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Sammanfattning 

Denna studie har som avsikt att ur ett historiesociologiskt perspektiv försöka förstå den kvinnliga 

romantiska vänskapen, vad den bestod av, hur den kunde överleva över tid och om den också 

innehöll maktaspekter. Fenomenet med romantisk vänskap uppstod under romantiken, under 

1700- och 1800-talet, och praktiserades av både män och kvinnor. Den romantiska vänskapen 

var en intim homosocial vänskap som var tämligen accepterad i samhället. Under andra hälften 

av 1800-talet, när medelklasskvinnorna i Sverige så smått började få medborgerliga rättigheter, 

var det flera kvinnor som började utbilda sig och yrkesarbeta. Om de gifte sig stod de under 

förmyndarskap av sin make och fick sluta arbeta, för att istället ägna sig åt hem och familj. Det 

var under denna tid som ett frirum uppstod, ett frirum för medelklasskvinnor som ville vara 

självständiga och leva i tvåsamhet med andra kvinnor. Där var de fredade från andras tyckanden, 

eftersom man inte trodde att kvinnan besvärades av erotiska begär, på samma sätt mannen gjorde.  

Studiens empiriska material består av två brevsamlingar, skrivna från 1894 till 1939, det vill säga 

under den tidsepok då den kvinnliga tvåsamhetens frirum existerade. Breven är författade av den 

svenska författaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Brevens mottagare var Lagerlöfs 

väninnor Sophie Elkan och Valborg Olander. Studien tar också hänsyn till kvinnorörelsen som 

bland annat tog avstamp i liberalfeminismens tankar och studier avseende social växelverkan 

mellan människor, vad avser en-, två- och tresamhet.  

Resultatet av studien visar att den kvinnliga romantiska vänskapen, studerad i mikrosociologiskt 

perspektiv utifrån Lagerlöfs brevkorrespondens med sina väninnor, bygger på tre viktiga 

beståndsdelar: förälskelse, kärlek och vänskap.  
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1. Inledning 

A friend is someone who likes and wishes to do well for someone else and 

who believes that these feelings and good intentions are reciprocated by the 

other party (Reisman 1979, 93). 

Definitionen av vänskap är hämtad från den amerikanska professorn i psykologi J.M. 

Reismans bok Anatomy of Friendship. Den italienske sociologen Francesco Alberoni hänvisar 

till citatet och menar att vänskapen är den enda av människans relationer som är fri från 

hierarki, att vänskap bygger på jämlikhet. En form av vänskap som vi inte pratar så mycket 

om idag är den romantiska vänskapen. Romantisk vänskap praktiserades av både kvinnor och 

män under 1800-talet och inkluderade en nära relation som var besläktad med förälskelse. 

Tiden kring sekelskiftet 1900 fanns en period av ”frirum” för kvinnor som levde med andra 

kvinnor. De kunde dela en vardag och ett liv, och de undgick den kritik som fanns mot 

samkönade par eftersom deras plats i medelklassamhället var i det privata. Studiens syfte är 

att försöka förstå den kvinnliga romantiska vänskapen. Den kommer också att fokusera på 

relationernas sociala växelverkan i konstellationerna om en-, två- eller tresamhet, samt om 

det finns någon form av maktaspekt inom relationerna. 

Studien är rubricerad som historiesociologisk. Med det avses en sociologisk studie som tar 

avstamp i en historisk företeelse och följer på vilket sätt som samhället har förändras från den 

tiden till idag samt på vilket sätt vi kan förstå dåtidens samhälle med vår nutida 

samhällsförståelse. För att skapa denna förståelse används som empiriskt material två 

brevkorrespondenser upprättade i tiden runt sekelskiftet. Relationerna är starkt kopplade till 

varandra och kan ses som en triangelrelation. Vi kommer att följa författaren Selma Lagerlöfs 

brevväxling med sina väninnor Sophie Elkan och Valborg Olander. Förhoppningen är att 

breven kan ge oss förståelse, inblick och ledtrådar om hur det kunde vara att leva i en kvinnlig 

romantisk vänskapsrelation vid sekelskiftet och en bit in på 1900-talet.  

1.1. Syfte 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av två brevsamlingar försöka förstå den kvinnliga 

romantiska vänskapens innebörd ur ett historiesociologiskt perspektiv, hur den uttrycks, vad 

som bygger en tvåsamhet och om det finns maktaspekter även inom den kvinnliga romantiska 

vänskapen.  
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1.2. Forskningsfrågor 

1. Hur formuleras den kvinnliga romantiska vänskapen i de brev som ligger till grund 

för studien?  

2. Utifrån det empiriska materialet, vilka beståndsdelar stärker tvåsamheten?  

3. Finns det en maktaspekt i den romantiska vänskapen som påvisas i brevväxlingen? 

1.3. Avgränsning 

Studien är begränsad till en kvinnas brevkorrespondens till två andra kvinnor och där fokus 

är på brevskrivaren, d.v.s. Selma Lagerlöf. Studien gör inte anspråk på att skapa en 

generaliserad bild av den kvinnliga romantiska vänskapen. Den har heller ingen ambition att 

skapa en helhetsbild över brevskrivaren och mottagarnas förhållanden. Avgränsningen att 

följa en persons brevkorrespondens gör att materialet blir jämförbart över tid, eftersom vi kan 

följa brevskrivarens förhållningssätt till de två mottagarna genom innehållet i breven och det 

språkbruk som används. 

1.4. Disposition 

Här nedan presenteras studiens disposition och vad som är syftet med respektive kapitel: 

 

1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras studiens syfte, frågeställning samt avgränsning.  

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras forskningsläget inom områdena vänskap, kvinnlig vänskap och 

kvinnlig romantisk vänskap samt en kort orientering om den forskning som berör Selma 

Lagerlöf.  

3. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel beskrivs begreppen ”Vänskap” (inklusive kvinnlig vänskap och kvinnlig 

romantisk vänskap), ”Förälskelse, kärlek och äktenskap”, ”Social växelverkan” (en-, två- och 

tresamhet) samt ”Liberalfeminismen kring sekelskiftet 1900”. Presentationen är tänkt att ge 

läsaren en fördjupad bild av samtliga begrepp ur ett sociologiskt perspektiv, som sedan kan 

tillämpas i analysen av det empiriska materialet. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras vilken metod som använts i studien. Här presenteras också vilka 

etiska överväganden som har omgärdat studien. 

5. Resultat empiriskt material 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet, det vill säga de två 

brevkorrespondenserna. För att skapa en förståelse för brevskrivaren presenteras först Selma 

Lagerlöf i en kort levnadsbeskrivning. Därefter följer två avsnitt med respektive 

brevkorrespondens. I slutet av kapitlet görs en sammanfattande reflektion av det empiriska 

materialet. 

6. Analys och slutsats 

I detta kapitel jämförs det empiriska materialet mot de teoretiska referenserna. Analysen 

behandlas i tre underliggande avsnitt om kvinnlig romantisk vänskap, social växelverkan och 

liberalfeminism. De tre analysavsnitten sammanfattas därefter i avsnitt ”Slutsatser - 

forskningsfrågor”, där respektive forskningsfråga hanteras var och en för sig.  

 

7. Diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som framkommit i studien, den rådande 

situation som gällde under tiden runt sekelskiftet 1900 och ett par decennier efter, samt på 

vilket sätt som vi utifrån ett sociologiskt perspektiv kan tolka dåtidens situation med dagens 

referensramar. 
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2. Tidigare forskning  

Forskning om vänskap, kvinnlig vänskap och kvinnlig romantisk vänskap har skett olika 

frekvent. Forskningen om vänskap är omfattande. Forskningen om kvinnlig vänskap och 

kvinnlig romantisk vänskap är inte lika omfattande. Ända sedan antiken, då både Platon och 

Aristoteles funderade kring vänskapens ideal och väsen, fram till våra dagar, har vänskapen 

varit i fokus för forskning. ”Det är något gåtfull över vänskap”, så börjar sociolog Mats Hilte 

sin bok om Den moderna vänskapen (Hilte 2018, 11). Gåtfullheten och mångfaciteten i dess 

natur gör den till ett intressant forskningsobjekt. Att kartlägga den totala forskningen kring 

vänskap skulle skapa en enormt stor bild. Jag har valt att presentera forskning som relaterar 

till studiens syfte och innehåll, för att skapa förståelse för den kvinnliga romantiska vänskapen 

och på vilket sätt som den relaterar till andra former av vänskap. Min uppsats är tänkt att bidra 

till forskningsområdet genom att öka förståelsen för den kvinnliga romantiska vänskapen ur 

ett historiesociologiskt perspektiv, på vilket sätt som den kvinnliga romantiska vänskapen 

utgjorde en relationsform mellan kvinnor under sekelskiftet 1900 och dess beståndsdelar av 

vänskap, förälskelse och kärlek.  

2.1. Forskning om vänskap 

I Eva Österbergs bok, Vänskap: en lång historia, (2007) tas läsaren med på en 

historiebeskrivning om hur vänskapen som väsen har förändrats från antiken till nutid. 

Österberg skriver i sitt inledande kapitel att ”vänskapen tillhör det som håller samman 

människor. Därför har den inte enbart ett personligt utan också ett samhälleligt värde” 

(Österberg 2007, 12). Vänskapens värde har således också ett socialt värde sett ur ett 

sociologiskt perspektiv. På 1500-talet beskrevs vänskapen av den franska filosofen och 

romanförfattaren Michel de Montaigne att vänskapen kunde tjäna samhället i stort, men 

främst var vänskapen privat och kunde ses som en fristad människor emellan. Detta var ett 

nytt sätt att beskriva vänskap, att den kunde fungera i det lilla livet och inte bara finnas för 

högre syften (Österberg 2007, 58). Montaignes metafor om fristad, där vänner kunde vara 

trygga utan att bli ifrågasatta eller attackerade, återkommer långt senare i forskningen om den 

kvinnliga tvåsamhetens frirum (Borgström och Markusson Winkvist 2018). Frågan om 

vänskapen i offentligheten och i det privata diskuteras ofta i forskningen. Österberg påvisar 

att vänskapen historiskt inte enbart var den privata natur den betraktas som i modern tid. 

Vänskapen var ett medel för politisk allians, krig eller fred. När vänskapen blev ett för starkt 

politiskt hot förpassades den till den privata sfären. I kapitlet ”Vänskap, gemenskap och det 
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civila samhället”, som ingår i boken Det civila samhället som forskningsfält (2006), beskriver 

Anders P. Lundberg forskningen vad avser de båda tolkningarna, d.v.s. att vänskapen kan ses 

som en tvåsam, dyadisk relation, alternativt att den kan betraktas i en strukturell form, att den 

ingår i ett större sammanhang (Lundberg 2006, 211). Lundberg hänvisar bl.a. till Anthony 

Giddens, och att denne betonar vänskapen som dyadisk och privat. ”En vän definieras 

uttryckligen som en person som man har ett förhållande till enbart på grund av det utbyte som 

relationen ger” (Giddens 1997, 111). Lundberg ger även exempel på det motsatta och hänvisar 

till den brittiske sociologen Graham Allan som menar att relationer kan odlas lika bra i sociala 

och ekonomiska situationer, som de kan göra i personliga (Lundberg 2006, 211). Detta kan 

relateras till Pierre Bourdieus kapitalteori, där olika kapitalformer, som t.ex. ekonomiskt 

kapital, kulturellt kapital eller socialt kapital kan ge en människa en upphöjd status i 

samhället. Det sociala kapitalet, d.v.s. en människas nätverk, vänner och andra kontakter kan 

vara människan till nytta och ge henne ”gott rykte”. Bourdieu menade också att de olika 

kapitalen är kopplade till varandra och att det är enklare att tillägna sig flera kapitaltyper om 

man redan ägde någon (Giddens och Sutton 2014, 325).  

I Francesco Alberonis bok Vänskap (1984) preciserar författaren vad som Aristoteles menade 

med den ”sanna” vänskapen. I den ingår inte nyttobegreppet. Alberoni talar om att vänskapen 

ska bidra till nöje, och inte till nytta. Alberoni beskriver också skillnaden mellan vänskap och 

förälskelse, att den inte förändras, inte går in i olika stadier, som förälskelsen eller gruppen 

gör. ”Vänskapen är etikens form av eros”, säger Alberoni (Alberoni 198, 29). Det är således 

inte det sexuella utan det själsliga är grunden för relationen.  

2.2. Forskning om kvinnlig vänskap 

Den kvinnliga vänskapen är inte lika utforskad som vänskap i stort. Under antiken togs den 

inte på allvar. ”Den blev snarare marginaliserad och ignorerad av dåtidens män” (Hilte 2018, 

15). I Britta Lundgrens bok Den ofullkomliga vänskapen, hänvisas till studier av O’Connor 

(1992) som menar att kvinnlig vänskap har negligerats och förlöjligats fram till 1970-talet. 

Den betraktades också som rivaliserande och skvallrig (Lundgren, 1995, 42).  Lundgren 

relaterar också till Joan Ackers forskning (1981) att kvinnlig vänskap inte har setts som 

relevant för social struktur och därför betraktats som ett område som inte varit värt att beaktas 

eller forskas om (Lundgren 1995, 42). Lena Eskilsson noterade i sin avhandling Drömmen 

om kamratsamhället avsaknaden av studier om kvinnlig vänskap. Hon ser den vare sig inom 

historia, antropologi, sociologi eller psykologi (Eskilsson 1991, 53). Under senare tid har dock 
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den kvinnliga vänskapen fått ett större utrymme i forskningen. Österberg menar också att man 

bör vara försiktig i sin kritik avseende avsaknaden av studier om den kvinnliga vänskapen. 

Tystnaden bör sättas i sin kontext och man bör söka förståelse för inskränktheten och ta med 

den som en del i sin forskning. Österberg menar att ”kvinnor har rimligen lika lite som män 

kunnat leva utan vänskap med andra människor” (Österberg 2007, 288). Om tystnad i 

forskningen av kvinnors samkönade relationer skriver också Ulla Manns i kapitlet ”Om 

synlighet och läsbarhet – samkönad sexualitet och kvinnorörelsens historieskrivning”, som 

ingår i boken Den kvinnliga tvåsamhetens frirum (2018). Manns skriver att utifrån 

medvetenheten om den heteronormativitet som var rådande vid sekelskiftet 1900, bör 

tolkningar ske mer förutsättningslöst och mindre förutbestämt. Manns hänvisar till forskaren 

Eve Kosofsky Sedgwick att det i skrivningar från den tiden kan finnas oväntade betydelser i 

texter och att man därför bör läsa mer med öppet sinne, än alltför enkelriktad och teoristyrt. 

Tystnaden ska således ses i ljuset av den heterosexuella samhällsnorm som var gällande 

(Manns 2018, 303).  

Eva Österberg har i sin forskning hittat flera goda exempel på kvinnliga vänskaper under 

1600-, 1700- och 1800-talet. Österberg beskriver att man på 1800-talet till och med menade 

att kvinnor hade en särskild talang för vänskap (Österberg 2007, 288). På 1970-1980-talet 

kom kvinnlig vänskap att utforskas mer frekvent. Forskare som Caroll Smith-Rosenberg, 

Lilian Faderman och Janice Raymond skapade en egen forskningsgrund om kvinnlig vänskap 

som det hänvisas flitigt till i andra studier. Jämförelsen mellan manlig och kvinnlig vänskap 

har också varit frekvent förekommande i moderna studier. Mats Hilte hänvisar i sin bok Den 

moderna vänskapen till Geoffrey L. Grifs studier om manlig vänskap, att män betonar 

betydelsen av förtroende, lojalitet och tillit i sina vänskapsrelationer, till skillnad från 

kvinnorna som lyfte fram intimitet och stöd som de viktigaste aspekterna av vänskap. Hilte 

hänvisar till flera studier som jämför den manliga och kvinnliga vänskapen och att intimitet 

är ett återkommande nyckelord. Österberg menar att den könstypade vänskapen beskrivs 

stereotypt, att manlig vänskap utövas genom aktivitet, medan kvinnor möts i förtroliga samtal. 

Österberg menar att stereotyperna ”försvinner i en rad individuella varianter som går på tvärs 

med kön och sociala klassificeringar.” I det material hon har studerat via brev och dagböcker 

som spänner över 300 år, är synen på vänskapen tämligen lika mellan könen (Österberg 2007, 

288). 
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2.3. Forskning om kvinnlig romantisk vänskap 

Forskningen om den kvinnliga romantiska vänskapen löper ofta parallellt med kvinnlig 

vänskapsforskning. Lillian Faderman utgav 1981 boken Surpassing the love of men. Romantic 

friendship and love between women from the Renaissance to the present, vilket var den första 

boken i forskningsämnet. Faderman gör jämförelse mellan 1800-talets romantiska vänskaper 

och vår tids ”lesbiska feminister” och menar att det är kvinnans ökade självständighet som är 

skillnaden dem emellan (Faderman 1981, 20). Mats Hilte skriver i sin bok Den moderna 

vänskapen om den romantiska vänskapen bland både kvinnor och män i slutet av 1700- och 

1800-talet. Hilte hänvisar till kvinnoforskaren Marlyn Yalom som skrivit boken The Social 

Sex. A History of Female Friendship. Yalom beskriver hur unga flickor inte gjorde hemlighet 

av att vara förälskade i sina skolkamrater och tilltalade varandra med orden ”älskling, söt och 

dyrbar” (Hilte 2018, 76). Det samma skriver Sharon Marcus i boken Between Women: 

Friendship, Desire, and Marriage in Victorian England (2009), kärleken och vänskapen 

mellan kvinnor uppfattades inte som avvikande. Den var inget hot inom den viktorianska 

heterokulturen utan ingick som en viktig beståndsdel (Borgström och Markusson Winkvist 

2018, 13). Det råder dock delade meningar om den kvinnliga romantiska vänskapen var helt 

socialt accepterad eller inte. Österberg menar att kvinnlig ”passionerad” vänskapskärlek 

oroade omvärlden under 1800-talet. Det var också under denna tid som vetenskapen studerade 

kvinnlig sexualitet och ordet ”lesbisk” kärlek lanserades, vilket påverkade acceptansen 

(Österberg 2007, 290). I boken Den kvinnliga tvåsamhetens frirum från 2018 skriver 

redaktörerna om det ”frirum” som skapades för kvinnor innan hon fick träda in i 

offentlighetens rum. Företeelsen kom att kallas romantisk vänskap eller feministisk 

vänskapskärlek (Borgström och Markusson Winkvist 2018, 14). Det var också innan det s.k. 

”homosexualitetparadigmet” hade slagit igenom, vilket beskrevs av Michel Foucault i sin bok 

Sexualitetens historia (1976).  

I slutet av 1700-talet utvecklades också den ”romantiska kärleken” som kom att bli 

äktenskapets signum. Anthony Giddens skriver i sin bok Intimitetens omvandling att det 

romantiska äktenskapet var en förening mellan man och kvinna där de intog nya roller och 

där den inneboende strukturen medförde att mannen dominerade kvinnan (Giddens och 

Sutton 2014, 268, 270). Mannen dominerade också sin hustru på ett legalt plan eftersom hon 

stod under hans förmyndande. 1858 ändrades lagen i Sverige vilket innebar att en ogift kvinna 

kunde ansöka om att bli myndig. Det var samma år som Selma Lagerlöf föddes (Nordlund 

och Wanselius 2018, 7). 
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2.4. Forskning om Selma Lagerlöf 

Den första biografin om Lagerlöf kom redan två år efter hennes död. Elin Wägner författade 

biografin i två volymer, Selma Lagerlöf I, Från Mårbacka till Jerusalem (1942) och Selma 

Lagerlöf II, Från Jerusalem till Mårbacka (1943). 1991 gav Vivi Edström ut en biografi med 

titeln Selma Lagerlöf. Lisbeth Stenberg doktorerade 2001 med avhandlingen En genialisk lek. 

Den behandlar Selma Lagerlöfs diktande innan hennes debut 1895. Senast i raden av 

biografier kom 2018, Selma Lagerlöf. Sveriges modernaste kvinna, av Anna Nordlund och 

Bengt Wanselius. Utöver ovanstående finns ytterligare studier och böcker om Lagerlöfs liv 

och diktande.  

Lagerlöf var en flitig brevskrivare och skrev under sin livstid ca 42000 brev (Ulvros, 2018, 

36). Av dessa var ca 4000 adresserade till Lagerlöfs väninnor Sophie Elkan och Valborg 

Olander. Ett urval av dessa brev är utgivna i bokform och kommenterade av Ying Toijer-

Nilsson, vilka utgör den empiriska delen i denna studie. I boken Den kvinnliga tvåsamhetens 

frirum har Eva Helen Ulvros bidragit med ett kapitel med titeln ”Sophie Elkan och Selma 

Lagerlöf – kärlek och kvinnorörelse” (2018). 
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3. Teoretisk referensram 

I föregående kapitel stiftade vi bekantskap med olika begrepp som är av betydelse för denna 

uppsats. I detta avsnitt fördjupas begreppen utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

3.1. Vänskap 

Vänskapen är en viktig del av våra liv, men vi ägnar den inte mycket tid (Hilte 2018, 11). En 

anledning till vänskapens gåtfulla anspråkslöshet kan vara att den i det postmoderna samhället 

har gått från offentlig och allierad till en individuell, privat angelägenhet. ”Vänskap är till sitt 

väsen ett förhållande mellan två fristående, självständiga individer och ett möte mellan 

jämlikar” (Alberoni 1984, 46). Francesco Alberoni menar att det är ett grundkrav inom 

vänskapen att den ska vara rättvis och fri. Rättvis utifrån att min vän ska uppfatta mig ungefär 

som jag uppfattar mig själv, inte identisk, inte överdrivet smickrande eller överdrivet negativ. 

Vänskapen får heller inte vara för stereotyp, vilket gör att det inte finns något att utforska 

(Alberoni 1984, 12, 35). Vänskapens största önskan är den andres frihet och den överlever 

inte ett begränsande eller kontrollerande förhållningssätt (Alberoni 1984, 30). I vänskapen 

betonas jämlikheten och att vänskap är oförenlig med maktrubbning (Alberoni 1984, 46). En 

vän som jag blir beroende av, får makt över mig, vilket skadar vänskapen. ”Ingen form av 

kärlek hyser så stor respekt för den andres frihet som vänskapen” (Alberoni 1984, 31). 

Enligt Alberoni växer vänskapen fram och fördjupas, till skillnad från förälskelsen som kan 

komma som en blixt från klar himmel. Det betyder dock inte att alla våra bekanta relationer 

med tiden blir vänskap. En vänskapsrelation kan övergå till en förälskelse, men det är då inte 

vänskapen som blivit fulländad, utan förälskelsen som slagit till. Vänskapen är ömsesidig och 

kan avbrytas om den man ser som sin vän inte längre är vänskapligt inställd tillbaka. ”Vänskap 

fordrar att det varken finns avund eller girighet. Det som kommer är välsignelse” (Alberoni 

1984, 48).  

Relationen till den vi väljer att kalla vår vän kan se mycket olika ut. Vänbegreppet har i vår 

tid fått en ny betydelse i och med sociala medier. Digitala vänner är alla dem som vi har 

kopplat oss samman med i den nätbaserade sociala medievärlden. Vi är vänner oberoende hur 

vi känner varandra eller om vi aldrig någonsin har träffats (Hilte 2018, 103). Denna studie är 

dock historiesociologisk och kommer inte att ägna sociala medier någon mer uppmärksamhet. 



 

 13 
 

Enligt Alberoni kan vänbegreppet delas in i fyra olika tolkningar, beroende på vilken nivå 

vänskapen existerar: 1) ”Bekantskapen” innefattar de flesta vi känner. De är oss närmare än 

resten av världens befolkning. Vi känner dem och vi har saker gemensamt. Vi har ett gott 

förhållande, men vi delar inte med oss av våra innersta hemligheter. När vi träffas, ler vi inte 

spontant. Ibland kan vi känna avund eller förtala dem. De här människorna är oss således inte 

främmande, men de är heller inte helt nära. 2) ”Kollektiv solidaritet” innefattar människor 

som står på vår sida, och inte på fiendesidan. Vi kan hålla på samma lag i fotboll, vara allierade 

i ett krig, rösta på samma parti eller tillhöra samma trossamfund. Här finns kollektiva band, 

men inga personliga. 3) ”Rollförhållanden”, är den personliga relationen som instiftats på 

grund av vår roll. Den har mycket litet att göra med känslor. Det kan röra sig om yrkes- och 

affärskontakter eller grannar och bygger på nyttoprincipen, det vill säga relationen är 

framställd utifrån nyttan den ger. 4) ”Sympati och välvilja” innefattar det som kan benämnas 

som den ”sanna” vänskapen. De här människorna trivs vi med, vi finner dem sympatiska och 

vi beundrar dem (Alberoni 1984, 7-8). 

3.2. Kvinnlig vänskap och kvinnlig romantisk vänskap 

Kvinnlig vänskap är en form av vänskap som inte uppmärksammats särskilt i tidigare 

forskning. Den tidiga beskrivningen av kvinnlig vänskap kunde avfärda den som ”lesbisk”, 

medan den moderna kvinnorörelsen talar om systerskap där vänskapen är både mål och 

mening. Det har funnits en föreställning om att kvinnor inte kan vara vänner, eftersom de ser 

varandra som rivaler framförallt vad gäller tävlan om männens uppskattning (Lundgren 1995, 

42). Går vi längre tillbaka i historieskrivningen hittar vi dock flera exempel på att kvinnors 

relationer med varandra var primär i den sociala kontexten. Lena Eskilsson skriver i sin bok 

Drömmen om kamratsamhället om en uppmärksammad artikel, ”The female World of Love 

and Ritual”, författad av Carroll Smith-Rosenberg. I artikeln beskrivs kvinnors relationer 

kring sekelskiftet 1800. Eftersom kvinnor och män var separerade i olika sfärer och kvinnorna 

var underordnade männen, skapade kvinnorna sitt eget samhälle, där de odlade sina relationer 

bland andra kvinnor och kunde skapa makt, status och respekt utifrån sin intellektuella 

kapacitet. Kvinnorna kunde i gemenskap med varandra få känslomässig förståelse och 

intimitet, vilket de inte fick i förhållanden till män (Eskilsson 1991, 53–54). Dessa 

vänskapsförhållanden behövde inte vara slutna tvåsamheter, utan kunde ingå i väl integrerade 

nätverk.  
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Mats Hilte skriver i sin bok Den moderna vänskapen att ”romantisk vänskap” var socialt 

accepterat bland både män och kvinnor på 1700- och 1800-talet (Hilte 2018, 75). Den 

romantiska vänskapen frodades i en tid då romantiken var rådande kulturströmning i 

västerländskt tänkande. Romantiken betonar känslan och inte förnuftet. Den har intresse för 

det främmande och exotiska, och en längtan bort från vardagen. Det romantiska 

sammankopplas ofta med kärleksdrömmar. Hilte beskriver att det framförallt var det yngre 

personer som hade nära homosociala relationer med vänner. Det kunde inbegripa både kramar 

och kyssar och att man delade säng. Det var dock ingen sexuell relation, som var förbehållet 

det motsatta könet, även om det inte kan uteslutas att sexuella förbindelser också förekom. 

Den vetenskapliga distinktionen mellan heterosexualitet och homosexualitet kom i slutet av 

1800-talet. När termen homosexuell introducerades började romantik och fysisk kontakt 

emellan samkönade att ses som onormalt. I boken Den kvinnliga tvåsamhetens frirum 

beskrivs dock att kvinnorna kunde ”gå under radarn” i några decennier till, i det frirum som 

skapades innan kvinnan tog plats i offentligheten.  

Ordet frirum i titeln på denna antologi anspelar på det sociala och kulturella 

utrymme som uppstod i skärningspunkten mellan en äldre, borgerlig syn på 

kvinnors vänskapsförbund, alltså romantisk vänskap, och den moderna tidens nya 

möjligheter för kvinnor (Borgström och Markusson Winkvist 2018, 26). 

De svenska rörelsekvinnorna1 kunde således hålla fast vid det s.k. vänskapsparadigmet och 

hävda att det var av praktiska skäl som man sammanbodde med sin väninna.  

Den romantiska vänskapskulturen frodades i en tid när kvinnor saknade 

grundläggande rättigheter både inom familjen och i samhället, och i en tid när man 

gärna ville föreställa sig att kvinnor inte besvärades av erotiska begär på samma sätt 

som männen så uppenbart gjorde (Borgström och Markusson Winkvist 2018, 15).  

3.3. Förälskelse, kärlek, äktenskap 

Alberoni likställer inte förälskelse och kärlek, och menar att även vänskap kan vara kärlek. 

Dock är förälskelsen vänskapens motsats. Förälskelse är allt eller inget och till skillnad mot 

vänskapen kan man stanna i den även om kärleken inte är besvarad. Förälskade par vill veta 

allt om den andre. De ställer frågor om bakgrund och kan tala i timmar. Förälskelsen söker 

sammansmältning, där två själar ska bli en (Alberoni 1984, 30). Enligt Alberoni har 

förälskelsen en specifik början: ”ett blixtnedslag, en uppenbarelse” (Alberoni 1984, 10). 

                                                             
1 Med ”rörelsekvinnor” avses kvinnor som var aktiva inom kvinnorörelsen under slutet av 1800, början på 1900-talet. 
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Förälskelsens första stadium kallar Alberoni för ”begynnelsestadium”, vilket är ett lånat 

begrepp från Max Weber (Alberoni 1984, 54). Det förälskade paret ger varandra gåvor som 

ska få motparten att bli ännu mer fulländad. Till skillnad från vänner som ger varandra vad 

motparten vill ha. Enligt Alberoni övergår förälskelsen därefter till stadium nummer två, en 

”institution”. Paret, dyaden, har övervunnit svårigheterna och har valt att leva med varandra. 

De har inte samma glöd mellan sig, men de har gjort ett val som gör att man äger varandra 

fullt och fast. Det tredje stadiet inom förälskelsen är enligt Alberoni ”vardagen”. Livet styrs 

inte längre av passion utan av bekvämlighet. Man har blivit van och gör som man alltid har 

gjort (Alberoni 1984, 54). Alberoni gör en jämförelse med en grupps utveckling, vilken 

genomgår samma typ av utveckling som det förälskade paret. Vänskap är dock inget kollektiv 

som paret eller gruppen, den uppstår inte genom ett begynnelsestadium och den har ingen 

institutionell eller vardaglig fas (Alberoni 1984, 57). 

”Kärlek innebär alltid så att säga en dynamik, som uppstår autonomt ur människans inre” 

Simmel 1981, 159). Simmel menar att kärleken inte uppstår genom ett objekt. Kärlek kan 

finnas även om objektet inte existerar, eftersom en längtan efter en käresta eller en vän kan 

vara början på ett förhållande.2 ”Detta är ett avgörande bevis på att kärleksupplevelsens 

centrala väsen är något helt invärtes” (Simmel 1981, 160).  

Det romantiska äktenskapet gjorde entré i slutet av 1700-talet, d.v.s. under samma tid som 

den romantiska vänskapen. Äktenskapet mellan en man och en kvinna som förenades och 

levde en tillsammans i livslång kärlek hade sin bakgrund i religiös övertygelse. Kvinnan och 

mannen tilldelades olika roller i hemmet, där kvinnan stod för omvårdnad av hem, man och 

barn. Hemmet blev det intima och privata. Det romantiska äktenskapet var ojämlikt utifrån 

att mannen var överordnad kvinnan. Han kunde röra sig i det offentliga, medan kvinnan var 

förpassad till det privata, d.v.s. till hemmet (Hilte 2018, 83).  

3.4. Social växelverkan 

Med social växelverkan menas den sociala interaktion som uppstår mellan människor. Den 

numeriskt enklaste formen av social växelverkan är den mellan två individer, men också den 

isolerade människan måste räknas in här, även om det kan uppfattas som en paradox. Här 

nedan presenteras en-, två- och tresamhet, utifrån sociologen Georg Simmels forskning. 

                                                             
2 Som förtydligande kan hänvisas till det allmänna uttrycket: ”kärleken består, det är bara föremålen som växlar”. Detta är 
dock inte kopplat till Simmel. 
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3.4.1. Ensamhet 

En ensam människa är inte detsamma som den enda människan på jorden, utan en människa 

som inte agerar med övriga samhället. Om det är självvalt kan det kallas för frihet. Ensamhet 

behöver alltså inte vara negativt utan kan vara den enskildes beslut och en önskan om att vara 

självständig och fri från social växelverkan (Simmel 1981, 146). Simmel menar att ensamhet 

sällan uppträder när människan är ensam i fysisk bemärkelse, som den kan te sig när 

människan är tillsammans med andra, men inte växelverkar med någon. Den som valt 

ensamheten är fri även i situationer där den står i förbindelse med andra. Friheten kräver 

ständigt sin befrielseprocess, för att den ska behållas. Den människa som söker social 

växelverkan ser friheten som meningslös, om den inte används för att styra och utnyttja andra 

människor. Sociologiskt består ensamheten (eller friheten) av komplicerade och indirekta 

samband.  

3.4.2. Tvåsamhet - dyad 

Tvåsamheten måste trots ovanstående ses som den enklaste sociologiska formationen, 

eftersom det krävs minst två individer för att relationer ska framträda. Simmel menar att en 

dyad kan uppstå genom att två individer delar gemensamma erfarenheter, har en 

överenskommelse eller delar en hemlighet. Att just hemligheter binder två individer samman 

på ett speciellt sätt är för att de båda deltagarna bär ansvaret för att hemligheterna behålls. På 

samma sätt bär båda ansvar för att tvåsamhetens fortbestår. Tvåsamheten kräver två individer 

för att leva, men för att dö krävs bara den ena (Simmel 1981, 151). Tvåsamheten skapar 

intimitet genom att relationen mellan individerna stannar inom den enkla gruppen, den går 

inte utanför och inkluderar flera. Medlemmarna delar inte med sig av det mest väsentliga till 

andra individer, utan det förbehålls exklusivt den andra individen i gruppen. Det mest 

väsentliga måste också utgöra grunden för relationens existens. Därav blir den intim. Ibland 

kan intimt innehåll delges en främmande person, men den relationen blir ändå inte intim, 

eftersom den inte utgör exklusivitet, det vill säga den utgör inte någon grund för existens 

(Simmel 1981, 154).  

3.4.3. Tresamhet - Triad 

Om ytterligare en individ tar sig in i en grupp om två, minskar intimiteten mellan dessa 

individer eftersom exklusiviteten minskar. En tredje person kan undantränga dyadens intima 

innebörd. Simmel menar att detta även uppstår när det i ett parförhållande leder till ett barn 

(Simmel 1981, 155). Om en hemlighet ska delas på tre, eller flera, finns alltid en risk att den 

slinker ut och att den inte längre är exklusiv. Skillnaden mellan dyad och triad, eller för den 

skull, en grupp om ännu flera individer, är att relationen i en dyad direkt raseras om en individ 
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lämnar den. Om en individ i en grupp om tre eller flera lämnar, kommer gruppen med all 

sannolikhet ändå att överleva. Inom en triad finns förutsättningar numerärt att en dyad med 

exklusiva förtecken kan uppstå. Den person som då står utanför kan uppleva en större 

ensamhet i gruppen än om den inte ingått i någon triad (Simmel 1981, 147). 

3.5. Liberalfeminism kring sekelskiftet 1900 

Feminismen är en övergripande teori och en politisk rörelse. Den utgår från att kvinnor i 

allmänhet är underordnade män och att detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2008, 13). 

Feminism brukar delas in i fyra olika huvudinriktningar: Liberalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism, radikalfeminism och socialistisk radikalfeminism (Gemzöe 

2008, 30). De två första inriktningarna växte fram under 1800- och 1900-talets framväxande 

ideologier: liberalism och marxism. Liberalfeminismen bygger på tanken att kvinnor ska 

kunna åtnjuta samma förmåner som män i form av demokratiska rättigheter.  

Vid tiden för liberalfeminismens uppkomst var samhället uppbyggt utifrån patriarkala värden. 

Det hävdades fortfarande att kvinnan inte hade samma förnuftskapacitet som mannen. Detta 

var en inarbetad tro som delades av flera av upplysningstidens tänkare (Gemzöe 2008, 43). 

1869 gav John Stuart Mill ut boken The Subjection of Women (Förtrycket av kvinnorna). Mill, 

som ses som grundare av liberalismens politiska filosofi, var däremot övertygad om att de 

liberala principerna även gällde kvinnor. Dock var Mill en man av sin tid och menade att 

kvinnor och män ändock innehade olika roller i samhället. Kvinnans roll var i första hand som 

maka och mor ifall att hon gifte sig, d.v.s. även om hon tidigare hade utbildat sig i ett yrke 

(Gemzöe 2008, 33-34). Medelklasskvinnans plats i slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet var i den privata sfären. Hon deltog inte i den offentliga och hade inte rösträtt. Den ogifta 

kvinnan fick gradvis rättigheter som myndig under 1800-talet, medan den gifta kvinnan fick 

i Sverige vänta till 1921 innan hon blev fullt myndig, d.v.s. samma år som kvinnor fick rösta 

till riksdagen för första gången (Gemzöe 2008, 36).  

Arbetslivet under 1800-talet var utformad efter manlig norm. Kvinnan och mannen var 

hänvisade till skilda verksamheter och de som var öppna för medelklasskvinnan var 

förhållandevis få till antalet. Ett av de yrken som var öppet för kvinnor och inte nedvärderande 

utifrån hennes klasstillhörighet, var som guvernant. Yrket krävde ingen formell utbildning. 

Det gav ingen hög inkomst, ibland bara kost och logi, men gav ändock en möjlighet för en 

ogift kvinna att försörja sig (Ulvros 1996, 211, 238). 1860 beslöt Sveriges riksdag att starta 

ett statligt Seminarium för bildande av lärarinnor. Från början utbildades lärarinnor till 
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privata flickskolor, senare gav examen även behörighet till anställning som ämneslärarinnor 

vid samrealskolor, högre samläroverk och flickläroverk. Selma Lagerlöf var en av de kvinnor 

som fick sin utbildning vid seminariet. (Stockholms Stad, SE/SSA/2132: 1860-1944). Denna 

satsning gick i linje med liberalfeminismens tro på uppfostran, utbildning och påverkan på 

attityder för att förändra kvinnors underordning (Gemzöe, 2008, 31). 

Den första vågens feminism som infann sig under denna tid, brukar benämnas 

liberalfeministisk eftersom den förespråkade lika tillträde till politiken och offentligheten. 

Kvinnorörelsen var dock med sin bredd inte enbart liberalfeministisk. Rösträtten var 

kvinnorörelsens kärnfråga kring sekelskiftet 1900. Den breda demokratiska, politiska rörelsen 

drev även frågor som rörde kvinnors rätt till arbete och utbildning, hälsa och sjukvård, barns 

rättigheter, fredsfrågor och kultur (Borgström och Markusson Winkvist 2018, 8-9).   
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4. Metod  

Studien har genomförts som en kvalitativ historiesociologisk undersökning, understödd av 

empiriskt material i form av brev. Det historiska perspektivet gör det möjligt att se hur 

samhället har förändrats över tid. Därav är också det empiriska materialet valt utifrån tiden 

vid sekelskiftet. Det teoretiska underlaget är främst hämtat från studier som behandlar ämnen 

om vänskap, kvinnlig romantisk vänskap, feminism, tvåsamhet, Selma Lagerlöfs liv och annat 

som är väsentligt ur ett sociologiskt eller historiskt perspektiv.  

Det empiriska materialet är hämtat från Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan och till 

Valborg Olander. Breven till Sophie Elkan är samlade i boken Du lär mig att bli fri och 

innehåller 250 brev. Totalt finns 2015 brev bevarade från Lagerlöf till Elkan (Toijer-Nilsson 

1992, 6). Breven till Valborg Olander är samlade i boken En riktig författarhustru och 

innehåller också den 250 brev, av totalt 1939 brev (Toijer-Nilsson 2006, 7). Brevsamlingarna 

ingår som två separata fallstudier, men har också kompletterat varandra i och med att delar av 

breven har skrivits under samma tidsperiod. Eftersom breven till Elkan och Olander, som är 

utgivna i bokform inte utgör kompletta brevsamlingar, får de därför betraktas som en valid 

del av en större brevmängd (Ejvegård 2009:35). Med detta i beaktande har slutsatserna dragits 

med viss försiktighet. Fördelen med att använda två brevkorrespondenser gör att resultatet ger 

en mer nyanserad och breddad förståelse. Breven har textanalyserats utifrån sitt innehåll, men 

också vad avser språkbruk, val av ord. Jämförelser har också gjorts mellan de olika 

brevkorrespondenserna och hur breven har utformats över tid. Om språket var förändrat från 

de tidiga breven till de senare. 

Den parallella kopplingen mellan breven, som dels skapats av att de är skrivna under samma 

period, och dels för att det är samma person som har skrivit breven, har givit förståelse för 

situationer som inträffat och har berört båda mottagarna. Dock har undersökningen ingen 

ambition att ge kausala förklaringar till bestämda händelseförlopp. Ambitionen har istället 

varit att försöka komma nära objekten och förstå relationerna och den kvinnliga romantiska 

vänskapen ur ett historiesociologiskt perspektiv, med hjälp av det empiriska materialet och 

de teoretiska grunderna. Av samma anledning, d.v.s. att komma nära personerna, används 

förnamnen på brevskrivaren och mottagarna; d.v.s. Selma (Lagerlöf), Sophie (Elkan) och 

Valborg (Olander).  

För att undersökningen ska vara valid och reliabel har materialet samlats in och bearbetats 

systematiskt utifrån Denscombes modell för utvärdering av textmaterial (Denscombe 
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2016:326). Modellen innebär att källorna ska utvärderas att de är autentiska, d.v.s. att 

dokumenten är äkta och ursprungliga, att de representerar en typisk enhet av den totala 

brevskörden, att innebörden i dokumenten är tydliga och entydiga samt att de är trovärdiga, 

d.v.s. fria från förutfattande meningar och felaktigheter. Denna studie har i möjligaste mån 

praktiserat Denscombes modell enligt ovan. Det innebär att ursprungskällor har använts där 

så varit möjligt och om andrahandskällor använts, har materialet utvärderats som trovärdigt 

genom triangulering, d.v.s. att flera källor har använts för att bedöma trovärdigheten. Trots 

noggrannhet vad avser källmaterial finns alltid en risk att innehållet kan vara förlagt med 

förutfattade meningar, som uppkommit utifrån en viss tidsålder eller annat som har påverkat. 

Eva Helen Ulvros har uppmärksammat att Sophie Elkan framställs i Wägners biografi som 

krävande och den bild som porträtteras av hennes person är inte helt positiv. I kapitlet ”Det 

historiska minnet” i boken Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf 

(Ulvros, 2014) försöker författaren förstå vad denna negativa bild grundas på. Hon försöker 

också förklara hur historien kan färgas av en icke objektiv framställan. Det kan finnas en 

förklaring till hur Wägner porträtterar Elkan i och med att materialet till boken till stor del 

kommer från Olander. Bilden kan också ha framställts av att Elkan vid ett tillfälle hade tackat 

nej till ett erbjudande från Wägner att delta vid en utställning i Leipzig. Dessutom finns flera 

som hänvisar till dåtidens antisemitism (Elkan var judinna). Även om Wägner tog aktivt 

avstånd från nazismen kan den rådande tiden ändå påverkat bilden av Elkan. Vi vet inte exakt 

vad som ligger bakom den negativa porträtteringen, den kan ju till och med vara 

sanningsenlig. Det vi dock vet är att Wägners biografi har färgat andra publikationer som 

berört Lagerlöfs och Elkans relation. Denna studies resultat har beaktats utifrån ovanstående. 

4.1. Etiskt övervägande 

Eftersom inga intervjuer har ingått i datainsamlingen är inte individskyddskravet helt relevant 

i denna uppsats. Det finns dock en ambition att skydda de individer som ingår i 

undersökningen. Både brevskrivaren och brevens mottagare har varit döda i 75 år eller mer. 

Breven finns bevarade för eftervärlden, utgivna i bokform eller i offentliga arkiv. Selma 

Lagerlöf hade för sina efterlämnade handlingar satt ett villkor att de inte fick läsas förrän 50 

år efter hennes död, d.v.s. år 1990. Brevskrivaren har inga ättlingar i rakt nedstigande led, 

vilket också gäller mottagarna av breven. Trots detta är brevskrivarna och mottagarna 

personer som verkat under 1900-talet. Deras ord och tankar ska stå för sig själva och inte 

förläggas med filter eller pålagor, utan presenteras med varsamhet.  
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5. Resultat empiriskt material 

Studiens övergripande syfte är att genom det empiriska materialet, två brevsamlingar skrivna 

av Selma Lagerlöf, försöka förstå den kvinnliga romantiska vänskapens innebörd ur ett 

historiesociologiskt perspektiv. Hur den uttrycks, vad som gör att tvåsamheten håller över tid 

och om det finns en maktaspekt i den romantiska vänskapen. 

5.1. Brevskrivaren – Selma Lagerlöf 

Den kvinnliga brevskrivaren är en av Sveriges mest kända och uppskattade författare. Selma 

Lagerlöf (1858 – 1940) föddes på Mårbacka i Värmland. Hennes föräldrar, löjtnant Erik 

Gustav Lagerlöf och Louise Lagerlöf, var båda ättlingar till en lång rad av präster. I Elin 

Wägners biografi Selma Lagerlöf, volym I, berättas om Selmas barndom och uppväxt. I 

barndomshemmet bodde även Selmas farmor Lisa Maja som berättade minnen och historier 

om det gamla Värmland och dess invånare för barnen Lagerlöf. Selma lyssnade, begrundade 

och lade historierna på minnet. Farmors berättelser kom att bli mycket viktiga i hennes 

författarskap längre fram i livet. Selma föddes med en höftledsskada som gjorde henne halt. 

Under sina tidiga år drog hon dock nytta av sin hälta, då hon märkte att hon fick 

uppmärksamhet och blev buren av de vuxna. Selma bestämde sig i unga år för att bli författare. 

I ett brev till Sophie Elkan skriver hon att hon var åtta år när hon bestämde sin framtida 

yrkesbana. Denna drivkraft och övertygelse bar hon genom sina lärarinnestudier i Stockholm 

och sin lärarinnetjänst i Landskrona. Det var i samband med en författartävling i tidskriften 

Idun 1890 som Selma publicerades första gången. Ett år senare debuterade hon med den 

färdiga boken, Gösta Berlings Saga. Boken togs emot lite trevande, men efter att en känd 

dansk recensent höjde den till skyarna tog boken fart och nya upplagor fick tryckas.  

Breven som ligger till grund för denna studie är skrivna av Selma Lagerlöf och adresserade 

till Sophie Elkan och till Valborg Olander. Författare Sophie Elkan från Göteborg, hade innan 

hon träffade Selma Lagerlöf varit gift med Nathan Elkan och paret hade en dotter. Både 

maken och barnet hade tragiskt dött i sviter av lungtuberkulos julen 1879. Valborg Olander 

var adjunkt vid Folkskoleseminariet i Falun. Hon var ogift och hade inga barn.  

5.2. Selmas brev till Sophie 

I Wägners biografi berättas att Selma, efter att Gösta Berlings saga givits ut och blivit väl 

mottagen, blev bjuden till olika sammankomster med författare och kulturpersonligheter. 
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Selma kände sig till en början som en främling bland dessa världsvana människor. Vid ett 

tillfälle var hon bjuden till författaren och kvinnosaksideologen Ellen Key. Dit var även 

Sophie Elkan inbjuden. Sophie ville dock inte invänta bjudningen hos Key utan sökte upp 

Selma någon dag innan. De båda kvinnorna fann varandra direkt. Selma dristade sig till att 

lyfta på Sophies sorgflor och lär ha yttrat orden ”Ni är mycket vacker, och jag vet att vi 

kommer att bli vänner” (Wägner 1944:146). Året var 1894 och de båda kvinnornas vänskap 

höll i sig fram till Sophies död 1921, det vill säga i 27 år.  

De tidiga breven vittnar om förälskelse mellan kvinnorna. ”Kära fru Elkan” inleds det första 

publicerade brevet i boken Du lär mig att bli fri, den 28 januari 1894. Det är det enda brev i 

brevsamlingen som inleds med dessa ord (Toijer-Nilsson 1992, 9). I de kommande breven 

inleds breven främst med ordet ”Käraste”. Breven avslutas i regel ”Din Selma”. De första 

breven från 1894 är fyllda med kärlek, och som Selma själv uttrycker det 27 februari, är de 

”glödheta”. I början skrevs breven med hög frekvens. Breven handlar mycket om dem själva 

och önskan om att få veta mera om den andra. Det går att förstå vad Sophie skriver till Selma, 

eftersom Selma relaterar till dem i sina brev, samt att breven är kommenterade av Ying Toijer-

Nilsson. Selma beskriver hur hon fungerar i relation till andra kvinnor som hon träffat. Det 

kan starta med svärmeri, men det går över, dock är hon tillgiven och trofast sin vän. Hennes 

försök till förklaring att hennes starka förälskelser brukar gå över med tiden, är för att inte 

skrämma Sophie. Detta går dock inte fram och Selma får i nästa brev förklara sig igen. Det är 

i det brevet hon skriver:  

Det är en högst otreflig sak med fruntimmers förälskelse inte sannt, och eftersom 

jag började tycka att mina bref till dig blefvo bra glödheta och så var rädd för att du 

skulle få afsmak för mig, så ville jag trösta dig med att den arten af vänskap inte 

varade länge hos mig (Toijer-Nilsson 1992, 15).  

Breven det första året visar på att Selma upplever deras relation som en passion. Hon avslutar 

ett brev från våren 1894 med en fråga varför man ej skulle kunna älska ”hvem som helst af 

människor lika högt” (Toijer-Nilsson, 1991, 24). Frågan ska ses i ljuset av att hon tidigare i 

brevet har skrivit om både hetero- och homorelationer. Selma relaterar deras relation som ett 

äktenskap och till jul det första året får hon en ring av Sophie (Ulvros 2018, 47).  

Relationen tycks både ha sina toppar och dalar. Sophie är otydlig när hon i ett brev talar om 

att hon inte tycker om fysisk kontakt som kyssar och smekningar och i ett annat brev skriver 

att hon alltid längtat efter det. Selma blir förvirrad, vilket hon uttrycker i brev i april 1894 
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”Dessa kyssar, som du sänder i bref, de göra mig stort hufvudbry” (Toijer-Nilsson 1992, 23). 

I deras andra år tillsammans (1895) innehåller breven en blandning av kärleksförklaringar, 

diskussioner, missförstånd och att båda känner att deras författarskap blir kritiserat av den 

andra. Sophie har en relation med en gift man i Belgien. Selma har i början accepterat detta 

faktum, men i februari 1895 skriver hon ett långt brev där hon tar parti för mannens försmådda 

hustru och säger till Sophie att det hon gör är orätt. Selma skriver också i detta brev att den 

förälskelse hon själv upplevde föregående år är borta, men hon hoppas att den ska återkomma.  

 Selma och Sophie fann även gemenskap genom sina respektive författarskap. Dock skriver 

Wägner att det fanns en stor skillnad mellan Sophies författarskap i jämförelse med Selmas. 

Där Sophie betraktades som en god författare, var Selma ett geni (Wägner 1944:182). Även 

om denna ganska skarpa formulering ska tas med viss försiktighet, skapade ojämlikheten i 

berömmelsen förstås en spänning mellan dem. Många är breven där deras respektive diktning 

diskuterades. Vid ett tillfälle har Selma gjort större ändringar i Sophies manuskript. Sophie 

tar detta tilltag mycket hårt och Selma försöker förklara sig. I andra brev är det omvänt, där 

Sophie haft kritik mot det Selma hade författat. Trots deras ständiga diskussioner var Selma 

fäst vid Sophie och stod trofast vid hennes sida. 

Relationen mellan kvinnorna påverkas också av deras olika personligheter. Selma är den 

lugna, trofasta, som i barndomsåren fått lära sig självbehärskningens konst. Sophie reagerar 

starkt på olika saker som hon finner är felaktiga. Det gäller inte bara deras relation utan kan 

vara andra orättvisor som t.ex. att kvinnors författarskap anses ha lägre kvaliteter än mäns och 

benämndes som ”damromaner”. Sophie menade att kritiker skulle recensera böcker könlöst 

och Selma höll med (Ulvros 2018, 66-67). I september 1902 skriver Selma att hon oroas över 

Sophies nerver. Det har inträffat en ”scen” och Selma känner att hon inte längre kan hjälpa 

Sophie som hon tidigare har gjort. Hon menar att hon tidigare varit stolt över att hon kunnat 

lugna Sophie och verkat som ett ”nervstillande medel” (Toijer-Nilsson 1992, 204), men att 

hon nu inte känner att hon äger den kraften längre och att hon istället gråter tillsammans med 

Sophie. Det är också Selmas nya relation till Valborg som gör Sophie orolig. Till Valborg 

skriver Selma vid samma tidpunkt om förhållandet till Sophie: ”det har aldrig varit en fredlig 

samvaro någongång.” Relationen till Valborg håller i sig. 1909 inser Sophie att Selma och 

Valborg firat jul tillsammans på Mårbacka och hon får också veta att Valborg och Selma i 

samband med Nobelfesten varit tillsammans i Stockholm i flera dagar. Hon blir upprörd och 

skriver om det till Selma. Selma försöker minska upprördheten och skriver i januari, efter 

trettonhelgen, 1910 till Sophie ”Inte är jag på något sätt förändrad, utan alldeles densamma 
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som förr, densamma i mina känslor för dig” (Toijer-Nilsson 1992, 338). Men samtidigt skriver 

Selma till Valborg att det är henne hon älskar och att kärleken till Sophie är död. Hon överger 

dock aldrig Sophie utan finns vid hennes sida i ytterligare 11 år, d.v.s. fram till Sophies död, 

1921. Breven till Sophie, och de parallellt lästa breven till Valborg, visar att den första 

spirande förälskelsen höll i något eller några få år, men att relationen därefter tog sig andra 

former, mer i form av vänskap och trofasthet.  

5.3. Selmas brev till Valborg 

1897 sade Selma upp sig från sin tjänst i Landskrona och flyttade till Falun för att satsa 

helhjärtat på författarskapet. Fyra år senare, 1901, lärde Selma känna seminarieadjunkt 

Valborg Olander. Selma och Valborg fann varandra genom sina samtal och deras vänskap 

utvecklades till kärlek. Breven till Valborg visar på att denna relation var olik Selmas relation 

till Sophie. Valborg var lugn och praktisk och kunde bistå Selma med administrativ 

författarhjälp och annat, som till exempel ekonomisk förvaltning, brevskrivningar och 

kontakter. Deras vänskap höll till dess Selma dog 1940, det vill säga i 39 år. 

Breven till Valborg är samlade i boken En riktig författarhustru. Breven i boken är daterade 

från början av 1902 till 31 december 1939. Brevens hälsningsfraser varierar. Några brev börjar 

med orden ”Älskade”, ”Kära älskade”, ”Älskade vän”, ”Kära älskade Valborg”, ”Käraste 

vän”. Breven avslutas på samma sätt som dem till Sophie, ”Din Selma”. De första årens brev 

visar på en tidig relation där saknad och längtan att träffas ständigt är närvarande. Breven 

visar också att de var tvungna att hålla sin relation hemlig. Selma skriver i brev 12 juli 1902:  

Jag skulle önska, att vi inte behöfde vara förståndiga, att alla människor tålde vid 

att höra att vi hålla af hvarandra, men så förstår jag nog också att det är en stor sak 

med hemligheten. Den bevarar och skyddar för banalitet, den gör oss glada åt hvarje 

stund vi kunna stjäla oss till. Ingen, ingen i världen har älskat mig som du och därför 

tillhör jag dig (Toijer-Nilsson 2006, 11) 

I brev från 7 augusti 1902 (som tidigare refererats till) skriver Selma att Sophie kan ta illa upp 

av Selmas och Valborgs relation. Här kan vi ana att Selmas båda relationer har utvecklats till 

en triangelrelation, eller till och med ett triangeldrama. Hon lugnar Valborg med att säga att 

de, Selma och Sophie, inte har den sortens relation: ”kärlek vill hon ej ha, bara glad att slippa” 

(Toijer-Nilsson, 2006, 11). Med detta menar Selma att Sophie undanbad sig fysisk kontakt. 

Breven till Valborg signalerar dock även fysiskt umgänge, som att Selma längtar efter kyssar. 
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Breven till Valborg innehåller inga långa diskussioner, de trasslar inte in sig i förklaringar. 

Upplevelsen av breven är att relationen är lugn och stabil, men det går också att utläsa en viss 

ojämlikhet i förhållandet. I och med att Selma bor på samma ort som Valborg, det vill säga i 

Falun, skickar Selma oftast brev när hon är på resa. Resorna sker tämligen ofta i sällskap med 

Sophie. Breven innehåller ibland förmaningar om att Valborg inte ska skriva mer. I brev från 

9 mars 1902 skriver Selma ”Du skall kanske inte heller skrifva mer. Ingenting har händt, men 

man skall ej oroa nervösa människor” (Toijer-Nilsson 2006, 10).  Läget är förstås inte optimalt 

med två väninnor som bevakar och konkurrerar om uppmärksamhet. I november 1903 har 

Valborg fått nog av att komma i andra hand och ständigt vänta på Selma. Hon har bestämt sig 

för att flytta från Falun och bosätta sig i Stockholm. Det brev som Selma skriver till Valborg 

efter att hon fått veta om flytten skiljer sig mycket från alla andra brev. Brevet benämns som 

”magnifikt ursinnigt” i kommentarerna. Selma skriver:  

Jag skall säga dig, att det har händt ett par gånger förr med dem, som jag tyckt 

mycket om, att de visat mig, att de satt högre värde på annat än på mig, jag har inte 

sagt något utan låtit dem handla som de vill, men mitt hjärta är elakt, det förlåter 

aldrig något sådant. Jag kan ta förnuftsskäl, jag kan bli förnuftig och snäll, och jag 

sviker inte det gamla vänskapsförhållandet, men kärleken kommer ej åter. Det är 

som om hjärtat skulle omge sig med ett hårdt skal, som ej kan mjukna. Det vill ej 

utsätta sig för att blir såradt för andra gången (Toijer-Nilsson 2006, 22). 

Selma skriver också att hon ser att de står varandra mycket närmare än vanliga vänner och att 

ingen har älskat henne så mycket som Valborg gör. Efter detta brev sändes flera som inte är 

återgivna i boken. Ett återgivet brev, som måste vara skrivet några dagar efter det första, har 

ilskan släppt och Selma bedyrar att Valborg såklart har full handlingsfrihet vad gäller hennes 

val. Det Selma skrev och sa i vredesmod ber hon om ursäkt för och poängterar flera gånger 

att Valborg är fri att bestämma själv. Valborg blir kvar i Falun åtskilliga år framåt.  

Breven mellan vännerna fortsätter och så gör också ömhetsbevisen och längtan när de inte 

träffas. I ett brev från 1905 definierar Selma Valborg som hennes ”trygghet och trofasthet”. 

Det börjar också bli en form av arbetsrelaterad relation, eftersom Valborg hjälper Selma med 

renskrivning och annan typ av assistans. Under denna period läser alltså både Sophie och 

Valborg Selmas texter, men från olika infallsvinklar. Sophie har åsikter om det litterära, 

medan Valborg tar hand om det språkliga. Någon enda gång ger också Valborg sin syn på det 

litterära (1925). Selma får mycket hjälp av Valborg och hon växer in i rollen som 
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”författarhustru”. I brev från 12 augusti 1905 funderar Selma över om det är för att Valborg 

gör så mycket för henne som hon älskar henne:  

Jag vet inte om jag vågar tro på att du bara vill lefva för mig, nog vet jag, att jag 

inte kan vara utan dig. Jag älskar dig så mycket, ibland försöker jag tro att jag bara 

älskar din godhet och din omtanke om mig och din trohet och allt sådant andligt, 

men det är inte bara detta, det är allt det andra också (Toijer-Nilsson 2006, 35).  

Tiden efter att Selma flyttade till Mårbacka, runt 1909, handlar breven mycket om vad som 

händer på gården. De sista årens brev innehåller information om hälsoläget hos dem båda. 

Den innerliga tonen lever kvar även om kärleksförklaringarna inte är lika framträdande. 

5.4. Sammanfattande reflektion av empiriskt material 

De båda brevsamlingarna ger enskild insikt i de respektive relationerna. Att läsa dem parallellt 

ger ytterligare en dimension och visar på att relationerna påverkade varandra. Från 1902 till 

1921 fanns båda kvinnorna med i Selmas liv och påverkar inte bara hennes, utan även 

varandras liv.  

Selma och Sophie återkommer gärna till deras första tid tillsammans, då de reser första gången 

till Gotland och då Selmas brev är ”glödheta”. Selma vill veta allt om Sophie och hon får en 

ring av Sophie i julklapp första året, vilket måste ses som en kärleksgåva. Deras liv följs av 

ständiga diskussioner och Selma skriver till Valborg 1904 att Sophie är nyckfull; hon kan vara 

älskvärd ena stunden och ”stygg” den nästa. ”Om någon kunde komma som kunde ersätta 

mig hos henne skulle jag bli mycket lycklig” (Toijer-Nilsson 2006, 31). Ett år senare, 1905, 

skriver Selma till Valborg att Sophie har en förmåga att känna stort medlidande med sig själv, 

som hon också överför på Selma. Selma får slita sig loss, men har då dåligt samvete att hon 

lämnar sin ”reskamrat”.3 Fem år senare, 1910, skriver Selma: ”Jag har däremot dåligt samvete 

gent emot Sophie, därför att min kärlek till henne är död, men inte vågar säga henne det” 

(Toijer-Nilsson 2006, 69). Till Sophie säger Selma vid samma tidpunkt: ”Jag kan inte vara 

utan dig, det vet du mycket väl” (Toijer-Nilsson 1992, 339). Selma och Sophies starka 

förstamöte och deras begynnelsetid tillsammans tyder på förälskelse, men de verkar aldrig ha 

gått in i någon andra fas, där de funnit gemensamma regler och övervunnit sina svårigheter. 

Deras relation håller dock i sig och det finns en närhet och ett ömsesidigt beroende att vara 

tillsammans. Med tiden glesar breven ut, men de håller kontakten och fortsätter där de var 

                                                             
3 Sophie omnämns som ”reskamraten”. Även Valborg får flera år senare det epitetet. 
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tidigare. Deras första förälskelse övergick inte till ett parförhållande, men en egen form av 

vänskap växte fram som var ömsesidig.  

De första breven i boken En riktig författarhustru är skrivna ungefär ett år efter att Selma och 

Valborg har träffats och blivit ett par (1902), vilket kan ha påverkats brevens innehåll. I ett 

brev till Sophie i oktober 1901 skriver Selma att fröken Olander kom till henne med blommor 

och att fröken Olander såg ”fullt oberörd ut, stel och lugn, men det är väl en smula kärlek” 

(Toijer-Nilsson 1992, 184). Sophie ska i brev från december samma år skrivit till Selma ”Å 

kära, du måtte väl inte taga Valborg – var det Valborg – istället för mig” (Toijer-Nilsson 2006, 

5). Det verkar som om Sophie märkt av att denna nya relation var speciell. De första breven 

till Valborg förefaller att hålla en högre mognad än vad de första breven till Sophie indikerar. 

Det kan bero på det faktum att Selma var mer erfaren, sju år äldre och hade en lika lång och 

tidvis stormig relation i bagaget. Selmas och Valborgs relation verkar ha startat med goda 

samtal om litteratur och att relationen sedan växte. Att det blev en kärleksrelation är 

otvetydigt. Brevens innehåll är kärleksfulla och fyllda med längtan. Dock är det oklart om 

kärleken började med en himlastormande förälskelse. Av det brevmaterial som används går 

det inte att vare sig bekräfta eller dementera detta. Valborg tog tidigt en roll i Selmas liv som 

sekreterare. Selmas och Valborgs vänskapsrelation får därigenom också en dimension av ett 

”rollförhållande” i enlighet med Alberonis vänskapstolkning, vilket gör att relationen har flera 

bottnar. Den bygger både på sympati och välvilja, men också på nyttan dem emellan. Vi kan 

inte med säkerhet veta om Selma intog en dominerande post. Stödet dem emellan var dock 

ojämnt fördelat, då Selma mottog mycket hjälp från Valborg. Den intima vänskapen dem 

emellan var dock ömsesidig.  

Selmas relationer till Sophie och Valborg går genom olika faser; förälskelse, kärlek och 

vänskap. Vänskap är kärlek, säger Alberoni, medan förälskelse och vänskap är väsensskilt. 

Den kvinnliga romantiska vänskapen är här gestaltad på mikronivå mellan å ena sidan Selma 

och Sophie och å andra sidan Selma och Valborg. Vi ser också en tredje relation, den mellan 

Selma, Sophie och Valborg, som visar på en tresamhet, där inslagen av förälskelse, kärlek 

och vänskap har haft olika tyngdpunkt vid olika tillfällen. Relationerna har inte avslutats 

förrän döden skiljde dem åt. Vänskapen har hållits vid liv även om det stormat, om det funnits 

rivalitet och maktobalans.  
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6. Analys och slutsats  

Utifrån det empiriska materialet och den mikrosociologiska analysen av Selmas relationer 

med Sophie och Valborg går vi nu vidare till de teoretiska referenserna om vänskap/romantisk 

vänskap, social växelverkan samt liberalfeminism. Vi tar med från analysen av det empiriska 

materialet den tredimensionella bilden av kvinnlig romantisk vänskap, bestående av 

förälskelse, kärlek och vänskap samt den tresamhet som präglar relationerna. 

6.1. Kvinnlig romantisk vänskap - tredimensionellt 

Vi har via forskningsfrågorna ställt frågan om breven kan påvisa att kvinnlig romantisk 

vänskap existerade mellan paren, men går det att särskilja romantisk vänskap från förälskelse? 

Om vi fortsätter resonemanget från föregående avsnitt att den kvinnliga romantiska 

vänskapen är tredimensionell och består av förälskelse, kärlek och vänskap och sätter det i 

relation till Alberonis förståelse för hur ett parförhållande mellan äkta makar kan se ut, får vi 

en intressant jämförelse av den kvinnliga romantiska vänskapen: 

  

1. Alberoni talade om en utvecklingskurva som startade med ett ”begynnelsestadium” i 

samband med förälskelsen.  

2. Efter en tid när paret lärt känna varandra övergå till fas två, det som Alberoni 

benämner som ”institution”. Här har paret funnit sin spelregler, de vet hur den andra 

fungerar och har anpassat sig för livet ska fungera friktionsfritt. Den här fasen skulle 

vi kunna benämna som förälskelsen övergått till en kärleksrelation.  

3. Den sista fasen benämner Alberoni som ”vardag” och menar att relationen lever på 

grund av vana och gammal hävd. Att översätta denna fas med vänskap är inte helt 

kompatibelt, utifrån Alberonis förklaringsmatris, men vänskapen finns troligen med i 

vardagen som bas i förhållandet, och mer som gammal vana än som övertygelse. 

Alberonis utvecklingskurva - förälskelse, institution, vardag - skulle utifrån ovanstående 

kunna översättas till förälskelse, kärlek och vänskap. Motsattsförhållandet mellan förälskelse 

och vänskap behöver inte göra att det inte går att växla mellan dem, där förälskelsen är en 

passion, medan vänskapen undanber sig lidelse. Alberoni menar att förälskelsen inte behöver 

vara besvarad för att finnas, medan vänskapen kräver tvåsamhet för att existera. Kärlek finns 

i både förälskelse och vänskap. Ser vi den kvinnliga romantiska vänskapen utifrån att den kan 

pendla mellan förälskelse och vänskap, så utgör kärleken en konstant funktion i relationen, 

som antingen blommar ut till förälskelse, eller stabiliseras i vänskap. Till skillnad mot 
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Alberonis sekventiella förklaringsmodell, där det finns en början, ett mitt och en slutfas, är 

den kvinnliga romantiska vänskapen mer utformad som en triangel där de olika delarna, 

förälskelse, kärlek och vänskap, utgör var sitt ”hörn” och som påverkar varandra. 

I tresamheten Selma, Sophie, Valborg ser vi hur relationerna varierat mellan de tre hörnen 

och tidvis haft en tyngdpunkt i förälskelsen och vid annan tidpunkt varit mer 

vänskapsorienterad. Mellan Sophie och Valborg fanns inte den kvinnliga romantiska 

vänskapen. Vi kan inte ens tala om kvinnlig vänskap dem emellan. Möjligen fanns med tiden 

en acceptans, då de båda väninnorna möts ensamma, utan Selma, vid ett tillfälle (1910). Selma 

skriver om det till Valborg. Hon är imponerad över att Valborg kunnat prata med Sophie och 

vänt hennes känsla av övergivenhet till att acceptera Selmas och Valborgs vänskap (Toijer-

Nilsson 2006, 69). 

6.2. Social växelverkan i mikrosociologisk analys 

Den absolut enklaste formen av social växelverkan är den ensamma människan, även om det 

kan ses som en paradox, menar Georg Simmel (Simmel 1981, 146). Ensamheten behöver inte 

vara negativ om den är självvald. Den ensamma människan har då valt friheten och kan råda 

sig själv. Trots ovanstående är ändå den minsta sociologiska formen av social växelverkan 

den som bygger på två människors intimitet, tillit och delade hemligheter. Det är i tvåsamhet 

som förälskelsen kan härbärgera, men också den sanna vänskapen kan finna ett frirum att vila 

i. Att vara tre kan skapa problem, speciellt om inte alla i gruppen valt tresamheten. Låt oss se 

på Selmas liv, hon sökte tvåsamheten, men levde stundtals både i ensamhet, och i tresamhet. 

Selma var under sin uppväxt mycket ensam och hon hade ett stort ömhetsbehov (Wägner 

1942:65). Hennes höftledsskada gjorde att hon i barnaåren inte hann med sina kamrater och 

syskon i lekar. I Wägners biografi beskrivs en situation i Selmas ungdom då hon blir tvingad 

att gå på bal tillsammans med sin vackra syster Anna. Systern får dansa, men Selma blir inte 

uppbjuden och lider sig igenom kvällen, i ofrivillig ensamhet (Wägner 1942:46). När Selma 

kommer till Stockholm 1881 bryts dock den ofrivilla ensamheten. I den senaste biografin om 

Selma Lagerlöf (2018) beskrivs att Selma var populär bland sina klasskamrater. Där odlade 

hon nära och långvariga kontakter. ”Utan tvivel var seminarietiden både ett sensuellt och 

intellektuellt uppvaknande i en trygg miljö bland flickor hon kände sig själslig befryndad 

med” (Nordlund och Wanselius 2018, 61). Även i Landskrona uppmärksammades Selma 

särskilt. Hon stod ”högt i gunst” bland både kollegor och elever. En av Selmas kollegor blev 
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också hennes nära väninna som hon omnämner i brev många år efter att hon lämnat 

Landskrona. Kollegan, Anna Oom, upplevde att Landskrona väcktes ur ”sin tusenårssömn” 

och frågar: ”Var du den tändande gnistan?” (Nordlund och Wanselius 2018, 78-79). Selma 

uppskattar uppmärksamheten, vilket även visar sig när hon blivit erkänd författare och 

efterfrågas i många sammanhang, men Selma söker tvåsamhet. I breven till Sophie och 

Valborg beskriver sin kärlek och längtan till dem. Hon skriver till Sophie att hon vill att de 

två ska bo tillsammans.  Det samma skriver hon till Valborg. Hon har också tankar om att de 

allra tre ska leva tillsammans när de blir äldre. Inget av detta blir verklighet. Selma har 

visserligen mycket besök av Valborg på Mårbacka och hon bor hos Valborg både i Falun och 

senare i Stockholm (när väl Valborg flyttar dit 1924), men de kommer inte att bo permanent 

tillsammans. Detsamma gäller Sophie. De reser tillsammans och tillbringar mycket tid ihop, 

men de delar aldrig ett gemensamt hem.  

Selmas drivkraft sedan hon var ett litet barn var att hon skulle blir författare. Hon förverkligar 

den drömmen när hon är i 30-årsåldern. Hon har då ytterligare tillfogat sig en drivkraft; hon 

vill till varje pris köpa tillbaka Mårbacka. Att Mårbacka gått ur släktens ägo har hon svårt att 

acceptera och hon ser att det är hennes uppgift att återbörda gården till familjen. För att kunna 

köpa tillbaka gården behöver hon bli rik, och rik kan hon bli på sin förmåga att dikta. 

Författandet var ett mål, men det blev med tiden också ett medel. Den livsuppgiften bar hon 

ensam. Beslutet att köpa tillbaka Mårbacka och sedan driva jordbruket krävde att hon hade 

ekonomiska resurser, men också att hon var fri och själv kunde fatta sina egna beslut.  

Den kvinnliga romantiska vänskapen med sin beståndsdelar av förälskelse, kärlek och 

vänskap, gav möjlighet att växla mellan en-, två- och tresamhet. En tvåsamhet tillsammans 

med en man i ett heteroäktenskap skulle troligen ha begränsat Selmas möjlighet att 

yrkesarbeta och förverkliga sin dröm att köpa tillbaka gården. Att dela sitt liv med en kvinna 

skulle kunna möjliggjort återköp av Mårbacka, men det är osäkert om det fanns ett ömsesidigt 

intresse hos hennes väninnor att flytta till Värmland och Östra Ämtervik, långt från Göteborg 

och långt från yrkeslivet i Falun. Att skapa en tresamhet där två rivaler skulle samsas under 

samma tak, var inte ett alternativ, utan bara en önskedröm. Eftersom drömmen om Mårbacka 

var starkast och möjlig att förverkliga blev ensamheten självvald, men den kombinerades med 

tvåsamhet så ofta det var möjligt.  
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6.3. Liberalfeminismens tidevarv 

Liberalismfeminismen växte fram under slutet av 1800-talet, början på 1900-talet (Gemzöe 

2008, 31), d.v.s. precis då Selma utbildade sig, arbetade som lärarinna och skrev sin första 

roman. Selma var liberal, självförsörjande och författare, vilket stämmer väl överens med 

liberalfeminismens tro på utbildning och påverkan för att förändra den rådande 

könsordningen, där mannen var överordnad kvinnan. Hade Selma varit född några decennier 

tidigare hade hon som flicka av borgarklassen varken fått möjlighet att studera eller att 

yrkesarbeta. Hon hade troligen fått fortsätta sina dagar som hemmadotter och stått under 

förmyndarskap av sin far eller sina bröder. En medelklasskvinnas enda karriärväg på 1800-

talet var att gifta sig, och då stå under förmyndarskap av sin make (Borgström och Markusson 

Winkvist 2018, 16). Att gifta sig och leva i en heterorelation verkar dock aldrig ha varit ett 

alternativ för Selma. Det var heller inte självklart att Selma skulle studera. Hennes far var 

emot det, men en kvinna vid namn Eva Fryxell hörde Selmas diktning vid ett bröllop 1880 

och gav henne rådet att utbilda sig (Wägner 1944, 71). Eva Fryxell var författare till artiklar i 

kvinnosaksfrågor och var förutom det även en betydande person i bygden. Selmas far kunde 

inte längre säga nej till studierna. Det var dock Selmas bror Johan som lånande henne pengar, 

vilket gjorde det möjligt att hon kunde utbilda sig vid lärarinneseminarium i Stockholm, 1881 

(Wägner 1944, 77). Det var med dessa studier och tiden i Stockholm som Selma startade sin 

resa mot att bli författare. Nu var hon sin egen, och kunde själv bestämma vad hon ville göra 

av sitt liv. Utan kvinnorörelsens framsteg samma tid som Selma tog sina första självständiga 

kliv, hade troligen ingen författarkarriär varit möjlig. Och utan det frirum som gjorde att 

kvinnorna kunde gå under radarn är det oklart om relationerna med Sophie eller Valborg hade 

kunnat bli till. Nu kunde de leva som ”vanliga” väninnor utan att deras kärlek blev offentlig 

och synad av den rådande ordningen, det vill säga att samkönad kärlek inte var önskad. 

6.4. Slutsatser - forskningsfrågor 

Utifrån studiens forskningsfrågor, med beaktande av de teoretiska referenserna och empiriskt 

material har nedanstående historiesociologiska slutsatser kunna dras. Som tidigare påtalats 

bygger slutsatserna på ett mikrosociologiskt perspektiv och gör inte anspråk på att vara 

generella. 
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6.4.1 Hur formuleras den kvinnliga romantiska vänskapen i de brev som ligger till 

grund för studien?  

Den kvinnliga romantiska vänskapen i relationerna som har studerats, visar sig pendla mellan 

förälskelse, kärlek och vänskap. De tre beståndsdelarna finns som en bottenplatta i 

relationerna, där tyngdpunkten flyttas över tid. Båda brevsamlingarna ger tydliga signaler om 

romantisk vänskap mellan brevskrivaren och dess mottagare. I de tidiga breven signaleras 

förälskelse, det skickas kyssar, längtansfulla ord om att träffas och att vara fysiskt nära.  

Det är en farlig kraft i vår kärlek, är det inte. Jag tycker ibland att jag vill öfvergifva 

allt för att bara lefva för dig. Jag är glad så länge jag kan behärska mig och inte vara 

stygg mot andra därför att de inte är du (Brev från Selma till Valborg, 1905. Toijer-

Nilsson 2006, 34). 

Med tiden skiftar tyngdpunkten från förälskelse till vänskap, men relationen består. I en 

traditionell kärleksrelation finns risk för att kontakten avbrutits när förälskelsen gått över och 

paren inte trätt in i nästa fas. I de relationer vi har fått följa via breven fortsätter dock 

vänskapen ända tills vännerna går ur tiden. Tyngdpunkten i den grundläggande botten som 

utgör kvinnlig romantisk vänskap förflyttas mellan de olika polerna, men den överges inte, 

bara förändras. 

Även om de båda brevsamlingarna är olika sinsemellan är det otvivelaktigt att det fanns kärlek 

och intimitet/exklusivitet i båda relationerna. Vi ser det i brevens kärleksförklaringar, längtan 

och oron för den andra. De olika brevkorrespondenserna visar på olika skiftningar i 

framställning av en och samma situation. Där det pratas klarspråk i den ena 

brevkorrespondensen, kan det omformuleras och lindas in i det andra. Dock förenas 

relationerna i att det finns omtanke om motparten. Även den långa trofastheten visar på sann 

vänskap. Trots att det emellanåt uppstår problem och slitningar stannar båda parter kvar i 

relationen och känner ansvar för vänskapen.  

6.4.2 Utifrån det empiriska materialet, vilka beståndsdelar stärker tvåsamheten?  

I relationen med Sophie ser vi att deras romantiska första möte och första tid är något som 

förstärker den tvåsamhet de bygger tillsammans. Breven återkommer ofta minnena av den 

första tiden och deras gemensamma resor. De delar också författaryrket och hjälper varandra 

med det litterära. De har ett eget ord för sin förälskelse, ”det” som skapar exklusivitet eftersom 

de båda vet vad det innebär. De delar hemligheten om den romantiska vänskapen och önskar 

att de kunde ses oftare. 
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Även Selma och Valborg delar hemligheten om deras romantiska vänskap. Selma skriver att 

hon förstår att alla inte skulle tåla att höra om att de håller av varandra, och att hemligheten 

därför var viktig. Selma och Valborg förenas genom deras gemensamma intresse i att 

diskutera litteratur och kultur. De förenas också i Selmas skrivande, att Valborg ges 

förtroende att läsa och korrigera. I det brev där Selma är uppriven över att Valborg överväger 

att lämna både henne och Falun, skriver hon ”Jag känner mig så förenad med dig att jag tycker 

du begår något slags äktenskapsbrott, då du bryter med mig” (Toijer-Nilsson 2006, 23). Deras 

relation hade tidigt blivit exklusiv, vilken Selma var mycket rädd att mista. 

I båda relationerna finns en stark vilja från mottagarna av breven att relationen med Selma 

ska vara tvåsam, att det inte finns plats för ytterligare individer. Selmas brev vittnar också om 

att hon är rädd om respektive relation och värnar om dess exklusivitet, men hon ger också 

signaler om att hon önskar att de alla tre skulle kunna träffas och bli vänner. Det blir aldrig 

så, och hon bor heller aldrig permanent med någon av dem.  

6.4.3 Finns det en maktaspekt i den romantiska vänskapen som påvisas i 

brevväxlingen? 

Ett förtydligande kan behövas av frågan; vänskap karakteriseras av omtanke och frihet. Den 

är respektfull och jämlik. Den romantiska vänskapen kan lättförklarligt hamna i jämförelse 

med det romantiska äktenskapet. Det romantiska äktenskapet var uppbyggt utifrån att en man 

och en kvinna intog olika roller, där kvinnan hamnade i en underordning på grund av att hon 

var förpassad till det privata och inte deltog i det offentliga livet. Selma och Sophie diskuterar 

också maktpositioner mellan män och kvinnor i dåtidens parrelationer. Selma funderar i brev 

till Sophie 1894 vad en man respektive en kvinna önskar få ut av kärlek. Av formuleringarna 

förstås att de har diskuterat detta när de träffats tidigare. Selma menar att mannen vill känna 

att han äger sin kvinna och kvinnan känner glädje över att mannen vill ha henne. Utifrån det 

definierar Selma kärlek enligt följande ”behofvet att äga en annan för att känna sig har rätt att 

lefva. Den ingen kan älska måste dö”. Selma nämner också de kvinnliga par hon ser i 

Danmark och undrar vad naturen vill säga med det (Toijer-Nilsson 1992, 24). 

Utifrån det mikrosociologiska perspektivet kan vi i breven utläsa vissa spår av maktaspekter, 

men det kan dock inte jämföras med den över- och underordning som var gällande vid 

romantiska äktenskap. Mellan Selma och Sophie fanns en konkurrerande sida vad gäller 

författarskapet, men man kan också utläsa maktaspekter av vad de önskar av varandra. Sophie 

styrde deras val av resor och ville också styra vem Selma träffade. Selma bad t.ex. Valborg 
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flera gånger att inte sända flera brev, då det kunde oroa nervösa människor, d.v.s. Sophie. 

Sophie har också litterära invändningar i Selmas diktning. Det kan resultera i att hela kapitel 

tas bort och måste skrivas om.  

I Selmas brev till Valborg, upplevs relationen lugnare och mer jämn. Det kan bero på att 

väninnorna delar samma lugna personlighet. Det kan också bero på att relationen inte är 

jämställd, men att båda parter har accepterat sin roll. Valborg intar tidigt en supporterande 

roll i deras relation. Som beskrivits tidigare skriver hon rent Selmas texter, administrerar och 

ordnar med kontakter och sköter senare i relationen även ekonomiska förehavanden. Selma 

blir därmed beroende av Valborgs hjälp. När Valborg tidigt i deras relation (november 1903) 

blir less på att komma i andra hand och ständigt få vänta på Selma, och tänker flytta till 

Stockholm, blir Selma uppriven och skriver ”ty ingen har älskat mig så som du” och ”du vill 

gå utan att vara tvingad”. Det finns flera skrivningar i brevet som visar att Selma utgår från 

Valborgs kärlek till henne och inte sin egen kärlek till Valborg. I nästkommande brev har 

känslorna landat och tonläget blivit annorlunda. Nu utgår hon från Valborgs önskan och 

hennes väl och ve. I affekt sätter hon sig själv först, vilket kan visa på en dominans. I övriga 

brev, och framförallt de som kommer efter ett par år upplevs relationen som jämställd och det 

finns en stor omtanke om Valborg och tacksamhet över det som hon ger i form av stöd i 

arbetet. 
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7. Diskussion 

7.1. Den tredimensionella relationsstrukturen 

Studien av den kvinnliga romantiska relationen har på ett mikrosociologiskt perspektiv visat 

en tredimensionell struktur. Den kvinnliga romantiska vänskapen är inte entydigt en 

förälskelse som går över till en stabiliseringsfas (”institution” enligt Alberoni) och en senare 

till en vardag. Snarare pendlar relationerna mellan de tre dimensionerna förälskelse, kärlek 

och vänskap, där kärleken är närvarande både genom förälskelse och vänskap, vilket har visat 

sig i Selmas två långa relationer som inte avbryts för att förälskelsen gått över. Alberonis 

statiska beskrivning av en kärleksprocess är således inte applicerbar i denna studie av den 

kvinnliga romantiska vänskapen. Det bör nog övervägas även för i andra längre relationer, 

oberoende om det avser två- eller samkönade, om Alberonis statiska utvecklingskurva endast 

är en förenkling av verkligheten. Relationer mellan två individer är komplexa och pendlingen 

i den tredimensionella formen mellan förälskelse, kärlek och vänskap kan snarare ses som ett 

sociologiskt faktum som är relevant för många typer relationer. Utifrån det empiriska 

materialet i breven från Selma till hennes väninnor går att utläsa relationsmönster där 

förälskelse, kärlek och vänskap växlar, men där man också kan se maktaspekter som tar sig 

uttryck i rivalitet och att inta olika roller inom dyaden. 

7.2. Nätverkens betydelse för kvinnorörelsen 

Selma, Sophie och Valborg levde i en tid då det patriarkala var rådande. Medelklasskvinnor 

som utbildade sig, yrkesarbetade och var självständiga sökte sig därför till varandra och ingick 

ofta i större nätverk med likasinnade. I den teoretiska referensramen avseende liberalfeminism 

beskrivs det stora nätverk som spreds över landet bland dessa så kallade ”rörelsekvinnor”. I 

denna värld återfinns både kvinnor som levde i normativa heterorelationer, men också kvinnor 

i samkönade dyader. Den romantiska vänskapens frirum vid sekelskiftet 1900 var en 

företeelse som flera av den tidens rörelsekvinnor fann en fristad i. Deras relationer var inte 

okänd för andra kvinnor som fanns i deras närhet, men den stora allmänheten verkar inte ha 

förstått det. Det var i en tid ”när man gärna ville föreställa sig att kvinnor inte besvärades av 

erotiska begär på samma sätt som männen så uppenbart gjorde” (Borgström och Markusson 

Winkvist 2018, 15). Vi bör beakta att kvinnorna befann sig i det offentliga genom att de 

utbildade sig och yrkesarbetade, i en tid då kvinnan per definition inte var en fullvärdig 

medborgare, det vill säga innan kvinnan hade rösträtt. Det var också en tid då kvinnoälskande 



 

 36 
 

kvinnor sågs som avarter. Dessa kvinnor fick utstå en mycket förnedrande behandling om 

deras relationer blev kända. ”Den lesbiska var nidbilden av sekelskiftets kvinnosakskvinna. 

Som arg, manhaftig, ointresserad av män, barn och familjebildning fick hon representera den 

kvinnliga anomalin, avarten, ett tredje kön” (Manns 2018, 301). Detta ställde förstås 

relationerna på prov. Det hade ännu inte skapats några förebilder eller praxis att falla tillbaka 

på. De sociala nätverken var därför viktiga för att få stöd och bli accepterad för den man var 

och vilka val man gjorde. Ulla Manns fortsätter ”Oavsett om sexualiteten fanns eller flödade 

var detta nära och långvariga relationer som var placerade utanför den heterosexuella normen 

och det förväntade äktenskapet. De levde helt enkelt sina liv utan män, med varandra i en värd 

av kvinnor och kvinnosak.” (Manns 2018, 307). 

7.3. Tystnadskultur om kvinnlig romantisk vänskap 

I det samhällsklimat som var rådande i tiden för studien, var man således försiktig med att 

berätta om relationer kvinnor emellan. Det är troligen den självklara förklaringen till den 

tystnadskultur som finns rörande kvinnlig romantisk vänskap. Ulla Manns beskriver detta i 

kapitlet ”Om synlighet och läsbarhet - samkönad sexualitet och kvinnorörelsens 

historieskrivning” i boken Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Manns menar dock att även 

tystnaden kan innehåll information. Texter från tider där samkönade relationer inte sågs med 

blida ögon, bör beaktas och läsas med omsorg. Frånvaron av hänvisning till den normativa 

heterokulturen kan vara medveten, och att det menas att inkludera de kvinnor som befann sig 

utanför den rådande ordningen. I Elin Wägners biografi från 1942 beskrivs Selma och Sophies 

relation. Valborg bistod Wägner med brev och information om deras vänskap. Troligen kände 

Wägner till att relationen innehållit mer än bara vänskap, men för en oinvigd läsare är det inte 

helt enkelt att utläsa att vänskapen varit djupare än vanlig vänskap. Med förståelsen för deras 

relation står texten ut på annat sätt, än om den läses utan denna förförståelse. 

7.4. Avslutande diskussion och vidare forskning 

Selma och Sophie har i sina brev diskuterat att deras brevväxling kan komma att behandlas i 

framtida forskningar. Även Valborg visar med sitt delgivande av material att insikten fanns 

att detta var viktigt för framtiden. Selma måste ha ägt en sällsam förmåga att avläsa sin samtid 

och förstå framtiden. Hennes beslut att låta eftervärlden få ta del av hennes brev först 50 år 

efter hennes död (1990) sammanföll i en tid då flera förändringar skedde i den svenska 

lagstiftningen rörande samkönade relationer. 1987 infördes en lag om förbud mot olaga 

diskriminering av homo- och bisexuella personer.  Den svenska partnerlagstiftningen infördes 
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1 januari 1995, vilket innebar liknande regler som för äktenskap. Först 2009 infördes den 

könsneutrala äktenskapslagstiftningen. När brevens innehåll blev publika på 1990-talet 

väckte det reaktioner bland svenska folket. Det ifrågasattes om uppgifterna verkligen var 

korrekta. I boken Selma på Mårbacka (1996) skrev författarna om Selmas relationer och 

uttrycker det som ett ”livslångt triangeldrama” och frågar ”Är det kärlek?” (Rüster och 

Westman 1996, 110, 114). Det ska förstås sättas i relation till att fenomenet med romantisk 

vänskap sov i djup törnrosasömn sedan många decennier tillbaka och att 

homosexualitetsparadigmet var cementerat som begrepp sedan 1970-talet. Det är svårt att 

tillämpa dagens språkbruk på dåtidens företeelser. Man behöver förstå hur relationerna var 

skapade och vilka förutsättningar som var rådande. Det finns en risk att vi med dagens 

språkbruk försöker pressa in dåtiden i våra förhållningsramar om samhället och att det uppstår 

en skev eller en alldeles för platt historieskrivning som inte är sann. 

Som ovan nämndes har homosexualitetsparadigmet, som bland annat behandlas i Foucaults 

forskning på 1970-talet, gjort att forskningen koncentrerats till homosexualitet i förhållande 

till den normgivande heterosexualiteten. Den tidigare homosociala relationen har därefter levt 

i undanskymdhet. Studien har utifrån sin empiriska grund koncentrerats till ”kvinnlig” 

romantisk vänskap. I forskningsläget presenterades kort att även män inledde romantisk 

vänskap under 1800-talet. Eftersom det råder delade meningar i forskningen om den kvinnlig 

respektive manliga vänskapen skiljer sig åt, är det därmed svårt att göra något uttalande om 

de relationer vi har studerat går att relatera endast till kvinnliga relationer, eller om pendlingen 

mellan de olika beståndsdelarna, förälskelse, kärlek och vänskap, även är applicerbara i 

manliga homosociala relationer. Detta är ett forskningsområde som skulle kunna utforskas 

mer.  

I det sista riktiga brev som skickades från Selma till Valborg 27 december 1939 skriver Selma: 

”Jag hade mina tankar ofta hos dig. Måtte du ha haft bra i din ensamhet” (Toijer-Nilsson 2006, 

347). Den 16 mars 1940 klockan 07:25 avled Selma Lagerlöf, 81 år gammal, i sviterna av 

hjärnblödning och lunginflammation. Hon lämnar jordelivet i Elkanrummet på sin älskade 

gård Mårbacka, i Östra Ämterviks församling i Sunne i Värmland. Vid hennes sida fanns 

lillasyster Gerda och kära vännen Valborg. En livsvandring var till ända, men Selmas sagor 

och berättelser lever vidare.   



 

 38 
 

Referenser 

Adams, R.G, Allan G. 1998. Placing friendship in context. Cambridge: Cambridge University Press. 

http://assets.cambridge.org/97805215/85897/sample/9780521585897web.pdf (Hämtad från 

internet: 2018-12-15) 

Alberoni, Francesco. 1984. Vänskap (översatt av Barbro Andersson). Göteborg: Bokförlaget Korpen. 

Borgström, Eva och Markusson Winkvist, Hanna (red.). 2018. Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. 

Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Stockholm: Appell Förlag. 

Denscombe, Martyn. 2016. Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ejvegård, Rolf. 2009. Vetenskaplig metod. 4:6 Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eskilsson, Lena. 1991. Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. 

Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Faderman, Lillian. 1981. Surpassing the love of men. Romantic friendship and love between 

women from the Renaissance to the present. New York: William Morrow and Company, Inc. 

https://feministebooks.files.wordpress.com/2017/01/surpassing-the-love-of-men-romantic-

friendship-and-love-between_nodrm.pdf (Hämtad från internet: 2018-12-29) 

Gemzöe, Lena. 2008. Feminism. Stockholm: Bilda Förlag 

Giddens, Anthony. 1997. Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna 

epoken. Göteborg: Daidalos. 

Giddens, Anthony och Sutton, Philip W. 2014. Sociologi. 5:2 Uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, Anders P. 2006. ”Vänskap, gemenskap och det civila samhället”. Ingår i: Svedberg, Lars 

och Trägårdh, Lars. 2006. Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt 

sekel. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Gidlunds förlag. 

https://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf (Hämtad från 

internet: 2018-12-02). 

Lundgren, Britta. 1995. Den ofullkomliga vänskapen. Stockholm: Carlssons bokförlag. 

Manns, Ulla. 2018. ”Om synlighet och läsbarhet – samkönad sexualitet och kvinnorörelsens 

historieskrivning”. Ingår i: Borgström, Eva och Markusson Winkvist, Hanna. 2018. Den kvinnliga 

tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Stockholm: Appell Förlag. 

Nordlund, Anna och Wanselius, Bengt. 2018. Selma Lagerlöf. Sveriges modernaste kvinna. 

Stockholm: Bokförlaget Max Ström.  

Reisman, John M. 1979. Anatomy of Friendship. New York: Irvington Publishers. 

Rüster, Reijo och Westman, Lars. 1996. Selma på Mårbacka. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 

Simmel, Georg. 1981. Hur är samhället möjligt? – och andra essäer. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 

Stockholms stad, statsarkivet. 2015. SE/SSA/2132: 1860-1944 (-1964). Högre lärarinneseminariet 

(HLS). https://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/arkivartiklar/h-j/Hogre-

lararinneseminariet-HLS/ (Hämtad från internet: 2018-12-29). 

Stenberg, Lisbeth. 2001. En genialisk lek. Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen. 

Toijer-Nilsson, Ying. 1992. Du lär mig att bli fri. Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan. 

Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB (MånPocket). 

http://assets.cambridge.org/97805215/85897/sample/9780521585897web.pdf
https://feministebooks.files.wordpress.com/2017/01/surpassing-the-love-of-men-romantic-friendship-and-love-between_nodrm.pdf
https://feministebooks.files.wordpress.com/2017/01/surpassing-the-love-of-men-romantic-friendship-and-love-between_nodrm.pdf


 

 39 
 

Toijer-Nilsson, Ying. 2006. En riktig författarhustru. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 

Ulvros, Eva Helen. 2018. ”Sophie Elkan och Selma Lagerlöf – kärlek och kvinnorörelse”. Ingår i: 

Borgström, Eva och Markusson Winkvist, Hanna. 2018. Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. 

Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960. Stockholm: Appell Förlag. 

Ulvros, Eva Helen. 2000. Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf. Lund: 

Historiska media. 

Wägner, Elin. 1944. Selma Lagerlöf I. Från Mårbacka till Jerusalem. Stockholm: Albert Bonniers 

Förlag. 

Österberg, Eva. 2007. Vänskapen: en lång historia. Stockholm: Atlantis. 


