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1.  Inledning 

1.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att se hur karaktärsbeskrivningar i 18/1900-talets följetonger skiljer sig eller 

överensstämmer med varandra utifrån faktorerna kön, ålderskategori och civiltillstånd samt se vilka 

samtida ideal och normer för kvinnor som förmedlas.  

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningarna som kommer undersökas är följande; 

o Hur skiljer sig personbeskrivningarna utifrån kön, ålderskategori och civiltillstånd? 

o Finns det liknande drag mellan karaktärerna i följetongerna? 

o Hur speglas kvinnornas ideal kring beteende och egenskaper i följetongerna? 

 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna undersökning är Rousseaus teori om 

separata sfärer, Eva Helen Ulvros teori om litteraturens betydelse under 1800-talet och Otto Weiningers 

teori om kön och karaktär.  

 

Rousseaus teori formade samhället och han stora efterföljare som gick i hans fotspår, bland annat John 

Ruskin. Rousseau ansåg att män och kvinnor var olika av natur och därför ska uppfostras olika och leva 

olika typer av liv. Kvinnan skulle hållas inomhus, ansvara hushåll och barnuppfostran och därmed 

uppfostras till att lyda mannen och vara hårt hållen. Mannen skulle i sin tur uppfostras friare för att 

utforska och utvecklas. Han skulle bli en självständig individ. Studierna sågs som väsentliga och han 

skulle vara en aktiv samhällsmedborgare. Samhället i stort var anpassat efter denna teorin och ligger till 

grund för vad som sågs som rätt/fel och påverkade de rådande normerna och idealen.1  

 
Likt Rousseaus teori ansåg även Weininger att det fanns psykiska och biologiska skillnader mellan 

könen. Människor var olika välutvecklade. Kvinnor var psykologiskt underlägsna männen vilket 

förklarade deras känsliga natur och oförmåga att kontrollera dem själva.2 Han såg kvinnor som 

 
1 Caine & Sluga 2000, ss. 28-31 
2 Caine & Sluga 2000, ss. 134-135 
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amoraliska och som individer som levde efter sina instinkter. Männen stod för förnuft medans kvinnor 

stod för livskraft. Trots denna distinkta uppdelning fanns ingen individ som var 100% kvinna eller 100% 

man. Människor var en blandning av manligt och kvinnligt i varierande grad. Genom att se bortom 

biologin och till psyket kan man fastställa en persons karaktär. Karaktären var det som styrde individens 

handlingar och tankar. Weininger hade många tankar kring hur kvinnan var olik mannen men fastställer 

att hon fortfarande är människa, en människa som står närmare naturen än mannen gör. Kvinnan är dock 

alltid beroende av en man. Mannen måste finnas där för henne då hon annars saknar personlighet och 

egenskaper och inte kan utvecklas. Likt Rousseau ska kvinnor tyglas. Alla försök till feminism var ett 

hot mot den västerländska kulturen och måste därmed kvävas. Det var farligt att ge kvinnor frihet och 

makt.3 

Eva Helen Ulvros teori handlar om litteraturens betydelse för individen. Kunskapskällor var begränsade 

och många ämnen var tabubelagda. Exempel på tabubelagda ämnen är relationer, sexualitet och vad som 

sågs som attraktivt. Oftast var det unga kvinnor som undanhölls kunskaper inom dessa ämnen. Ulvros 

studier visar på hur man förhöll sig till litteratur. Den diskuterades vid sammankomster och via brev, 

lästes i grupp och lånades mellan vänner och bekanta. Litteraturen blev en lättillgänglig kunskapskälla 

om än ensidig. I längden kan detta lett till en gemensam syn på ideal och normer i samhället.4 Denna 

teorin har stöd bland andra forskare, exempelvis David Gedin. Han menar att ”[…] litteraturen med sin 

egen dubbla funktion av på en gång offentligt och privat medium mycket effektivt som forum och 

kommunikationskanal”.5 

 

1.4 Bakgrund 

Samhället under 1800-talet såg på många sätt annorlunda ut i början jämfört med slutet på århundradet. 

Medel- och överklassen ökande och allt fler fick det bättre ställt.6 Industrialiseringen införde, 

tillsammans med effekterna av franska revolutionen, ett nytt samhälle. Franska revolutionen lämnade 

kvinnorna i hemmen, utan större plats eller inflytande i samhället. I skuggan av att kvinnorna uteblev 

från den offentliga sfären växte sig feministiska tankar och idéer sig allt större. Tankarna kom senare att 

leda till utökat medborgarskap och kvinnlig rösträtt. Men fram till dess upprätthöll gamla strukturer i 

samhället. Det nya samhällsidealet och normer som växte fram var inspirerat av filosofer som Rousseau 

men även religiösa strukturer. Kvinnan skulle vara undergiven mannen och lyda honom, hennes plats var 

i hemmet och hon sågs som okunnig och alltför känslostyrd. ”Var du alltid lydig, och eftergifven, ty med 

 
3 Hanson 1995 ss. 9-19 
4 Ulvros 1996 ss. 289-330 
5 Gedin 2007 s. 57 
6 Ulvros 1995 ss. 115-126 
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det kommer man längst, så di icke får ordsak at vara missnöjd med dig”7, så låter en brevväxling mellan 

en mor och hennes nygifta dotter. Modern visar tydligt hennes förväntningar på dotter och normen av 

vad som förväntades av en god hustru. Mannen, kvinnans motsats, var allt som kvinnan inte var. Han var 

kunnig, arbetsam och aktiv i den politiska och offentliga sfären. Männen som var flitiga och ambitiösa 

sågs upp till. Det var viktiga egenskaper då han var tvungen att visa att han kunde försörja och ta hand 

om sin familj. Idealet var att sträva framgång i livet, man skulle göra karriär. Det var på ett sätt även en 

nödvändighet för mannen då bonden och aristokraten ärvde sitt leverne, mark respektive förmögenhet8. 

Allt fler män stod utan mark och förmögenheter att ärva och att göra karriär inom arbetet var då enda 

kvarstående alternativet. Dessa tankar frodades under 1800-talet och genomsyrade samhällets alla vrår. 

Livet i kort för män gick ut på att utbilda sig, göra karriär, gifta sig och försörja sin familj. För kvinnan 

såg livet annorlunda ut. För henne gick livet ut på att lära sig lämpliga kunskaper inom hushållsarbete, 

gifta sig, vara en god fru och moder och uppfostra barnen till goda medborgare. Arbete för kvinnor var 

starkt reglerat, till exempelvis lärarinna, guvernant och affärsbiträde. Yrken som till majoriteten 

innehölls av ogifta, fattigare kvinnor utan en manlig försörjare exempelvis änkor.9 Barn uppfostrades 

efter denna modellen för att kunna efterleva sin förvändande roll.10 Moralen hölls högt och idealen 

eftersträvades av massan, allt för att visa en hög social status och skilja sig från lägre stående.  

 

Detta utvecklades allt eftersom medelklassen ökade under århundradet. Individuellt beteende var inte 

något man förespråkade utan man skulle följa ett förutbestämt beteende som sågs passande för ens kön 

och ställning. De ideala egenskaperna för respektive kön var anpassade efter deras plats i samhället. 

Männen skulle vara familjeförsörjaren. Kvinnor var inte välkomna i stora delar av arbetsmarknaden och 

det inte sågs som lämpligt att en kvinna från en finare familj arbetade. Därav blev hennes ”arbete” att 

vara fru och maka och kunskaper om hur man sköter ett hushåll värdesattes. Konkurrensen bland män 

och kvinnor var hård då äktenskap grundades mer på nödvändighet än känslor, därav fanns en stor press 

att uppnå och följa idealen. Litteraturen influerade i stor vad man såg som manligt och kvinnligt. Så väl 

som att kvinnan sågs som mannens motsatts förekom många fall där samhällsideal och normer bröts. 

Exempelvis var det inte ovanligt att hustrun hjälper mannen med hans arbete eller att mannen engagerar 

sig i sina barns uppfostran. Allt detta var accepterat, trots att det bröt mot de hårt hållna idealen och 

normerna.11 

 

Idun: Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet var en av de få veckotidningarna som inriktade sig 

till en kvinnlig målgrupp. Idun startades av Fritjof Hellberg i slutet på 1800-talet och övergick från att 

 
7 Ulvros 1995 s. 115 
8 Ulvros 1995 ss. 115 
9 Ulvros 1995 ss. 115-126 
10 Caine & Sluga 2000, ss. 28-29  
11 Ulvros 1995 ss. 115 
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fokusera på kvinnan i hemmet till ett mer samhälls- och kulturinriktat innehåll. I tidningen ingick allt 

från sömnadsmönster, följetonger, debattartiklar och platsannonser till kortare reportage. Tidningen 

skrevs av bland annat journalister, författare och privatpersoner – varav många skrivna under 

pseudonymer för att vara anonyma. Idun blev under tidigt 1900-tal förespråkare av kvinnofrågor, och 

var för kvinnlig emancipation och kvinnlig rösträtt, något som kom att lysa igenom i tidningens innehåll 

under tidiga till mitten av 1900-talet.12  

 

De följetonger denna underökning undersöker utspelar sig i samtid (det vill säga 1800-talets slut 

respektive 1900-talets början) i Sverige. Följetongerna följer i varierande grad över- till medelklassen 

men även den fattigare sidan av samhället förekommer i bland annat Frun tar inte emot! och Vid 

skiljovägen. Karaktärerna som förekommer är av varierande åldrar med olika kön och civiltillstånd 

(exempelvis ogift eller ungdom) och är likvärdig till verkliga händelser och scenarion som kunde uppstå 

i samtiden då de skrevs. För utförliga handlingsbeskrivningar, se bilaga 2. 

 

1.5 Problemformulering 

I dagens läge finns inte så mycket forskning kring hur litteraturen förmedlade ideal och normer under 

18/1900-talet och djupare analyser kring hur litteraturen påverkade individen. Få litteraturstudier har 

gjorts. Denna undersökning har därför ett vetenskapligt nyhetsvärde enligt Anders Florén & Henrik 

Ågren.13 Den forskningen som finns kring samhällets normer och ideal för kvinnor och män är 

genomgående och utförlig. Där fyller denna undersökning ett hål. Undersökningen ger en första inblick i 

vilka ideal och normer som vardagslitteraturen förmedlar. Förhoppningen är att undersökningen kan 

inspirera framtida litteraturstudier kring ämnet för att ge en tydligare genomgående bild av vilka ideal 

och normer som förmedlades i litteratur och hur dessa påverkade individen. Undersökningen har därmed 

även ett teoretiskt värde enligt Florén och Ågrens resonemang.14 Vidare forskning kan vara önskvärt då 

tidigare studier visar på att litteraturen påverkade individer. ”[…] influensen från böcker och skrifter har 

varit avsevärd, även med tanke på den begränsade utgivningen”15. Vidare beskriver även författaren hur 

böcker flitigt lånades ut, diskuterades i brevväxlingar och under sociala tillställningar. Böckers innehåll 

spred sig till alla samhällsklasser och litteratur var ett förekommande inslag i alla individers liv.16 Det 

fanns begränsade kunskapskällor kring ämnen som undanhölls från ungdomar, speciellt flickor. Man 

förlitade sig bland annat på litteraturen för att få kunskap kring sexualitet, relationer med mera. 

 
12 Göteborgs Universitet u.å. 
13 Florén & Ågren 2006 ss. 34-35 
14 Florén & Ågren 2006 ss. 36-37 
15 Ulvros 1995 s. 118 
16 Ulvros 1995 ss. 115-126 
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Litteratur som romaner blev en stor förmedlare av vad som var attraktivt, idealiserande och rätt 

respektive fel som många ungdomar tog efter.17 Forskningen som finns visar på att litteraturen haft en 

stor betydelse som ideal- och normskapare. Forskningen saknas dock kring vilka normer och ideal som 

förmedlats och deras påverkan på individen vilket denna undersökning fokuserar på. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Den typiska kvinnan under 1800-talet och början på 1900-talet levde ett isolerat liv. Till skillnad från 

mannen sågs hon inte som en offentlig figur, fri att utrycka sig och röra sig fritt i samhället. Hon 

uppfostrades, precis som pojkar, efter sitt kön. David Gedin skildrar i Att få lov: Kvinnor och baler kring 

1880-talet beskrivningar av ungdomars och kvinnors uppfostran och ideal. En kvinnas värde avgjordes 

av hennes medgift, sociala status, utseende och beteende. Sammanfattningsvis var familjebakgrunden 

och flickans uppfostran var avgörande för framgång. Det var så hon attraherade män och säkrade sin 

framtid. Ett gott parti säkerställde inte bara hennes egen framtid utan även familjens. Ogifta kvinnor var 

en skam och ekonomisk börda för familjen. Eftersträvade egenskaper som blygsamhet, oskyldighet, 

självbehärskning och villig att följa mannens minska vink. I detta medförde en omedvetenhet om sin 

sexualitet och relationer hos unga för flickor. När dagen väl kom när de behövde denna kunskap fick de 

förlita sig på moderns erfarenheter och begränsade kunskap. Ett annat alternativ, som många unga vände 

sig till var romanerna. Beskrivningar av romantiserade par, idealiserade bilder av vad som är attraktivt 

och godtyckliga beteenden var den enda kunskap som fanns tillgänglig. Kvinnorna förhöll sig sedan 

efter detta och tog efter det idealiserande utseendet, egenskaperna och beteendet. Gedin beskriver kraven 

på kvinnor som rigorösa och paradoxala. En god fru förväntades förutom att lägga tid på sitt utseende, 

sköta hushållet, uppfostra barnen och se till makens behov, få middagen färdig i tid till att tillgodose 

mannens sexuella behov. Avhandlingen skildrar ungdomligheten, synen på äktenskap som är intressant i 

denna undersökning då ett förekommande tema i följetongerna är romantik och förhållanden.18 

För män rådde hela andra ideal och moraliska tankar än för kvinnorna i samhället. Madeleine Hurd ger 

en utförlig bild av männen i samhället under 1800-talet. Artikeln Class, Masculinity, Manners, and 

Mores: Public Space and Public Sphere in Nineteenth-Century Europe fokuserar på männen i Europa, 

då Europa till stor del hade homogena normer och ideal. Fokus i artikeln är män i Sverige och Tyskland. 

Demokratiseringsprocessen som pågick under 1800-talet kan ses som en kamp mot moralen. Moralen 

var stark i samhället och påverkade folk i alla samhällsklasser. ”[…] the construction of a moral society 

meant getting rid of base temptations, including the “freedom” to profit from the weakness, lusts, and 

 
17 Gedin 2007 s. 57 
18 Gedin 2007 ss. 55-57 
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ignorance of others”19. Moralen förespråkade en hel och ren man som deltar aktivt i samhället och i den 

politiska debatten. De som bröt mot detta, ”[…] those unable to govern their passions or themselves—

criminals, women, children, cult members, paupers, drunkards—remained suspect”20. Majoriteten i 

samhället erkände moralens legitimitet och levde efter den. Hurd beskriver ett samhälle där staten och 

arbetsgivare verkade i symbios för att fästa moralen i samhällets alla delar. Man ville att arbetarnas fritid 

skulle präglas av gott offentligt beteende, disciplin, rationalitet och självkontroll. Männen skulle bort 

från ett lösaktigt liv och arbetsgivare, föreningar och organisationer jobbade hårt för kampen mot 

alkoholdrickande, kortspel och våld. Efterlevde man inte detta uteslöts man. Utbildning, kultur och 

nykterhet var högt värderade och en respektabel man fick stor respekt i samhället. Hurd menar även att 

kvinnor sågs som ett störningsmoment. Kvinnor i offentligheten bidrog till avundsjuka och flirtande, 

vilket påverkade mannens självkontroll negativt. De moraliska tankarna spred sig även till familjen. 

Mannen skulle vara familjechefen och familjeförsörjaren. Mannens ideal utvecklades under 1800-talet 

från en mer aristokratlik person till en hårt arbetande man med hög moral.21 

 

Flertalet forskare kring manlighet är överens om att männen genomgick en kris i Sverige under 1800-

talet. Man var inte längre bonde, men ändå inte aristokrat. Claes Ekenstam beskriver denna man som 

”the self-made man”22 i Män i Norden: Manlighet och modernitet 1840-1940. Hur skulle man bete sig 

när man var finare än en bonde men inte tillräckligt fin för adeln? Krisen ledde fram till nya ideal, 

männen skulle nu kontrollera sig och sina känslor. Mannen var hela tiden tvungen att få sin manlighet 

bekräftad utan bekräftelsen fanns risk för exkludering. Grundläggande teman för mannens karaktär var 

hälsa, sexualitet, moral och uppfostran. Mannen skulle vara aktiv, sexuellt driven, ha en god moral och 

skulle uppfostras därefter. Även egenskaper som mod, viljestyrka, uthållighet, beslutsamhet, integritet 

och arbetsamhet tillhörde idealen för mansrollen sågs som manliga. Nyttighet var det som beskrev den 

fullvärdiga mannen, samhällsmedborgaren och som blev attraktiv i damernas ögon. En arbetande man 

var nyttig för samhället och bidrog till utvecklingen framåt. Detta kan ses som höga krav, vilket även 

många män uppfattade det som.23 Utan utbildning fick man inget bra jobb, inget bra jobb gav ingen hög 

lön och fin position och utan detta blev det svårt att hitta, och försörja, en fru och senare även familj. 

Man såg ofta på liknande sätt med omoraliskt beteende och lösaktigt leverne. Om en man lät sig falla för 

minsta frestelse kunde det leda till en ond cirkel som ofta slutade i misär, ett vanligt tankesätt för 

mannen under 1800-talet. För unga män såg man däremot ofta genom fingrarna med företeelser som 

drickande, spelande och liknande. ”Borgerlighetens mansideal inbegrep en föreställning om stark 

känslokontroll och respektabilitet, ansåg många samtidigt att det var något som kunde uppnås först efter 

 
19 Hurd 2000 s. 102 
20 Hurd 2000 s. 76 
21 Hurd 2000 ss. 75-110  
22 Ekenstam 2006 s. 26 
23 Ekenstam 2006 ss. 13-47 
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att passionerna hade getts friare tyglar under ungdomstiden”24. Beteendet var för barn och skulle aldrig 

accepterats för en gift man av hög ställning. Den mannen var moralens beskyddare. I mellanpositionen 

mellan bonde och aristokrat fanns dygden som var grunden till en lycklig familj.25 Fadern var familjens 

överhuvud men avsade sig i många fall ansvaret för deras uppfostran. Uppdelningen var grundad i 

uppdelningen av sfärer, mannen jobbade utanför hemmet och kvinnan i det.26 Boken används för att få 

en referens till de manliga karaktärerna i analysen, då många aspekter av mannens ideal och deras roll i 

samhället beskrivs djupgående. 

 

Sara Backman Prytz avhandling Borgerlighetens döttrar och söner: Kvinnliga och manliga ideal bland 

läroverksungdomar, ca. 1880−1930 visar på hur skolungdomar såg på manligt, kvinnligt och vad som 

var attraktivt. Hennes forskning inom sex och sexualitet visar på hur ungdomar såg på, beskrev och 

förhöll sig till de olika könen. Hennes resultat visar på starkt homogena stereotyper och ideal för kvinnor 

och män. Bland männen fanns det en distinkt uppdelning av hur de såg på kvinnor. Uppdelningarna 

namnger Backman Prytz efter persontyp, exempelvis gentlemannen, den ömma modern och förföreskan. 

Könsidealen visar på vilka ideal som samhället valde att föra över till den yngre generationen. Elevernas 

beskrivningar är till majoriteten överensstämmande med rådande samhällsideal och elevernas 

svar/beskrivningar är till stor del homogena. Backman Prytz avhandling är relevant till undersökningen 

och har använts för att jämföra följetongernas karaktärer i barn- eller ungdomsåren med verklighetens 

ungdomar under 1800-talets slut.27 

En tidigare undersökning som används som stöd i denna undersökning är av Emelie Anderssons C-

uppsats Den kvinnliga förebilden under 1800-talet: Kvinnoideal i tre svenska tidningar från år 1858–

1899. Andersson jämför tre tidningar från 1800-talet utifrån frågeställningar om hur tidningarna 

beskriver kvinnor. Hon ser till faktorerna utseende och personlighet. Anderssons fokus ligger i hur och 

varför tidningarna framställt kvinnor olika. Tidningarna som undersöks har olika politiska bakgrunder 

och en av dem är kvinnotidningen Idun. För denna undersökning är Anderssons resultat därav intressant. 

Hon beskriver tidningen som liberal men med ett delvis nyare kvinnoideal. Nyare förebilder som var 

anpassade för den yngre generationen förespråkades. Framförallt märktes detta i skrivelser om de lägre 

samhällsklasserna. Tidningen ger här en accepterad bild av en friare och modern kvinna. Idealen var 

flexiblare jämfört med de högre samhällsklasserna. Det gemensamma draget för kvinnor oavsett 

samhällsklass var att kvinnan först och främst skulle vara en god moder och fru. Samtidigt som 

tidningen hade en liberal syn framställdes ogifta kvinnor som en skam då de inte passade in i den 

 
24 Tjeder 2006 s. 37 
25 Tjeder 2006 ss. 49-76 
26 Liliequist 2006 ss. 133-166 
27 Baclman Prytz 2014 s. 13-98 
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idealiska bilden. Idun ger läsaren bilden att idealet för högre ställda kvinnor var att ha en bra utbildning, 

en god själ, vara osjälviska och ha hög självbehärskning. Kvinnan skulle inte arbeta utan helhjärtat gå in 

i sin roll som moder och fru. För lägre stående såg man positivt på arbetande kvinnor. Tidningen 

framställer här ett nyare ideal och en friare kvinna även om det inte framställs som idealiskt. Arbetande 

kvinnor sågs också som en sämre moder och fru, då mycket tid lades på arbete istället för i hemmet. 

Anderssons uppsats används som stöd i bakgrunden för att ge läsaren en insatt bild av tidningen Idun 

och senare i analysen för att stärka uppdagade antaganden kring undersökningen.28 

Den tidigare forskningen kan sammanfattas som att kvinnor var hårt hållna och hade sin plats i samhället 

i hemmen och ansvarade för att se efter det och barnen. Männen var friare att röra sig fritt i samhället 

och sågs som en hårt arbetande familjeförsörjare. Män och kvinnor tillskrevs olika ideala egenskaper 

och detta grundades redan i deras olika uppfostran. Normerna och värderingarna var starkt homogena i 

samhället och förmedlades bland annat via litteratur.  

Forskningen som presenterats är relevant till undersökningen då den ligger i linje med underökningens 

syfte, det vill säga att se hur följetongers karaktärsbeskrivningar speglade det rådande samhällsidealet 

för kvinnor. Det som tidigare forskats kring kommer användas i undersökningen för att ge legitimera 

resultaten och för att ge stöd till analysen. Det ger en utgångspunkt till vilka samhällets normer och ideal 

kring män och kvinnors beteende, utseende och värderingar var. 

  

 
28 Andersson 2017 s. 23-28 
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2.  Metod 
2.1 Underökningens metod  

Denna kvalitativa undersökning grundas i följetongerna som publicerades i veckotidningen Idun: 

Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet. Frågeställningar och metod måste ha ett samband för att 

skapa vetenskap. Det krävs en metod som är relevant till frågeställningen, som lever till ett svar på 

frågan/frågorna.29 Metoden i undersökningen har därför noga anpassats efter frågeställningarna och valt 

med stöd i Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Därav 

valdes en kvalitativ metod, då materialet lättare och med större säkerhet kan bearbetas och analyseras 

med en kvalitativ texttolkande metod för att besvara frågeställningarna.30  

 

Följetongerna har i första hand granskats enskilt för att identifiera personbeskrivningarna individuellt för 

att ge en samlad bild av den uppmålade karaktären. Detta är en viktig del för att lättare och med större 

säkerhet kunna besvara frågeställningarna. Kodningen av personbeskrivningarna har sedan skett enligt 

följande mönster: karaktärernas identitet ersattes med kön, ålderskategori och civiltillstånd, exempelvis 

Anna Lundstetd en 21-årig musiklärare, ersätts med kvinna, ungdom och ogift, för att få en 

avpersonifierad bild av karaktären. Detta för att lättare kunna dela in karaktärerna i rätt kategori och se 

mönster inom och mellan kategorier. Materialet delades sedan in i kategorier efter deras kön, 

ålderskategori och civiltillstånd. Kodningen och kategoriseringen grundades utifrån frågeställningarna 

och är anpassade efter dem. Man ska dock vara medveten om risken av kodning. Kodning kan leda till 

övertolkning enligt Florén & Ågren.31 I ett senare skede jämfördes novellers karaktärsbeskrivningar 

utifrån kategorierna för att kunna etablera vilka likheter och olikheter som fanns mellan de olika 

kategorierna. På samma sätt jämfördes därefter även om likheter och olikheter kunde fastställas mellan 

enskilda karaktärer inom varje kategori. Sambanden noterades och redovisas under rubriken resultat. Sist 

jämfördes kategorierna med kvinnliga karaktärer med de rådande samhällsideal och normer som verkade 

under samtiden för respektive kvinnlig kategori. Detta för att se hur karaktärerna upprätthåller rådande 

ideal och eftersträvande normer. Även de normer och ideal som tydligt togs avstånd från eller bryts mot 

har noterats och redovisas i resultatet. Analysen grundar sig sedan i dessa resultat och i den tidigare 

forskning som förekommit under rubriken tidigare forskning som stöd för reflektioner och slutsatser 

dragna av undersökningens resultat. 

 

 
29 Florén & Ågren 2006 s. 47 
30 Florén & Ågren (1998) s. 49–50 
31 Florén & Ågren 2006 s. 51 
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2.2 Källmaterial och urval 

Materialet som använts som grund i undersökningen nedan listade följetonger, en kortare beskrivning av 

varje följetongs innehåll finns i bilaga 2. 

 

o Frun tar inte emot!32 1 delar 

o Hos fru Haraldson33 2 delar 

o Vid skiljovägen34  2 delar 

o Hemlif35  6 delar 

o Ur spåret36  4 delar  

 

Följetongerna är delvis slumpmässigt och delvis medvetet valda. Efter en granskning av mängden 

material och med tidningens fokus i åtanke bestämdes antalet följetonger som underlag till fem. Tiden 

runt sekelskiftet är undersökningens fokus och tidningens fokus skiftade efter de första publiceringsåren 

till att bli allt mer inriktad på kvinnlig emancipation och rösträttsfrågan37. För att få ett material relevant 

till syftet valdes därav att de fem följetongerna under tidningens fem första publiceringsår.  

 

Urvalet grundar sig på undersökningens syfte och för att besvara forskningsfrågorna. Följetongerna är 

tagna följande år efter 1887 för att få ett koncist genomgående underlag, en tydligare bild av normerna 

och idealen som förmedlas. En första sållning av urvalet av materialet gjordes sedan med större 

slumpmässighet, genom att endast se på material från de nummer som publicerade i första kvartalet av 

varje år. Detta gjordes för att ta ner mängden materialet och underlätta nästa steg i urvalet. Det sista 

urvalet gjordes med hänsyn till innehåll, och karaktärsbeskrivningar och författarens kön. Novellerna 

Hemlif och Hos fru Haraldson och Vid skiljovägen är skrivna under pseudonymer men är identifierade 

till Anna Lundquist och Frances Montresor. Montresor är författaren till både Hos fru Haraldson och 

Vid skiljovägen (översatt till svenska av Emelie Kullman). Montresor föddes och levde hela sitt liv i 

England, vilket kan ha lett till andra värderingar och ideal än de svenska författarna.    

Författarens kön kan spegla hur de beskriver samtiden och karaktärerna i sina respektive verk då de 

själva är en produkt av sin samtid. Män och kvinnor levde olika liv vilket kan påverka hur de såg på sina 

 
32 Fromm 1887 1(1)  
33 Pseudonymen Ave 1888 2(5)-2(6)  
34 Pseudonymen Ave 1889 3(3)-3(4) 
35 Pseudonymen Lisseg 1890 4(15)-4(39) 
36 Melander 1891 5(3)-5(6)  
37 http://www2.ub.gu.se/kvinn/digtid/ 
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roller och vilka värderingar de hade38. Även detta gjordes för att få ett bredare underlag av materialet och 

därmed ett säkrare resultat som är mer autentiskt. Genom att läsa korta utdrag ur varierande delar av 

följetongerna gavs en fösta inblick i handlingen och vilka karaktärer som medverkade. Urvalet gjordes 

utifrån faktorerna, varierande ålder och civiltillstånd samt varierande situationer och handling.  

Effekterna av ett helt medvetet valt källmaterial i denna undersökning kan leda till ett selektivt resultat 

som är influerat av individen. Detta tar sig uttryck i varierande grad. Det vill säga att resultatet visar i 

olika grad på det som författaren vill påvisa, då källmaterialet är valt efter att författarens granskning. 

Resultatet blir då missvisande. Även ett helt slumpartat urval kan ge ett missvisande resultat. Vid 

exempelvis lottning av följetongerna för att välja ut källmaterialet finns risken för att få ett för likartat 

material. Brist på underlag i frågeställningarna kan bli påtaglig och därmed påverka resultatet negativt. 

Exempelvis kan materialet resultera i att män i medelålder, inga barn förekom eller änkor förekom, 

vilket skulle ge ett skevt resultat då flertalet kategorier saknas. Med ett delvis slumpvalt och medvetet 

utvalt källmaterial undkommer man denna konsekvens och även effekten av den mänskliga faktorn som 

påverkar urvalet i större grad. 

 

2.3 Källor och källkritik 

Värderingen och hanteringen av källor och källmaterial har granskats enligt Florén & Ågrens begrepp 

om källkritik. Kriterierna som granskats är äkthet, sanningsgrad, representativitet och tendens.39  

 

Materialet som grundar undersökningen har granskats efter ett antal källkriterier för att avgöra dess 

användbarhet i undersökningen. Alla tidningens nummer finns publicerade och bevarade av mer än en 

källa. Förutom Göteborgs Universitet kan man hitta tidningarna publicerade av flertalet andra aktörer, 

exempelvis Kungliga bibliotekets hemsida. Göteborgs Universitet, som har publicerat tidningen med full 

tillgänglighet för allmänheten är en trovärdig aktör och materialet kan därför ses ha hög äkthet. 

Tidningens skribenter, journalister och redaktion har granskat tidningen och dess innehåll, källan har 

därmed granskats av flertalet aktörer som bekräftat innehållets äkthet och sanningsgrad. Även om delar 

av tidningen är skriven av privatpersoner granskades innehållet och redigerades innan publicering. 

Tidningen syftade till att informera och underhålla och har därmed inget motiv att medvetet sprida falsk 

information eller missleda dess läsare. Anderssons resultat att Idun är en liberal tidning med ett 

modernare ideal kan ha påverkat valet av följetonger. Följetongerna kan ha valt då de passar in med det 

budskapet tidningen vill förmedla.  

 
38 Caine & Sluga 2000, ss. 27-32 
39 Florén & Ågren 2006 ss. 73-75 
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Representativiteten av följetongerna går att ifrågasätta. I följetongerna förekommer kvinnliga karaktärer 

oftare än manliga och handlingen utspelar sig ofta kring kvinnor och man följer deras liv. Männen är 

genomgående med som bikaraktärer med mindre roller, färre omnämningar och därav mindre 

karaktärsbeskrivningar. Det försvårar undersökningen då materialet inte är så utförligt som önskat. Det 

gör att man kan ifrågasätta är följetongernas representativitet. Man kan även ifrågasätta är urvalet av 

följetongernas representativitet. Urvalet i undersökningen och urvalet som tidningen gjort behöver inte 

representera majoriteten av de litterära verk som publicerades under denna tid. Materialet kring män är 

därför mindre i alla kategorier än kvinnornas och gör resultatet ifrågasättbart. Det medför osäkerhet i 

resultatet. Källmaterialet kan antas vara tendensiöst i varierande grad. Man kan anta att novellerna valts 

då de är skrivna för kvinnliga läsare, för att passa Iduns målgrupp. Detta kan komma att påverka 

resultatet i undersökningen. Författarna har skrivit texterna med en tänkt målgrupp, som man kan anta är 

samma som Iduns, då verken publicerats där. Författarna kan även påverka med sina texter, de gör 

medvetna/omedvetna val i vad de förmedlar med sina texter. Beroende på författarens inställning till 

samhällets ideal och normer kan novellerna vara avsedda för att spegla en kultur, bekräfta läsarens 

identitet, eller med avsikten är att bibehålla och stärka eller förändra och ersätta. Beroende på 

författarens inställning till samhällets ideal och normer. Detta i sin tur kan komma att påverka 

undersökningens resultat då andra följetongers författare kan ha andra budskap med sina texter. Detta är 

svårt att bevisa hur mycket dessa faktorer påverkat men troligt är att de påverkat i någon grad.  

 

Tolkningen av källmaterialet och kan ses som en stor felkälla i denna uppsats. Då tidningen är skriven på 

yngre nysvenska kan delar av följetongerna vara svåra att förstå. Det är ett hinder för att läsa mellan 

raderna och få en djupare förståelse av texten. Även de noveller som översatts till svenska kan ha tappat 

viktiga delar i översättningen. 

 

De källor som använts som stöd i uppsatsen är alla granskade och bedömts ha hög trovärdighet utifrån 

denna undersöknings syfte och frågeställningar. Majoriteten av dessa är publicerade i flertalet databaser 

för akademiska texter, exempelvis LIBRIS och SWEPUB men flertalet har även tryckts i bokform. Alla 

källor som haft större betydelse i undersökningen har bakomliggande författare med många års 

erfarenhet inom genusforskning. Ett antal exempel är professor Glenda Sluga som skrivit flertalet böcker 

och publikationer inom ämnet historia och professor Eva Helen Ulvros. Ulvros har publicerat flertalet 

verk om genushistorien och kom senare även att undervisa genusvetenskap vid Lunds Universitet. 

Källorna är valda för att täcka in de områden som berörs i undersökningen och ge en förståelse av 

samhället under 1800-talet och hur männen och kvinnorna levde, tänkte och påverkades. 
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2.4 Avgränsningar 

De största avgränsningarna som gjorts i undersökningen kretsar mestadels kring materialets urval. 

Materialet som finns av Idun: Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet är väldigt stort då 

tidningen finns bevarad i sin helhet från starten 1887 till 1959 (med undantag för åren 1927–1929). 

Undersökningen hade kunnat göras med ett större källmaterial som grund för att få en större 

representativitet och säkrare resultat och utförligare analys. Denna undersökning begränsas av 

tidsaspekten och har därför ett begränsat material som underlag. Möjligheterna till en djupare analys och 

reflektioner blir därför begränsade. En kvantitativ underökning valdes för att få ett bredare material 

genom att undersöka flera texter av olika författare och inte granska ett enskilt större verk. Den 

kvantitativa metoden är mer lämplig för undersökningens syfte och har därför använts. En avgränsning 

som gjorts är även kring frågeställningarna. Fokus i undersökningen ligger på kategorierna ålder, 

civiltillstånd och kön, fler faktorer kan läggas till eller delas upp för djupare analys. Detta kan medföra 

ett säkrare resultat, men har i denna undersökning valts bort till fördel för att fokusera på bredare, men 

mindre djupgående, frågeställningsfaktorer.  
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3.  Resultat 

Resultatet av kategoriseringen av följetongernas karaktärer finns redovisad i bilaga 1. Det är denna 

indelning som ligger till grund för redovisat resultat. En kortfattad beskrivning av följetongernas 

handling finns i bilaga 2. 

 

3.1 Hur skiljer sig personbeskrivningarna utifrån kön, ålderskategori och 

civiltillstånd? 

Man kan se väsentliga skillnader i hur författarna beskriver karaktärer efter kön, ålder och civiltillstånd. 

De stora märkbara likheterna är genomgående i alla undersökta noveller är inom varje kategori. Ser man 

till faktorn kön finns typiska idealiserande personbeskrivningar. Kvinnan beskrivs som känslig i flertalet 

situationer och frekvent förekommande är känslouttryck som tårar och nervositet. Det förekommer även 

skildringar av kvinnor som beskriver sig själva som svaga. Fler känslobeskrivningar förekom generellt i 

hur kvinnorna mådde o utryckte sig. Denna typ av skildringar är inte förekommande bland manliga 

karaktärer. Här skiljer sig beskrivningarna, dock inte alltid i återhållsamhet av känslouttryck. 

Avsaknaden av känslor i beteende, tal och tanke förekom delvis genom novellerna men flertalet 

beskrivningar beskriver upprörda och arga män, men likvärt män som utrycker sin empati och 

uppskattning. Uppskattningen förekommer ofta i samband i relation till modern. Kvinnorna beskrivs 

göra allt för sina barn och värdesätta dem högt, vilket inte förekommer bland männen. Ett vanligt 

beteende för männen var manifestation av dominans. Detta tar uttryck i tillsägelser, uppmaningar och 

antaganden. Ett exempel är ur Hemlif. Sonen i familjen, enda mannen i hushållet, som vid hemkomsten 

från jobbet ifrågasätter varför maten inte är klar då han är hungrig.40 Han har även bokat en resa för 

familjen, då han ville åka iväg. Alla dessa små detaljer bidrar till en dominans över kvinnorna i 

hushållet. Utbildning och arbete för männen förekom genomgående i novellerna som en viktig del i 

mannens liv och som nödvändigt, vilket inte i samma grad förekommer bland kvinnor, speciellt då bland 

icke arbetande kvinnor. En annan del som skiljer beskrivningarna mellan könen är intresset för sitt 

utseende. Flertalet kvinnliga karaktärer beskrivs som noga med sitt utseende och lägger stor vikt vid det. 

Att spegla sig, rätta till kläder och frisyr förekommer flertalet gånger. Det framkommer tydligt att 

kvinnor lade mer vikt i att inte visa sig oanständiga, vilket novellen Frun tar inte emot! behandlar.41  

 

Faktorn ålder medförde även den flertalet skillnader. De äldre som nämns i novellerna beskrivs som 

erfarna, visa och visar stor omtanke kring sina respektive barn och släktingar. Det framgår att de 

 
40 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 437 
41 Fromm 1887 ss. 3-4 
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hoppades på att de yngre skulle få en ljus framtid. I Ur spåret framgår detta i moderns starkt negativa 

reaktion på när dottern vill ha en sjöman framför en kamrer. Liknande omtanke kring dotterns framtid 

syns i Vid skiljovägen där modern utrycker sin sorg ”Hade du för din del ej anfallits af bleksoten, utan 

fått sluta läsningen innan du kunde få afgångsbetyg från det välsignade elementarläroverket, så skulle 

här väl funnits någon utväg…”.42 Karaktärerna i medelåldern ger flera olika beskrivningar av att vara 

arbetsamma och allvarliga. Kvinnorna slet i hemmen och männen på arbetet. Många utryck av 

tillsägelser, allvarsamma konversation och en rakare ton förekommer. De i medelåldern framställs även 

ha en mindre social umgängeskrets än ungdomarna, men större än de äldres. Ungdomarna hade helt 

skilda egenskaper och beteende. Det som mest präglar ungdomarna är glädje. Uttrycket ”livet leker” är 

en passande beskrivning för majoriteten. Flertalet ungdomar har, enligt novellerna, ett större socialt liv 

som präglas av sociala aktiviteter. Denna grupp är även den som präglas till största del av 

känslobaserade handlingar, tankar och konversationer. På samma sätt kan man se en överrepresentation 

av utseendefixering och vikten av att se bra ut. Barnen, likt ungdomarna, lydde sina föräldrars 

uppmaningar utan motsättningar. I källmaterialet stöter man endast på två barn som karaktärer och 

ytterligare ett fåtal som nämns av övriga karaktärer. Det resultat av beskrivningarna av barnen är att de 

ses av sina föräldrar som underbarn. Barnatiden värdesätts av de äldre och var villiga att spendera 

pengar på dem. De framstår som glada, lydiga och respektfulla i novellerna. I Hemlif var barnen noga 

med att hälsa artigt på deras far när de kommit hem. Redan i unga år framkommer en tydlig uppdelning 

mellan könen. Pojken uppmanas göra läxor och utfrågas om betygen i skolan medan flickan uppmanas 

att leka med dockor.43  

 

Uppdelningen av civiltillstånd visade även den på markanta skillnader i personbeskrivningarna. De 

karaktärer som var gifta framställdes oftare som allvarligare, mer seriösa och hårdare/strängare än de 

ogifta. För de ogifta var utseendet viktigare och jämfört med de gifta kan de ses som rebelliska i viss 

mån. Även tillbakadragna och lugna karaktärer framstod bland de ogifta som kontrast till de energifulla. 

 Ett exempel är ur Ur spåret där Lisen åker ut på en båttur, trots moderns ogillande och avrådande och i 

Hemlif där Thilda trotsar mamman och bjuder sin kusin in som gäst. Det framkommer i tankar och 

diskussioner att de gifta karaktärerna lägger större vikt vid ekonomin än de ogifta i novellerna.44 Få av 

de ogifta karaktärer omnämns diskutera jobbiga, sorgsna och allvarliga ämnen vilket förekom bland de 

gifta.  

 

 

 
42 Pseudonymen Ave 1889 s. 19 
43 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
44 Melander 1891 ss. 30-31 samt pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
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3.2 Finns det liknande drag mellan karaktärerna i följetongerna? 

Inom varje kategori finns en märkbar homogenitet. Det undantag man kan göra är för de som 

kategoriserats som barn i ålderskategorin, där saknas tillräckligt material för att kunna se ett sådant 

resultat. Många av de karaktärer som har starkt liknande drag är de som ingår i samma kategori om man 

ser till alla faktorer (kön, ålder och civiltillstånd). Ser man till personbeskrivningarna är de likartade, 

oavsett författare och följetongens handling. Små avvikelser finns men den stora majoriteten är 

övervägande. En stor homogen kategori är: kvinna, ungdom, ogift, se bilaga 1. Men man kan se 

genomgående drag i nästintill alla kategorier som exempelvis man, medelålder, gift och kvinna, äldre, 

änka. Dessa grupperingar hade ingen utstickande karaktärsbeskrivning, varken till tanke, handling eller 

tal. Följande punkter redovisar författarnas personbeskrivningar utifrån de fastställda kategorierna. 

 
o Äldre, kvinnor, änkor:  

Alla äldre som nämns i novellerna beskrivs som erfarna och kunniga. De yngre lyssnar till dem utan 

protester som förekommer i andra kategorier vid tillsägelser. Några av de äldre änkorna beskrivs leva i 

fattigare förhållanden varav en arbetar för att tjäna sitt leverne. Gemensamt för dem är engagemanget för 

de yngre kvinnorna i familjerna. I döttrarnas fall anstränger sig modern för att de ska få en bra framtid, 

gifta sig rikt respektive få ett bra arbete, och i fallet med brorsdottern visar änkan intresse för hennes liv 

och att hon har det bra. I novellerna framkommer det att karaktärerna hade starka åsikter kring de yngres 

liv på olika sätt utifrån sina egna värderingar och åsikter. Ett antal exempel är när kvinnan skaffade 

dottern ett annat arbete – som var mer moraliskt eller när modern parade ihop dottern med en man av fin 

status då ”Modersögat hade upptäckt den rätta”.45 Samlingsvis kan man kalla detta beteende ”mother 

knows best”, då mördarna ger råd för att få barnen på en bana mot en, enligt dem, bra framtid. En annan 

personbeskrivning visar att denna kategori lade lika stor vikt vid utseende. Det görs genomgående få 

beskrivningar av kläder och utseende men en av de äldre änkorna menar att hon inte uthärdar att bära 

korsett, speciellt då hon vill kunna röra sig. 

 

o Medelålder, kvinnor, gifta: 

Dessa karaktärer framställdes som allvarligare, mer seriösa och strängare i beteende och dialoger. Inga 

stora känslopåslag beskrivs med enstaka undantag vilket ger en bild av en sansad och bastant kvinna 

som inte brusar upp för småsaker. De enda skildringarna som görs av karaktärerna är från hemmen. Det 

framgå tydligt att deras arbete är i hemmen och fokuserar kring hushållssysslor och att ta hand om/se 

efter/uppfostra barnen. Alla var mån om sina barn och såg dem som begåvade vilket framgår i 

diskussioner mellan karaktärer och interaktionen med barnen. De kvinnor utan barn hade istället ett 

 
45 Melander 1891 ss. 46-47 
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större intresse av skönhet och sitt eget utseende, vilket är mycket tydligt i Frun tar inte emot!. Frun har 

inga barn och intresserar sig genom novellen mestadels åt sin egen spegelbild.46  

 

o Medelålder, män, gifta: 

Den typiska mannen i denna kategori som beskrivs i följetongerna är homogen. Beskrivningarna är 

nästintill identisk. Männen har få beskrivningar om känslor och framställs oftare som personer med sunt 

förnuft. När känslor väl förekommer är det oftast i det mer upprörda och aggressiva spannet. 

Förekomsten av tacksamma och medkänsla förekommer, men inte i samma utsträckning. Männen 

framställs i hemmen och ofta i en passiv roll, exempelvis sittandes i en fåtölj. Det framkommer även att 

männen inte har något intresse av att hjälpa till i hushållet eller med barnen. I dialoger med kvinnor 

förekommer inga tyngre ämnen, med ett undantag i novellerna. De tyngre ämnen relateras till männen 

och förekommer endast i deras tankar. Ekonomibekymmer eller arbetsbekymmer är något som inte 

skrivs om i andra kategorier. Det finns en avsaknad av övriga intressen och större beskrivningar av 

männens tankeverksamhet vilket begränsar denna kategoris resultat. 

 

o Ungdomar, kvinnor, ogifta:  

Den största gruppen som förekommer är de unga, ogifta kvinnorna. Här finns gott om utförliga 

personbeskrivningar då dessa oftast är huvudpersonerna i följetongerna. Man kan se en splittring inom 

kategorin, de som arbetar och de som inte arbetar eller de med hög social status och de som har en lägre 

stående social status, om man vill se det ur ett annat perspektiv. Båda grupperna var i hög grad sociala 

och rörde sig i samhället utifrån novellernas beskrivningar. De med låg social status arbetade inom olika 

kvinnoyrken som musiklärare eller med handarbeten. Här kan man urskilja arbetsamma kvinnor med en 

stark lojalitet till moder och en beroendeställning till de med hög social status – de som köpte deras 

varor/tjänster. Moralen står högt hos dessa kvinnor, vilket framgår i citat som ”Men begriper hon då ej, 

att det är ren af omoraliskt att sälja spritdrycker”.47 Ett annat exempel är kvinnan som bär sorgdräkt när 

de andra sitter med lätta ljusa klänningar, ”[…] min hvardagsklänning är inte presentabel”.48 De med hög 

social status lade stor vikt vid sitt utseende och framställs speglandes frekvent genom följetongerna. 

Dessa kvinnor arbetade inte och visar en stor omedvetenhet kring de lägre ståendes livssituation, något 

som de ser nedlåtande på. ”Ljusa toaletter, isynnerhet för så unga som vi, äro moderna i år ska jag säga 

dig. Och en ljus vårtoalett skulle klä dig bra mycket bättre också”49. Vännerna förstår inte att kvinnan 

inte har råd med nya kläder varje gång modet skiftar. Dessa kvinnor beskrivs mer frekvent med 

 
46 Fromm 1887 s. 3 
47 Pseudonymen Ave 1889 s.19 
48 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 340 
49 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 340 
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känsloutlopp och känslobaserade handlingar som gråt, glädje och nervositet. Tillsammans med dessa 

känslor förekommer beskrivningar av de som bleka, vilket inte förekommer i någon annan kategori. 

Gemensamma drag för båda grupper är iver och otålighet, något som genomgående i novellerna präglar 

dessa kvinnor.  

 

o Ungdomar, män, ogifta: 

Många framställs som stiliga, ståtliga eller ungdomliga och som studerande eller flitigt arbetande män. 

Kategorin präglas av positiva, glädjefulla och tar inte saker på så stort allvar. ”Nej, granna kläder och 

nöjen och pjosk och dumheter upptaga all er tid…”50 är en föräldrabeskrivning om sonen. Man kan 

beskriva det som en sort nonchalans vilket märks i att mannen inte tar åt sig, utan skojar bort följande, 

”Kors, hvad du är ogin och lat!”51. Männen tar inte saker så seriöst som andra kategorier framställs göra. 

Nonchalansen märks även vidare i ”Mamma får skaffa mig pengar, pengar måste jag ha, mycket 

pengar”52. Detta beteendet fick fortgå, vilket märks i omgivningens reaktioner ”Knut är en riktigt präktig 

pojke, vet du, det säga alla människor”53 och ”men allt, hvad unge herr Hjalmar gör, är så rart och 

förträffligt i mammas och fina ögon”54. Ur ett annat perspektiv ser man en karaktärsbeskrivning som står 

ut bland de övriga homogena beskrivningarna. Detta mönster beskrivs inte i den lägre stående, arbetande 

sjömannen. Där visas en aktsam, lugn och respekterande sida, exempelvis vid bemötandet av en högre 

stående fröken.  

 
o Barn, kvinnor, ogifta 

Flickan framställs av författaren som glad och energifull då hon springer in och kramar sin far. Även här 

framställer även författarna flickan likt övriga kvinnor, som känslosam. Dockan hon får i present gör 

henne lycklig och resulterar i pussar och gos med systern i överflöd. Ytterligare omnämningar av flickor 

gör inte vidare i novellerna. 

 

o Barn, män, ogifta 

”[…] Erik skulle naturligtvis ansett det djupt under sin värdighet som studerande i fjärde klassen att bär 

sig så barnsligt åt”,55 pojken syftade på systern som rusade in i hemmet. Han tar tydligt avstånd från 

systerns beteende. Författaren framställer pojken som mogen. Hans respektfulla beteende följs av ett 

 
50 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 242 
51 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 175 
52 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 242 
53 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
54 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
55 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
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barnsligare beteende då han ”slängde mössan […] Hurrah, kåldolma till middagen,» skrek han…”56. Det 

framkommer att han sköter sin skolgång väl och är flitig. 

 

3.3 Hur speglas kvinnornas ideal kring beteende och egenskaper i följetongerna? 

Många av de ideal som presenteras i uppsatsens bakgrund och tidigare forskning förmedlas via 

novellerna. Majoriteten av de gifta kvinnorna speglar en entydig idealbild av modern och hustrun. Hon 

är i hemmet, är lydig mannen och ser efter hushållet och barnen. Hon framställs som en nedtonad 

version av de kvinnliga ungdomarna. Istället för en nervös, glädjespridande och livfull karaktär beskrivs 

frun och modern som lugn, sträng och ibland upprörd. Gemensamma egenskaper med de yngre 

kvinnorna är dock att de har nära till känslorna som många gånger framställs i att de har nära till gråt och 

får kämpa för att hålla tårarna tillbaka. Andra egenskaper som återhållsamhet och svaghet är även bland 

vissa karaktärer för de gifta och ogifta. Dessa egenskaper är sågs som idealiska i samhället. De 

ungdomar som hade drag av att vara naiva och ytliga sågs inte som de mest idealiska, men som en del av 

ungdomstiden. Ingen av de kvinnliga karaktärerna pratar om politik eller tyngre ämnen, ett normföljande 

beteende för samtidens samhälle. De djupare samtalsämnen som förekommer är kring fattiga och 

fattigvården. Även detta är ett normföljande beteende då högre ställda kvinnor uppmanades ägna sig åt 

välgörenhet som hobby. En annan kvinnosysselsättning som ofta förekommer är handarbete, både som 

arbete och som fritidssysselsättning. Kvinnorna som arbetar har tilldelats normföljande arbeten av 

författarna, som exempelvis musiklärare och sömmerska. De yngre karaktärerna visade stor respekt för 

sina äldre och lyssnade på dem.  

 

För ungdomarna beskrevs majoriteten som noga med sitt utseende och lägger stor vikt i det, bland annat 

görs flertalet beskrivningar om kvinnor som speglar sig. Utseende var viktigt för kvinnor för att ses som 

attraktiva och för att få uppmärksamhet av män, då de själva inte tog första initiativet till kontakt med 

män.57 Speglandet, prövandet av leenden, hårt dragna korsetter, för små skor och att inte visa sig 

offentligt när man inte var presentabel är exempel på skildringar som förekommer sporadiskt genom 

följetongerna. Beskrivningarna följer det rådande idealet för kvinnan som skulle vara vacker för att 

senare upprätthålla ytterligare en samhällsnorm. ”[…] ett vackert utseende och en tilltalande kropp 

räckte för att pojken skulle bli förälskad i henne…”58, den attraktiva kvinnan blev gift och att gifta sig 

var en norm. 

 

 
56 Pseudonymen Lisseg 1890 s. 204 
57 Backman Prytz 2014 ss. 73-74 
58 Backman Prytz 2014 s. 80  
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Kvinnorna visar inte på rebelliska beteenden eller trots vilket följer normen och idealet att kvinnan 

skulle vara lydig. De enda undantag som beskrivs är en dotter som bjuder in sin vän på lunch utan 

moderns tillåtelse och i en annan följetong där dottern inte vill gifta sig med mannen modern valt ut åt 

henne. I det senare fallet visas även flertalet normföljande handlingar, modern uppmanar sin dotter att 

tänka på sin ställning och dottern gifter sig inte med sin älskade då modern inte gett sin tillåtelse.  

 

Få utmärkande normbrytande handlingar, dialoger eller tankar görs av karaktärerna. En tydlig markering 

mot idealen framkom i Ur spåret, dottern tillåts av moderna att själv umgås med en ung man. Detta 

beteende var inte accepterat i 1800-talets samhälle. Att låta en ogift kvinna spendera tid med en relativt 

okänd man utan ett förkläde var inte någonting vanligt. För att skydda kvinnornas anseende hade 

kvinnor förkläden som bland annat höll koll på dem. Det framkommer genom texterna även andra 

mindre norm- och idealbrytande handlingar. Änkan som vägrar ha korsett följer inte idealet för hur en 

kvinna klär sig. Fru Haraldson som uteblir från en väninnas middag utan att ha gett en orsak är ett annat 

exempel på ett normbrytande beteende. Hennes normbrytande beteende uppmärksammades av övriga - 

”hvilket pinsamt uppseende din frånvaro väckte”59. En markering mot att detta var ett icke-accepterat 

beteende. Även senare i novellen återkommer kvinnan med en dialog som ifrågasätter kvinnan som lägre 

stående än män, vilket går emot många av de stora tänkarna som grundat normer och ideal under denna 

tidsperiod. I Frun tar inte emot! är husmodern lat då hon försummar sina plikter i hemmet och mot 

barnen. Idealkvinnan ansträngde och slet hårt bitvis för att sköta hushållet och vara en god hängiven 

moder.60 

  

 
59 Pseudonymen Ave 1888 s. 30 
60 Fromm 1887 1(1) 
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4. Analys och slutsatser 

Syftet med undersökningen har varit att få en förstå vilka normer och ideal karaktärsbeskrivningarna 

förmedlade, hur de förhöll sig till samhällsidealet samt hur karaktärernas beskrevs utifrån kön, ålder och 

civiltillstånd. Resultat av frågeställningarnas har visat på en stark homogenitet inom kategorierna, 

speciellt gällande kvinnokategorierna. Att kollektiva egenskaper förespråkades kan ses som förklaringen 

på den framträdande homogeniteten. Individualitet sågs inte som eftersträvansvärt, speciellt för 

kvinnor.61 Skillnaden mellan könen kan förklaras av uppdelningen av sfärer i samhället, likt Rousseaus 

teori om separata sfärer. Männen framträds som dominanta, styrande och återhållsamma med känslor. 

Beskrivningen stämmer överens med Rousseaus tankar kring vad som är manligt, vilket även var 

samhällsidealet. Även Rousseaus tankar kring kvinnor, att de ska hållas i hemmen, uppfostra barnen och 

att de är för känslosamma reflekteras i karaktärsbeskrivningarna för kvinnor.62 Weiningers teori om kön 

och karaktär framkommer tydligt genom novellerna. Kvinnorna beskrevs som mer livliga och 

känslosamma, vilket följer Weiningers beskrivningar av kvinnan som levde efter instinkter och stod för 

livskraft. Hon var beroende av en man och många av de kvinnliga karaktärerna i följetongerna styrs av, 

påverkas av och följer mäns vilja. Likt Rousseau ansåg Weininger att kvinnor måste tyglas på olika sätt, 

vilket speglas i novellerna på olika sätt. Ett exempel är hur de själva ser på att ha korsett, ”Men hvarje 

bildad menniska vet ju, att det är nödvändigt att på detta sätt ge stadga och form åt kvinnokroppen samt 

hålla den inom sina naturliga gränser”.63 

Undantaget är de lägre stående kvinnorna som arbetar, där saknas ofta egenskaper som glädje och att 

lägga stor vikt vid sitt utseende. Detta är förståeligt då dessa kvinnor kämpade för sin levnad och 

saknade medel att spendera på lyxartiklar som moderiktiga kläder. Utseendefixeringen som förekommer 

genomgående i följetongerna speglar flera ideal. ”[…] ett vackert utseende och en tilltalande kropp 

räckte för att pojken skulle bli förälskad i henne…”.64 Utseendet var kvinnans sätt att locka till sig mäns 

uppmärksamhet och potentiella partners. Att inte följa idealet kring utseende kunde leda till att kvinnan 

sågs som en dålig kvinna och var okvinnlig.65 ”Romantik och kärleksrus tillhöra inte äktenskapet”66, 

kärlek var inte alltid förknippad med personkemi utan baserades på bland annat på utseendet. Kvinnor 

sågs som objekt och äktenskapet var avgörande för kvinnans framtid och konkurrensen på 

äktenskapsmarknaden var hård.67  

 
61 Ulvros 1995 s. 116 
62 Caine & Sluga 2000 ss. 28-30 
63 Pseudonymen Ave 1889 s. 20 
64 Backman Prytz 2014 s. 80 
65 Backman Prytz 2014 s. 76 
66 Gedin 2007 s. 81 
67 Gedin 2007 s. 70 
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De yngre männen har en större frihet i beteende, utryck och hade i större grad ett omoraliskt leverne i 

novellerna. I samhället tolererade detta då det sågs som nödvändigt för att ungdomen skulle växa upp till 

en idealisk man.68 Samtidigt så man nöjeslivets lockelser sågs som ett hot mot samhällets stabilitet. 

Beskrivningar av unga män som ”hvilka utan tvekan offra sina fristunder åt tanklösa tidsfördrif och 

endast sträfva att kunna döda tiden med onyttiga, ja kanske förderfliga nöjen”69 ger en tydlig bild av 

omgivningens syn på ungdomarnas beteende. Man kan tolka det rebelliska beteendet som ett sätt för de 

unga männen att hävda sin manlighet. Likt Tjeders skildring om den sköra manligheten som ser ner på 

de lägre stående i samhället uppenbaras dessa normer bland ungdomarna i följetongerna. ”Att bära upp 

en legitim överordning över andra klasser, liksom kvinnor, var ett uppdrag de borgerliga männen tog på 

stort allvar”70. På liknande sätt framställs de unga männen i övriga noveller. Ungdomarna hävdar sin 

manlighet mot sina föräldrar, speciellt mödrarna, genom att se ner på dem och inta en dominant 

ställning. Ett annat exempel som förekommer är i Ur spåret där kamreren beskrives som ”Stolt som en 

prins – gentil karl” och ”[…] som en äkta riddersman var han afundsjuk på lotslärlingen…”.71 När han 

känner att sin manlighet är hotad av sjömannen pratar han om honom som en skojare och nedvärderar 

hans yrke för att hävda sig inför damerna. Författaren visar på mannens stolthet och hävdelsen när 

kamrerns manlighet är hotad.  

Detta står i kontrast till de kvinnliga ungdomarna och barnen i novellerna som beskrivs vara lydiga mot 

de äldre. Detta är en effekt av deras uppfostran. Lydnad var en väsentlig del av uppfostran, även om 

flickor och pojkar uppfostrades olika.72 Detta förklarar ungdomarnas beteende i noveller då de ibland 

agerar mot sin vilja till fördel för föräldrars tankar om rätt/fel och hur deras barns framtid ska se ut.  

De gifta karaktärerna i medelåldern visar alla på ett samtida rådande kärnfamiljsideal. Mannen som 

familjeförsörjare och kvinnan som ansvarig för barnens uppfostran. I följetongerna framställs männen 

som passiva i hemmen och kvinnorna som de aktiva, bryska och med koll över barn och hushåll.73 Att de 

gifta och ogifta kvinnorna framställs på olika sätt kan vara på grund av modersrollens höll andra ideala 

egenskaper. Gedin beskriver motstridigheten mellan den kvinnliga rollen som kvinna och hustru. 

”Framför allt skulle de vara ödmjuka, blygsamma, lyhörda och behärskade. Men rollerna var också 

motstridiga. En god hustru skulle härska med fast hand över hushåll och barnuppfostran, genomleva 

graviditeter och förlossningar samt tillfreds- ställa sin makes sexuella behov. En åtråvärd ungmö skulle 

däremot utstråla oskuld och anpasslighet, okunnighet och underdånighet”74 

 
68 Tjeder 2006 s. 37 
69 Backman Prytz 2014 s. 48 
70 Tjeder 2006 s. 50 
71 Hemlif 1901 s. 38 
72 Ulvros 1996 s. 161 
73 Caine & Sluga 2000 ss. 61-62 
74 Gedin 2007 s. 55 
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Intressant är att se på de ideal- och normbrytande delarna i resultatet. Få normbrytande drag står ut bland 

novellerna. Intressant är att förstå vad de normbrytande beteendena vill förmedla i kontexten. Att en ung 

kvinna tillåts spendera en heldag ute på sjön med en relativt okänd man hade inte accepterats då det 

kunde skada kvinnans anseende. Modern är högfärdig och rädd om familjens anseende, ändå låter hon 

sin dotter åka iväg. Man kan därför anta att detta är viktig för handlingen. I ett större perspektiv är det en 

del av kvinnan frihet. Handlingen beskriver hennes lycka av att få vara fri och undfly sociala normer. 

Även i en annan följetong där en kvinna ifrågasätter männens plats i samhället som kvinnans överman 

bryter mot samtidens normer. Tidningen Idun beskrevs som liberal i dess kvinnosyn.75 

Novellen/tidningen tar här en ståndpunkt i frågan och är för att höja kvinnans status. Novellen kan ha 

publicerats av skälet att den speglar tidningens egen åsikt. 

 

Någonting som framkommer i följetongerna är bristen på socialt umgänge och tillställningar. Ulvros 

beskriver en vardag präglad av sociala evenemang och tillställningar för individer i alla åldrar.76 Även 

om sociala evenemang förekommer genom följetongerna men i liten utsträckning till vad den tidigare 

forskningen beskriver. En annan olikhet mellan följetongerna och forskningen är beskrivningen av de 

unga männen. Forskningen ger en bild av rebelliska unga män och av de lydiga, hårt arbetande männen. 

Ungdomarna som skildrades i följetongerna visar en rebellisk sida, endast ett undantag kan urskiljas. 

Man kan ifrågasätta varför denna beskrivning dominerar. 

 

Ulvros teori om hur litteraturen påverka individen speglas till viss del i novellerna. Det förekommer få 

situationer där unga män och kvinnor är ensamma eller kärleksfulla beskrivningar eller närmanden. 

Ulvros menar att detta var, enligt rådande normer, tabubelagt vilket kan förklara frånvarandet av detta. 

Att litteraturen ger en ensidig bild av normer stöds av Ulvros antaganden om litteraturen gav en ensidig 

gemensam syn på ideal och normer.77  

 

Att följetongerna i så stor grad speglar så många av samhällsidealen och normerna kan till stor del bero 

på att författarna själva är uppvuxna och lever efter dem. Det dem uppfostrats till att se som rätt och fel 

speglas i deras verk. Ett utmärkande exempel på detta är Frances Montresor, författaren till novellen Hos 

fru Haraldson. Hur Montresor framställer Fru Haraldson och hennes åsikter står ut bland övriga 

noveller. Montresor var född och bosatt i England, vilket kan påverkat hennes sätt att se på svenska 

normer och värderingar då hon levde under engelska värderingar och ideal. Denna synen förmedlar Fru 

Haraldson, en välberest kvinna, i hennes sätt att prata och agera vilket skiljer sig från övriga novellers 

 
75 Andersson 2017 s. 23 
76 Ulvros 1995 ss. 116-117 
77 Ulvros 1996 ss. 289-330 
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beskrivningar av rådande normer och handlingar. I övrigt fanns ingen utmärkande skillnad i hur de 

manliga och kvinnliga författarna porträtterade karaktärer, normer och ideal.  

 

Begränsningar som påverkat resultatet är bristen på källmaterial kring män, änkor och barn. Det 

medförde ett minimalt material att analysera och dra säkra slutsatser från. Resultat i dessa kategorier är 

starkt begränsat av källmaterialet och ger inte en lika utförlig och representativ bild som de större 

kategoriernas. En fortsatt utökad studie med ett större källmaterial vore en intressanta framtida 

utveckling av denna typer av undersökningar. En möjlighet är att se till källmaterial från andra litterära 

verk, exempelvis skrivna för en bredare målgrupp. Ulvros redogör för hur stor betydelse litteraturen 

hade för 18/1900-tals människan och hur budskapen spred sig och diskuterades i samhället.78 Hennes 

redogörelse stärker vikten av och det vetenskapliga intresset för vidare studier. Detta för att få ett 

bredare perspektiv på vilka normer som spreds via litteraturen under 1800-talet, hur litteraturen stod sig 

som norm- och idealbärare och vilken betydelse den har spelat i historien. En annan utgångspunkt vore 

att undersöka en annan tidsperiod, det är möjligt att resultatet skiljer sig från detta undersökningsresultat. 

Möjligheten finns att litteraturen haft en påverkan större än man tidigare trott. 

 

Trots ett begränsat källmaterial kan man anta att urvalet speglar helheten utifrån den metod som använts 

och konsensusen i resultatet. Sammanfattningsvis kan man därför se Idun som en kvinnotidning som i 

huvudsak speglade och stärkte det rådande samhällsidealet och normerna. I alla kategorier kan man 

tydligt se paralleller samtidens ideal och karaktärsbeskrivningen, läsaren får en tydlig bild av vilka 

egenskaper och beteende som är eftertraktade.  

 

  

 
78 Ulvros 1996 ss. 328-330 
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5. Sammanfattning 

Denna undersökningens syfte har varit att se hur karaktärsbeskrivningar i 18/1900-talets följetonger 

skiljer sig eller liknar varandra utifrån faktorerna kön, ålderskategori och civiltillstånd samt se vilka 

samtida ideal och normer för kvinnor som förmedlas. Detta genom att besvara frågeställningarna:  

 

o Hur skiljer sig personbeskrivningarna utifrån kön, ålderskategori och civiltillstånd? 

o Finns det liknande drag mellan karaktärerna i följetongerna? 

o Hur speglas kvinnornas ideal kring beteende och egenskaper i följetongerna? 

 

Följetongerna fastställdes till Frun tar inte emot!, Hos fru Haraldson, Vid skiljovägen, Hemlif och Ur 

spåret från tidningen Idun som publicerades mellan år 1897-1901. Dessa valdes då tidsspannet 

representerar tiden som undersöktes och har olika författare. Följetongerna lästes och karaktärernas 

personbeskrivningar sammanställdes och kategoriserades, se bilaga 1. Metoden som användes i urvalet 

av följetonger grundades i Florén och Åbergs rekommendation kring kategorisering.79  

 

Frågeställningen om hur skiljer sig personbeskrivningarna utifrån kön, ålderskategori och civiltillstånd 

resulterade i en övergripande beskrivning av karaktärsindelningen. Varje kategori hade utmärkande drag 

och distinkta skillnader mellan kategorier framträdde. Mer lika kategorier var mellan de äldre gifta 

kvinnorna och de yngre ogifta. Den andra frågeställningen, om det finns liknande drag mellan 

karaktärerna ser man ett tydligt resultat. Resultatet visar på en stor homogenitet inom varje enskild 

kategori med endast små variationer. Vissa likheter finns mellan grupperingarna exempelvis mellan de 

äldre och gifta kvinnorna med de yngre och ogifta. Den sista frågeställningen om kvinnoideal som 

speglades i novellerna resulterade i att idealen/normerna är till stor del identiska till de som presenteras i 

tidigare forskning. Egenskaper, beteende, dialoger och övriga teman speglade samtidens ideal med få 

undantag. Analysen av undersökningen visar på att följetongerna var starka ideal- och 

normupprätthållare. 

 

En djupare analys av resultatet visade att klasskillnader ofta förekom som faktor för de avvikande 

personbeskrivningarna. De lägre stående i samhället beskrevs ofta med andra egenskaper, beteende och 

tankesätt. Större varierande personbeskrivningar bland de yngre kvinnorna kan bero på det märkvärt 

större källmaterialet. Sammanfattningsvis kan man se undersökningen som inspiration till, och 

grundande för, större studier kring litteratur som ideal- och normförmedlare och upprätthållare.   

 
79 Florén & Ågren 2006 s. 52 
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Bilaga 1. Personbeskrivningar 

Kategoriseringen av karaktärer resulterade i följande indelningar av totalt 32 personer: 

 

o 1st barn, kvinna, ogift 

o 1st barn, man, ogift 

 

o 3st äldre, kvinnor, änka 

o 8st, medelålder, kvinnor, gift 

o 12st, ungdom, kvinnor, ogift 

 

o 4st medelålder, män, gift 

o 3st, ungdomar, män, ogift 
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Bilaga 2. Handlingsbeskrivningar 

 
o Frun tar inte emot!80:  

Novellen handlar om frun i hushållet som är uttråkad och inte presentabel (rätt klädd för tiden på dagen). 

Hennes man är bortrest och på grund av detta är hon uttråkad. Hon sitter på sitt rum och försöker läsa 

eller spegla sig för att fördriva tiden. Då hon inte är presentabel säger hon åt kammarjungfrun att hon 

inte tar emot besök. Allt eftersom dagen går kommer flera personer och knackar på, alla med olika 

ärenden och alla får lämna med outrättade ärenden. Frun bli allt mer irriterad att hon inte får vara ifred. 

Man får en kort beskrivning av konsekvenserna detta medför för besökarna – familjen som lever fattigt 

får inga pengar, den äldre släktingen kämpar sig hemåt och känner sig ensam, väninnan som sörjer sina 

förlorade barn får inget stöd. Novellen avslutas med en kort text om moral och att vara medveten om 

sina handlingar.  

 

o Hos fru Haraldson81:  

Fru Haraldson uteblev från vänners middagsinbjudan utan att ha gett ett skäl vilket får väninnan och 

hennes dotter att besöka henne. Efter en lång diskussion kring moralen som ligger i varför/varför inte 

man ska ge skäl övergår samtalet kring morgondagens bal. De båda är överens om att deras bekant Ulla 

inte borde få komma då hon har ett oanständiga beteende och utseende. Hon beställer klänningar från 

Paris och tänker inte på att gynna landets egna sömmerskor och som leker med männen. 

Frun och väninnan bestämmer att dottern ska ta hand om en högt uppsatt man på balen för att få bort 

honom från Ulla trots dotterns osäkerhet i förslaget. Frun frågar sedan om de vill följa med ut på ett 

ärende. Ärendet visar sig vara välgörenhetsarbete, vilket väninnan och dottern tidigare inte varit med 

om. De mår dåligt över vilka förhållanden folk lever i och detta leder fram till en lång konversation om 

kvinnans plats i samhället. Avslutningsvis pratar de om hur kvinnan länge varit förtryckt och lägre 

stående än mannen det är kvinnornas uppgift att ändra på detta. 

 

o Vid skiljovägen82:  

Fru Dreier och dottern diskuterar kusinens nya arbete som krögerska och hur synd det är om henne som 

måste arbeta med ett omoraliskt arbete. Dock ser frun att det är bättre att hon har ett arbete än inget alls. 

Frun får sedan ett brev från hennes svåger med ett erbjudande om arbete för henne och hennes dotter i en 

nyöppnad korsettfabrik. De accepterar förslaget och ber att kusinen även ska få arbete och komma undan 

 
80 Fromm 1887 1(1) 
81 Pseudonymen Ave 1888 2(5)-2(6) 
82 Pseudonymen Ave 1889 3(3)-3(4) 
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krogverksamheten. Inom kort var verksamheten uppstartad. De tre kvinnorna har olika syn på korsetter, 

hur hårt de ska snöras, varför man ska ha korsett och föräldrarna måste lära barnen ha korsett, vilket de 

diskuterar när de lär sig sitt nya yrke. Senare reser frun till farbrodern för ett besök. Farbrodern som är 

läkare informerar henne om hur en hårt snörd korsett påverkar kvinnokroppen och att normen är påtryckt 

från samhället. Frun får dåligt samvete för sitt arbete och accepterar när farbrodern erbjuder henne, 

dottern och kusinen att bo hos honom och arbeta med att lära ut sömnad till flickorna i byn. 

 

o Hemlif83:  

Första delen i följetongen handlar om Selma som får en middagsinbjudan av sin väninna. Besöket, 

middagen och tiden efter präglas av tjafs och livliga konversationer. Förutom Selma kommer fler 

familjemedlemmar som gäster och Selma håller sig i bakgrunden och bevittnar den livliga omgivningen. 

I andra delen av följetongen har Selma kommit hem och handlingen utspelar sig precis när familjen 

kommer hem för kvällen. Mannen kommer hem från jobbet, Selmas småsyskon kommer hem från 

skolan och modern har middagen klar. Efter maten gör barnen sina läxor och leker sedan medans 

föräldrarna diskuterar deras äldre sons studier. Följetongen avslutas med ett telegram om att sonen klarat 

sin sista tenta och familjer brister ut i glädje. 

 

Tredje delen handlar om Minna och hennes rika väninnor. De möts på stan och pratar om vårens mode. 

Minna som inte har råd med nya kläder möts av oförståelse för hennes levnadssituation där hon måste 

arbeta för sitt leverne. Efter detta följer de med hem till en av väninnorna som har handlat dekorationer 

och kläder. Dekorationerna är till att renovera väninnans rum som precis gjorts om, men nu ska ändras 

om ännu en gång, då hon tröttnat. Minna skulle gärna ta alla saker som slängs ut men hennes stolthet 

hindrar henne. Hon blir tillfrågad att komma tillbaka och hjälpa till med dekorationerna men måste tacka 

nej då hon har arbete. När hon sedan sitter med en rik frus barn och spelar diskuterar modern med 

hennes väninna hur hon tyckte lektionerna var dyra och att hon hade prutat ner priset. Accepterades inte 

det lägre priset var Minna lätt utbytbar. De menade att om man lät de ta för mycket betalt blev de 

oförskämda. 

 

Fjärde delen utspelar sig i hemmet hos en grosshandlare. Dottern står och speglar sig och ser över sin 

klänning och hår. Hennes skor är för små, men de ser söta ut och om hon höll sig väl med fadern skulle 

hon nog få en ny klänning. Hon går ner i matsalen där familjen är samlad. Brodern, som har ett 

sportintresse, är på gott humör medan fadern är bekymrad. Han brukar vara nedstämd efter han varit på 

möte om fattigvården. Båda barnen ber att få lämna för andra nöjen vilket möts av faderns missnöje. 

 
83 Pseudonymen Lisseg 1890 4(15)-4(39) 
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Han ger en monolog av hur dagens ungdomar bara bryr sig om nöjen, kläder och har förvridna hjärnor. 

Modern går med på allt och det är han som betalar för allt, men det ska komma att ändras på. 

 

Femte delen handlar om den fattiga familjen Ström. Modern sköter hemmet, döttrarna arbetar som 

sömmerskor och sonen arbetar då hans skolgång blev för dyr. Hemmet var fint och ordentligt men 

inkomsterna räckte endast till det mest nödvändiga. Ena dottern Lina gick ut för att möta sin syster på 

stan. De samtalade om arbetet och att den äldre systern inte tjänat lika mycket som innan, då friherrinnan 

som tidigare köpt av henne nu lämnat stan för sommaren. Folk förstår inte arbetes värde och prutar på 

allt. De måste nu ställa in resan de tänkt göra och vet inte hur de ska göra på moderns födelsedag. På 

vägen hem möter de sin bror som precis fått lön och löfte om framtida löneökning. De stannar på vägen 

hem och köper en ny kappa till modern, till nedprutat pris. Väl hemma anser modern att pengarna kunde 

gått till annat, hon var van att uppoffra allt för barnen. Resan skulle nu bli av och familjen få det bättre 

ställt i framtiden. 

 

Sista delen i följetongen utspelar sig hos grosshandlaren. Han är upprörd och klagar på sina barn och 

tjänstefolket. Frun som sitter och broderar är tårögd över familjens situation. Hon är ledsen över att 

behöva dra in på barnens utgifter och glädjeskapare, de är ju bara unga en gång i livet. De har 

ekonomiska bekymmer och måste spara in, därav bråket med barnen och att fadern är upprörd. Frun som 

är sjuklig blir så upprörd och ledsen att mannen måste bära henne till en soffa så hon kan lägga sig ner. 

Grosshandlaren pysslar om henne och försäkrar henne om att allt kommer bli bra innan han lämnar 

henne. På vägen ut funderar han över deras situation. Dotter hade fått sin dyra klänning och sonen sin 

cykel och en stor summa pengar. Att ta ett lån gick inte, det skulle påverka hans affärsställning. 

Avslutningsvis säger han till sig själv att detta inte går längre. 

 

o Ur Spåret84:  

Novellen börjar med att Lisen och hennes mor anländer till badorten som ska göra henne frisk från 

nervositeten och klenheten. Läkaren och modern menade att dessa symptom berodde på att hennes 

nervsystem var förstört. Lisen får en förkärlek till att gå promenader ensam längs med vattnet. Hon ser 

båtarna ute i vattnet och önskar hon kunde få åka med. När hon träffar en lotslärling får hon chansen att 

följa med. Modern är inte nöjd över dottern beslut men låter henne åka på båtutflykten. Utflykten blir 

dock inte som Lisen tänkt. Det vackra vädret ersätts av en storm som hon och sjömannen med nöd och 

näppe tar sig igenom oskadda. När de senare åker hem från badorten är modern nöjd med dottern som nu 

beter sig som sina jämnåriga. Trots att Lisen nu beter sig som de andra är hon inte lycklig och glad, som 

hon var på badorten. Modern pekar ut en lämplig man för Lisen och hoppas på att ett frieri ska ske inom 

 
84 Melander 1891 5(3)-5(6) 
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kort. Lisen får sedan ett brev av lotslärlingen och hon ber modern att få gifta sig med honom då hon är 

förälskad. Hon respekterar moderns nej till ett giftermål med lotslärlingen och kände sig inte lika 

olycklig när hon senare såg ut över vattnet på båtarna som seglade förbi.  

 
 
 
 
 


