lämnas med en syrlig berättarkommentar om att upplösningen blev ett 
filmplagiat: ”Det hade man ju kunnat förutspå” (Parland 1934: 29–30). Människorna 
lider av en sådan brist att de istället för äkta känslor ”griper till pigsentimentalitetens 
surrogat”, hävdar berättaren (Parland 1934: 31). I slutet konstrueras således ännu en 
övergripande narrativ nivå, där berättaren kommenterar och avvisar läsarens genre-
förväntningar. Berättarjagets metareflektiva kommentarer handlar om hur läsarens 
förväntningar ska bemötas. De flesta läsare vill läsa en melodramatisk kärlekshistoria, 
tycks berättarjaget mena. Men han gör motstånd mot en melodramatisk och harmo-
niserande avrundning. Istället lämnas läsaren med uppgiften att själv konstruera sin 
version. Varför fullföljs inte berättelsen? Berättarjaget hävdar sin rätt att vara otydlig 
och icke-auktoritativ, och vägrar att ta på sig rollen som allvetare. 

Berättandet pendlar även mellan en medkännande och sentimental attityd och en 
kylig och intellektuell attityd.219 Tudi reflekterar över sig själv i moraliska termer, men 
introspektion beskrivs som icke-önskvärd och omodern: ”Kanske Tudi var ett slags 
atavism, ett knippe förträngda känslor under klädernas garanterade attityd”. Hans 
känslor beskrivs negativt, som ”sentimental lava” (Parland 1934: 26–27). 

4.2  Mo d ernist i sk  k ar a ktärste ck ning

Den modernistiska berättelsen är metaforisk, medan den realistiska berättelsen i 
grunden är allegorisk genom att den syftar utöver sig själv, på en verklighet utan-
för, framhåller Per Krogh Hansen i ”Fra karakter (personlighed) til karakter (tegn)” 
(2003b: 314–316), där han jämför realistisk och modernistisk karaktärsgestaltning. Av-
ståndstagandet från psykologiskt sammansatt karaktärsteckning var ett framträdande 
drag hos den nya franska romanen, vars modernistiska estetik utveckats av Robbe-
Grillet (1965: 21–22, 27). Han tar helt avstånd från karaktärer med individualitet och 
en personlig historia, och betonar istället textens bokstavlighet, och den omedelbara 
närvaro som berättelsen förmedlar. Det är således just det realistiska berättandets al-
legoriska karaktär som Robbe-Grillet reagerar mot, om man utgår ifrån Krogh Han-

218 Briljantinovitsch vidhåller det rörande i att ”två tjänsteandar” finner varandra (Parland 1934: 29–
30). Han blir på nytt avvisad, men i nästa stund ber berättarjaget om ursäkt, återigen utan kausal 
förklaring. Återigen finns här en parallell till Sönder, där en hovmästare har den dubbla rollen som 
lakej och övermänniska, men också rollen som löjlig friare (Stam 1998: 325). Här är motsvarande 
figur, kyparen Briljantinovitsch, den olyckliga älskaren i sitt eget kärleksdrama.

219 Motsättningen mellan idealbild – eller litterär bild – och verklighet gestaltas i Henry Parlands Sönder 
som en sammanblandning av erotiska objekt, noterar Stam (1998: 304–305, 310). Den manliga 
protagonisten försöker återskapa minnet av den åtrådda unga kvinnan, men blandar samman det 
personliga och äkta i sina minnen med opersonlig kyla, och olika kvinnors ansikten glider samman. 
Han vet inte heller vem han själv är. Relationen slutar i kontaktlöshet; den är en maktkamp som 
förblir oavgjord. Så är det också i ”Standard” – kampen om kärleken förblir oavgjord, och berättelsen 
utmynnar i ingenting.
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sens beteckningar. En berättelse som inte berättar en historia blir snarast en metafo-
risk bild.

Inom modernismen finns dock stora variationer vad gäller förhållningssättet till 
traditionell handling, mimetisk gestaltning och karaktärer. Allegorisk karaktärsskild-
ring är i själva verket vanligast också i modernistiska berättelser. I ”Josef och Sussan” 
uppfattar jag karaktärerna som allegoriska medan ”Standards” karaktärer är metafo-
riska. I ”Standard” gestaltas karaktärerna inte som psykologiskt sammanhållna per-
sonligheter, utan representerar förhållningssätt, sociala roller eller livssituationer – för 
habitus, med Bourdieus begrepp. 

I avhandlingen har jag diskuterat de roller som kvinnliga karaktärer traditionellt 
tilldelas i realistiskt berättande, och hur de underordnas ett harmoniserat slut. Så sker 
exempelvis med de kvinnliga sidokaraktärerna Eva och Lisa i Stålets sång, som helt 
förlorar sin individualitet när de inordnas i den manliga protagonistens berättelse. 
Kanske den undflyende gestaltningen av kvinnorna i ”Standard” kan ses som en reak-
tion mot den underordning av det kvinnliga som av tradition funnits i litteraturen? 

Att karaktärerna i ”Standard” aldrig lämnar skissblocket innebär att också Iris och 
Cyanita behåller sin obestämbarhet och sin rörlighet. De  undgår kvinnorna det öde 
som drabbar sidokaraktärerna Eva och Lisa i Stålets sång, att inordnas i någon annans 
berättelse. Å andra sidan definieras de helt genom den manliga protagonistens blick, 
och ofta genom negationer, och deras diskursiva utrymme är mycket begränsat.220 

Samtidigt bör man även beakta att samtliga karaktärer i ”Standard” underordnas 
ett annat syfte än det mimetiska. Karaktärerna presenteras genomgående som kli-
chéer; de är konstruktioner som berättaren fogar ihop utgående från melodramatiska 
filmer han har sett, och deras kärlekshistorier blir inte slutförda, trots berättarens löf-
ten. Berättarjagets vårdslösa, obekymrade tonfall kontrasterar mot den högtravande 
känslosamma stilen, och skapar en parodisk och ironisk effekt. 

Den frigjorda berättarhållningen i ”Standard” formar berättandets alla nivåer. Be-
rättandet växlar abrupt mellan intimitet och distans, mellan melodrama och ironi, 
mellan inlevelse och metafiktiva kommentarer. Genom det absurdistiska och asso-
ciativa tankeflödet, genom gäckande detaljer och plötsliga utspel sätts den kausala 
ordningen ur funktion, och istället aktualiseras själva berättandets handling. Genom 
att markera att den här historien är helt improviserad, bjuder berättarrösten in till en 
gemensam lek som kan avbrytas när som helst, istället för att betvinga läsaren att tro 
på fiktionen. 

4.3  B er ättar instans en  s om mo d ernist i sk  g r änsmarkör 

Både ”Josef och Sussan” och ”Standard” förhåller sig självreflexivt och antiauktoritärt 
till sin egen aktivitet, på modernistiskt vis, och båda tematiserar den unga männis-
kans livslust och utsatthet, om än på mycket olika sätt. De ljusa stråken växlar med 

220 Karaktärerna kan också tolkas som ironiska iscensättningar av ”kvinnlighet”.
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mörkare under toner, och i detta växelspel har de narrativa förskjutningarna och upp-
repningarna en central funktion.

Att den modernistiska litteraturen utvecklar alternativa sätt att förhålla sig till ka-
raktärsgestaltning syns framför allt i de parodierade och typifierade karaktärerna i 
”Standard”. I det slags modernism som ”Josef och Sussan” representerar, påminner 
karaktärsteckningen mer om den realistiska, med en strävan till psykologisk sam-
mansatthet och mimetisk trovärdighet. När det gäller kronologi, framträder det mo-
dernistiska förhållningssättet tydligt i de två berättelserna, men på olika sätt. ”Josef 
och Sussan” domineras nämligen av ett cykliskt schema, medan ”Standards” struktur 
är avbruten, ”disruptiv”. 

Det modernistiska berättandet ställer en rad relevanta frågor om vad berättande, 
konst och verklighet är. Dess berättarteknik är ett sätt att undersöka makthierarkier 
och lyssna efter tystade röster i etablerade berättarformer och diskurser. Modernis-
mens antimimetiska programförklaringar till trots är det dock inte möjligt att fri-
koppla berättandet från mimetiska strävanden. Som Christopher Prendergast noterar 
i The Order of Mimesis (1986: 6–7), är en helt autonom text snarast ett tankeexperi-
ment som har begränsad konstnärlig kraft. Varje berättelse upprättar nämligen hie-
rarkier, och genom det kommer något perspektiv att dominera över andra möjliga 
perspektiv. Varje berättelse är dock också ett öppet betydelsesystem som är tillgängligt 
för nya läsningar.

Den mimetiska ordningen sätts ingalunda helt ur spel i ”Josef och Sussan” och 
”Standard”. Novellernas berättarinstans förhåller sig hela tiden till läsarens mimetiska 
förväntningar, som kommenteras genom ironiska kommentarer och disruptiva ut-
spel. ”Josef och Sussan” kan mycket väl läsas som mimetiskt berättande, trots dess 
narrativa språng och syntaktiska brott. I ”Standard” är det däremot inte bara berät-
tarinstansens auktoritet som ifrågasätts, utan även det realistiska berättandets kausala 
ordning och dess psykologiskt sammansatta karaktärer. ”Standard” är därför den av 
de två novellerna som mest radikalt förverkligar autonomiestetikens program.
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I föregående kapitel analyserade jag det modernistiska berättandet i några finlands-
svenska noveller, i syfte att kontrastera realismens och modernismens narrativa 
former. Analyserna lyfter fram den modernistiska berättarinstansens självreflex-

iva, rörliga och antiauktoritativa hållning till den egna diskursiva rollen – i kontrast 
mot den realistiska berättarinstansen med dess fasta, auktoritativa position. Jag beto-
nar berättarinstansens position, eftersom den är så central för den realistiska berät-
telsens kausala ordning. Som jag visade i kapitel två, ”Kontorsskildring i ett realistiskt 
modus”, medför berättarkontrollen i det realistiska berättandet även en harmonise-
rande tendens. Jag framhöll även att berättelsens dissonanser behövs. I analyserna be-
tonade jag det realistiska berättandets mångstämmighet, som innebär att berättelsen 
alltid härbärgerar olika perspektiv. Genom berättelsens mångstämmighet gestaltas ett 
samspel mellan olika röster, ett betydelsespel som härrör ur verklighetens mångfald.

I detta kapitel återvänder jag till realismen, och lyfter särskilt fram dess karaktärs-
gestaltning och den realistiska berättarinstansen – dess förskjutningar och narrativa 
spänningar, som leder till att berättandet krackelerar. Jag lyfter fram tre noveller som 
handlar om kontors- och affärsanställda kvinnor. En av novellerna, ”Gideon Lund-
ströms frimärken”, är skriven av Margit Niininen (Sökare och syndare 1931), medan de 
två övriga är skrivna av Ingegerd Lundén, ”Deklaration” och ”Ett småstadsöde” (Barn, 
kvinnor och tjänstefolk 1937). Som ett bärande tema framträder den självförsörjande 
kvinnans sociala utsatthet, men också relationen mellan kvinna och man. 

I den realistiska berättelsen inordnas karaktärerna och deras röster i ett kausalför-
lopp, vilket alltid innebär en hierarkisering av något slag. Protagonisten eller prota-
gonisterna har i allmänhet ett tolkningsföreträde, medan sidokaraktärerna tilldelas 
en stödjande funktion. Om berättelsen drivs av en stark harmoniserande tendens, 
minskar sidokaraktärernas diskursiva utrymme, och därmed även deras psykologiska 
nyansering. 

V
Krackelerande realism
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I analyserna undersöker jag samspelet mellan text och undertext, mellan den 
kausalt samordnade berättelse som berättarinstansen driver och de dissonanser som 
framträder genom berättelsens underordnade röster. Jag visar hur underordnade rös-
ter ifrågasätter berättarinstansens diskursiva auktoritet, och hur det leder till att den 
realistiska berättelsen krackelerar.221 Som jag tidigare framhållit, är en fullständig har-
monisering av den realistiska berättelsens röster inte möjlig, och inte heller önskvärd. 

5 . 1  Mångstämmig het  o ch  d et  b orger l iga  r ummets  und er texter 

Gestaltningen av en karaktär styrs alltid av dess funktion i berättelsen; en del karak-
tärer är med nödvändighet mer dynamiska och psykologiskt komplexa, medan andra 
är mer typifierade. Det är givet att sidokaraktärerna är mer typifierat framställda än en 
protagonist; ett faktum som jag framhåller i fråga om de kvinnliga sidokarak tärerna i 
Stålets sång. För karaktärsskildringen gäller dessutom att protagonisten vanligen har 
berättarinstansens solidaritet på sin sida, även om det inte alltid är fallet. Trots karak-
tärernas olika funktion i den realistiska berättelsen utgår många tolkningar ändå från 
att det realistiska berättandets alla karaktärer ska vara sanna i psykologisk mening. 

Den klassiska realismteorin hos Georg Lukács utgår inte alls från individens psy-
kologiska trovärdighet, utan från samhället och dess olika människotyper. Realismen 
speglar ”objektiva tendenser i samhällsutvecklingen, ja i hela mänsklighetens utveck-
ling”, menar han, och betonar karaktärsgestaltningens uppgift i sammanhanget. Det 
realistiska berättandet ska ”skapa typer” med tidstypiska drag för samtida individer, 
deras förhållanden och hur de agerar (Bjurman 1975: 133, 124). 

Det är en paradoxal förväntan att det det realistiska berättandets karaktärer ska 
vara typmässigt representativa för sin samtid, samtidigt som de är unika och sam-
mansatta personligheter, och därmed trovärdiga också i psykologisk mening. Inte de-
sto mindre är det ett krav som i allmänhet riktas mot realismen. Det resulterar i en 
ständig balansgång mellan å ena sidan karaktärens funktion i handlingsförloppet, och 
å andra sidan karaktärens självständighet (Krogh Hansen 2003b: 313). 

I föreliggande analyser undersöker jag hur karaktärernas psykologiska och typ-
mässiga trovärdighet hanteras i de tre novellerna ”Deklaration”, ”Gideon Lundströms 
frimärken” och ”Ett småstadsöde”. Jag analyserar framför allt hur psykologisk kom-
plexitet hos protagonisten gestaltas, men också i vilken mån sidokaraktärerna ge-
staltas på ett psykologiskt nyanserat sätt. Det sker med utgångspunkt i berättarin-
stansen, och hur denna växlar mellan en intim och en distanserad berättarposition. 
Den intima positionen skapar förutsättningar för psykologisk spänst och i bästa fall 
psykologisk trovärdighet, medan den distanserade positionen ger typmässiga ge-
staltningar. 

221 Jag använder ”krackelera” på ett annat sätt än Barthes. Han talar om att göra den realistiska, ”läsbara” 
texten ”skrivbar” genom att skingra dess betydelser: ”Att analysera steg för steg är att kra[c]kelera 
texten istället för att sammandra den” (Barthes 1975: 20). 
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Den mest intima berättarinstansen finns i ”Deklaration” med dess nära identifika-
tion med protagonisten Birgitta, som är berättelsens enda karaktär. Den är monolo-
gisk i den meningen att det narrativa förloppet genomgående följer protagonistens 
fokalisering och hennes inre tankeförlopp i fri indirekt diskurs. Den avgörande mång-
stämmigheten uppstår via återblickar, där utomstående röster bryter igenom. 

I de två andra novellerna finns en markerad distans mellan berättarinstans och 
protagonist. I ”Gideon Lundströms frimärken” växlar fokaliseringen mellan arbets-
kollektivet och protagonisten Gideon. Berättarrösten är kollektiv, med Lansers be-
grepp (1992: 21).222 Berättarrösten närmar sig Gideon på ett intimt iakttagande, till 
synes neutralt sätt, men distanserar sig efterhand från honom genom en allt mer iro-
nisk attityd. Den mest distanserade berättarinstansen finns i ”Ett småstadsöde”, där 
berättelsen följer protagonisten Elsa under flera decennier. Distansen är framför allt 
temporal, men samtidigt finns också en ökad psykologisk distans. Berättelsens hand-
ling utvecklas i en entropisk riktning, mot ett tilltagande sönderfall, och samtidigt 
ökar den psykologiska distanseringen, medan berättaren träder fram allt tydligare. I 
slutet står berättaren ensam kvar när protagonisten försvunnit ur bilden.

Analyserna lyfter fram de dissonanser som uppstår i karaktärsgestaltningen, och 
som leder till berättandets krackelering i de tre novellerna. Jag återkopplar till frågan 
om diskursivt utrymme, och fokuserar i slutsatserna framför allt på hur tolkningsfö-
reträdet förskjuts under berättelsens gång.

Personligt bokslut i ”Deklaration” 

Av de tre novellerna är det ”Deklaration” (Barn, kvinnor och tjänstefolk 1937) av 
 Ingegerd Lundén som är mest konsekvent i sin kausala uppbyggnad. Den har också 
den mest intima berättarrösten, som genomgående följer protagonistens fokalisering. 
Den heterodiegetiska berättarinstansen följer en enda karaktär, protagonisten  Birgitta 
Bergner, inom en strikt avgränsad rumslig och temporal ram: en kväll när hon gör 
sin skattedeklaration hemma vid köksbordet. I den tillbakablickande framställningen 
reflekterar hon över sin livssituation efter ett år som kontorsanställd. 

Birgittas vardag beskrivs i ett snabbt parataktiskt tempo: ”Klockan halv åtta steg 
hon upp varje dag. Morgontoaletten gick enligt ett bestämt schema för att kaffet inte 
skulle koka över. Det drack hon stående vid det lilla diskbord, som upptog nästan 

222 Lanser benämner tre typer av berättarröster, “authorial”, “personal” och “communal voice”, och för 
min del har jag stannat för de svenska översättningarna auktoritativ, personlig och kollektiv röst. 
Begreppet “authorial” har visat sig svåröversatt till svenska. Alternativ som ”auktoritär”, använt av 
Maria Österlund i Förklädda flickor (2005: 158), och ”författarskapets röst”, använt av Mia Franck i 
Frigjord oskuld (2009: 66), uppfattar jag som missvisande. Som Clas Zilliacus har påpekat, anger 
översättningen ”auktoritativ” visserligen avsändartyngd, och avviker på så sätt ifrån Lansers term 
“authorial”, som anger avsändarpunkt och omfång. Men avsändartyngd är det som också Lanser 
avser när hon analyserar hur kvinnliga berättarröster legitimeras i relation till en patriarkal litterär 
tradition. Hon framhåller nämligen den auktoritativa rösten som en könsneutral förklädnad för 
berättaren, till skillnad från den personliga rösten, som för sin del kan användas när den enskilda 
kvinnans perspektiv betonas, utan provokativa anspråk på allmängiltighet (Lanser 1992: 6–7, 15). 
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hela kokvrån. Så rusade hon i väg till kontoret” (Lundén 1937: 154–155). Arbetsdagens 
rutiner inramas av ett givet klockschema: ”Klockan tolv gäspade hela kontoret, rusade 
till tamburen, och lämnade arbetet för en timme. […] Och så började det om igen 
klockan ett och gäspade för andra gången klockan fem, när arbetet för dagen var slut.” 
Efter arbetet ”gällde det nästan alltid att äta middag, ibland blev det inte av. […] I 
säng för att orka nästa dag igen.” Här finns gott om synkrona, visualiserande element; 
”Skrivmaskin, kolpapper, kopior” och ”strumpstoppning, småtvätt, en bok”.

Berättarrösten håller sig nära Birgittas tankeflöde. I sitt inre samtalar hon med 
fastern som är hennes tidigare hyresvärdinna, med arbetskamrater och vänner, och 
med sin egen kritiska inre röst. Det är denna interfoliering av olika röster som skapar 
berättelsens mångstämmighet. Det konsekventa perspektivet förstärker intrycket av 
Birgitta som en psykologiskt nyanserad och trovärdig protagonist.

Birgittas tankar kretsar kring lönearbetet, och hur nöjd hon känner sig över att inte 
längre kunna anklagas för att ligga någon annan till last. Snabbt följer dock bittra tan-
kar om det höga pris hon fått betala för att köpa sig ett existensberättigande: ”lugnet 
för morgondagen, friheten, friheten!” (Lundén 1937: 152) Hon har drömt om att bli 
författare, men drömmarna har hon nu fått lägga åt sidan för att kunna försörja sig. 

Det visar sig att valet inte skett utan påtryckning. I sitt minne återkallar Birgitta de 
kritiska rösterna som omger henne, fasterns och vännernas. Hon innesluter dem som 
motröster i sin egen diskurs. På så sätt uppstår mångstämmighet, trots det övergripan-
de perspektivets subjektivitet. Den återkallade dialogen visar hur fastern, som också 
var Birgittas hyresvärdinna, tvingat fram hennes beslut att söka sig ett lönearbete. Ett 
av samtalen med fastern väcker fortfarande starka känslor: ”Hon skulle inte glömma 
att hon, Birgitta, fått bli student, och så magister till på köpet.” När Birgitta svarar att 
hon studerat på skuld och betalat hyra för rummet, hugger fastern till: ”Skuld och 
skuld – när tror du att den blir betald – så som du lever, […] skriver bara böcker som 
ingen läser” (Lundén 1937: 158–159). Fastern hänvisar till borgerliga värden som nytta, 
flit och sparsamhet. Hon kräver att brorsdottern lämnar sitt litterära skrivande för att 
istället hitta en försörjning som yrkeskvinna, trots att Birgitta själv anser att det också 
finns andra valmöjligheter. 

Fastern är den borgerliga respektabilitetens röst, som effektivt brorsdottern i hen-
nes sociala underläge (Skeggs 1999: 9). Att vara respektabel är ett krav för att Birgitta 
ska kunna försvara sin plats i den borgerliga krets som fastern tillhör. För hennes 
del leder det dock samtidigt till att hon förlorar sin ställning i en annan social grupp 
hon hellre vill tillhöra. Vänkretsens sociala regler utgår från en miljö med gott om 
ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital, och tar inte några hänsyn till att Birgitta 
nu måste förtjäna sitt eget uppehälle. För att kunna försörja sig har hon lämnat sina 
författarambitioner och samtidigt också sitt sociala sammanhang. Här används alltså 
en omvänd kausalstruktur (Holmgaard 1996: 149).

Brytpunkten i berättelsen kommer när bitterheten tar överhanden: ”nu skrev hon 
inte mer, hon var slut. Och det var tjänstens, pliktens, lönens fel!” Hon frågar sig om 
man verkligen måste ”döda halva sitt jag” för att försörja sig. Tidigare hade hon ju 
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inte heller svultit ihjäl och hon hade levat, ”om också med den känslan att hon inte 
riktigt hade rätt till det […].” Bakom de trötta tankarna ligger en fråga om hennes 
eget värde: ”Var det lika för alla månntro, eller var det bara hon, Birgitta Bergner, som 
inte orkade, inte dugde?” (Lundén 1937: 154–156) Med självanklagande ironi tänker 
hon att hennes riktiga jag nog inte är författaren Birgitta, utan ”dagens hjältinna med 
deklarationsblanketten […]” (Lundén 1937: 161). 

Med lönekolumnen framför sig intalar hon sig att hon gjort ”en rejäl affär”, men 
självföraktet lyser igenom. Mer än så är hon inte värd: ”Du var en grund brunn, och 
nu är du utgrävd”, säger hon till sig själv. ”Du lyckades skriva tre böcker, som blott ett 
fåtal läste” (Lundén 1937: 155–156). Efter ett år som kontorist har författardrömmarna 
förvandlats till kvällsläsning av enkla underhållningsromaner, och vännerna från förr 
ser henne som en svikare när hon håller i sina slantar, och kräver tillbaka det hon lånat 
ut: ”mina pengar behöver j a g ” (Lundén 1937: 160). Ironiskt och självkritiskt tänker 
Birgitta att hon bara lever för sina pengar: ”den penningförtjänande pliktmänniskan” 
(Lundén 1937: 157). Den ironiska självkritiken delar Birgitta med de kvinnliga prota-
gonister som jag tidigare lyft fram i kontorsromanerna.

Självkritiskt frågar hon sig huruvida hon har valt rätt, och om inte priset för den 
nyvunna respektabiliteten är för högt. Den tidigare vänkretsens livsstil och umgäng-
essätt är inte längre hennes, och hon känner sig inte hemma bland dem. Efter en 
avslutad skattedeklaration och självuppgörelse konstaterar Birgitta ändå med stärkt 
självförtroende att hon har gjort ett gott arbete. Hon är en modern yrkeskvinna, själv-
ständig och stolt, men också utlämnad åt ett nytt slags ensamhet.

Relationshaveri i ”Gideon Lundströms frimärken”

Margit Niininens novell ”Gideon Lundströms frimärken” (Sökare och syndare 1931) 
utspelar sig till största delen på engrosfirman Copp & Söner, med den medelålders 
bokhållaren Gideon Lundström som protagonist. Han har två framtidsdrömmar: att 
köpa ett eftertraktat frimärke, och att gifta sig med fröken Adolfsson på kontoret, och 
båda drömmarna förverkligas under berättelsens förlopp. Inledningen uppehåller sig 
vid Gideons hemliga förälskelse. Stoltheten hindrar honom från att uppvakta fröken 
Adolfsson, men istället vässar han hennes blyertspennor, ovetande om att hon och de 
andra arbetskamraterna skrattar åt honom. 

Berättelsen uppehåller sig i hög grad vid Gideons person, och han är den hu-
vudsakliga fokalisatorn. Ändå är det inte han, utan det unga kontorsbiträdet fröken 
Adolfsson som är berättelsens främsta aktör. Det är hon som tar initiativ, och som 
driver händelserna framåt. Gideon däremot är övervägande passiv. Det skvaller som 
cirkulerar på arbetsplatsen om Gideons person förmedlas som ett slags kollektiv bild. 
Hans närmaste förman, äldre bokhållaren, beskriver Gideon som ”iögonenfallande 
obetydlig”, och hans närmaste kollegor gör sig lustiga över honom. Han beskrivs vi-
suellt närgånget: först den magra kutryggiga gestalten med långa armar, sedan det 
gråbleka ansiktet, den röda näsan och glasögonen. Också detaljer i hans klädsel be-
skrivs: ”hans blankslitna byxor”, ”fransiga ärmar” och ”hans lindrigt rena skjorta och 
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fläckarna på hans rockuppslag” (Niininen 1931: 65). Å andra sidan beskrivs han som 
”ordentlig och oförvitlig i tjänsten”.223 Berättarinstansen väver ihop arbetskamraternas 
nedlåtande synpunkter med förklenande kommentarer. Det huvudsakliga intrycket 
är att Gideon helt saknar egenskaper som man kan beundra. Förhållningssättet är iro-
niskt, men innehåller också ett slags distanserad empati. Gideons lågmälda förtvivlan 
kommenteras nämligen inte bara ironiskt, utan ibland också med en viss inlevelse.

Som jag nämner i kapitel tre, ”Berättandets etos i realistiskt kontorsskildringar”, 
uppfattas kontorsarbetet inom vissa manlighetsdiskurser som en syssla för veklingar, 
eftersom det inte ställer några krav på fysisk styrka (Conradson 1988: 204).224 Bland 
manliga kroppsarbetare har skrivbordsarbetet uppfattats som en feminin miljö. Den 
manliga kontoristen är enligt en sådan kritisk manlighetsdiskurs lojal mot sin arbets-
givare, utan att få någonting i retur. Medelklassmannen har sålt både sin själ och sin 
arbetstid, men är ändå lika egendomslös som arbetaren, och därför lever han med en 
ständig känsla av utsatthet och oro (Conradson 1988: 44). Gideon passar in på den 
beskrivningen: kutryggig, tystlåten och inkapslad i sin egen inre värld. Hans habitus 
uttrycker kraftlöshet och oförmåga att hävda sin manlighet. 

I avsnittet ”En ’riktig man’ på kontoret” undersökte jag manlighetsdiskursen i Stå
lets sång utgående från Bourdieus analys av manlighet och kvinnlighet. Män sociali-
seras till självhävdelse, till kontroll över det offentliga rummet och dess symboliska 
kapital, noterar Bourdieu (1999: 66–67). Mannens heder är dock instabil, och måste 
ständigt försvaras inför både manliga och kvinnliga utmanare. Om en man inte klarar 
det, tillskrivs han ”kvinnliga” egenskaper som mjukhet och böjlighet, och uppfattas 
som en vekling eller stackare. Gideon är en sådan man. Som litterär karaktär motsva-
rar han populärlitteraturens stereotypa bild av den bleksiktiga, kutryggiga bokhålla-
ren, en lågstatuskaraktär med drag av anti-hjälte eller narr (Conradson 1988: 65). När 
Gideon får en befordran undrar arbetskamraterna hur ”den där bortkomna drullen” 
kunde få den eftertraktade tjänsten.

Fröken Adolfsson är för sin del en flirtig ung kvinna, kvick och charmerande 
men också manipulativ. Intrycket förstärks av att hon enbart skildras utifrån, via 
utomstående omdömen: ”Det var en pigg och vaken flicka, lilla fröken Adolfsson. 
[...] Och hon var rapp och flink, tyckte chefskapet. Och täck – menade herrarna. 
Örfilstäck – tillade äldre bokhållaren” (Niininen 1931: 69). De manliga blickarna är 
riktade mot fröken Adolfsson och deras tal filtreras genom hennes fokalisering, vil-
ket visar att hon är medveten om deras uppmärksamhet och beredd att använda den 
till sin fördel. När Gideon så blir befordrad, bestämmer hon sig för att göra honom 
till sin försörjare, och riktar alla sina förförelsekonster mot honom. Underordnade 
kvinnor är hänvisade till informell maktutövning, noterar Bourdieu (1999: 65), och 
det är så fröken Adolfsson agerar. Som kvinna utan eget kapital använder hon sig av 

223 Den liknar det som Lanser kallar “communal voice”, en kollektiv berättarröst (Lanser 1992: 15).
224 Manliga kontorister beskrivs ofta som bleksiktiga bokhållare med ”feminina” drag, eller som 

ensamma, kutryggiga kamrerer. Även manliga chefer på mellannivå är ofta karikerat beskrivna, 
som kontrast mot män i högre chefsposition (Conradson 1988: 64, 204).
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list och förförelse i relation till Gideon som en resursstark man, som har potential att 
garantera hennes försörjning på sikt.

Gideons befordran leder till ett nyvaknat intresse för hans person. Han har plöts-
ligt blivit attraktiv som en möjlig äktenskapspartner, och fröken Adolfsson gör sig inte 
längre lustig över hans person. Istället vill hon på alla sätt vara honom till lags: ”hon 
vippade på stjärten och kvittrade och pratade i ett. Hon var en klok flicka – hon vis-
ste att rätta sig efter förhållandena” (Niininen 1931: 84). Den unga kvinnan agerar nu 
strategiskt, och berättarinstansen följer hennes målmedvetna manövrer, som slutligen 
leder till att hon blir Gideons hustru. Hon utövar ”subversiv makt i ett symboliskt un-
derläge”; i brist på direkt makt använder hon sin charm (Bourdieu 1999: 45–46). När 
hon väl har lyckats få Gideon som sin försörjare är hon dock inte längre manipulativ. 
Som fästmö och hustru blir hon först en ”söt brud”, och sedan går hon aktivt in i sin 
roll som nybliven hustru. Hennes agerande befäster dock i sin tur Gideons osäkerhet 
inför det kvinnliga.

Som Gideons fru har fröken Adolfsson blivit en hemmets ängel, så som Virginia 
Woolf kallar den borgerliga gifta kvinnan. Hon verkar vara tillfreds, och allt tyder på att 
hennes yttre och inre föreställningar befinner sig i balans. Hon är aktiv på berättelsens 
plan, i sin sociala roll, men samtidigt distanseras berättarinstansen allt mer från henne. 
Hon förlorar allt mer sina konturer, och hennes röst tystnar. Gideon å sin sida gestal-
tas genomgående som hopsjunken och kraftlös, med svaghetens ”feminina” attribut, 
om man följer Bourdieus analys av språkets genuskodning (Bourdieu 1999: 26). Allting 
hänger på brudgummen Gideon, hans lånade frack och hans alltför långa byxor.225 Själv 
noterar han inte sitt yttre, eftersom han är upptagen av sin inre konflikt inför äktenska-
pet och dess vardag. Trots att han för ”sina drömmars flicka” till altaret, och trots att han 
får ”ett underbart litet hem och en underbar liten hustru” känns allt overkligt. 

Under mellankrigstiden gällde det borgerliga äktenskapsspelets regler. Kvinnan 
var ekonomiskt och socialt beroende av sin man, och hans uppgift var att fungera 
som försörjare och beskyddare. Han var familjens överhuvud, och därför var det även 
han som skulle ta initiativet vid kärleksvalet.226 Det gjorde också att den kvinnliga 
rollen i relationsspelet var svårhanterlig. I första hand förväntades kvinnan inta en 
passiv roll, men samtidigt måste hon påkalla mannens intresse och göra sig tillgänglig 
för honom. Som Jonsson noterar, innebar det traditionella borgerliga äktenskapet att 
vare sig kvinnor eller män kunde handla efter sin egen vilja, vilket också försvårade 
möjligheterna till en genuin kärleksrelation (Jonsson 2001: 72, 105). 

För Gideon och hans unga hustru leder det borgerliga äktenskapsspelet till en 
olycklig början på den äktenskapliga samvaron. De känner inte varandra, och vet inte 
hur de ska förhålla sig till den gemensamma vardagen när de väl är gifta. Både Gideon 
och hans hustru är i någon mening utlämnade åt händelser de inte kan styra över. För 

225 Angående kläder som uttryck för social status, se kapitel tre, ”Berättandets etos i realistiska 
kontorsskildringar”.

226 I vissa fall kan kvinnliga karaktärer inta en manlig position genom att agera i en socialt aktiv roll, 
noterar Jonsson (2001: 105).
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Gideons del leder äktenskapet med fröken Adolfsson inte till ett stärkt självförtroende 
i förhållande till de manliga arbetskamraterna. Kanske hon främst representerar den 
”plats” han behöver i Irigarays mening (1993: 62). 

Gideon överväldigas av sin oförmåga att förstå sin hustru, hennes behov och för-
väntningar. Det är som om han inte kunde se henne som en person. Han vet bara att 
han vill ”äga” henne, och ser henne som en detalj i sin egen dröm. Gideon är känslo-
mässigt hämmad och behöver en människa som både utmanar och bekräftar honom. 
Han är det Bourdieu (1999: 63–64) kallar en änkans son, en man som inte frigjort sig 
från sin nära relation till sin mor, och som därför upplever kvinnan som både lock-
ande och hotfull. Han tänker på fröken Adolfsson som en eftertraktansvärd trofé, 
liksom det frimärke han köper till sin samling.227 Men när han väl är gift vet han inte 
vad han ska ta sig till med sin hustru. Han har den manliga driften att äga, men kan 
inte försvara sin manliga heder, och därför uppfattas han som en stackare (Bourdieu 
1999: 66–67).228 

Slutligen vet Gideon inte själv hur han ska hantera sin egen roll som äkta man. 
Han har inga föreställningar om hur deras liv tillsammans ska se ut. När den unga 
kvinnan inte längre är ett drömföremål utan ett aktivt, vardagligt subjekt i Gideons 
värld, förlorar hon sin attraktion i hans ögon. För Gideon var det lustfyllt att drömma 
om den unga kvinnan, men med sin fysiska närhet väcker hon enbart hans motvilja. 
Hon blir ”en knubbig och fladdrande liten varelse”, som kräver hans uppmärksamhet 
(Niininen 1931: 86–87). Det finns ett avstånd mellan dem som för  Gideons del är fyllt 
av skam. Eftersom hustrun inte har tillträde till diskursivt utrymme, förblir hennes 
perspektiv helt oartikulerat. 

Genom äktenskapet tar Gideon visserligen på sig det formella ansvaret för hus-
trun, men både hennes person och hennes handlingar är obegripliga och skräckfram-
kallande för honom. Hans motvilja mot henne ökar fram till bröllopsnatten, då han 
upplever sin nyblivna hustru som ”en död kropp, en mjuk massa, som han famnade 
utan glädje” (Niininen 1931: 91). Ännu i slutscenen, när hans unga hustru ligger och 
sover, kan Gideon inte se på henne utan ångest. I slutscenen, i den äkta sängen, har 
hon förvandlats till ”mjukt kött”, till ett objekt för hans sexualskräck. Slutperspektivet 
tillhör Gideon och hans solitära grubbel.

Berättelsen iscensätter ett omvänt styrkeförhållande mellan könen; mannen är 
kraftlös, medan kvinnan är den drivande. Båda har uppnått sitt mål, men följderna kan 
de inte hantera, och trots att deras livsbanor förenas, förstår de nyblivna makarna inte 
vem den andra är. Den problematiken delar de med det gifta paret i ”Ett småstadsöde”. 
Båda novellerna handlar om känslomässig blockering och om traumatisk sexualitet.

227 Också Gideon är en trofé för fröken Adolfsson, som försörjare och statushöjare.
228 Det maktspel som mannen förväntas delta i är tvetydigt. Han inordnar sig i ett maktförhållande 

i utbyte mot sin individualitet. Han äger inte maktens symboler utan är ägd. Symboliskt kapital 
garanterar vare sig handlingsfrihet eller verklig makt (Bourdieu 1999: 63–64). 
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Respektabilitetens pris i ”Ett småstadsöde”

Ingegerd Lundéns novell ”Ett småstadsöde” (Barn, kvinnor och tjänstefolk 1937) berät-
tar om den föräldralösa zigenarflickan Elsa Josefsson, som växer upp hos fru Berg 
som hjälpreda i hennes affär för damunderkläder. Så småningom gifter hon sig med 
affärsinnehavarens son Fredrik, av den unga Elsa kallad ”herrn”. Handlingen följer 
trettio år av Elsas liv fram till tiden efter mannens död. 

Först håller berättarinstansen en markerad temporal distans till händelserna kring 
Elsa: ”det var på den tiden, då människorna voro mera fördomsfulla än nu”. Vardagen 
skildras sedan allt mer med den unga Elsa som fokalisator. Affären är Elsas värld, 
hennes ”plats”, där hon hjälper till med olika sysslor: ”Hemma – det var hemma hos 
den döva fru Berg som ägde kortvaruaffären” (Lundén 1937: 9–10). Hon är ett ensamt 
och lydigt barn, och som varubud får hon inblick i det borgerliga ståndets levnads-
vanor. Hon blir intresserad av heminredning och klädsel, och utvecklas till en driftig 
affärskvinna; en anspråkslös person som sköter sitt, och som håller sig undan skvaller.

Fru Borgs son Fredrik, som Elsa senare gifter sig med, omtalas till en början mest i 
sin frånvaro. I hemlighet beundrar den unga Elsa Fredriks porträtt och drömmer om 
honom. Efter fruns död tar de två tillsammans hand om  affären, och även om Elsa 
längtar efter mer personliga samtal, så beskrivs deras relation som enbart affärsmäs-
sig. Det dröjer alltså ett tag innan det kommande äktenskapet mellan Elsa och Fredrik 
introduceras som berättelsens huvudmotiv. 

Att Fredrik, eller ”herrn”, är attraherad av den unga Elsa är för läsaren lätt att för-
stå. Däremot är det svårare att veta hur man ska avläsa Elsas förälskelse i den loja 
och osympatiska mannen. Kan orsaken vara ett ekonomiskt nödtvång? Oavsett hur 
man som läsare reagerar, så kommer man inte ifrån att relationen ur Elsas perspektiv 
framställs som en förälskelse. Berättelsen dröjer vid Elsas erotiska dagdrömmar om 
”herrn”, om ”vad han skulle säga och vad hon skulle svara … den gamla, vanliga le-
ken” (Lundén 1937: 18). I ett sammanhang sägs att Elsa levde sitt liv ”sovande”, utan 
nöjen, innan hon började drömma om Fredrik. I följande mening vaknar Elsa dock 
ur sin dröm: ”prinsen, som utan att alls veta det väckt henne, var en toddydrickande, 
ointressant ungkarl, stadigt förankrad i medelåldern” (Lundén 1937: 18–19). En avvi-
kande, ironisk röst framträder här för första gången, men den ironiska inställningen 
stämmer inte med Elsas oskuldsfulla fantasier, och därför uppstår frågan om vem som 
här är fokalisator. Är det Fredriks självkritiska inre röst som artikuleras? Eller är det 
berättarinstansens kritiska röst som träder fram? 

När Fredrik börjar göra sexuella närmanden beskrivs han som direkt frånstötande: 
”Och herrn klappade henne på knäet och sade vacker flicka, vacker flicka, medan hans 
vattenblå grisögon tankspritt blickade ut i rymden och fångade intet” (Lundén 1937: 
21). Vem är fokalisator här, Elsa eller en extern berättarröst? Är Elsa faktiskt attra-
herad av ”herrn”, eller handlar det om våldtäkt? Upprepade gånger kommer Fredrik 
till Elsa när han är berusad, men trots att Elsa verkar vara fokalisator och mannens 
motbjudande drag framhävs, ifrågasätter hon inte hans beteende. Endast fragment ur 
deras samtal återges, inte hennes tankar, och själva övergreppet representeras av en 
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lucka i berättelsen. Hans tonfall återges på ett närgånget sätt, och varje gång han an-
spelar på deras sexuella relation, markeras detta genom syntaktiska glidningar: ”Han 
[…] frågade henne om hon ville se på de där bilderna, hehe […]” Elsas svar återges 
däremot inte. 

Genom att berättelsen överlag är skriven utan dialog, på normalprosa, framstår av-
vikelserna som särskilt markerade. Den uppbrutna syntaxen återspeglar hans berus-
ning, och genom textluckorna riktas uppmärksamheten mot undertexten. ”Så gick han 
efter boken, men då var han ganska full, ramlade raklång över Elsa […]. Och herrn 
bara mumlade, att nu skulle Elsa vara snäll, vacker, snäll flicka, så där … ja …” Här 
framträder Elsa som fokalisator genom en kort liten fras: ”allting blev mycket hemskt 
och otäckt […].” Följande stycke tar vid efteråt: ”Aldrig hade Elsa trott att en människa 
kunde kän[na] sig så olycklig som när hon med rivna kläder stapplade ut ur rummet, 
där herrn låg och sov med korta snarkningar” (Lundén 1937: 24). Genom de rivna klä-
derna markeras det sexuella våld som Elsa utsatts för. Hennes upprivenhet återspeglas 
återigen direkt i den språkliga gestaltningen, genom besjälning: ”I butiken hångrinade 
korsettskyddarna med sina spetsar, och byxorna som hon längtat efter att äga […].” 
Det märkliga är att Elsa efter denna scen ändå är förälskad i ”herrn” och drömmer om 
honom, och deras förhållande leder så småningom till giftermål. 

För Elsa är damunderkläderna både handelsvara, symboler för borgerlig kvinnlig-
het och erotiskt laddade objekt.229 Underkläderna skapar en metonymisk samman-
länkning mellan affärens sfär och intimsfären, och ger erotiken en neutral förklädnad: 
”De sågo ju så oanständiga ut med sina breda brodyrer och genomträdda sidenband. 
– Man skulle ha ett sådant här fint plagg” (Lundén 1937: 20). Skildringen av han-
delsvaran, damunderkläder, blir vid en sådan läsning en form av tematisering av ett 
heterosexuellt dominans- och underordningsschema. Sexualiteten och affären kan 
också ses som två aspekter på Elsas livsprojekt – att få en trygg och ordnad tillvaro. 
Underkläderna symboliserar Elsas sexualitet och hennes sociala utsatthet; de repre-
senterar gränsområdet mellan avkläddhet och påkläddhet, och den balansgång Elsa 
måste klara av för att upprätthålla en trygg och ordnad tillvaro. 

Jag tolkar berättelsens luckor och den avvikande syntaxen som uttryck för Elsas 
kristillstånd; hon tvingar sig själv till tystnad och självcensur inför de kränkningar 
hon utsätts för.230 I berättelsen finns således en oartikulerad undertext som handlar 
om Elsas fysiska och psykiska utsatthet i sitt äktenskap. På syntaktisk nivå återspeglas 
Elsas situation i det sönderbrutna, fragmentariska språket; ett språk som inte tillhör 
den normala diskursen. När realismens röster talar om den icke-normerade och soci-
alt legitimerade verkligheten krackelerar språkets syntax, och berättelsen får moder-
nistiska drag. 

229 Överlag ges konkreta detaljer genom upprepning en framskjuten ställning, som ger dem en 
metonymisk laddning (betoningen av inredning och klädsel, fotografiet av Fredrik, underkläderna i 
affären, den noggranna bokföringen).

230 Det handlar om en gestaltning av en ickeverbaliserad emotionell erfarenhet; ett affektivt uttryck 
(Jameson 2013: 29). 
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Beskrivningen av Elsa är empatisk men ändå motstridig. Elsa är en skicklig affärs-
kvinna som får affärerna att blomstra. Makarna har inga barn, och Elsa sätter alltid 
affären framom sina egna behov. Till det yttre framstår Elsa visserligen som självstän-
dig, men i hemmet är hon kuvad av den lynniga maken. Hon försöker få sin mans 
respekt genom att läsa och bilda sig och genom att skapa ett vackert hem. Resultatet är 
dock det motsatta, för Fredrik känner sig allt mer underlägsen. Äktenskapet präglas av 
en ömsesidig oförmåga att kommunicera, men också av mannens alkoholmissbruk. 

I takt med att berättelsen framskrider utgår gestaltningen allt tydligare ifrån Elsa 
som fokalisator, dock utan att mannens våldsamhet och nyckfulla agerande kom-
menteras. Medan Elsa gestaltas intimt, framställs Fredrik mycket distanserat; han 
framträder främst genom fragmentariska repliker. Berättelsen korsas av två diskurser 
som inte möts: å ena sidan Elsas tankar, som genomsyras av hennes beundran för 
mannen, och å andra sidan Fredriks korta repliker, som i första hand representerar 
hans  fylleprat, oftast med sexuella anspelningar, som på klubben: ”’Varför skall man 
köpa en hel ko, när man kan få mjölk per liter?’ Hihi, hoho, haha” (Lundén 1937: 20). 
 Någon enstaka gång är han även fokalisator: ”Och plötsligt såg han att hon var vacker” 
 (Lundén 1937: 21). Kontrastverkan mellan Elsas fantasier om närhet och Fredriks ag-
ressivitet förstärks efterhand, liksom den narrativa dissonansen mellan berättarröst 
och fokalisator.

Fredrik beskrivs genomgående som osympatisk, med en sviktande självkänsla som 
inte klarar av hustruns framgångar. Ju mer hon försöker tillfredsställa honom, desto 
mer kritiserar han henne. Hans förnedring av hustrun tar sig allt grövre uttryck, och 
Elsas ansträngningar att vara honom till lags får motsatt effekt; hans känsla av under-
lägsenhet förstärks. Det är enligt Bourdieus analys följden av en ofullbordad man-
lig socialisering. Fredrik har inte släppt banden till sin mor, och han känner därför 
skräck inför det kvinnliga. Han har mannens socialt förvärvade hederskodex, men 
saknar förmågan att upprätthålla sin heder och sin integritet. Därför känner han sig 
hotad av både kvinnans och sin egen sexualitet (Bourdieu 1999: 63–64). Fredrik är en 
svag man som inte klarar av att ha en duktig kvinna vid sin sida. Han tillbringar allt 
mera tid på klubben, och närmar sig sin hustru bara i berusat tillstånd, i våldtäktslik-
nande situationer, tills han hittas ihjälfrusen i ett dike.

Berättelsens borgerliga äktenskap är inget välordnat kamratäktenskap, utan en 
förtryckande relation där Elsa som den svagare parten betalar ett högt pris för sin 
ekonomiska trygghet och sin sociala ställning. Som kvinna utan egna föräldrar saknar 
hon allt eget kapital; ändå sägs ingenting i berättelsen om hennes sociala utsatthet. 
Tvärtom betonar berättarinstansen hur lyckligt lottad Elsa är, hur fäst hon är vid sin 
man, och hur hon gör allt för att göra honom lycklig.  

Elsa lever sitt liv som en utanförstående i småstadens sociala rum. Det kommer till 
uttryck genom att hon saknar en egen autentisk röst. Hon befinner sig, med Irigarays 
uttryck, i ett mimetiskt utanförskap. Hon saknar ett språk för sina egna behov, och 
istället formas hennes tankar av andras förväntningar på henne. Liksom så många 
kvinnliga karaktärer i litteraturen före henne formas protagonisten Elsa av den dubbla 
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blick som uppstår genom mannens närvaro i berättelsen. Fredrik är den som har rätt-
en att definiera, och hennes stumhet förstärks av hans våldshandlingar. När Fredrik 
sedan dör, kan Elsa fortfarande inte sätta ord på det hon upplevt, utan sörjer deras 
äktenskap som om det hade varit lyckligt. När hon ser på sin värld utan mannens blick 
ser hon ingenting, inte heller vem hon själv är. Genom detta visar berättarinstansen på 
berättelsens undertext; att den döljer mer än den avslöjar.

Berättarinstansen beskriver hur Elsa sörjer Fredriks död, och hur hon helt förlorar 
sitt intresse för affären. Hon vidhåller den falskt skorrande kärleksförklaringen till 
mannen som hon ”älskade över allt på jorden” (Lundén 1937: 38), istället för att syna 
det våld hon tvingats uppleva. Det innebär också att själva berättelsen går i stå, och 
utvägen blir att låta Elsa försvinna ut ur berättelsen. Det sker efter en plötslig vänd-
ning, ett epifaniskt ögonblick på platsen där maken hittats död. Elsa inser att hon 
slösat bort trettio år av sitt liv, men har nu återfunnit ”det förlorade” efter att ha gett 
bort en stor del av sitt liv ”i träget arbete, jordbunden, egendomsbunden, människo-
bunden” (Lundén 1937: 39). En tid efter mannens död gör Elsa sig fri, hon säljer sina 
tillhörigheter och försvinner från orten. Det är ett sätt att harmonisera berättelsen, att 
föra den till ett tydligt slut. 

Till skillnad från många traditionella relationsskildringar är det inte kvinnan som 
dör i denna berättelse, utan mannen, som går under i sitt eget alkoholmissbruk. Slutet 
antyder att Elsa tar full kontroll över sitt liv. Hon, som i all sin duktighet har varit en 
undergiven person, tar tag i sin situation. Hon säljer affären och reser bort, ”ingen vet 
vart”. Uppbrottet beskrivs som ett stumt agerande utan kausal förklaring. De många 
luckorna i det kausala förloppet leder samtidigt till att ”Ett småstadsöde” som realis-
tisk berättelse krackelerar. Det är som om berättainstansen valde att upplösa själva 
berättelsen. 

”Ett småstadsöde” är en kvinnlig utvecklingshistoria om hur en socialt utsatt 
kvinna lyckas skapa en framgångsrik yrkeskarriär, samtidigt som hon är fångad i ett 
olyckligt äktenskap. Läsningens tyngdpunkt kan dock förläggas på olika sätt. Man 
kan läsa den som en sedeskildring där anpassningsförmåga och flit framhävs som 
borgerliga kvinnliga dygder. Man kan också läsa den som en realistisk berättelse om 
det höga pris en kvinna måste betala för sin plats i det borgerliga rummet. Om man 
lägger tonvikten vid den sexuella relationen mellan Elsa och Fredrik, kan berättelsen 
också läsas som en berättelse om kvinnliga sexuella fantasier och rädslor. Oavsett var 
man lägger tyngdpunkten, stiger Elsas mimetiska utanförskap fram som berättelsens 
mest centrala fråga. 

Den manliga sexualitetens undertext

Novellen ”Deklaration” lyfter fram den ensamstående kvinnans perspektiv, med en 
protagonist som på många sätt är typisk för 1920-talets nya kvinna, en självförsör-
jande yrkeskvinna. De två andra novellerna, ”Gideon Lundströms frimärken” och ”Ett 
småstadsöde”, kretsar däremot kring äktenskapet. Det som förenar de tre berättel-
serna är att de lyfter fram yrkesverksamma kvinnors socialt utsatta position. 
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Det är anmärkningsvärt hur ingående, om än indirekt, relationen mellan kvinnor 
och män problematiseras i både ”Gideon Lundströms frimärken” och ”Ett småstadsö-
de”, den ena med en kvinnlig protagonist, och den andra med en manlig protagonist. 
Gemensamt för de två berättelserna är att det äkta paret inte kan kommunicera med 
varandra. Makarna är känslomässigt hämmade; äktenskapet präglas av en emotionell 
torka och grå torftighet. Det framstår som en borgerlig kuliss. I båda novellerna fram-
står också mannen som mindre driftig, medan kvinnan är den aktiva parten som tar 
initiativ och som driver på i vardagen. Han lider av handlingsförlamning och dåligt 
självförtroende, och känner sig osäker inför sin ställning som formellt försörjaransva-
rig. Det leder också till en växande motvilja mot hustrun som uppstår till synes utan 
skäl.

”Ett småstadsöde” och ”Gideon Lundströms frimärken” handlar båda om den 
könskomplementära samhällsordningen, i vilken kvinnans ekonomiska och sociala 
trygghet är beroende av att hon hittar en lämplig äktenskapspartner. De handlar om 
den asymmetriska heterosexuella relationen, där mannen förväntas vara bärare av 
status, inte bara symboliskt utan också reellt, genom sitt ekonomiska och sociala ka-
pital. Fredrik och Gideon är män som inte har resurser att upprätthålla sin manliga 
heder enligt det borgerliga rummets sociala krav, trots att båda har tillgång till ett visst 
ekonomiskt kapital. De strävar i ensamhet och tysthet efter att erövra eller försvara sin 
plats; för dem ter sig det sociala samspelet i vardagen dock som abstrakt och svårgrip-
bart. Dessa män har ingen egen föreställning om vad deras äktenskap kunde vara, till 
skillnad från en karaktär som Maxie i Stålets sång. 

Det är således, anmärkningsvärt nog, inte endast kvinnors underläge som stiger 
fram i undertexten, utan också de manliga karaktärernas handlingsförlamning, som 
Bourdieu (1999: 63–64) beskriver som resultatet av en bristande manlig socialisering. 
Både Gideon och Fredrik är ”icke-virila”, modersbundna män som känner skräck in-
för det kvinnliga. Dessa män är präglade av en könskomplementär ideologi, i vilken 
känslosfären är kvinnans område. Inför äktenskapets emotionella sida står de där-
för handfallna. Gideon reagerar med neurotisk fixering och psykologisk låsning, och 
Fredrik med alkoholmissbruk och våld. Berättelsernas narrativa dissonanser blott-
lägger inte bara kvinnornas utsatthet, utan även männens kraftlöshet, och sammanta-
get tematiseras genom detta den borgerliga sexualitetens problem. Dessutom finns i 
båda en masochistisk undertext; både Elsa i ”Ett småstadsöde” och Gideon i ”Gideon 
Lundströms frimärken” bär på den kuvades erotiska dagdrömmar. Konsekvenserna är 
dock olika beroende på kön. 

Hur hanterar realistiskt berättande det icke-logiska, och det som inte låter sig 
framställas kausalt? Kan ”asociala” aspekter härbärgeras i den realistiska berättelsen? 
Det subjektivt kvinnliga som förträngs ur diskursen tar plats som det ”hysteriska” och 
förryckta, hävdar Irigaray, som ifrågasätter om kvinnors erfarenheter alls kan komma 
till uttryck i den realistiska diskursen utan att anpassas och förvrängas (Irigaray 1993: 
126). Att kvinnors sinnliga erfarenheter nedvärderas och förträngs resulterar enligt 
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Irigaray i en kroppslig reaktion, hysteri.231 I ovanstående analyser visar jag hur de ”aso-
ciala” aspekterna i två mellankrigstida noveller träder fram i deras undertext och hur 
de skapar narrativ dissonans.

När konflikten når sin spets mellan makarna i ”Gideon Lundströms frimärken” 
och ”Ett småstadsöde” tystnar kvinnorna. De förlorar sitt diskursiva utrymme, vilket 
verkar bekräfta Irigarays tes att kvinnor råkar in i ett mimetiskt utanförskap. Som jag 
tolkar berättelserna handlar de inte om vardagsspråket, utan uttryckligen om kvin-
nors möjligheter att hävda sitt perspektiv vid en tolkningskonflikt mellan könen. Här 
är det värt att notera att den ena protagonisten är man och den andra är kvinna. Av 
större betydelse är ändå att båda novellerna är skrivna av kvinnliga författare, och att 
frågan om kvinnans villkorade rätt till sin egen röst – hennes mimetiska utanförskap 
– för dem därför är angelägen.

I analyserna ovan framkommer hur detta syns i några realistiska berättelser, genom 
dissonanser mellan den övergripande kausalstrukturen och subversiva eller tvetydiga 
undertexter.232 En sådan realism kan ha drag av modernismens narrativa paradigm, 
men utgår ifrån ett realistiskt etos och är bunden till realismens koherenskrav. Trots 
sprickor i kausalstrukturen fortbestår berättelsernas kausala grundmönster. 

De kvinnliga karaktärernas diskursiva position är intressant i dessa noveller, men 
också den diskursiva position som innehas av de manliga karaktärerna. I analyserna 
läser jag både Gideon och Fredrik som män med låg självkänsla och ett traumatiskt 
förhållande till sin sexualitet, men också till sin sociala roll. Gideon blir handlingsför-
lamad, medan Fredrik tar till alkohol och våld. I novellernas undertext finns obesva-
rade frågor om manlighet, om mannens sexualitet, men också om mannens röst. Ett 
mimetiskt utanförskap finns inte bara hos novellernas underordnade kvinnor, utan 
även hos en man som Gideon, som inte kan hävda sig själv och som inte har ett språk 
för sina känslor.

5 .2  S ammanfattning  o ch  s luts ats er

I denna avhandling framhåller jag realismen som en del av den moderna finlands-
svenska litteraturen. Jag lyfter fram en grupp kvinnliga författare – Anna Bondestam, 
May Hartman, Ingegerd Lundén, Margit Niininen och Ingrid Qvarnström – och de-
ras kontorsskildringar, skrivna under 1920- och 30-talet. Utöver dessa ingår även verk 
av Allan Tallqvist, Elmer Diktonius och Ralf Parland i primärmaterialet. 

Kontorsskildringarna förvaltar ett arv från det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets nya kvinnan-romaner. De är skrivna i ett realistiskt modus, som framom 

231 Kvinnlig hysteri är enligt detta synsätt ett uttryck för att kvinnan inte kan lokalisera sig själv inom 
ramen för en patriarkal diskurs, ett tillstånd som Irigaray benämner som ”dérélict”. 

232 Som jag visar i analysen av Stålets sång i kapitel två, ”Kontorsskildring i ett realistiskt modus”, kan 
även en starkt monologisk berättarröst framkalla dissonans mellan berättelse och undertext. Den 
realistiska berättelsen förväntas nämligen ge utrymme för mångstämmighet, och även de tystade 
rösternas frånvaro påverkar läsningen.
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annat karaktäriseras av ett kausalt samordnat narrativt förlopp. De realistiska kon-
torsskildringarna förenas också av en estetisk drivkraft som jag här kallar realismens 
etos: en affirmativ hållning till berättelsen som mimetisk gestaltning. Vid analyserna 
av det realistiska berättandets modus och etos utgår jag från kontorsromanerna Bara 
en kontorsflicka, En gedigen flicka och Fröken Elna Johansson. Analysen har ett femi-
nistiskt perspektiv, med tyngdpunkten vid gestaltningen av de kvinnliga protagonis-
terna. 

I kapitlet om realismens modus undersöker jag hur realismen använder sig av det 
mimetiska berättandets konventioner. Framför allt fokuserar jag på berättandets dia-
krona, temporala nivå. Jag visar hur realistiskt berättande binds samman dels genom 
vertikal sammanlänkning, där berättandets rumsliga element fogas samman genom 
fokalisatorns varseblivning, dels genom horisontell sammanlänkning, där handlings-
förloppet förs framåt genom perspektivväxling mellan olika karaktärer. Tyngdpunk-
ten är på de faktorer som bygger upp berättelsens kausalförlopp och för dess händel-
ser mot ett mer eller mindre avrundat slut. Jag lyfter således fram de berättartekniska 
medel som används för att samordna berättelsen kausalt, men också hur öppenhet 
och mångstämmighet skapas. 

I analyserna framhåller jag att det realistiska berättandet är paradoxalt; det strävar 
dels mot en harmoniserad final struktur, dels mot mångstämmighet och öppenhet 
i det kausala förloppet. Dess kausala logik är dock dominerande, med sin strävan 
att underordna berättelsens delar inom en övergripande mimetisk ordning. Detta är 
grunden för poststrukturalismens realismkritik, som i Roland Barthes anda uppfat-
tar det avrundade slutet som ett uttryck för patriarkala, borgerliga maktstrukturer. 
Till skillnad från den mimesiskritiska litteraturteorin framhåller jag att den realistiska 
berättelsen innefattar olika, ibland motstridiga röster som öppnar den för olika läs-
ningar. 

Berättelsens dissonanser, de motsättningar som uppstår mellan berättelsens olika 
röster, ger uttryck för den grundkonflikt som all realism kretsar kring: att det finns 
intressemotsättningar olika individer emellan i en social gemenskap, liksom det finns 
motsättningar mellan den enskilda individen och kollektivets intressen. I analyserna 
undersöker jag hur primärmaterialets verk gestaltar kausala sammanhang, men också 
hur de låter olika röster träda fram och vilka dessa röster är. En slutsats är att disso-
nanser mellan olika röster är en del av den realistiska berättelsens trovärdighet, och 
att det i hög grad är berättelsens mångstämmighet som fogar in den i en samhällskri-
tisk realistisk tradition. 

I etos-kapitlet visar jag hur kontorsromanerna använder det mimetiska berättan-
dets konventioner för att skildra sin samtid. Jag visar hur den traditionella synen på 
kvinnlighet och kvinnligt aktörskap i romanerna bryts mot den moderna och indivi-
dualistiska bilden av den nya kvinnan. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus analys 
av social identitet som habitus (1995) undersöker jag hur berättelserna gestaltar de 
kvinnliga kontoristernas situation i relation till kontorets maktförhållanden. Slutsat-
sen är att berättelserna visserligen riktar sin  kritiska granskning mot kontorets makt-
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ordning, men också mot protagonisterna som moraliskt ansvariga individer. Djupast 
sett handlar kontorsromanerna om kvinnornas självuppfattning och om deras möjlig-
heter att ta ansvar för sitt eget liv.

I analyserna framhåller jag den realistiska berättarinstansens centrala position, 
men visar också hur berättarens diskursiva auktoritet sätts ifråga i mellankrigs tidens 
litteratur. I de två avslutande kapitlen uppmärksammas åter berättarinstansens funk-
tion som samordnare av det narrativa förloppet, denna gång genom jämförelser 
mellan modernistiskt och realistiskt berättande. I det fjärde kapitlet analyserar jag 
den modernistiska berättarinstansens funktion i novellerna ”Josef och Sussan” och 
 ”Standard”. Jag visar hur den modernistiska berättarinstansens tar avstånd från alla 
förväntningar på en kausalt sammanhållen intrig genom sin ironiska och lekfulla 
 attityd. ”Josef och  Sussan” har en anti-auktoritär och självironisk jagberättare som 
betonar sin egen okunskap, även om han intimt samtidigt följer den kvinnliga prota-
gonistens medvetandeström. Jagberättaren rör sig även mellan olika narrativa nivåer, 
mellan en egen närvaro på berättelsens nivå och positionen som utomstående jagbe-
rättare, på ett sätt som skiljer den modernistiska berättarinstansen från den realistis-
ka. I ”Standard” är denna rörlighet än mer markerad, med en jagberättare som glider 
mellan positionerna som utomstående berättare och som närvarande på berättelsens 
nivå. I denna berättelse avbryts dessutom det kausala förloppet flera gånger och något 
slut i egentlig mening finns inte. På så sätt avvisar berättarinstansen läsarens förmo-
dade förväntningar på narrativ kausalitet och finalitet. 

I det femte kapitlet är fokus på realistisk karaktärsgestaltning och på den realistiska 
berättarinstansens vacklande auktoritet – något jag ser som en tendens i mellankrigstidens 
realism. I den första novellen, ”Deklaration”, har berättarinstansen en stabil och aukto-
ritativ ställning. Dess protagonist gestaltas ur ett subjektivt perspektiv, och framträder 
som fokalisator med en självklar auktoritet. I ”Gideon Lundströms frimärken” och ”Ett 
småstadsöde” finns däremot markerade narrativa spänningar mellan det utsagda och 
det outsagda – mellan berättarinstansens diskurs och berättelsens undertexter. I ”Ett 
småstadsöde” ökar distansen mellan berättarinstansen och den allt mer förstummade 
kvinnliga protagonisten efterhand.  Också i ”Gideon Lundströms frimärken” är berät-
tarinstansen märkbart distanserad från berättelsens protagonist, en saktmodig och 
kraftlös man utan kontakt med sina egna känslor och utan ord för sina tankar. Berät-
tarinstansen låter dissonanserna finnas kvar som luckor i det kausala förloppet – som  
ekon från berättelsens undertext. Ju tydligare ekon från berättelsens undertexter, 
 desto mer krackelerar dess kausala ordning. Denna krackelering tolkar jag som en 
följd av det demokratiska tryck som riktas mot det realistiska berättandets hierarkiska 
ordning, inte minst från kvinnliga författare och läsare. 

Analyserna visar hur mellankrigstidens realism – åtminstone av det slag som 
kontorsskildringarna representerar – fokuserar på den enskilda individens sociala 
identitet, och inte på det mänskliga psykets komplexitet. Jag visar hur den privata 
erfarenheten lyfts in i en samhällelig kontext, och hur vardagliga motsättningar lyfts 
fram som exempel på strukturella samhällsproblem. Vid en närmare läsning visar 
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sig berättelserna dock härbärgera även den sociala gemenskapens outtalade under-
strömmar. 

Kontorsskildringarna undersöker de moderna självförsörjande kvinnornas sociala 
situation i mellankrigstidens Finland. De frågar vilken slags frihet som finns för den 
moderna kvinnan att handla och ta ansvar för sitt liv, och problematiserar på så sätt 
de föreställningar om individualitet och social tillhörighet som präglar det moderna 
samhället.
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Summary

Voices of Realism. Female Office Workers in FinlandSwedish Fiction of the Interwar 
Years

This thesis examines Finland-Swedish novels and short stories of the Interwar years, 
in which female office workers are described. The stories are written within the realist 
tradition – a tradition which is here defined as a plot-based, causally structured 
narrative, coordinated by an authoritative narrative voice, and polyphonic in its 
realization. The main part of the primary material is written by female authors in 
the 1920’s and 30’s – by Anna Bondestam, May Hartman, Ingegerd Lundén, Margit 
Niininen och Ingrid Qvarnström. However, the material also includes text by male 
authors, the realist writer Allan Tallqvist, and two modernists, Elmer Diktonius and 
Ralf Parland. With the exception of Elmer Diktonius and perhaps Anna Bondestam, 
these writers are all considered minor writers in Finland-Swedish literature, and are 
more or less unknown to the public. 

The novels and short stories analyzed in this thesis all share a common motif: 
female office workers of the Finnish Interwar period, between the end of the Civil 
War in 1918 and the beginning of the Winter War in 1939. The analyses are centered 
on three office novels: Bara en kontorsflicka (“A Simple Office Girl”, 1924) by May 
Hartman, En gedigen flicka (“A Diligent Young Lady”, 1930) by Ingrid Qvarnström 
and Fröken Elna Johansson (“Miss Elna Johansson”, 1939) by Anna Bondestam. 
I also examine the novel Stålets sång (“The Song of Steel”, 1936) by Allan Tallqvist. 
Additionally, the primary material contains some short stories. Three of them are 
realist stories: “Gideon Lundströms frimärken” by Margit Niininen (“The Stamps 
Owned by Gideon Lundström”), published in Sökare och syndare (“Seekers and 
Sinners”, 1931), as well as “Deklaration” (“Tax Return”) and “Ett småstadsöde” (“The 
Fate of a Small Town Girl”) by Ingegerd Lundén, published  in Barn, kvinnor och 
tjänstefolk (“Children, Women and Servants”, 1937). Two modernist short stories are 
also included: “Standard” (“Standard”) by Ralf Parland, published in Dusch (“Shower”, 
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1934) and “Josef och Sussan” (“Josef and Sussan”) by Elmer Diktonius in Medborgare. 
Andra delen (“Citizens. Part two”, 1940). In one way or another, the short stories also 
deal with the theme of female office workers – in the case of the modernist stories, 
however, only indirectly, through female characters that are former office employees. 

In the early 1900s, in the wake of modernity, new forms of thought and expression 
were set forth by cultural change. In the light of modernist narrative experiments, 
the interest in realist writing decreased. In my period of study, the Interwar years in 
the Swedish-speaking minority of Finland, realist fiction was largely neglected by the 
literary elite after the break-through of modernism. 

The focus of this thesis is on realist narration and how it is put to use in terms 
of dialogue on matters of society and individual life. The concept of realism is well 
established as a term denoting a literary period in the late 19th century, but it also 
has other implications. Some argue that realism is primarily a narrative technique. 
Others argue that realism is the embodiment of a particular ideology. Furthermore, 
the term realism is often used to signify verisimilitude, ‘accurateness’ in relation to 
what is being represented – mimesis. Frequently, realism is regarded as a quality 
inherent in any real-life kind of verbal representation. In many cases, these different 
points of departure are intertwined in one way or another, and in literary debate, 
far-reaching conclusions have been drawn about realism and ideology. Realism has 
been considered as idealistic and reactionary, as bourgeois, but also as revolutionary 
and socialist. The issue arises from the recurring argument that the narrative form of 
realism in itself is the vehicle of a world-view.

Obviously, the question of verisimilitude and reality is ideologically charged. In 
this thesis, I suggest that the dual perspectives of mode and ethos can be significant in 
the examination of realist narration and its implications. Mode refers to the structural 
aspects of a realist story, while ethos refers to a particular approach to aesthetics, 
relating to artistic practice and language as the aesthetic medium. In a general cultural 
context, ethos is about “the tone, character and quality” of life, and “its moral and 
aesthetic style and mood” (Geertz 1968: 303, 305). In fiction, the perspective of ethos 
opens up to an analysis of how the story communicates human experience, and how 
it reflects on reality, language and the purpose of literature. 

In this thesis, I describe the ethos of realism as affirmative in relation to the 
representational and expressive potential of narrative. My point is that the ethos 
of realism is about the aesthetic medium itself, and, thus, it is not affiliated with 
an ideology or with opinions about the world. The analyses take as their point of 
departure that realist narration is primarily characterized by its mode – its particular 
narrative features; a causal narrative structure, and an authoritative narrative voice. 
First and last, the authority of the narrative as representation of reality is dependent 
on the coherence of the narrative voice itself, as well as on the causal structure of the 
plot (Holmgaard 1996: 135–136). 

However, apart from certain significant structural features, realist stories also 
share what I identify as a realist ethos. The realist approach to literature springs from a 
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trust in language as a means of representation – as mimesis. The ethos of modernism, 
in contrast, is characterized by its sceptical and self-reflexive approach in relation to 
mimetic language and causally structured story-telling.

In a Finland-Swedish setting, in the Interwar period of the 1920s and 1930s, realist 
writers kept writing in the shadow of modernist aesthetics. The stories of the primary 
material describe the everyday life of self-supporting female office employees. The 
stories deal with the issues of modern urban women, in dialogue and in detailed 
descriptions of food, clothing and everyday things. They also speak through hard facts 
and figures; the cost of food and housing, and the wages attainable to women. In the 
novel Fröken Elna Johansson, the protagonist Elna is trying to come to terms with her 
situation: “Placing herself at her desk, she mechanically starts looking through her 
papers. Work undone, waiting from yesterday.” Every day is the same: “In the end, 
one is like a robot. When seated on the office chair, one automatically switches off 
part of the brain. Then the other part of the brain starts to function – the office brain” 
(Bondestam 1939: 10).1

The protagonist Elna is a representation of a certain kind of “new woman”: an 
every-day kind of person, ironical and straight-forward, but also humble and 
compassionate. Her undertakings in the novel are never spectacular or out-of-line. 
Brooding over her situation as an “intellectual proletarian”, Elna blames herself for 
“having tried to fly higher than her wings can carry” (Bondestam 1939: 125). In many 
ways, the protagonist complies with prevalent cultural values, such as self-discipline, 
self-critique and a strong sense of obligation towards the common good. She questions, 
however, the dominant notions of femininity and the role of women in contemporary 
society. She is also very outspoken in her critique against the social structures that 
leave unmarried women in financial distress, and against the illusionary images of 
white-collar work that are put forward by popular media. 

As a whole, the realist office stories are down-to-earth, aiming at psychological 
credibility more than broad settings or plot. They are stories to identify with, written 
to encourage young women in similar circumstances, but also stories of social critique. 
At the core, there is the question of how to live as a woman in the contemporary 
world, and the search for female self-authorization.

I claim that the Finland-Swedish stories of female office workers are good examples 
of how realist fiction can shed light on social problems. By approaching everyday 
life from a non-hegemonic point of view, the realist story brings out into the open 
what each individual may experience as his or her private failure, but which, in the 
generalized context of the printed story, turns out to be the common problem of 
modern times. The realist story opens up for identification with others, for dialogue, 
for more insight, and, possibly, for social change. 

The concluding analyses of this thesis examine the discursive authority of the 
narrative voice in modernist and realist short stories, comparing the self-reflexive 

1  The translations of the quotations from novel are mine.
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and ironical modernist narrators of “Josef och Sussan” and “Standard” to the 
realist narrative voices of “Deklaration”, “Gideon Lundströms frimärken” and “Ett 
småstadsöde”. I argue that there is a shift taking place within Interwar realist fiction, 
where the authority of the narrative voice is undermined by democratic and feminist 
claims on access to discursive space for non-hegemonic, low-status voices. Thus, the 
authority of the dominant narrator – and the causal order of the realist story – is 
challenged by the subdued voices of the narrative.
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Vad hände med det realistiska berättandet i 
den moderna finlandssvenska litteraturen efter 
modernismens genombrott? Det är en av de frågor 
som ställs i avhandlingen Realismens röster, där 
Eva E. Johansson utforskar kontorsskildringen som 
litterär genre. Avhandlingen lyfter fram en grupp 
finlandssvenska författare under mellankrigstiden – 
Anna Bondestam, May Hartman, Ingegerd Lundén, 
Margit Niininen, Ingrid Qvarnström, Allan Tallqvist, 
Elmer Diktonius och Ralf Parland. I centrum står 
de tre kontorsromanerna Bara en kontorsflicka, En 
gedigen flicka och Fröken Elna Johansson, skrivna 
under 1920- och 1930-talet. 

Genom kontorsskildringarna undersöker 
avhandlingen det realistiska berättandets särdrag 
– dess modus – men också dess konstnärliga 
etos: dess affirmativa hållning till berättandets 
mimesis. Avhandlingen argumenterar för att 
realistiskt berättande i grunden är  mångstämmigt, 
och att dess samhällskritiska potential finns i de 
dissonanser som uppstår mellan berättelsen olika 
röster. 
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