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1 Inledning 

Simone de Beauvoir har på olika sätt följt mig i över 20 års tid. Jag läste tidigt Det andra könet (i den 

ofullständiga utgåvan från 1973) – förstod nog inte allt men imponerades och tog intryck som 

fortfarande sitter i. När jag sedan läste filosofi vid Stockholms universitet blev andra filosofer viktiga, 

var och en i olika perioder, men Beauvoir fanns kvar, ständigt närvarande. Hon var inte alltid den mest 

högljudda av filosoferna eller den filosof som jag och mina medstudenter debatterade mest under och 

efter föreläsningarna. Men hon var just närvarande. Redan under studietiden i Stockholm erfor jag att 

Beauvoirs sätt att beskriva existentialismen var lättare att förstå och talade mer direkt till mig än 

Sartres. Min känsla och åsikt om dessa båda filosofer återfinner jag – tydligt och vetenskapligt uttryckt 

där jag mer hade en magkänsla – i Eva Lundgren-Gothlins doktorsavhandling Kön och Existens. 

Denna avhandling har haft en avgörande betydelse för synen på Beauvoirs ställning som självständig 

filosof, både i allmänhet – Lundgren-Gothlin blev med sin avhandling en internationellt erkänd 

genusforskare och specialist på Simone de Baeauvoir – och för mig specifikt.  

Nu har jag bott i Frankrike i många år och mitt intresse för Simone de Beauvoir minskar inte, snarare 

tvärtom. Hon representerar för mig den typ av "yrkes-intellektuell" som det franska samhället och det 

franska språket kanske är bäst i världen på att producera. Att vara intellektuell och filosof är i 

Frankrike ett yrke som respekteras av samhällets alla skikt. De intellektuella har till uppgift att 

analysera och uttrycka vår mänskliga tillvaro och dess villkor. Detta ses som ett viktigt uppdrag. 

Simone de Beauvoir bestämde sig tidigt för att bli just en av dessa franska intellektuella. Det blev 

hennes livsprojekt.  

 Det radikala i hennes syn på sitt skrivande fascinerar mig. Det fanns för henne ingen gräns – 

åtminstone ingen gräns som inte var överskridbar – mellan den dagsaktuella politiken, människans 

livsvillkor – ofta på ett mycket personligt plan – och det uttryck detta får i litteraturen. Den uppgift hon 

ålade sig själv; att bli en så pass berömd person att det skulle bli intressant att läsa hennes 

självbiografi, är en fantastisk intellektuell utmaning. Hon antog utmaningen och rodde uppgiften i 

hamn. 

 Att hennes stora filosofiska verk, Le deuxième sexe, fortfarande – över 60 år efter att det skrevs 

– är en radikal text som studeras på universitet och högskolor världen över är även det fascinerande 

och värt all respekt.  

 Simone de Beauvoir fortsätter att vara ständigt närvarande för mig; som författare, som filosof, 

som intellektuell. Och hon fortsätter att vara ständigt aktuell. Denna uppsats försöker, på ett mycket 

modest vis, att reda ut förhållandet mellan två av de sidor hos Beauvoir som fascinerar mig; Simone de 

Beauvoir, filosofen – i Le deuxième sexe – och Simone de Beauvoir, den skönlitterära författarinnan – i 

Les Mandarins.  
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur Simone de Beauvoir beskrivit kvinnan i filosofiska texter 

å ena sidan och i skönlitterära texter, å den andra. Simone de Beauvoirs filosofiska ställningstaganden 

får i denna uppsats representeras framför allt av den långa essän Le deuxième sexe (Det andra könet). 

Hennes skönlitterära produktion representeras av romanen Les Mandarins (Mandarinerna). Le 

deuxième sexe kom ut år 1949. Les Mandarins – som kom ut 1954 i Frankrike – är Simone de 

Beauvoirs första roman efter Le deuxième sexe.  

Uppsatsen kommer att fokusera på beskrivningen av kvinnan, i det filosofiska verket och i 

romanen, och, med hjälp av en komparativ analys av dessa två texter, söka dra ett antal slutsatser.  

De frågor uppsatsen kommer att söka svar på är de följande: 

- Hur beskrivs kvinnan och hennes situation i Le deuxième sexe.  

- Hur beskrivs kvinnan i romanen Les Mandarins. 

- Hur förhåller sig den skönlitterära beskrivningen av kvinnan respektive mannen (Anne 

respektive Henri) till den filosofiska beskrivningen av desamma i Le deuxième sexe.  
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1.2 Avgränsning  

Ämnet Simone de Beauvoir och hennes syn på och presentation av kvinnan i olika texter är oerhört 

stort. Det finns mycket skrivet om Simonde de Beauvoir som filosof, som författare och som feminist. 

Simone de Beauvoir själv var en produktiv författare och de flesta av hennes texter, oavsett genre, 

behandlar ämnen som skulle kunnat falla inom ramen för denna analys. Många intressanta paralleller 

skulle kunnat dras till andra filosofiska och skönlitterära verk av Simone de Beauvoir samt till hennes 

självbiografiska verk. Paralleller skulle även kunnat göras till andra författare, filosofer och feminister. 

Uppsatsen kommer dock att koncentrera sig på de två i rubriken nämnda verken, Le deuxième sexe och 

Les Mandarins. Uppsatsen kommer även helt flyktigt att beröra de självbiografiska verken, dels 

eftersom de, enligt vissa uttolkare och enligt Simone de Beauvoir själv, intar en särställning i hennes 

skrivande och dels därför att uppsatsen kommer att intressera sig för Simone de Beauvoirs projekt att 

"bli en skrivande människa", ett projekt som hon behandlar i sin självbiografi och som självbiografin i 

sig är en konkretisering av. 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

För att förstå det politiska och kulturella klimat i vilket Le deuxième sexe och  Les Mandarins skrevs 

kommer jag att inleda uppsatsen med ett kapitel om bakgrund och kontext. Jag gör först en kortare 

genomgång av den politiska och historiska kontexten. Detta är av största vikt eftersom Beauvoir var en 

så explicit uttolkare av den tid hon levde i. Hennes uttalade ambition med verket Le deuxième sexe var 

att kartlägga kvinnans situation vid en viss tidpunkt. I romanen Les Mandarins beskriver hon en tid 

och en social miljö hon själv upplevt. Jag önskar ge en bakgrund till denna tid och denna miljö genom 

att kort beskriva den historiska och politiska kontexten. Jag redogör därefter för vad man skulle kunna 

kalla den personliga och intellektuella kontexten; Beauvoirs uppväxtförhållanden samt hennes syn på 

sitt eget skrivande,  

Jag kommer sedan att redogöra för hur Le deuxième sexe och Les Mandarins togs emot då de 

publicerades. 

Därefter kommer jag att gå igenom Beauvoirs filosofiska perspektiv såsom dessa – i pluralis – 

kommer läsaren till del framför allt i Le deuxième sexe samt den syn på kvinnan som hon framför i sitt 

filosofiska verk. 

Uppsatsen avslutas med en jämförande analys av kvinnan såsom beskriven i Le deuxième sexe 

å ena sidan och såsom beskriven i Les Mandarins å den andra samt en diskussion om förhållandet 

mellan dessa båda kvinnobilder. 
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1.4 Metod och teori 

Uppsatsen är skriven utifrån utgångspunkten att den historiska och idéhistoriska kontexten spelar en 

viktig roll i en författares verk i allmänhet och i Simone de Beauvoirs författarskap i synnerhet. Jag går 

så långt som till att hävda att dessa, i Beauvoirs fall, är oupplösligt förenade. Detta framkommer 

speciellt av kapitel tre samt av den komparativa delen, kapitel sju.  

Uppsatsen söker analysera hur Beauvoirs idéer på ett politiskt och moralfilosofiskt plan färgat – 

eller, med ett annat ordval, tillämpats på – fiktiva personer i en roman. Min metod kan därmed 

definieras som både idéanalytisk (en första del av uppsatsen söker analysera vilka Beauvoirs 

grundidéer i essän Le deuxième sexe är) och komparativ (andra delen av uppsatsen söker jämföra dessa 

idéer mot de som framförs via de uppdiktade personerna i romanen Les Mandarins). 

Teorin som tillämpats i uppsatsen bygger på den uppfattning Lisbeth Larsson återger som Kate 

Millets under rubriken "Feministisk litteraturkritik i förvandling" då hon skriver att Millets avhandling 

Sexualpolitiken "bröt med de förhärskande vetenskapliga idealen genom att fokusera mera på vad som 

sades i de texter hon undersökte än hur det sades och genom att återupprätta det samband mellan liv 

och dikt som brutits inom den etablerade litteraturvetenskapen." (Larsson 2002:115). Detta räcker nu 

inte för att definiera teorin som feministisk och jag vänder mig i någon mån mot att definiera min 

metod som feministisk. Jag ställer mig därmed bakom Ken Ruthvens åsikt, återgiven av Lisbeth 

Larsson: "Feministisk politik måste vara separatistisk, litteraturkritik kan inte vara det (…) Den 

feministiska  litteraturkritikens egen teoribildning omintetgjorde också alla grunder för separatism (…) 

då den i grunden visat att kön är en social konstruktion." (Larsson 2002:123). Med andra ord: om vi 

antar premissen (som Beauvoir själv antagligen skulle skrivit under på) att kön är en social konvention 

så blir det intressantare att bedriva litteraturkritik. Även om den sociala kontexten spelar en viktig roll 

blir det då lättare att tala om "människan" och "författaren" utanför eller bortom dennes kön, vilket 

definitivt måste ses om något positivt. 

Å andra sidan kan uppsatsen sägas bygga på en feministisk teori i bemärkelsen att jag, i en 

analys som handlar om Beauvoirs författarskap och om hennes essä Le deuxième sexe, med 

nödvändighet kommer in på det som är "kvinnligt, avvikande och särskilt" i Beauvoirs författarskap. 

Detta definierar Larsson (Larsson 2002:126) som ett genusperspektiv inspirerat av Julia Kristevas 

teoribildning. Jag känner mig även nära Kristevas teoribildning då hon använder psykoanalytiskt teori 

för litteraturanalys. Kristeva skriver: "… pour elle, la femme, et tout individu sujet, sont fait pour 

transcender la transcendance, en interrogeant sans relâche les conditions de la liberté. Sa necessité, ses 

moyens, ses fins." (Kristeva, Fautrier, Fort, Strasser, red. 2008:473) 1 Denna beskrivning av Beauvoirs 

författarskap skulle även kunna definiera en viss slags litteraturteori som i så fall kan sägas ha legat till 

grund för denna uppsats.   
 

1 "… för henne, kvinnan, och varje individ som är ett subjekt, gjorda för att överskrida transcendensen, detta medan de 
kontinuerligt ställer sig frågan om frihetens natur. Dess nödvändighet, des medel, dess mål. (min översättning) 
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2. Redovisning av tidigare forskning 

Simone de Beauvoir var en produktiv författare inom olika områden. Hennes verk har föranlett 

forskning inom olika discipliner: förutom litteraturvetenskap även bland annat idéhistoria, filosofi och 

franska.  

 

2.1 I Sverige  

I Sverige finns två doktorsavhandlingar som direkt behandlar ämnet Simone de Beauvoir och som 

använts vid skrivandet av denna uppsats. Den ena är Björn Larssons avhandling La Réception des 

Mandarins : le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France2 skriven i slutet av 

80-talet vid Lunds universitet. Denna avhandling har använts vid skrivandet av kapitel 3.1 – 

"Frankrike efter de båda världskrigen – politisk och historisk kontext". Detta kapitel av uppsatsen 

berör kortfattat det mottagande Beauvoirs roman fick i Frankrike.  

Den andra doktorsavhandlingen är Eva Lundgren-Gothlins Kön och Existens – studier i Simone 

de Beauvoirs Le Deuxième Sexe, som hon lade fram vid Göteborgs universitets institution för idé- och 

lärdomshistoria 1991. Lundgren-Gothlins utredning har varit avgörande för skrivandet av denna 

uppsats.  

Lundgren-Gothlin går i sin avhandling grundligt igenom de filosofiska och idéhistoriska 

ställningstaganden som ligger till grund för Le deuxième sexe. Hon benar ut Simone de Beauvoirs 

förhållande till andra filosofiska inriktningar – hegelianismen, marxismen, existensfilosofin – och hon 

driver i sin avhandling tesen att Sartres och Beauvoirs existensfilosofier är fundamentalt olika. Hon 

skriver i förordet att "ett av avhandlingens syften är att lyfta fram Simone de Beauvoir som en 

självständig tänkare och visa att hennes filosofi bör ses i en vidare kontext än den som utgörs av 

Sartres filosofi." (Lundgren-Gothlin, 1991:13). Lundgren-Gothlin vänder sig emot den allmänt 

vedertagna bilden av Sartre som den store filosofen och Beauvoir som hans osjälvständiga efterföljare. 

För denna uppsats ämne har emellertid den tesen varit mer en inspirationskälla. Lundgren-Gothlins 

gedigna genomgång av de filosofiska traditioner som kan förklara kvinnoförtryckets uppkomst och 

dess eventuella upphävande har däremot varit en viktig grund för denna uppsats. 

För den filosofiska bakgrunden och förståelsen av de filosofiska tanketraditioner som ligger till 

grund för Beauvoirs tänkande och för analysen i Le deuxième sexe, har ett antal filosofiska 

översiktsverk använts, framför allt Bertrand Russels Västerlandets filosofi och Arne Grøns uppsats 

"Fransk filosofi under 1900-talet" i samlingsvolymen Vår tids filosofi.  

För insikter i den historiska och politiska kontexten har – förutom Beauvoirs egna texter som 

utförligt beskriver och analyserar samtiden och den historiska bakgrunden – framför allt två utförliga 

 
 
2 Mottagandet av Mandarinerna : Simone de Beauvoirs roman konfronterad med den litterära kritiken i Frankrike. (min 
översättning av titeln) 
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artiklar skrivna inom sociologins område använts, en av Jane Lewis med titeln Gender and the 

development of welfare regimes, samt Anne Revillards Work/family policy in France: from state 

familialism to state feminism?.3 

 

2.2 Internationellt 

I Beauvoirs hemland Frankrike är inställningen till henne paradoxal. Hon är en erkänd och uppburen 

intellektuell samtidigt som inte mycket forskning bedrivits om henne och hennes verk. Toril Moi 

skriver i sin bok Simone de Beauvoir – hur man skapar en kvinnlig intellektuell (Moi 1996:33) att: "I 

den franska intellektuella miljön ser de flesta Simone de Beauvoirs brist på intellektuell och litterär 

distinktion som en grundläggande dogm. Samma intellektuella som intensivt försvarar varje 

medborgares abstrakta yttrandefrihet är ofta bara alltför ivriga att förhindra andra att tala om 

Beauvoir."   

Den bulgarienfödda franska filosofen och psykoanalytikern Julia Kristeva har skrivit mycket 

om Simone de Beauvoir. Hon ledde 2008 – till 100-års-minnet av Beauvoirs födelse – ett seminarium 

som samlade världens främsta Beauvoir-forskare. Dessa forskares bidrag till seminariet finns samlade 

och utgivna under titeln (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir, du Deuxième Sexe à La 

Cérémonie des adieux.4 Flera av dessa texter har använts som inspirationskälla under arbetet med 

denna uppsats (bland andra "Pour une morale existentialiste" av David Risse, "Les Mandarins : un 

témoignage sociopolitique de signification universelle" av Triantafyllia Kadoglou ", "Simone de 

Beauvoir vingt ans après" av Björn Larsson och "Perdu dans la traduction" av Åsa Moberg). Adélaïde 

Mokrys uppsats "Le double ‘je’ des Mandarins : Beauvoir et le masque du masculin", publicerad i 

samma samlingsvolym, har varit en viktig källa och kommer att citeras i denna uppstas.  

 Danièle Sallenaves biografi Castor de guerre från 2009 har använts för en större förståelse av 

den intima relation som existerar mellan Beauvoirs liv och hennes texter. Sallenaves detaljerade 

beskrivning av Beauvoirs resor till USA och hennes sätt att lyfta fram hur dessa resor sedan använts i 

olika texter av Beauvoir – och framför allt hur de påverkat romanen Les Mandarins – har haft stort 

inflytande på denna uppsats. 

 Under rubriken "internationellt" kan nämnas att Lundgren-Gothlins doktorsavhandling fick ett 

internationellt genomslag. Den översattes till engelska 1996 och till franska 2001. Lundgren-Gothlin 

var, fram till sin alltför tidiga död 2006, en genus- och idéhistorieforskare och internationellt ledande 

specialist på Beauvoir.  

 

 
3 Jag vill här passa på att tacka för den hjälp jag fått av Ola Sjöberg, professor i sociologi vid SOFI (Institutet för Social 
Forskning) både i form av diskussioner och i form av litteraturrekommendationer. 
 
4 (Åter)upptäcka Simone de Beauvoirs verk, från Det andra könet till Avsked, farväl till Sartre. (min översättning av titeln 
som ej finns utgiven på svenska) 
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3. Bakgrund och kontext 

För att förstå i vilken kontext de två i uppsatsen analyserade verken kom till ska här viss 

bakgrundsinformation ges. Bakgrunden kan delas upp i tre delar; den politiska och historiska 

kontexten, förhållandena under Simone de Beauvoirs egen uppväxt och slutligen hennes syn på sitt 

eget skrivande. 

 

3.1 Frankrike efter de båda världskrigen – politisk och historisk kontext  

Jämfört med andra länder i Europa har Frankrike reltivt hög nativitet och samtidigt relativt många 

yrkesverksamma kvinnor. Fransk familjepolitik har legat till grund för många sociologiska studier och 

bland annat har två kvinnliga forskare, Anne Revillard och Jane Lewis, fördjupat sig i ämnet. Anne 

Revillard (2006:136) menar att modern fransk familjepolitik börjar ta form åren efter franska 

revolutionen och i och med "Le Code Napoléon" från 1804 (den franska lagboken) som "defined the 

legal regulation of the family following a model of strict gendered division of labour, putting married 

women under the authority of their husbands."  

Under det första världskriget fick många kvinnor rycka in i arbetslivet då männen antingen låg i 

krigets skyttegravar eller dödats. Efter kriget stannade många kvinnor kvar i yrkeslivet och fler 

karriärvägar hade öppnats för kvinnor. En del analytiker menar att orsakerna  till börskrisen 1929 och 

30-talets depression var just att kvinnorna gått ut och tagit plats på arbetsmarknaden. Man menade att 

kvinnoarbetet helt enkelt var orsaken till de höga arbetslöshetssiffrorna.Under 1930-talet infördes i 

Frankrike en politik som främjade familjen och kvinnan i rollen som mor (maternalism). Man menade 

– både på vänster- och högerkanten – att kvinnans uppgifter fanns i hemmet, som maka och mor, och 

att mannens fanns i arbetslivet. Med hjälp av olika lagar och förordningar främjades nativiteten. En 

familj fick vissa fördelar (bidrag, specialpriser, skattelättnader etc) då den blev "famille nombreuse", 

det vill säga fick tre eller fler barn.  

I oktober 1940 kom en lag i Frankrike som förbjöd gifta kvinnor att arbeta (undantaget de som 

arbetade i kvinnoyrken). 1942 införde Vichy-regimen i Frankrike en lag som gjorde att abort blev ett 

brott mot staten, det vill säga ett brott som kunde straffas med döden. Födelsekontrollpropaganda 

straffades också hårt. Efter andra världskriget infördes ytterligare lagar för att främja nativiteten. Lewis 

(1992:165) skriver: "The case for generous family benefits was legitimated in France by pronatalist 

concern". Många reformer främjar alltså att den franska kvinnan stannar i hemmet. Både Anne 

Revillard och Jane Lewis menar dock att Frankrike står för en slags paradox. Parallellt med att man 

främjar nativiteten gör staten det möjligt, tack vare till exempel förskolor och daghem, för kvinnor att 

förvärvsarbeta. Det både Revillard och Lewis konstaterar är att de franska reformerna alltid genomförs 

för att främja familjen och familjens hälsa – aldrig för att främja kvinnans rättigheter eller jämlikheten 

mellan könen. Revillard (2006:133) menar att bakom alla franska familjereformer "lays the recognition 

and promotion of the family as an institution […] whose interests outspace those of its individual 
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members". Kvinnlig rösträtt infördes i Frankrike först 1944  – vilket är relativt sent jämfört med många 

andra länder i världen. Det berodde på att det inte fanns någon organiserad kvinnoorganisation som 

krävde kvinnlig rösträtt. Noteras kan att även vänstern var, om inte motståndare så åtminstone inte 

pådrivande för att kvinnor skulle få rösträtt i Frankrike. Orsaken var att man inom vänstern var rädd att 

kvinnorna skulle rösta osjälvständigt och då antingen rösta som sina äkta män (ofta höger) eller enligt 

påvens och kyrkans påbud (höger).  

Revillard och Lewis studier är intressanta för denna uppsats eftersom de analyserar den 

allmänna syn på kvinnan och kvinnors arbete som var förhärskande i Beauvoirs Frankrike. Den tes de 

delar – att reformer i Frankrike alltid genomförts för att främja familjen som kollektiv – kan ställas 

mot Beauvoirs syn på ett annat och för henne viktigare kollektiv, nämligen kvinnorna som grupp. 

 
3.2 Simone de Beauvoir – tyvärr, det blev en dotter 

Simone de Beauvoir föddes 1908 och hennes far blev omvittnat besviken då han fick en dotter  - och 

sedan ytterligare en då Simones lillasyster Hélène föddes 2,5 år senare. Simone de Beauvoirs far var 

orolig att han inte skulle kunna få ihop till hemgift åt de två döttrarna. Simone de Beauvoir insåg tidigt 

att hon ville studera. Hon beskriver i självbiografin Les mémoires d’une jeune fille rangée hur skolan 

gjorde henne till en självständig och obeoende människa. Hon beskriver sin känsla då hon får veta att 

hon skrivits in i en katolsk skola, fem år gammal:  
 

"L’idée d’entrer en possession d’une vie à moi m’enivrait. Jusqu’alors, j’avais grandi en marge des adultes ; 
désormais j’aurais mon cartable, mes livres, mes cahiers, mes tâches ; ma semaine et mes journées se 
découperaient selon mes propores horaires ; j’entrevoyais un avenir qui, au lieu de me séparer de moi-même, se 
déposerait dans ma mémoire : d’année en année je m’enrichirais, tout en demeurant fidèlement cette écolière dont 
je célébrais en cet instant le naissance."5  
 

 

Den inställningen och den känslan vad gäller studier och lärande bevarade hon livet ut (mer om det 

under rubriken "Biografi och skrivande hos Simone de Beauvoir" nedan). Kvinnor studerade 

emellertid i efterkrigtidens Frankrike enbart för att fördriva tiden och vänta på giftermål. Högre studier 

ansågs farliga då de vände kvinnan från rollen som mor.  

 

3.3 Biografi och skrivande hos Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir bestämde sig tidigt för att bli just en skrivande människa. Under hennes uppväxt 

var detta hennes mål och man kan säga att hon ägnade sitt vuxna liv åt att förverkliga detta 

projekt. Danièle Sallenave beskriver i sin biografi Castor de guerre (2009:14) hur sammanväxta 

Simone de Beauvoirs liv och verk var. Hon skrev om det hon levde, nästan i realtid, och både hennes  
 

5 Tanken på att att få ett eget liv gjorde mig rusig av lycka. Fram tills nu hade jag levt i marginalen, bredvid de vuxna. Nu 
skulle jag äntligen få min skolväska, mina böcker, mina häften, mina uppgifter ; min vecka och mina dagar skulle komma 
att spaltas upp efter mitt eget schema; Jag anade en framtid som istället för att skilja mig från mig själv skulle lagras i mitt 
minne : år efter år skulle jag lära mer och mer och alltid skulle jag förbli trogen den lilla skolflicka vars födelse jag just i 
det ögonblicket firade. (min översättning) 
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liv och hennes litterära skapelse påverkades av och genom denna dynamik. "Toute son œuvre est 

marquée du sceau de ce grand combat : conquérir la necessité sur la contingence ; et justifier son 

existence en la jetant tout entière dans l’œuvre."6, skriver Sallenave. Det är lätt att se Simone de 

Beauvoirs eget liv avspegla sig i hennes skönlitteratur – inte minst i Les Mandarins, den roman jag här 

ska studera lite närmare. En speciell plats intar också hennes svit av självbiografier : trilogin Mémoires 

d’une jeune fille rangée (1958), La force de l’âge (1960) och La force des choses (1963) utökad med 

Une mort très douce (1964) – om moderns död – och, som ett slags långt post-scriptum, Tout compte 

fait (1974). Danièle Sallenave (2009:14) fortsätter "…les Mémoires y occupent nécessairement une 

place à la fois centrale et décalée : décalée parce qu’ils prennent sur l’ensemble de la vie et de l’œuvre 

un regard de surplomb ; centrale, parce que Simone de Beauvoir peut s’y donner à plein au mouvement 

qui la structure depuis ses Cahiers de Jeunesse : faire passer la vie vécue à la vie réfléchie."7 . Själv 

säger Beauvoir i intervjufilmen Simone de Beauvoir – une femme actuelle: 
 
Assez longtemps dans ma vie j’avais pensé déjà à écrire le premier volume parce que mon enfance, ma jeunesse, 
j’avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d’adulte et puis, une vie d’enfant, 
d’adolescence, qu’on a l’impression un peu d’avoir enterré dans la femme qu’on est devenue, la petite fille, la 
jeune femme qu’on a été. Alors, c’était comme une espèce de… de devoir envers elles que je ressentais, de les 
ressusciter. 
(…) 
Je pourrais dire que dans un sens, je n’ai écrit mes autres livres, ceux d’avant, les romans… que pour avoir le droit 
un jour d’écrire cette histoire. Car naturellement, si j’avais été absolument personne, pas du tout connue, ça 
n’aurait pas un sens de raconter ses débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça vaille dire 
quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage.8 (Simone de Beauvoir – une femme actuelle, en film av 
Dominique Gros) 

 

Konstateras kan alltså att Simone de Beauvoirs intellektuella hållning påverkades av ett flertal faktorer. 

Bland dessa kan nämnas:  

• Hennes beslut att bli en skrivande människa, en intellektuell, trots att hon är kvinna. 

Hon säger själv att hon aldrig hindrats i sin yrkesutövening av att hon var kvinna. Hon kände aldrig 

det faktum att hon var kvinna som ett handikapp i sitt eget yrkesverksamma liv.  

 
 
 
6 Hela hennes litterära verk präglas just av denna stora strid: få det betydelsebärande och nödvändiga att vinna över det 
tillfälliga och godtyckliga; och så rättfärdiga existensen genom att slunga den hel och hållen in i verket. (min översättning.) 
 
7 … självbiografin har med nödvändighet en plats som är både central och samtidigt förskjuten; förskjuten därför att 
böckerna betraktar både hennes liv och hennes verk på avstånd; central därför att Simone de Beauvoir här fullt ut kan ge sig 
hän åt den strävan som driver henne alltsedan de första dagböckerna: att överföra det levda livet till det reflekterade livet. 
(min översättning) 
 
8 Jag hade länge funderat på att skriva den första delen [av självbiografin] därför att min barndom och min ungdomstid… 
jag ville bevara dem. Skillnaden mellan den vuxna kvinnans liv och det liv hon levde som barn och som tonåring är så stor 
och det känns ofta som om den lilla flickan och tonåringen är begravda djupt inom den kvinna man blivit. Jag kände det 
som om… som om jag var skyldig dem detta, jag känner dem inom mig och jag är skyldig att återuppväcka dem. 
(…) 
Man skulle kunna säga att jag har skrivit alla de andra böckerna, de jag skrev innan, romanerna… enbart för att kunna 
skriva denna [självbiografin]. Därför att om jag hade varit vem som helst, en helt okänd person, så hade det ju inte varit 
intressant att jag berättade om min uppväxt. Jag var tvungen att vara en känd person för att det skulle få en betydelse att jag 
berättade om min lärotid. (min avskrivning, min översättning.) 
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Samtidigt är det obestridligen så att hon i 40-talets Frankrike – och även i ett internationellt 

perspektiv – är relativt ensam om den ställning som framstående kvinnlig skribent och filosof som 

hon faktiskt arbetar sig fram till. Det är också ett obestridligt faktum att hon skriver ett av sina 

stora filosofiska verk – Le Deuxième Sexe – just om kvinnans ställning.  

• Trots en mycket religiös uppfostran och skolgång blir Beauvoir tidigt en övertygad ateist. Man kan 

hävda att det är i sökandet efter alternativa, icke-religiösa förklaringsmodeller och en icke-religiöst 

baserad moral som Beauvoir ansluter sig till existentialismen. Hon blir – tillsammans med bland 

andra Sartre och Merleau-Ponty – en av existentialismens främsta företrädare. Jag kommer att 

nedan närmare gå in på hur denna filosofi är en av de filosofiska grundpelarna i Le deuxième sexe 

men kan redan här, i diskussionen om Beauvoirs syn på sitt eget skrivande, konstatera att två av 

Beauvoirs och existentialismens viktigaste begrepp redan använts i denna uppsats, nämligen 

necessité (betydelsebärande, nödvändig) och contingence (tillfällig, godtycklig). Det är 

signifikativt för Beauvoir att samma begrepp används för att tala om skrivande och för att lägga 

fram en filosofi och livsåskådning (även om det i citatet ovan inte är Beauvoir själv som talar). 

• Kvinnans ställning i efterkrigstidens Europa där kvinnorna tvingats ersätta männen i arbetslivet. 

Kvinnans ställning mer specifikt i Frankrike med en aktiv politik för att föra tillbaka kvinnorna till 

hem och barnafödande. Beauvoir identifierade sig inte med den barnafödande kvinnan vid spisen. 

Hennes projekt var ett annat. 

 

4. Publicering och mottagande av Le deuxième sexe och Les Mandarins 

Vid denna tid – tiden efter andra världskriget – och i detta kulturklimat publicerade Simone de 

Beauvoir först Le deuxième sexe (1949) och sedan Les Mandarins (1954). Det är inte svårt att 

föreställa sig den bomb som särskilt Le deuxième sexe blev. Den damp ner mitt i  "hemmafru-epoken" 

som Eva Lundgren-Gothlin skriver i förordet till den svenska utgåvan av Le deuxième sexe. Beauvoir 

utmanade det existerande kvinnoidealet. Hennes förklaringsmodell till hur kvinnoförtryck uppkommit 

är mindre sensationell idag men var revolutionerande då boken skrevs. Många av hennes antaganden 

var djärva och utmanande då men är idag närmast allmängods. Hon baserade sig bland annat på ännu 

icke publicerade undersökningar av vännen och antropologen Claude Lévi-Strauss som hon fått ta del 

av. Beauvoir skriver i Le deuxième sexe mycket frispråkigt om kvinnors sexualitet. Detta upprörde inte 

bara den katolska kyrkan (boken sattes på index av påven) utan också Beauvoirs intellektuella 

kollegor. Boken kritiserades hårt av intellektuella, både på vänster- och högerkanten. Med tidsandan i 

minnet förstår vi också hur utmanande – och hur före sin tid – Beauvoir var då hon skrev ett helt 

kapitel om lesbiskhet (La Lesbienne) och ett om moderskapet (La Mère) i vilket hon utvecklar sin syn 

på att moderskapet inte är kvinnans livsmål och att i det moderna samhället, där det ju faktiskt är 

möjligt, bör varje graviditet vara ett resultat av kvinnans eget val. Beauvoir skriver att "depuis environ 

un siècle, la fonction réproductrice n’est plus commandé par le seul hasard biologique, elle est 
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contrôlée par des volontés."9 Och vidare "Le birth-control et l’avortement légal permettraient à la 

femme d’assumer librement ses maternités."10 Beauvoir blev alltså hårt kritiserad och, som Eva 

Lundgren-Gothlin skriver, "Beauvoir själv hånades i misogyna ordalag som en sexuellt frustrerad 

kvinna, alternativt lesbisk eller nymfoman" (förordet till Det andra könet, svenska utgåvan från 

2002:8). Boken utlöste alltså ett ramaskri från olika politiska och filosofiska inriktningar och Simone 

de Beauvoir blev hårt ansatt. I efterhand kan dock konstateras att Le deuxième sexe haft ett mycket 

stort inflytande på den feministiska rörelsen över hela världen och boken kan sägas vara ett 

referensverk inom den moderna feministiska diskursen. 

 Fem år efter Le deuxième sexe publicerades Les Mandarins och boken fick ett relativt gott 

mottagande. I sin avhandling La réception des Mandarins – Le roman de Simone de Beauvoir face à la 

critique littéraire en France går Björn Larsson grundligt igenom hur kritikerna i Frankrike tog emot 

Beauvoirs roman. Beauvoir fick både positiv och negativ kritik, men den positiva övervägde. Les 

Mandarins fick sedan 1954 års Goncourt-pris, ett prestigefyllt litterärt pris i Frankrike, och många 

kritiker skrev då om boken igen, både positivt – de som menade att "rätt" bok fick priset – och negativt 

– de som menade att någon annan borde fått priset. Larsson (1988:39) konstaterar dock 

sammanfattningsvis: "On peut également faire remarquer que Simone de Beauvoir elle-même est près 

de la vérité lorsqu’elle écrit dans La force des choses que Les Mandarins avaient été accueillis avec 

faveur ‘dans l’ensemble’ (I, p. 54)". 11 Värt att noteras är dock att även Les Mandarins sattes på index 

av påven. 

 

5. Den filosofiska grunden i Le Deuxième Sexe 

Till grund för denna analys har Eva Lundgren-Gothlins avhandling Kön och Existens – studier i 

Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe legat. Hon menar att det i Le Deuxième Sexe finns spår av tre 

olika filosofiska inriktningar :  

1. av Hegel och idén om dialektiken herre-slav 

2. av Marx och Engels tänkande 

3. av Existentialismen. 

 

Jag ska kort utveckla var och en av dessa tre filosofier och även peka på på vilket sätt de ligger till 

grund för den filosofiska utgångspunkten i Le Deuxième Sexe. 

 
 
9 … den reproduktiva funktionen [som] sedan ungefär ett århundrade inte enbart bestäms av den biologiska slumpen utan 
kontrolleras viljemässigt.  (Det andra könet s. 577) 
 
10 Födelsekontroll och legal abort skulle ge kvinnan möjlighet att fritt välja moderskapet. (Det andra könet s. 587) 
 
11 Man kan dock konstatera att Simone de Beauvoir ligger nära verkligheten då hon skriver i Världen öppnas att 
Mandarinerna togs emot positivt "på det stora hela". (min översättning). 
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5.1 Den hegelianska filosofin 

Den tyske filosofen Hegel (1770 – 1831) räknas av många som höjdpunkten av den tyska idealismen 

och hans tankar låg sedan till grund för bland andra Nietzsche och Marx. Hegel menade att den 

verkliga världen är den enda världen (ett första steg mot en materialistisk historiesyn) och utvecklade 

tanken på dialektiken (tes – antites – syntes). En viktig del av Hegels filosofi är idén om den Andre, 

det vill säga idén om att självmedvetande uppstår hos ett Jag först då detta Jag blir medveten om den 

Andre.  

Medvetandet om den Andre medför en medvetenhet om omvärlden då Jaget och den Andre 

upprättar en relation till varandra. Relationen är, enligt Hegel, en kamp på liv och död mellan de två 

och denna kamp ger upphov till herre-slav-dialektiken. Hegel menar att ”människans sanna väsen är 

transcendens, projekt och att hon bara kan framträda som sådan i mötet med andra människor och att 

detta möte leder till konflikt och till en uppdelning av mänskligheten i herrar och slavar. ” (Lundgren-

Gothlin, 1991:109). Förenklat uttryckt kan man alltså säga att det, enligt Hegel, är i mötet med en 

annan människa som vi dels blir medvetna om vår egen existens och dels definieras, och då med 

nödvändighet antingen som herre (i förhållande till den Andre) eller som slav. 

Eva Lundgren-Gothlin menar att de starka cartesianska och kantianska traditionerna i Frankrike 

länge stod ivägen för läsandet av och ett inflytande från Hegel bland franska filosofer. Men hon 

fortsätter : ”Däremot kom Hegel att efter 1945 inta en central plats i franskt tankeliv.” (Lundgren-

Gothlin 1991:89).  

I intervjufilmen ”Simone de Beauvoir, une femme actuelle” av Dominique Gros säger den 

franske journalisten och författaren Michel Antoine Burnier att: 
 
Simone de Beauvoir était un grand philosophe, un grand penseur (…) Elle a joué un rôle fondamental dans la vie 
de la pensée française : c’est elle qui, pendant la deuxième guerre mondiale a découvert Hegel – qui jusque là était 
relativement inconnu en France. Elle était assise à la Bibliothèque Nationale, elle lisait et prenait des notes, 
pendant que Sartre était occupé à la guerre. Puis, elle lui écrivait “il faut que tu lises ça !”.12 

 

Beauvoir tog intryck av Hegels syn på historien och människan som stadd i dialektisk utveckling. 

Samtidigt kritiserade hon Hegel. Lätt förenklat skulle man kunna säga att hon anammade Hegels 

förklaringsmodell men inte hans slutsatser. Hos Hegel finns en slags andlighet, en syn på verkligheten 

som “förnuftig“ och “Absolut“ (hegelska begrepp, se Russel 1984:624 ff). Beauvoir kritiserade Hegels 

tanke på att världens och människan utveckling skulle vara på väg mot ett speciellt mål. Enligt 

Beauvoir är det mänskliga subjektet definitionsmässigt oavslutat och i ständigt vardande. Precis som 

det aldrig funnits någon i förväg utstakad väg för hur historien skulle utveckla sig så kan inte heller 

 
12 Simone de Beauvoirvar en stor filosof, en stor tänkare (…) Hon spelade en fundamental roll inom franskt tankeliv: det 
var hon som, under andra världskriget, upptäckte Hegel – som fram till dess var relativt okänd i Frankrike. Hon satt på 
Bibliothèque Nationale och läste och antecknade medan Sartre var upptagen i kriget. Och så skrev hon till honom ”det här 
måste du läsa”. (min nedteckning från filmen, min översättning) 
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människans framtida utveckling förutsägas. På liknande sätt tog Beauvoir intryck av Hegels syn på 

människan som blir medveten om sin egen existens enbart då hon står i förhållande till den Andre. För 

Beauvoir får emellertid denna beroendesituation moraliska och politiska konsekvenser som den inte får 

hos Hegel. Hon insisterar på det faktum att även den Andre är ett subjekt (för sig själv). Denna syn på 

mänskligheten som bestående av subjekt är, för Beauvoir, nödvändig för en jämlik värld och en värld 

där herre-slav-dialektiken ska kunna upphävas. Återigen kan man säga att Hegels förklaringsmodell 

leder dem till olika slutsatser.  

Enligt Hegel kan förklaringsmodellen "herre-slav" anammas på alla mellanmänskliga relationer. 

Även här kan Beauvoir sägas ta intryck av och i viss mån erkänna riktigheten i Hegels analys – som 

förklaring på hur förtryck (i allmänhet) uppkommer i historien. Beauvoir menar dock att för relationen 

kvinna-man krävs en annan förklaringsmodell. Det är inte så enkelt som att mannen kan anses vara 

herren och kvinnan slaven. Förtryck av kvinnor kan inte jämföras med till exempel förtryck av judar 

eller svarta. Detta är en av de bärande idéerna i Le deuxième sexe eftersom förklaringen till hur 

förtrycket av kvinnor uppkommit har betydelse för hur förtrycket fortskrider och för hur det eventuellt 

kan upphävas. I korthet kan sägas att kvinnor som grupp inte kan jämföras med andra förtryckta 

grupper av olika anledningar: kvinnorna är inte en minoritet (snarare tvärtom), det finns i kvinnornas 

historia inget “före” och “efter” som det gör för koloniserade folk – det finns alltså inget 

“idealtillstånd” att försöka återuppnå, det finns inte heller någon gemensam historisk utveckling som 

för proletärerna. Kvinnor säger inte “vi” som judar eller svarta, de identifierar sig inte med andra 

kvinnor som en grupp, menar Beauvoir. Eventuellt säger kvinnor oftare “vi” idag, 2011, än de gjorde 

då Beauvoir skrev sin bok (och i så fall just tack vare Beauvoir och kvinnorörelsen). Men kärnan i 

Beauvoirs analys är att kvinnor inte positionerar sig som Subjekt – vilket hon menar att judar och 

svarta gör och gjort genom historien, trots förtryck. Att kvinnor inte ser sig som Subjekt och inte 

identifierar sig som en grupp gör också att de inte kämpar tillsammans. Kvinnor kan heller aldrig 

drömma om att utrota sina förtryckare – en idé som andra förtryckta folkslag kan drömma om och söka 

styrka i. Kvinnan står alltså i en särställning till mannen och mannens förtryck av henne blir också 

specifikt. Kvinnan är den Andre på ett mer definitivt vis. Då en man träffar en annan man uppstår en 

kamp om vem av dem som ska identifieras som herre och vem av dem som slav. Mellan en man och 

en kvinna uppstår aldrig denna kamp. Hon är alltid den Andre. Hon är alltid det negativa (han är det 

positiva), hon definieras av det hon inte har – där utgångspunkten är det mannen har. Hon identifieras 

aldrig som ett subjekt. Eva Lundgren-Gothlin skriver: "Mannen står som herren, det väsentliga 

medvetandet i förhållande till kvinnan, men kvinnan är inte slaven i förhållande till honom, vilket 

också gör deras relation mer absolut och odialektisk. Det är därför som kvinnan är den absoluta Andre. 

(…) Herre-slav-dialektiken, eller en hegeliansk människosyn, förklarar däremot tendensen hos mannen 

till att förtrycka andra män och kvinnor." (Lundgren-Gothlin 1991:112, hennes kursiveringar). 
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Jag kommer att återkomma till det hegelianska arvet hos Beauvoir under rubriken om 

existentialismen. Som grund för avsnittet om Hegel i denna uppsats har flera texter använts och 

däribland Lundgren-Gothlins avhandling (1991) och Bertrand Russels bok Västerlandets filosofi. 

 

5.2 Marx syn på människan och historien 

Även Marx inspirerades av Hegel och hans dialektiska analys. Marx kom dock att verkligen rensa 

Hegels filosofi från all slags andlighet och drivkraften i dialektiken är, hos Marx, människan och inget 

annat. Det finns i Le deuxième sexe tydliga spår av Marx (och Engels) syn på människan. Simone de 

Beauvoir verkar dela två grundläggande principer med Marx, dels den om människan som formad av 

det samhälle och den historiska period hon lever i, dels den om den produktiva (yrkes-)aktiviteten som 

grundläggande för människans och historiens utveckling. Beauvoir beskriver ingående i Le deuxième 

sexe hur människan som ras utvecklats genom historien. Hon delar Marx syn på människan som 

existerande utan biologiskt givna villkor. För Marx finns ingen biologisk förklaring till att vissa 

människor är herrar (kapitalister) och andra slavar (proletärer). Det är omständigheterna – samhället, 

kulturen – som bestämmer människan, inte naturen (biologin). En av de idéer Simone de Beauvoir 

försvarar i Le deuxième sexe är den att det inte existerar någon biologiskt given kvinnlighet och/eller 

manlighet. Ur denna människosyn föds de bevingade orden: "On ne naît pas femme : on le devient" 

(LDS II s. 15).13 Denna människosyn kan sägas överensstämma med Marx antagande att det inte finns 

någon förutbestämd mänsklig natur. Människan är bestämd av historiska, sociala och ekonomiska 

premisser.  

Beauvoir beskriver till exempel hur kvinnors mindre muskelmassa gjort att de inte arbetat med 

samma saker som männen genom historien (särskilt under tidsåldrar då muskelmassa var viktigare än 

nu för att skaffa mat och skydda familjen). Deras myckna barnafödande har – fram till 

preventivmedlens dagar – varit en annan premiss som format mänsklighetens historia. Detta har sedan 

kommit att definiera båda könen.  

Simone de Beauvoirs förklaringsmodell är i mycket överensstämmande med Marx och Engels 

och stora likheter – både politiska och filosofiska – finns mellan dessa tänkares syn på människan som 

individ och som grupp, på människans kamp för jämlikhet och på historiens utveckling. Viktigt är 

dock att påpeka att det i Le deuxième sexe är kvinnans situation som beskrivs och inte klassförtrycket. 

Att beskriva kvinnans situation är det uttalade projektet från Simone de Beauvoirs sida. Hon skriver i 

inledningen av Le deuxième sexe: "Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la 

"réalité féminine" s’est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l’Autre et quelles en ont été 

les conséquences du point de vue des hommes" 14 

 
13 ”Man föds inte till kvinna: man blir det”. 
 
14 Vi ska i det följande försöka visa hur "den kvinnliga verkligheten" har uppstått, varför kvinann definierats som den 
Andre och vilka följderna har blivit, sett ut männens synvinkel. (Det andra könet, s. 38) 
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Beauvoir betonar att kvinnorna inte kan ses som andra förtryckta grupper (klasser, folkslag etc) 

och att de inte – som dessa – gjort uppror. Eva Lundgren-Gothlin (1991:171) tolkar Beauvoir och 

skriver att detta beror på att kvinnorna saknat ”konkreta möjligheter att framträda som kollektiv. De 

har saknat gemensam historia, religion, förflutet. De har inte haft någon arbetsgemenskap som 

proletärerna, de har inte heller bott eller vistats i särskilda områden, som judarna eller de svarta i 

getton, som arbetarna i sina förorter och fabriker. Däremot har de varit bundna till fäder och makar 

genom känslomässiga, ekonomiska och sociala band.”. Marxismen kan inte fullt ut förklara hur 

kvinnoförtrycket uppstått men däremot hur kvinnoförtrycket institutionaliserats. Eva Lundgren-

Gothlin konstaterar att Beauvoir använder en marxistisk förklaringsmodell och marxistisk terminologi 

för att förklara hur “kvinnoförtryckets institutionalisering förklaras (…) framför allt av övergången till 

enskilt ägande av jord, till privategendomens uppkomst och med den till mannens önskan om legitima 

arvingar. Mannen som äger sin jord, vill ha en egen kvinna och egna arbetare och förslavar både 

kvinnor och barn.” (Lundgren-Gothlin 1991:155, hennes kursivering). 

Vad gäller Marx inflytande kan samma konstaterande göras som i det tidigare kapitlet, det om 

inflytandet från Hegel, nämligen att Beauvoir använder Marx filosofisk-politiska förklaringsmodell 

som utgångspunkt men att hon mycket tydligt markerar att kvinnornas situation är speciell och inte 

rakt av kan jämföras med andra förtryckta gruppers. 

 

5.3 Spår av existensfilosofin 

Den tredje filosofiska influensen i Le deuxième sexe kommer från det som kommit att betraktas som 

Simone de Beauvoirs (och Sartres) ”egen” filosofiska inriktning, nämligen existentialismen. För att 

förstå hur denna filosofi, rent konkret, påverkar Beauvoirs syn på kvinnans situation ges här en 

kortfattad genomgång av vad existentialismen egentligen är. Enligt existentialismen föregår existensen 

essensen, vilket betyder att människan först är verklig realitet (existens), och först därefter fylls denna 

existens med ett innehåll (essens). Människans existens skiljer sig från den existens som föremålen 

som omger henne kan sägas ha. Föremålen är bara vad de är, de kan inte sätta sig i förhållande till 

något annat. En sten, till exempel, vet inte att den är en sten, den kan inte påverka att jag lägger den på 

ett bord och den har ingen relation till bordet och när jag sedan tar den från bordet och slänger den 

bakom häcken så är den inte medveten om att dess existens förändrats. Inom existentialismen säger 

man att förmålen – stenen i vårt exempel – är i sig (être-en-soi). Människan däremot har en annan typ 

av existensform. Hon existerar i relation till sin omvärld, allt som förändras omkring henne påverkar 

henne och framför allt så är hon medveten om detta och om sin existens. Man kan säga att människan 

är motsatsen till varat i sig, hon är i ständig förändring och i ständig längtan efter det hon inte är. 

Människan existens kan beskrivas som präglad av en frånvaro och en negation: människar refererar 

"till det jag var förr (men inte längre är)" eller till det "jag skulle ha kunnat bli (om inte…)". 

Människan är inte fastlåst i en bestämd utveckling eller en bestämd rörelse (som till exempel blomman 
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som i och för sig kan sägas utvecklas mer än stenen men vars utveckling är förutbestämd). Människan 

förhåller sig därmed till sig själv – till det hon en gång var och det hon ska eller vill bli – och har 

därför en existens för sig (être-pour-soi) med existentialismens termer. Människans kapacitet att 

överskrida det givna i tillvaron genom att genomföra eller sträva mot det möjliga kallas inom 

existentialismen för transcendens (Grøn 1987:313 ff). 

I motsats till stenen kan man säga att människans existens inte är full (i bemärkelsen total eller 

fullständig). Det finns en brist eller en frånvaro i människans existens (aldrig i stenens) och denna brist 

gör att människan ständigt måste skapa sig själv (leva i transcendens). Den människa som lever i 

transcendens kan sägas vara autentisk eftersom hon lever i enlighet med människans möjlighet att 

skapa sig själv – även om transcendensen innebär ständig förändring och ett oavbrutet konstaterande 

av det ofullbordade i existensen (autentisk är alltså inte liktydigt med fullkomlighet). Konsekvensen 

blir således att människan – aldrig stenen – gör val i sitt liv och dessa val är avgörande för hennes 

existens. Med en existentialismens formulering : människan väljer sig själv. Människan är i varje stund 

och i varje situation fri att välja vad hon vill – hur hon sedan verkligen väljer kan ofta förklaras utifrån 

olika premisser (sociala, ekonomiska, historiska etc) men i sitt väsen är människan fri. Arne Grøn 

(1987:317) skriver: "Människans vara är frihet. Valet av vår framtid ger sig inte självt utifrån det 

givna; vi kan tvärtom avbryta en inslagen väg och förändra vårt liv." Denna frihet är emellertid inget 

som upplevs eller som egentligen är odelat positivt. Existentialismen menar att "L’homme est 

condamné à être libre."15 Det enda hon aldrig kan välja är nämligen att välja bort sin frihet. Människan 

väljer alltså att vara den hon är och bär därmed ansvaret för den hon är. Konsekvensen av ansvaret som 

kopplad till friheten blir med nödvändighet både moralisk och politisk. Människan kan aldrig 

bortförklara eller ursäkta att hon handlat på ett visst sätt eftersom hon i alla lägen är totalt fri. Beauvoir 

menar i Le deuxième sexe att förtrycket av kvinnorna på olika sätt kan förklaras historiskt, det 

konstaterades ovan. Hon lägger sedan ett ansvar på kvinnorna att leva sina liv ansvarsfullt och för sig 

(pour-soi), det vill säga att välja sina egna liv och, medvetet, fylla existensen med essens. Beauvoir 

poängterar betydelsen av att göra (faire på franska). Bara genom att göra, genom handlingar, kan 

existensen få en mening. 

Eva Lundgren-Gothlin skriver att ”det autentiska sättet [enligt Beauvoir] att bekräfta sig som 

transcendens är genom att göra (faire): Människan som inte är något i sig, bör acceptera att ge sig vara 

genom att göra, genom medvetet valda handlingar och att igenkänna sig i dessa som det som utmärker 

henne. ” (Lundgren-Gothlin, 1991:267). Beauvoir skriver också att människan “bedöms efter sina 

handlingar”. Detta är problematiskt för många kvinnor som, i den här bemärkelsen, inte gör något.  
 
För ett stort antal kvinnor är transcendensens vägar stängda: eftersom de inget gör, så gör de sig inte till att vara 
något; de frågar sig i det oändliga vad de skulle ha kunnat bli, något som leder dem till att fråga sig vad de är: det 
är ett fåfängt frågande; om människan misslyckas med att upptäcka denna hemliga essens, så är det helt enkelt för 
att den inte existerar. (Le deuxième sexe, s. 390). 

 
15 Människan är dömd till frihet (Sarte) 
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Ett försök att definiera Beauvoirs begrepp göra vore att se det som liktydigt med att utföra för 

individen unika eller för kollektivet socialt betydelsefulla handlingar. Det kvinnor gör då de föder 

barn, sköter hem och barn och uppfostrar de senare räknas enligt den definitionen inte som att göra 

något. Kvinnan måste göra något som är unikt för just henne, som individ, och som eventuellt 

dessutom har följder för det sociala, för kollektivet. Kvinnor som inte gör något, enligt Beauvoirs 

definition, är inte skapande, de formar inte sina egna liv och förverkligar därmed inte transcendensen. 

Dessa kvinnors lott blir immanensen, det vill säga “bevarandet och livets upprätthållande, repetitionen 

och reproduktionen.” (Lundgren-Gothlin i förordet till den svenska utgåvan av Le deuxième sexe, s. 

17).  

Här kommer också ett par andra viktiga existens-begrepp in, nämligen situationen och 

projektet. Det är i en given situation som friheten manifesterar sig. Det är det människan gör i 

situationen som är viktigt (även om människan väljer att inget göra vilket ju också räknas som ett val). 

Man kan säga att människans existens är en rad av givna situationer som människan handlar i och att i 

varje situation är friheten total. Omvänt kan då också sägas att varje situation existerar tack vare 

friheten. Projektet är det mer övergripande mål människan sätter upp för sin existens. Det är genom att 

ha ett (eller flera) projekt som människan kan projicera sig själv in i framtiden och på så sätt existera i 

nuet. Man kan också säga att människan är sitt projekt. Lundgren-Gothlin (1991:242) skriver: "De 

intentionala handlingarna, eller projekten, uttrycker det mänskliga subjekts transcendens och genom 

dessa ger hon sig form, en essens och sätter sig som subjekt". "Projektet" är ett viktigt begrepp som jag 

kommer att återkomma till i min analys av romanen Les Mandarins. 

Då Beauvoir analyserar kvinnans situation i Le deuxième sexe konstaterar hon att många 

kvinnor inte gör något, vilket, som vi såg ovan, blir ett problem eftersom det för Beauvoir – än mer än 

för till exempel Sartre – är faktum att göra som bestämmer själva existensen. Beauvoir konstaterar 

ganska krasst att kvinnor har en tendens att acceptera sin situation och varken kämpa för jämlikhet 

gentemot männen eller för att, via transcendens, bli autentiska människor (i existentialistisk mening). 

Jag ser hur Beauvoir beskriver två orsaker till detta. Det existens- filosofiska sättet att se på människan 

ger människan ett stort ansvar, det konstaterades ovan. Många människor – män som kvinnor – vill fly 

detta ansvar och föredrar att hitta kryphål för att slippa välja sina egna liv. Inom existentialismen kallas 

detta mauvaise foi (falsk eller ond tro, självbedrägeri) – ett komplicerat begrepp som enkelt kan sägas 

utmärka människans olika sätt att leva i omedvetenhet, för att fly sin frihet och sitt ansvar (Grøn 

1987:321 ff). Den andra orsaken finns hos kvinnorna själva och bygger på vad man skulle kunna kalla 

en bristande medvetenhet. Kanske upplevs situationen som den individuella kvinnan lever i inte 

tillräckligt mycket som ett förtryck för att rättfärdiga ett uppror. Många kvinnor lever med en man som 

säger sig respektera kvinnor – och som respekterar sin egen hustru – även om förhållandet de facto är 

ojämlikt. Andra lever i ett konsensus-förhållande där hon (felaktigt) tror att hon varit med och bestämt 
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vem som gör vad. Många kvinnor lever också i en slags tröghet eller lathet. Det är alltför enkelt att 

acceptera att bli försörjd av en man och alternativet – att göra något själv – innebär både mer arbete 

och större risker. Som jag ser det beskriver Beauvoir hur kvinnan har tendens att försätta sig i en slag 

dubbel offersituation – både som människa och som kvinna – för att slippa agera. Beauvoir skriver 

själv:  
 

En effet, à côté de la prétention de tout individu à s’affirmer comme sujet, qui est une prétention éthique, il y aussi 
en lui la tentation de fuir sa liberté et de se constituer en chose : c’est un chemin néfaste car passif, aliéné, perdu, il 
est alors la proie de volontés étrangère, coupé de sa transcendance, frustré de toute valeur. Mais c’est un chemin 
facile : on évite ainsi l’angoisse et la tension de l’existence autentiquement assumée. (Le deuxième sexe, s. 23).16  

 

Jag ska i det följande utveckla detta "etiska anspråk" som jag anser vara en av Beauvoirs bärande 

filosofiska tankar. Det kan dock vara på sin plats att göra en första parallell till Les Mandarins i vilken 

Paule beskrivs just på detta sätt, det vill säga såsom lat och i någon mån "trög". Beskrivningen i 

romanen är dock förstående och förlåtande. Det är Anne som beskriver sin väninna Paule som befinner 

sig omgiven av kvinnor som hånar henne: 
 

Mon cœur se révolta ; quel crime expiait-elle ? Pourquoi la brûlait-on toute vive alors qu’autour de nous toutes ces 
femmes souriaient ? J’étais prête à reconnaître qu’elle avait forgé elle-même son malheur ; elle n’essayait pas de 
comprendre Henri, elle se repassait de chimères, elle avait choisi la paresse avec l’esclavage : mais enfin elle 
n’avait jamais fait de mal à personne, elle ne méritait pas d’être punie si sauvagement. (…) Paule était du côté des 
malchanceux et je ne me résignais pas à voir ces larmes qui coulaient de ses yeux sans qu’elle parût s’en 
apercevoir ; je la réveillai brusquement : "Allons-nous-en, dis-je en lui prenant le bras. 
- Oui." 17 

 

För syftet med denna uppsats är det intressant att notera kontrasten mellan den skarpa tonen i det 

filosofiska verket och den mer förlåtande hållningen i romanen. Man skulle kunna formulera det som 

att Beauvoirs konstaterande av kvinnans situation generellt sett är värdeladdad och dömande (i Le 

deuxième sexe) medan hennes beskrivning av den induviduella kvinnan (Paule) är mycket mer 

förstående och förlåtande. 
 

5.4 Simone de Beauvoirs konstaterande av kvinnans situation 

Le deuxième sexe kom ut i Frankrike år 1949 och man kan nog säga att Simone de Beauvoirs 

genomgång av kvinnans situation och de konsekvenser hon drar av sina iakttagelser var extremt 

radikala och i princip 20 år före sin tid. Som tidigare redovisats blev både boken och Simone de 
 

16 Vid sidan av varje individs anspråk på att hävda sig som subjekt, vilket är ett etiskt anspråk, finns det i själva verket 
också inom individen en frestelse att undfly friheten och bli till ett ting. Det är en ödesdiger väg eftersom den innebär att 
individen är passiv, alienerad, förlorad och därmed offer för främmande viljor, avskuren från sin transcendens, berövad alla 
värden. Men det är också en lätt väg, eftersom man därigenom undviker den autentiskt levda existensens ångest och 
anspänning. 
 
17 Min hjärta upprördes; vilket brott sonade hon? Varför brändes hon levande på bål medan alla andra kvinnor runt omkring 
oss log? Visst höll jag med om att det var hon själv som skapat sin olycka; hon försökte inte förstå Henri, hon levde i sin 
egen drömvärld, hon hade valt latheten med förslavandet: men hon hade aldrig gjort någon människa illa, hon förtjänade 
inte att straffas så våldsamt. (…) Paule tillhörde de otursamma och jag stod inte ut med att se hur tårarna rann ner för 
hennes kinder utan att hon verkade märka det; jag väckte henne bryskt: "Kom så går vi, sa jag och tog hennes arm. 
- Ja."  
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Beauvoir hårt kritiserade vid publiceringen. Icke desto mindre blev tankarna som framförs i Le 

deuxième sexe mycket viktiga, dels för många kvinnliga läsare individuellt och dels för kvinnorörelsen 

(MLF, Mouvement de Libération des Femmes) i slutet av 60-talet. Le deuxième sexe blev, nästan 20 år 

efter att den kom ut, en av grundpelarna i MLFs program för kamp för jämställdhet mellan könen. 

Många av de tankar Beauvoir för fram i boken är allmängods idag, 60 år senare, medan andra 

fortfarande står för en relativt radikal syn på kvinnan och hennes situation. 

Den första delen av Le deuxième sexe har underrubriken “Les faits et les mythes” (Fakta och 

myter) och är en slags genomgång av kvinnans och mänsklighetens historia och av de myter om 

kvinnan som finns och funnits genom tiderna. Här gör Beauvoir verkligen det konstaterande av 

situationen som hon föresatt sig – hon gör en relativt uttömmande genomgång av de teorier som finns 

och funnits om kvinnor (biologiska förklaringsmodeller, psykoanalytiska och historiematerialistiska). I 

den första delen gör Beauvoir även en kortare genomgång av hur kvinnan beskrivits i olika litterära 

verk. Andra delen har underrubriken “L’expérience vécue” (Den levda erfarenheten) och söker 

utforska i vilka olika situationer kvinnor kan befinna sig, hur hon kan bli medveten om sin situation 

och hur hon kan förändra densamma. Det är i denna del hon ägnar ett kapitel åt att beskriva modern, 

ett annat åt den prostituerade kvinnan, ett tredje åt den gifta kvinnan, etc. 

Den gemensamma grundsynen i de två delarna är dels de tre filosofiska perspektiven som 

beskrevs i kapitel 5 och dels det "etiska anspråk" som nämndes på föregående sida. Jag vill hävda att 

det är just detta anspråk – ett slags handlingsmall, förankrad i existentialismen och med moraliska 

implikationer – som gör Le deuxième sexe till en brandfackla trots den till synes konstaterande tonen. 

Beauvoir uppmanar inte explicit till kamp eller förändring men den existentiella filosofi som 

genomsyrar texten och som är Beauvoirs livsåskådning kräver, det konstaterades ovan, att människan, 

för att vara autentisk, genom sina handlingar lever i transcendens. För en kvinna betyder det att det 

finns bara ett sätt att bli autentisk och en moraliskt medveten person: nämligen genom att bli till 

Subjekt i sitt eget liv.  

 

5.5 Några exempel på Simone de Beauvoirs ståndpunkter i Le deuxième sexe 

• i kapitlet om "Modern"  försvarar Beauvoir kvinnors rätt till abort och till fria preventivmedel. 

Argumentet är att varje graviditet måste vara ett för kvinnan fritt val. Hon förnekar existensen av 

något som skulle kunna kallas ”modersinstikt”. Det nyfödda barnet måste tas omhand men att 

kvinnan skulle vara förutbestämd att göra det bättre än fadern förnekar hon. Vi såg tidigare att 

Beauvoir – i likhet med bland andra Marx – inte tror att skillnader mellan människor kan förklaras 

med biologiska argument. Den logiska konsekvensen blir då att en “moderinstinkt” inte existerar. 

 

 
(Les Mandarins II, s. 85-86) (min översättning)  
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• i slutet av 40-talet ansågs homosexualitet vara en sjukdom och en perversion. Simone de Beauvoir 

– som ju själv hade flera kärleksrelationer med andra kvinnor – hävdar i Le deuxième sexe att 

homosexualitet varken är en sjukdom eller en perversion utan ett val av sexualitet. Detta är 

naturligtvis helt i linje med synen på människan som ett resultat av de – medvetna – val hon gör i 

sitt liv. 

• Beauvoir beskriver hur den unga flickan föds jämlik med pojken (inga biologiska skillnader) men 

hur hon sedan i sin uppväxt hämmas och stukas av normerna i samhället hon lever i. Hon har lägre 

ambitionsnivå än de unga pojkar hon växer upp jämsides med, hon "kräver" mindre av livet. 

Beauvoir skriver: 
 
La raison profonde de ce défaitisme c’est que l’adolescente ne se pense pas responsable de son avenir ; elle 
juge inutile d’exiger beaucoup d’elle-même puisque ce n’est pas d’elle finalement que doit dépendre son sort. 
Bien loin qu’elle se voue à l’homme parce qu’elle se sait inférieure à lui, c’est parce qu’elle lui est vouée 
qu’acceptant l’idée de son infériorité elle la constitue.18 

 

• Simone de Beauvoir beskriver ingående hur kvinnans identitet formas. Hon beskriver hur kvinnan, 

när det gäller identiteten, alltid definieras utifrån mannen och aldrig utifrån sig själv. Hon är det 

oviktiga i förhållande till det viktiga. Han är subjektet, han är det Absoluta. Hon är det Andra. Att 

inte definieras utifrån sig själv utan i förhållande till någon annan föder passiv frustration eller 

aggressivitet. Som konstaterades ovan bygger denna människosyn på en utveckling av Hegels idé 

om den Andre. Att inte se sig själv som ett Subjekt gör ofta kvinnan till en djupt olycklig och 

frustrerad människa.  

 

6. Kort resumé av romanen Les Mandarins  

Romanen Les Mandarins tar avstamp i efterkrigstidens Paris. Två parallella berättelser, växelvis 

framförda, leder läsaren genom de två tjocka volymerna; den ena berättelsens huvudperson är Henri, 

känd författare och chefredaktör på tidningen L’Espoir; den andra berättelsens nav är Anne, 

psykoanalytiker och gift med Henris vän, författarkollegan Robert Dubreuilh. Romanen beskriver 

Henris problem på tidningen, både ekonomiska och moraliska, hans relation till flickvännen Paule som 

han bor tillsammans med, hans filosofiska, litterära och politiska diskussioner med Robert Dubreuilh 

och andra. Under en tid är Henris och Roberts relation bruten efter en kontrovers med politiska 

förtecken. Henris kärleksrelation med den unga skådespelerskan Josette försätter honom i ett moraliskt 

dilemma med kopplingar till kriget och motståndsrörelsen. Vidare beskrivs i romanen Annes relation 

till sin make och deras gemensamma dotter Nadine, Annes försök att "rädda" Paule och, i den andra 

volymen, hennes resa till USA och den kärleksaffär hon där inleder med Lewis, en amerikansk 

 
18 Den djupaste orsaken till denna defaitism är att den unga kvinnan inte uppfattar sig som ansvarig för sin framtid, hon 
bedömer det som onödigt att ställa höga krav på sig själv eftersom hennes öde när det kommer till kritan inte beror på 
henne. Det är inte alls så att hon viger sitt liv åt mannen för att hon vet att hon är underlägsen honom, det är för att hon är 
vigd åt honom som hon accepterar idén om sin underlägsenhet och därigenom lägger grunden för den. (Le deuxième sexe, 
s. 391) 
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författare. I slutet av romanen lever Henri tillsammans med Annes och Roberts dotter Nadine och de 

har en dotter tillsammans. Anne är tillbaka från USA, Lewis har avbrutit deras relation och Anne lever 

tillsammans med Robert – vilket hon gjort även under relationen med Lewis, under de perioder hon 

tillbringade i Paris – sin dotter och hennes familj. 

 

7. Jämförande analys och diskussion 

Jag intresserar mig här specifikt för relationen mellan det filosofiska verket Le deuxième sexe och 

romanen Les Mandarins. I det förstnämnda verket gör Beauvoir ett kartläggande av kvinnans situation 

– hon hittar inte på, hon konstaterar. Det andra verket är en roman, en fiktion, i vilken Beauvoir själv 

kan bestämma intrig och händelseutveckling. Vad händer då när Beauvoir själv får besluta om 

kvinnornas personlighet och ge dem starka och svaga sidor? Vad händer med männen? Vilka är de 

kvinnor hon väljer att skriva om och hur överenstämmer de med kvinnorna hon skrev om i Le 

deuxième sexe?  

 

7.1 Relationen Anne – Henri  

Les Mandarins tolkades av många då den kom ut som en nyckelroman och teorierna om vilka 

romanfigurernas förebilder i det verkliga livet var var talrika. Man menade att Anne naturligtvis var 

Beauvoir och att Dubreuilh var Sartre. Henri skulle i så fall vara Camus – utom för en del för vilka det 

är Henri som är Sartre. Björn Larsson går detaljerat igenom alla dessa tolkningar i sin avhandling 

(Larsson 1988:107 ff).  

En del skribenter och analytiker som intresserat sig för romanen Les Mandarins har dock ett 

annat perspektiv; de ser Anne och Henri som två sidor av Simone de Beauvoir själv. Jag kommer i min 

analys att anamma den tolkningspremissen som jag anser vara vida mer intressant. Jag ser alltså Anne 

och Henri som två sidor av en person, två sidor av författarinnan Simone de Beauvoir. Jag delar denna 

analysmodell med bland andra Adélaïde Mokry som i sin essä "Le double ”je” des Mandarins : 

Beauvoir et le masque du masculin" (Kristeva, Fautrier, Fort, Strasser, red. 2008)19 intresserar sig för 

det faktum att de avsnitt då Anne för talan är skrivna i jag-form och de avsnitt då Henri är 

huvudperson är skrivna i tredje person. Mokry menar att “L’espace sociale, attribué à Henri, s’oppose 

à l’intime dont Anne fait l’écho. Cette opposition est reprise au niveau de l’énonciation : le ‘il’ de 

l’espace sociale résonne comme un ‘je’, volontairement mis à distance.”20.  

 
 
19 Det dubbla "jaget" i Mandarinerna: Beauvoir och den maskulina masken. (min översättning av titeln som ej finns 
utgiven på svenska) 
 
20 Det sociala rum där Henri agerar står i en motsatsställning till det intima rum som Anne representerar. Denna motsättning 
understryks av det sätt de yttrar sig på: "han" i det sociala rummet ekar som ett "jag" som medvetet hålls på distans. 
(Mokry, s 414, min översättning) 
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Det kan tyckas förvånande att Simone de Beauvoir med sin uttalade vilja att vara författarinna 

och med sin medvetenhet om kvinnans situation låter en man vara den som håller i pennan i Les 

Mandarins. Jag ska i det följande försöka förstå varför hon låtit författaren vara en man – eller varför 

mannen i romanen är just författare – och vad det får för konsekvenser. En förklaring ger Beauvoir 

själv: hon menar att hon låtit författaren hon skriver om vara en man därför att hon inte ville att 

författaren som rollfigur skulle vara alltför “underlig”. Hon skriver i sin självbiografi La force des 

choses: 
 

Peignant un écrivain, je désirais que le lecteur vit en lui un semblable et non une bête curieuse ;  mais beaucoup 
plus qu’un homme, une femme qui a pour vocation et pour métier d’écrire est une exception. […] Je n’ai donc pas 
confié mon stylo à Anne mais à Henri ; elle je l’ai doté d’un métier qu’elle exerce avec discrétion ; le pivot de sa 
vie, c’est la vie des autres : son mari, sa fille ; cette dépendance, qui l’apparente à la majorité des femmes. […]21 

 

En annan anledning att låta författaren vara en man är enligt mig den följande: med läsningen av Le 

deuxième sexe i gott minne är det uppenbart att det för Simone de Beauvoir inte går att förklara sociala 

skillnader mellan kvinnor och män med att det skulle finns en biologisk skillnad mellan könen. Det 

finns ingen biologisk förklaring till att män oftare än kvinnor är kända författare – förklaringarna ska 

sökas i kultur och samhälle. Att män oftare än kvinnor innehar den roll som Beauvoir har i det verkliga 

livet och som Henri har i romanen, rollen som intellektuell och författare, är alltså inte ett resultat av 

skillnader inskrivna i den kvinnliga respektive manliga naturen. Man kan se det som att Beauvoir just 

för att bevisa sin tes om att skillnaderna mellan kvinnor och män i ett samhälle är ett resultat av sociala 

konstruktioner och konventioner låter sig representeras av en man. Författaren i romanen är en man 

och representerar samtidigt Beauvoir. Det blir då uppenbart är att könet inte spelar någon större roll 

utan att det är vad man väljer att göra som har betydelse. Precis vad Beauvoir argumenterar för i Le 

deuxième sexe.  

Om man antar idén att Anne och Henri är två sidor av samma person så finns naturligtvis en 

spänning mellan dessa två personer i boken. Deras sätt att agera, deras val och, i slutet av boken, deras 

framtidsutsikter säger oss med nödvändighet något om författaren och om hennes syn på sina personer. 

På ett ytligt plan kan det förefalla som om Henri är den aktiva och Anne den passiva. Henri skriver 

böcker, han styr och ställer på en tidning, han diskuterar världspolitik och analyserar det just avslutade 

världskriget. Anne förefaller vid första anblicken introvert och underkastad sin berömde make och 

deras utåtagerande dotter. En mer ingående analys ger dock vid handen att så inte nödvändigtvis är 

fallet. Henri funderar mycket på att och på vilket sätt han borde lämna Paule men lyckas aldrig gå från 

beslut till handling, han åker på en resa till Portugal och liksom av en slump tar han med sig med 

Annes och Roberts dotter Nadine, samma Nadine som han i slutet av andra delen, nästan lika 

 
21 Då jag målade mitt porträtt av en författare ville jag att läsaren skulle se framför sig en like och inte en kufisk figur; och 
än mer än en man är den kvinna som ser som sitt kall och som sitt yrke att skriva ett undantag […] Jag lät således inte Anne 
utan Henri hålla i pennan; åt henne gav jag ett yrke som hon utövar med diskretion; det centrala i hennes liv är andras liv; 
hennes makes, hennes dotters; denna beroendeställning gör henne lik merparten av alla kvinnor […] (min översättning) 
 



    

 25

                                                          

slumpartat verkar det som, lever med och får en dotter tillsammans med. Långt ifrån känslor av 

nyfikenhet eller förälskelse konstaterar Henri under deras första möte på tu man hand att: "… à vrai 

dire les caprices de Nadine commençaient à  l’ennuyer."22 I en bisats får läsaren upplysningen, 

samtidigt med Anne efter hennes andra resa till USA, att "… elle sortait de nouveau avec Henri, elle 

en était très satisfaite…23 Ordvalet "satisfaite" (nöjd) känns mycket långt ifrån en beskrivning av 

förälskelse och lycka. Och Henri som väger fördelar och nackdelar noga mot varandra då det handlar 

om att ta beslut gällande sin tidning eller gällande renodlat politiskt agerande befinner sig plötsligt, till 

sin egen överraskning, vara far till en dotter: "… il était encore tout étonné d’avoir tiré du néant une 

petite fille toute neuve, une petite fille […] qui était à lui".24   

Adélaïde Mokry påpekar i sin essä (2008:415) att Henri och Anne, trots att de tillhör samma 

miljö och är vänner, bara träffas på tu man hand en enda gång i romanen. Om man ser dem som två 

sidor av författarinnan blir detta möte med nödvändighet spänningsfyllt. “Nous nous sommes regardés 

avec amitié ; c’est rare que je me sente tout à fait à l’aise avec Henri, il y a trop de gens entre nous : 

Robert, Nadine, Paule ; mais cette nuit il me semblait très proche, et le champagne m’enhardissait“25   

Även i denna scen är det Henri som, vid första anblicken, är den aktiva av de båda. Anne är den 

som lyssnar och ställer frågor. Men, som Mokry påpekar, det är ändå Anne som sätter saker och ting i 

rörselse under detta möte. Det är hon som, efter en direkt fråga till Henri under mötet och en inbjudan 

till en mycket viktig cykeltur, får honom att börja skriva på nytt. Under detta möte tar även Anne det 

viktiga beslutet att acceptera föreläsningsserien i USA. Värt att notera är att mötet är skrivet i jag-form, 

det är alltså Anne som relaterar mötet. Även detta gör henne aktiv och signalerar till läsaren det mod 

hon uppbådar då hon möter mannen och författaren inom sig själv. Ett bevis för att Anne och Henri 

egentligen är samma person blir det faktum att Anne beskriver hur väl hon känner honom. Mannen 

(Henri) säger, som en ursäkt och som ett svar på hennes fråga, att det faktiskt är normalt att inte skriva, 

de flesta människor skriver inte. Kvinnan (Anne) svarar med ett påstående (inte en fråga ty eftersom 

mannen är hennes skrivande andra hälft så vet hon): “Pas pour vous, dis-je ; vous ne conceviez pas de 

vivre sans écrire. “26  

Det är alltså inte helt enkelt att definiera om det är mannen (Henri) eller kvinnan (Anne) i 

romanen Les Mandarins som är aktiv respektive passiv. Det finns i romanen ingen given “vinnare“ och 

 
22 "… Nadines nyckfullheter började uppriktigt sagt att tråka ut honom. " (Les Mandarins I, s. 87) (min översättning) 
 
23 … hon var åter tillsammans med Henri och det var hon mycket nöjd med… (Les Mandarins II, s. 348). (min 
översättning) 
 
24 … han var fortfarande mycket överraskad över hur han ur intet lyckats framkalla en helt ny liten flicka, en liten flicka 
som […] var hans egen. (Les Mandarins II, s. 430). (min översättning) 
 
25 Vi såg på varanda med vänskap; det var ovanligt att jag kände mig så obesvärad i Henris sällskap, det fanns alltför 
många människor emellan oss: Robert, Nadine, Paule; men den natten kände jag mig nära honom och champagnen gjorde 
mig djärv. (Les Mandarins I, s. 312). (min översättning) 
26 Inte för er, sa jag ; ni skulle inte kunna tänka er att leva utan att skriva. (min översättning) 
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följdaktligen ingen “förlorare“. Socialt sett tillhör Henri och Anne samma miljö, samma socialklass. 

Han är välkänd författare och chefredaktör på en intellektuell vänstertidning, hon är psykoanalytiker 

med gott rykte, många patienter och hon är så framstående att hon bjuds in att hålla föreläsningar i 

USA. För läsaren är det tydligt att det inte är någon skillnad i status mellan Henri och Anne. Däremot 

är det stor skillnad på hur deras professionella aktiviteter behandlas i texten. Avsnitten om Henri 

handlar till största delen om hans arbete (och mindre om hans känslomässiga relationer, till exempel 

till Paule, Nadine och Josette). Anne förefaller seriös och duktig i sitt arbete men läsaren får inte veta 

mycket varken om hennes arbetsmetoder eller om varför hon bjuds in till USA för att föreläsa. Under 

hennes vistelse i USA får läsaren mycket knapphändig information om föreläsningsturnéen – mycket 

snart är det Lewis och kärleksrelationen till honom som står i fokus. 

  

7.2 Första delen – andra delen och begreppet "frihet" 

Första delen av Les Mandarins börjar med en fest. Det är slut på kriget, Paris är befriat och Anne, 

Robert, Henri och deras vänner firar en julfest som präglas av hopp och lättnad men också, i vissa 

stunder, av svårmod, eftersom de allihop har förlorat nära och kära under kriget.  

Den första delen av Les Mandarins börjar ur Henris perspektiv och berättelsen är, när vi följer Henri, 

som redan nämnts, skriven i tredje person. Detta första kapitel andas frihet; Henri är euroforiskt lycklig 

över att man ånyo kommer att kunna uttrycka vad man vill, resa vart man vill, vara den man vill. Trots 

denna starka frihetskänsla är Henri fången i förhållandet till Paule som han, trots friheten, inte lyckas 

lämna. Han beslutar sig för att resa till Portugal – ett uttryck för den nya friheten, man kan ånyo resa 

utomlands – men är tvetydig och obeslutsam om sitt resesällskap (Nadine) och resrutten. Som om han 

inte riktigt klarar att ta ansvar för friheten. 

Den andra delen av Les Mandarins börjar ur Annes perspektiv, alltså i jag-form. Anne har rest 

iväg för att hålla en serie föreläsningar om psykoanalys i USA. Även denna del andas frihet men vid 

första anblicken är det en rumslig frihet. “J’étais égarée de joie et de curiosité le soir où j’atterris à La 

Guardia…”27 Anne fortsätter att omtumlad resa genom olika städer i USA. Denna rumsliga 

frihetskänsla kommer emellertid att påverka även hennes själsliga tillstånd – hon möter författaren 

Lewis och förändras på djupet. I avsnittet om den filosofiska grunden i Le deuxième sexe konstaterades 

hur viktigt begreppet "frihet" är för Beauvoir och existentialismen. De faktiska omständigheterna i 

romanen sätter begreppet "frihet" på sin spets och åskådliggör och ifrågasätter begreppet. När är 

personerna som mest fria? Är de verkligen mer fria efter kriget, efter ockupationen? Vem av 

personerna är mest fri och är det också den av dem som är lyckligast? Dessa fågor kan sägas gå som en 

röd tråd genom romanen. Av utrymmesskäl kommer denna uppsats inte att söka svara på dessa frågor. 

Viktigt är dock att understryka hur frågan om frihetens existens, dess art och dess förmåga att göra 
 

27 Jag var omtumlad av glädje och nyfikenhet kvällen då lag landade på La Guardia. (Les Mandarins II, s. 9) (Min 
översättning) 
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människan lycklig är grundläggande frågor, i existentialismen och essän Le deuxième sexe och i 

Beauvoirs iscensättande av mänskligt liv i litterär form. 

 

7.3 Anne före och efter Lewis 

Anne är i första delen av Les Mandarins mycket upptagen av andras välmående; hon funderar mycket 

på sin make och vad han bör och inte bör göra för att må bra, hon reflekterar över Nadine som 

förlorade sin pojkvän i kriget och som är ganska labil, hon försöker hjälpa Paule som håller på att 

förlora både Henri och förståndet. I början av första delen ägnar Anne många sidor (från sidan 67 till 

sidan 79 i min utgåva) till att reflektera över Robert (sin make) och hans skrivande. Hon ägnar mycket 

mindre tid åt att fundera över sitt eget välmående och sitt eget yrke. Annes formulering på sidan 72 är 

talande: "Grâce à Robert, les idées sont descendues sur terre et la terre est devenue cohérente comme 

un livre…". 28 Robert uppenbarar världen för Anne. Han dikterar även hennes känslor. Anne berättar 

om ett möte i början av deras relation:  
Quand il m’a prise dans ses bras, une nuit, au milieu des jardins du Carrousel, j’ai dit avec scandale : "Je 
n’embrasserai qu’un homme que j’aimerai." Il m’a répondu tranquillement : "Mais vous m’aimez !" 29 

 

   I andra delen av romanen får Anne erfarenheter som förändrar henne på djupet. Hon är – i den andra 

delen – en aktiv person som tar initiativ och, på ett tydligare sätt än Henri, söker maximera sin egen 

lycka.  

 Den andra delen av Les Mandarins inleds alltså med att Anne landar på La Guardia-flygplatsen 

i New York. De delar av Les Mandarins andra del som är skrivna utifrån Annes perspektiv (i jag-form) 

handlar om hennes resa i USA, hennes möte och kärlekshistoria med den amerikanske författaren 

Lewis och hur hon faller ner i en djup depression då Lewis inte längre vill fortsätta relationen. Resan 

till USA innebär för Anne ett uppvaknande. Hon finner sig själv som kvinna, som kropp och som 

älskarinna. Hon är i ständig rörelse – hon gör (faire) ständigt saker – för att återförenas med Lewis, för 

att förstå varför han är avståndstagande gentemot henne, för att återuppnå, om och om igen, det 

tillstånd av lycka och fulländning som hon erfar då hon är tillsammans med Lewis. Fastän hon redan 

under den första vistelsen i Chicago tillsammans med Lewis inser att deras kärlek är komplicerad 

återvänder hon ytterligare tre gånger för att förenas med Lewis. Hon vet att deras kärlek är dömd att dö 

och när Lewis säger att han vill ha en fru och barn om några år tänker Anne:  
 

C’était tout ce que je demandais : quelques années ; pour les serments d’éternité, j’habitais trop loin, j’étais trop 
âgée ; il fallait seulement que notre amour vécût assez longtemps pour s’éteindre avec douceur, en nous laissant au 
cœur des souvenirs sans tache et une amitié qui n’en finirait pas. 30  

 
 
28 Tack vare Robert landade idéerna i världen och världen blev förståelig som en bok…" (Les Mandarins I, s. 72) (min 
översättning, min kursivering) 
 
29 När han tog mig i sin famn, en natt, mitt i Carrousel-trädgården, sa jag upprört: "Jag kysser bara den man jag älskar ". 
Han svarade lugnt: "Men du älskar mig ju." (Les Mandarins I, s. 71) (Min översättning) 
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Trots vetskapen om att deras kärlek inte är evig och inte heller okomplicerad söker alltså Anne upp 

Lewis gång efter annan. Hon är i sin relation med Lewis mycket tydlig: När han säger att det är vackert 

väder i Chicago svarar hon att : "Mais si je venais ça serait pour vous voir. Avez-vous du temps ?" 31 

Simone de Beauvoir har kritiserats för att hon valt att låta mannen stå för intellektet och tanken 

medan kvinnan i romanen står för sinnligheten och kroppen. Det är i förstone problematiskt och föga 

förenligt med den autentiska människa Simone de Beauvoir beskriver i Le Deuxième Sexe. 

Tillsammans med Lewis blir Anne dessutom bara mer och mer kropp. Psykoanalytikern i henne 

försvinner bort (vi får inget veta om föreläsningarna, hon talar aldrig med Lewis om sitt arbete, hon 

verkar inte sakna intellektuell verksamhet). Avsnitten i Les Mandarins II som behandlar Annes och 

Lewis relation beskriver en kropp som vaknar, som känner lust och som existerar via och tack vare 

lustupplevelser. En viktig anmärkning är dock att Anne i relationen med Lewis inte blir till ett objekt 

för honom. Tvärtom kan man hävda att Anne föds fram som ett älskande subjekt. Hon agerar och 

uttrycker sin lust. Hon förflyttar sig rent geografiskt för att få vara med Lewis. Hon reflekterar över 

hur lusten och tillfredsställandet av denna gör henne mer levande och mer verklig än någonsin. I 

relationen med Lewis är det Anne som säger "ja", som i följande citat: 
 

- Mais j’aime tant vous entendre dire : oui. Vous le dites si gentillement ! 
- Oui, dis-je. Oui. 
Quelle joie de n’avoir qu’à dire : oui. Avec ma vie déjà usée, avec ma peau plus toute neuve, je fabriquais du 
bonheur pour l’homme que j’aimais : quel bonheur ! 32  
  

Detta citat, ur andra delen av romanen, kan jämföras med citatet från romanens första del (på sidan 27 i 

denna uppsats) i vilket Robert Dubreuilh säger "ja" i Annes ställe.  

Medan Anne som älskande kvinna tillsammans med Lewis gör något (skapar lycka) så får inte 

läsaren, varken i första eller andra delen av romanen, veta särskilt mycket om Anne som yrkeskvinna. 

Det är emellertid omöjligt att förställa sig Anne som hemmafru eller växeltelefonist. Faktum att hon är 

en yrkeutövande kvinna och att hennes yrke är i nivå med Henris är oerhört viktigt. Beskrivningen av 

Anne är koncentrerad först på hennes tankar kring nära och kära och sedan på vad förälskelsen och 

koppens uppvaknande gör med henne. Att Anne verkligen är ett subjekt i sitt eget liv understryks av 

jag-formen och det faktum att hon själv återger sin egen historia. Hon är aktören, hon gör och den 

delen av Simone de Beauvoirs personlighet som uttrycks via Anne – kroppen, känslorna, kärlekens 
 

30 Det var också allt jag begärde: några år; jag bodde för långt bort och var för gammal för löften som sträckte sig in i 
evigheten; jag ville bara att vår kärlek skulle leva tillräckligt länge för att slockna i stillhet och att den, innan den 
omvandlades till evig vänskap, skulle lämna vackra minnen i våra hjärtan. (Les Mandarins II, s. 273) (min översättning) 
 
31 Men om jag kommer så är det för att träffa dig. Har du tid ? (Les Mandarins II, s. 24) (min översättning) 
 
32 - Men jag tycker så mycket om att höra dig säga det : ja. Du säger det så snällt.  
    - Ja, sa jag. Ja. 
Vilken lycka att bara behöva säga detta: ja. Jag med mitt redan begagnade liv och min inte alltför nya hud, jag skapade 
lycka åt mannen jag älskade: vilken lycka! ? (Les Mandarins II, s. 225) (min översättning) 
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betydelse – är på så sätt förenlig med bilden av kvinnan som en hel människa såsom hon beskrivs i Le 

Deuxième Sexe. 

Tillsammans med Lewis blir Anne än mer till ett subjekt – mer än hon någonsin verkar ha varit 

tillsammans med sin make, Robert Dubreuilh. Även det faktum att hon inte flyttar till Lewis i USA – 

vilket gör Lewis sur och avogt inställt och, åtminstone för honom, blir anledningen till att deras kärlek 

inte kan överleva – kan tolkas som att Anne agerar som ett subjekt i sitt eget liv. Hon följer inte hans 

vilja, trots att hon anar konsekvenserna av sitt beslut. Hon säger till Lewis – som har svårt att förstå 

och acceptera – att: "Vous voyez, à l’étranger vous ne pourriez plus écrire et votre vie n’aurait plus de 

sens. Je n’écris pas ; mais des choses comptent pour moi autant que vos livres pour vous." 33 

Kärleken mellan Anne och Lewis är alltså inte okomplicerad (framför allt eftersom Anne bor i 

Paris och Lewis i Chicago. Han vill inte lämna sin stad då han vet att han inte kan skriva någon 

annanstans och Anne kan inte lämna Robert, Nadine och sitt liv i Paris). Lewis bryter med Anne och 

hon blir då så deprimerad att hon håller på att gå under (hon går så långt som till ett självmordsförsök i 

slutet av andra delen av romanen). Det ligger nära till hands att tolka det faktum att Anne nästan går 

under och dör som ett slag mot det kvinnnliga och som om hennes känslomässiga och kroppsliga 

uppvaknande i USA var ett misstag. Jag ska här lägga fram två argument mot detta synsätt, det ena 

framfört av Anne själv i romanen och det andra i svaromål mot något Mokry skriver i sin text "Le 

double ”je” des Mandarins : Beauvoir et le masque du masculin".  

För det första kan Annes egen analys av sin situation tolkas som att det känslomässiga 

uppvaknande och den lycka hon upplever i USA är inte ett misstag, trots att kärleken inte överlever, av 

den enkla anledningen att kärleken inte är allt i livet. Hon väljer att återvända till Paris och vet att hon 

därmed ger sin och Lewis kärlek en dödsstöt. Hon föreslår att de ska fortsätta träffas en gång om året.   
 

- "Si vous m’aimez comme je vous aime, pourquoi perdre les trois quarts de notre vie à attendre?", dit Lewis. 
J’hésitai : "Parce que l’amour n’est pas tout", dis-je. "Vous devriez me comprendre : pour vous non plus il n’est 
pas tout." 34 
 

Bara den kvinna som är ett objekt följer slaviskt den man hon älskar. Anne älskar Lewis men är 

samtidigt subjekt i sitt eget liv. Eventuellt är det till och med Lewis och kärleken till honom som gjort 

henne  medveten om just detta.  

Det andra argumentet går i svaromål mot Mokry som skriver att slutet av romanen verkar 

föreslå “une tentative de rejeter, si ce n’est de tuer le féminin”35 Jag ska försöka göra en annan 

 
 

33 "Du förstår, du skulle inte kunna skriva och ditt liv skulle inte ha någon mening om du bodde utomlands. Jag skriver inte 
men det finns saker i mitt liv som betyder lika mycket för mig som dina böcker betyder för dig. (Les Mandarins II, s. 245) 
(min översättning) 
 
34 "Om du älskar mig som jag älskar dig, varför ska vi då tillbringa tre fjärdedelar av livet med att vänta? sa Lewis. Jag 
tvekade. "Därför att kärleken inte är allt", sa jag. "Du borde förstå vad jag menar. Den är inte allt för dig heller." (Les 
Mandarins II, s. 246) (min översättning) 
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tolkning. I slutet av romanen Les Mandarins är Anne tillbaka i Frankrike men verkar vara en skugga 

av sig själv. Viljelös och deprimerad lever hon med sin make samt med Nadine och Henri som nu har 

en dotter tillsammans. Henri har som vanligt flera projekt på gång samtidigt: han skriver på en 

novellsamling, förbereder en resa till Italien, och samtidigt försöker Robert Dubreuilh få med honom i 

ett nytt tidningsprojekt ("Il faut que je puisse me fier à lui comme à moi-même : il n’y a que vous."36 

säger Dubreuilh i en scen som avhandlar vad man egentligen kan åstadkomma med journalism.). Henri 

är dessutom nybliven pappa och reflekterar över hur han ska bryta ner Nadines motstånd och vinna 

hennes kärlek "på riktigt". 

Som konstaterades tidigare är "projektet" ett av de viktiga inslagen i existentialismen och ett för 

Simone de Beauvoir bärande begrepp i Le Deuxième Sexe. Beauvoir skriver att "Tout sujet se pose 

concrètement à travers des projets comme une transcendance; il n’accomplit sa liberté que par son 

perpétuel dépassement vers d’autres libertés."37 Jag vill här föreslå en tolkning enligt vilken paret 

Anne – Lewis går under just på grund av att det inte har några projekt som leder mot framtiden. Det 

finns en stark närvaro i nuet när de är tillsammans och Anne blir, som vi sett, ett starkt subjekt i 

relationen. Det finns emellertid ingen gemensam framtid för paret (representerat av den geografiska 

omöjligheten att leva tillsammans) och därmed inget projekt som kan göra dem till transcenderande 

människor.   

Då Anne i slutet av Les Mandarins beskrivs som en bruten människa, utan livslust och utan 

framtid, är det inte nödvändigtvis kvinnan eller det kvinnliga som symboliseras. Och faktum att Henri 

mår bra – bättre än Anne – betyder inte att mannen är segraren. Det som överlever är den skrivande 

människan (det vill säga Simone de Beauvoir som skrivande människa eftersom hon är Henri och 

Henri är hon). Det är inte Henri eller mannen eller det manliga som överlever utan författaren, 

projektet och det intellektuella skapandet. Eftersom både Anne och Henri representerar Beauvoir kan 

man, i förlängningen då också tolka det som att det är den skrivande kvinnan, det vill säga kvinnan 

som författare, som överlever. I samklang med existentialismen och med det Beauvoir skriver i Le 

Deuxième Sexe är det just projektet och den människa som gör något som fortsätter in i framtiden. Och 

i samklang med det projekt hon ålade sig själv som ung så överlever hon som människa, eftersom hon 

är författare och har ett intellektuellt projekt. Att Beauvoir låter sig representeras i Les Mandarins av 

både en man och en kvinna kan tolkas som att hon därmed upplöser könets betydelse. En viktig tes i Le 

deuxième sexe är att skillnader mellan kvinnor och män bygger på sociala konventioner och fördomar. 

 
35 Ett försök att förkasta, ja, faktiskt ett försök att döda, det feminina (Le double ‘je’ des Mandarins… s. 421). (min 
översättning) 
 
36 Jag måste kunna lita på honom [på personen med erfarenhet av journalism] som på mig själv; ni är den enda möjligheten. 
(Les Mandarins II, s. 438-439) (min översättning) 
 
37 Varje subjekt sätter sig konkret via projekt som en transcendens; det fullbordar bara sin frihet genom ständiga 
överskridanden mot andra friheter… (Det andra könet, s. 31)  
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I Les Mandarins kan Beauvoir sägas ta konsekvenserna av denna människosyn då hon låter en kvinna 

och en man vara två sidor av en och samma person. En annan viktig tes i Le deuxième sexe är att en 

människa för att leva autentiskt måste vara aktör i sitt eget liv och leva i enlighet med ett projekt. 

Samma tes förefaller, vilket denna komparativa del av uppsatsen önskat förevisa, bärande i romanen 

Les Mandarins. 

 

7.4 De övriga kvinnorna i romanen 

Det förefaller mig som om de övriga kvinnorna i romanen – Paule, Josette, Nadine, samt Annes 

väninnor och bekanta – och deras sätt att leva sina liv bekräftar de teser som nämndes i föregående 

kapitel. Några djupgående analyser ska – av platsbrist – inte göras här men konstateras kan att: 

• Paule ger upp det liv och den karriär hon hade som sångerska då hon träffar Henri. Hennes liv blir 

helt inställt på Henri och på att känna in och tillfredsställa det hon uppfattar som hans minsta 

behov och önskningar. Tidigare i uppstasen konstaterades att Paule kan ses som ett exempel på den 

lathet eller tröghet som vissa kvinnor lever i enligt Beauvoir (se kaitel 5.3). Konstateras kan vidare 

att Paule, i sin önskan att utsläcka egna behov och sitt eget subjekt, till slut finner sig på gränsen 

till en svår psykos. Konsekvenserna av valet att inte längre vara aktör i sitt eget liv blir allvarliga 

och dramatiska. Paules sätt att handla gentemot Henri skulle kunna ligga till grund för en 

diskussion om det för Beauvoir viktiga begreppet frihet. När Paule vid ett tillfälle säger till Henri : 

"Ne me raconte pas que je ne te laisse pas libre !"38 så vet både Henri och läsaren – och antagligen 

också Paule – att så enkel är inte verkligheten. 

• Josette är den kvinna i romanen som kanske tydligast är ett resultat av sociala konventioner och 

kulturella betingelser. Att dessa krafter är extremt starka blir uppenbart då vi ser hur hon, trots att 

hon påbörjar en karriär som skådespelerska, har svårt att verkligen leva sitt eget liv. Hon lever ett 

liv fullt av kompromisser och hänsyn till andra människor (bland andra modern och Henri) eller 

det hon tror är hänsyn till dessa människor. Hon har även svårt att leva i nuet. Kriget och vissa 

händelser som då inträffade hemsöker henne. Josette skulle kunne föranleda en diskussion om 

svårigheterna med att bryta sociala konventioner, vilket Beauvoir konstaterar i Le deuxième sexe 

och illustrerar i Les Mandarins. 

• Nadine är den kvinna i romanen som kanske är svårast att förstå. Kulturellt och socialt har hon det, 

i egenskap av dotter till Anne och Robert, väl förspänt. Hon förefaller dock mycket olycklig. Hon 

förlorade sin pojkvän under kriget och verkar sedan dess, och eventuellt just därför, leva sitt liv i 

oppposition, dels mot männen omkring sig, dels mot sin mor. För Anne är moderskapet inget 

odelat positivt. Hon beskriver hur hon fick Nadine dels för tidigt i sitt eget liv och dels för att 

Robert insisterade på att de skulle få barn. Anne skriver: 

 
38 Säg inte att jag inte låter dig vara fri! ." (Les Mandarins I, s. 131) (min översättning) 
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Je restais longtemps debout à regarder les flammes en me répétant : "Je ne l’aime pas assez." Je ne l’ai pas 
désirée ; c’est Robert qui a souhaité tout de suite un enfant. J’en ai voulu à Nadine de déranger notre tête-à-
tête. J’aimais trop Robert et je ne m’intéressais pas assez à moi pour que ça m’attendrisse de retrouver ses 
traits ou les miens chez cette petite intruse. (…) Aucune petite fille n’a mis plus d’acharnement à triompher de 
sa rivale dans le cœur de son père ; et jamais elle ne s’est résignée à appartenir à la même espèce que moi…39 

 

Beauvoir reder i kapitlet "Modern" i Le deuxième sexe ut de – inte alltid så goda – anledningar som gör 

att kvinnor skaffar barn. Att Anne inte själv vill ha barn men går med på det för Roberts skull påverkar 

naturligtvis Annes och Nadines relation till varandra även som vuxna kvinnor. Annes känslor präglas, 

som vi såg i citatet ovan, av dåligt samvete över att hon inte älskar Nadine tillräckligt – vilket hon 

kompenserar med en alltför stor närvaro i Nadines liv. Deras relation verkar på många sätt relativt 

jämlik, till exempel då de diskuterar politik och samhällsfrågor men Nadines attityder stämmer 

samtidigt in på Beauvoirs beskrivning då hon skriver i Le deuxième sexe: "…la fille essaiera avec 

mauvaise humeur de se débarrasser d’un dévoument tyrannique ; souvent elle y réussit mal, elle 

demeure toute sa vie infantile, timide devant ses responsabilités parce qu’elle a été trop ‘couvée’. "40 

Utifrån relationen Anne – Nadine skulle en intressant diskussion kunna föras om relationen mor – 

dotter, vilken Beauvoir utvecklar i Le deuxième sexe. 

 Av platsbrist kommer alltså inga längre analyser av dessa kvinnor och hur de framställs att 

göras. Konstateras kan dock att beskrivningen i romanform av dessa tre kvinnor a priori stämmer med 

det som blottlades i den komparativa analysen i denna uppsats. Paule, Josette och Nadine bekräftar 

därmed den i uppsatsen drivna tesen och skulle, i ett annat sammanhang, kunna utveckla densamma. 

 
39 Jag stod länge kvar och såg in i elden medan jag upprepade för mig själv "Jag älskar henne inte tillräckligt." För mig var 
hon inte efterlängtad, det var Robert som ville ha barn på en gång. Jag var arg på Nadine som kom och störde vår 
tvåsamhet. Jag älskade Robert alltför mycket och var inte tillräckligt intresserad av mig själv för att bli rörd av att se hans 
eller mina ansiktsdrag hos denna lilla inkräktare. (…) Ingen liten flicka har väl lagt ner mer kraft än hon i sin strävan att 
vinna över sin rival och ta platsen i sin pappas hjärta; och aldrig någonsin skulle hon gått med på att hon tillhörde samma 
sort som jag. ." (Les Mandarins I, s. 98) (min översättning) 
 
40 Dottern kommer surmulet att försöka göra sig av med den tyranniska hängivenheten. Ofta lyckas hon dåligt, hon förblir 
infantil hela sitt liv, blyg inför sitt ansvar eftersom hon blivit alltför "kuvad". (Det andra könet, s. 616) 
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7.5 Slutsats 

Jag vill hävda att det väsentliga budskapet i romanen Les Mandarins är att den levande och autentiska 

människan är en människa – oavsett kön – som är bärare av ett projekt. Detta i samklang med den 

existensfilosofi som Simone de Beauvoir pläderar för, bland annat i Le deuxième Sexe. Simone de 

Beauvoir beskriver i romanen Les Mandarins inget kvinnoideal – vare sig vi betraktar Anne, Paule, 

Josette eller Nadine ser vi ingen idealkvinna. Hon beskriver en tudelad och svårmanövrerbar 

verklighet.  

Uppstasens tolkningspremiss har varit att Anne och Henri representerar två sidor av en och 

samma person, nämligen författaren, Simone de Beauvoir. 

Två saker förefaller tydliga vad gäller Anne efter avslutad läsning: dels att Anne är som mest 

hel som människa när hon är subjekt i sitt eget liv och agerar i enlighet med ett projekt (att återförenas 

med Lewis till exempel), och dels att Anne faktiskt inte går under. Hon dör inte. Hon känner en djup 

sorg och tillåter sig att känna den fullt ut. Men hon dör inte och säger själv i  romanens sista rader att 

“Qui sait ? Peut-être un jour serai-je de nouveau heureuse. Qui sait ?”41 vilket nästan skulle kunna 

tolkas som programförklaringen till ett nytt projekt.  

En sak förefaller tydlig vad gäller Henri: det projekt han står för överlever: den skapande och 

intellektuella människan fortsätter in i framtiden. Eftersom Henri representerar författaren (Beauvoir) 

kan det faktum att Henri – och det han symboliserar – överlever i romanen i förlängningen tolkas som 

att Beauvoir, som skrivande och författande kvinna, överlever även hon. 

 Här kan det vara på sin plats att påminna om det projekt Simone de Beauvoir redan som ung 

ålade sig själv, nämligen att bli en tänkande, författande och intellektuellt skapande människa. Detta 

projekt motsvarar nämligen Beauvoirs syn på den autentiska människan och, såsom denna uppsats 

tolkar det, den överlevande människan. 

 
41 Vem vet? Kanske blir jag en dag lycklig igen. Vem vet? (min övers.) 
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8. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att klargöra hur Simone de Beauvoir beskriver kvinnan i sin essä Le deuxième 

sexe å ena sidan och i sin roman Les Mandarins å den andra. Den komparativa analysen av dessa två 

texter ledde fram till ett antal slutsatser gällande kvinnan och människan (oavsett kön) och människans 

existens och framtidsutsikter. 

Jag visade på hur Le deuxième sexe vilar på tre viktiga tanketraditioner; hegelianismen, 

marxismen och existentialismen. Viktiga begrepp inom de olika tanketraditionerna togs upp, däribland 

dialektik, historiematerialism, biologiska förklaringsmodeller. Vad gäller existentialismen försökte 

uppsatsen reda ut flera och mer detaljerade begrepp, såsom existens, essens, "être-en-soi", "être-pour-

soi", autentisk, göra (faire), situation, projekt.  

Jag antog vidare som tolkningspremiss att Anne och Henri båda representerar Simone de 

Beauvoir. De är två sidor av en och samma person; bokens författarinna. Jag gjorde därefter vissa 

jämförelser mellan Henri och Anne, mellan romanens två delar och mellan Anne innan hon träffat 

Lewis och Anne under och efter kärlekshistorien med Lewis. Hela tiden höll jag i minnet den 

filosofiska grunden jag konstaterat i essän Le deuxième sexe. Särskild vikt lades vid den som jag 

uppfattar det för Beauvoir viktiga tesen att kvinnan (likväl som mannen) via transcendens kan bli en 

autentisk människa (i existentialistisk mening). För att bli en autentisk människa måste hon bli subjekt 

i sitt eget liv och, i enlighet med Beauvoirs definition, göra något. Den komparativa delen avslutades 

med en snabb genomgång av tre övriga kvinnor i romanen och ett konstaterande att även de kan ta 

plats i en komparativ diskussion med det filosofiska verket Le deuxième sexe som grund. 
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9. Käll- och litteraturförteckning  

 

Otryckt material 

Simone de Beauvoir – une femme actuelle, en film av Dominique Gros, ARTE-vidéo  

 

Pourquoi je suis féministe, en intervju med Simone de Beauvoir gjord av Jean-Louis Servan-Schreiber, 

ARTE-vidéo 

 

Tryckt material 

De texter av Simone de Beauvoir som använts i uppsatsen är: 

 

Le deuxième sexe, 1949 (svensk översättning: Det andra könet, 2002) 

 

La force de l’âge, 1960 (svensk översättning: De bästa åren, 1984) 

 

La force des choses I, 1963 (svensk översättning: Världen öppnas, 1986) 

 

La force des choses II, 1963 (svensk översättning: Världens gång, 1989) 

 

L’invitée, 1943 (svensk översättning: Den inbjudna, 2009) 

 

Les Mandarins, 1954 (svensk översättning: Mandarinerna, 1992) 

 

Les mémoires d’une jeune fille rangée, 1958 (svensk översättning: En familjeflickas memoarer, 1962). 
 

 

De övriga texter som använts är: 

 

Grøn, Arne, (1987). "Fransk filosofi under 1900-talet". I Vår tids filosofi, filosoferna, de filosofiska 

strömningarna, Stockholm, Forum 

 

 

Kristeva, J., Fautrier, P., Fort, P-L. och Strasser, A.. (red.), (2008), (Re)découvrir l’œuvre de Simone 

de Beauvoir, du Deuxième Sexe à La Cérémonie des adieux, Paris (Frankrike) och Sofia (Bulgarien), 

Le Bord de l’eau éditions,  
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Larsson, Björn. (1988). La Réception des Mandarins : le roman de Simone de Beauvoir face à la 

critique littéraire en France, Lund, Lund University Press 

 

Larsson, Lisbeth. (2002). "Feministisk litteraturkritik i förvandling". I Bergsten, Staffan (red.) 

Litteraturvetenskap – en inledning, Lund, Studentlitteratur 

 

Lewis, Jane. (1992). "Gender and the development of welfare regimes", Journal of European Social 

Policy, vol. 2:159, ss. 159 – 173, Sage Publications 

 

Lundgren-Gothlin, Eva, Kön och existens, Studier i Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe, 1991, 

Göteborg, Daidalos  

 

Moi, Toril, Simone de Beauvoir – hur man skapar en kvinnlig intellektuell, 1996, Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, Stockholm 

 

Reveillard, Anne. (2006). "Work/family policy in France: from state familialism to state feminism?", 

International Journal of Law, Policy and the Family, vol. 20, ss. 133 – 150, Advance Access 

Publication 

 

Russel, Bertrand, Västerlandets filosofi, 1984, Stockholm, Natur och Kultur 

 

Sallenave, Danièle, Castor de guerre, 2009, Malesherbes, Gallimard, collection Folio 
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