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1. Inledning  

1912 publicerades Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken av Albert Bonniers Förlag. 

Drygt ett halvt århundrade senare, 1973, kom samma förlag att publicera en roman som var 

nästintill identisk med Den allvarsamma leken, men som är skriven av en annan författare. Den 

senare romanen handlar också om huvudkaraktärerna Arvid Stjärnblom och Lydia Stilles 

olyckliga kärlekshistoria och miljön utgörs alltjämt av stockholmska skildringar. Romanen 

heter För Lydia och är skriven av Gun-Britt Sundström. Det finns dock vissa väsentliga 

skillnader. Sundström har förflyttat sig från Söderbergs sekelskifte till 60 år framåt i tiden och 

som titeln skvallrar om är det ur Lydias perspektiv läsaren får följa historien, till skillnad från 

Söderberg som berättar ur Arvids synvinkel.  

 Att det är tal om ett perspektivskifte gör Sundström klart redan på första sidan av sin roman. 

Hon inleder För Lydia med följande citat:  

Har ni aldrig […] tänkt på det djupt tragiska i det förhållandet att människosläktet är 

delat i två hälfter och att var människa från vaggan till graven måste tillhöra antingen 

den ena eller den andra – måste vara antingen man eller kvinna? … Från vaggan till 

graven är människan dömd att se på livet antingen med mannens eller kvinnans ögon 

[…]. Ligger det inte då nära till hands att anta, att dess betydelse, om den har någon, 

ligger i att den hjälper innehavaren att se tingen ur olika synpunkter?1 

Citatet har hon hämtat ur Söderbergs aldrig avslutade roman Förvandlingens ring, vilken 

handlar om könsidentitet och en ring som förvandlar dess bärare till det motsatta könet. Förutom 

att citatet indikerar att Sundström i sin roman tagit fasta på skillnaden i den manliga och 

kvinnliga blicken blir även kopplingen till Söderbergs författarskap påtaglig. När läsaren 

bläddrar vidare i För Lydia går det vad det gäller karaktärer och handling snabbt att fastställa 

att den har ett uppenbart intertextuellt samband med Den allvarsamma leken. Sundström har 

således inte försökt dölja varifrån hon hämtat idéerna till sin roman, snarare tvärtom. 

 Att finna inspiration hos Söderberg till det egna författandet är Sundström inte ensam om. 

En rad författare har mer eller mindre tydligt gjort omarbetningar av Söderbergs alster, 

däribland Bengt Ohlssons Gregorius (2004) och Kerstin Ekmans Mordets praktik (2009). 

Intertextualitet är sålunda inget ovanligt i Söderberg-sammanhang.   

 Hans popularitet har dock inte alltid varit självklar. När Den allvarsamma leken utkom 

mottogs den med blandade reaktioner, vissa kritiker prisade den och andra benämnde den som 

ett misslyckande.2 Under 1900-talets andra hälft stärktes dock de positiva rösterna. Per 

Westberg skriver i förordet till 1977 års utgåva av Den allvarsamma leken att romanen några 

                                                 
1 Gun-Britt Sundström, För Lydia, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1973, s. 1.  
2 Söderbergssällskapet, http://www.soderbergsallskapet.se/hjalmar-soderberg/ (2016-03-18).  

http://www.soderbergsallskapet.se/hjalmar-soderberg/
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år tidigare hamnade på fjärde plats av tio i en lyssnaromröstning i radio om världslitteraturens 

bästa kärleksromaner.3 Förvisso har det gått flera decennier sedan omröstningen ägde rum men 

än idag framhålls Den allvarsamma leken som en högst ansedd och omtyckt kärleksskildring, 

trots att den både skrevs och utspelar sig under sekelskiftet.  

  Att romanen för tredje gången ska bli film torde vara ett bevis på dess popularitet och 

klassikerstatus. Under hösten 2016 har den premiär på svensk bio och denna gång i Pernilla 

Augusts regi. August själv beskriver romanen som ”en av de absolut vackraste och mest 

universella kärlekshistorierna som skrivits”.4 Första gången romanen tolkades på film var redan 

1945 och 1977 kom ytterligare en filmatisering. Att Den allvarsamma leken väckt intresse och 

engagemang i olika perioder genom historien är således tydligt.   

 Sundströms roman kan inte sägas ha uppnått samma klassiska status som Den allvarsamma 

leken men är trots det som parafras högst intressant att studera i relation till sin föregångare. Att 

det skiljer drygt ett halvt sekel mellan verken och att Sundström valt att föra Lydias talan torde 

innebära skillnader för hur karaktärerna skildras utifrån ett genusperspektiv. Båda romanerna 

utkom dessutom i tider då det framförallt för kvinnan blåste förändringens vindar. Söderbergs 

Arvid och Lydia lever och verkar under sekelskiftet med historiska händelser som 

Dreyfusaffären, Oscar II:s död och Titanics undergång i bakgrunden, men inte minst när den 

första feministiska vågen kom. Sundströms Arvid och Lydia får läsaren möta när feminismens 

andra våg under 60–70-talen uppstod.     

 Utifrån denna bakgrund kommer föreliggande uppsats att ta sin utgångspunkt. Redan nu 

finner jag det dock viktigt att påpeka att Söderberg och Sundströms karaktärer kommer att ses 

och förstås som individer. De kommer därmed inte att tolkas som sin samtids tidstypiska 

representanter för män och kvinnor, även om de naturligtvis är påverkade av respektive samtids 

konstruerande av genus.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Söderberg och Sundström skildrar Arvid 

Stjärnblom och Lydia Stille utifrån traditionella och normbrytande genusmönster. Eftersom det 

skiljer cirka 60 år mellan verken är det nödvändigt att ta hänsyn till den tid respektive verk 

skrevs inom, för att karaktärerna ska kunna förstås ur ett genushistoriskt perspektiv. Syftet är 

att därefter jämföra Söderbergs respektive Sundströms skildringar av karaktärerna.  

                                                 
3 Per Westberg, Den allvarsamma leken, Stockholm: Liber Förlag 1977, s. 5. 
4 Nicholas Wennö, ”’Den allvarsamma leken’ blir film”, Dagens Nyheter 2012-05-18.  
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 De huvudsakliga frågeställningarna för uppsatsen är:  

 Hur skildrar Söderberg och Sundström Arvid Stjärnblom och Lydia Stille i förhållande 

till traditionella och normbrytande genusmönster för tidsandan respektive verk skrevs 

inom? 

 Vilka är skillnaderna respektive likheterna mellan Söderberg och Sundströms 

skildringar av Arvid Stjärnblom och Lydia Stille? 

1.2 Avgränsningar 

I följande uppsats kommer analysen att basera sig på huvudkaraktärerna Arvid Stjärnblom och 

Lydia Stille. Detta innebär att övriga karaktärer som förekommer i verken kommer att uteslutas 

i undersökningen, även om några av dem ändå kommer att beskrivas för att de är betydelsefulla 

för skildringen av Arvid och Lydia.    

 Det är sedan tidigare känt att Den allvarsamma leken i hög grad bygger på Söderbergs egna 

upplevelser och erfarenheter.5 De biografiska inslagen i verken kommer jag dock inte ta hänsyn 

till i denna uppsats, varken vad det gäller Söderberg eller Sundström.  

1.3 Disposition  

Uppsatsen är indelad i tre kapitel. Ovan presenterades studiens syfte och frågeställningar och 

nedan redogör jag för den teoretiska bakgrunden undersökningen vilar på samt en redogörelse 

för metodvalet. Avsnittet är tänkt att ge läsaren en fördjupad förståelse för begrepp samt 

historiska perspektiv som är relevanta för ämnet i denna uppsats. Detta följs av en beskrivning 

av forskning som tidigare bedrivits inom området. Sist hittas en kortare sammanfattning av 

handlingen i Den allvarsamma leken och För Lydia. Denna ges för att läsaren ska få en 

uppfattning om romanerna inför den kommande analysen, som utgör det andra kapitlet i 

uppsatsen. Analysen kommer jag att sätta i relation till den forskning som presenteras i det 

första kapitlet. Analysen sammanfattas och diskuteras i uppsatsens tredje och sista kapitel.  

                                                 
5 Bure Holmbäck, Det lekfulla allvaret, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1969, s. 295. 
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1.4 Teori och metod 

1.4.1 Yvonne Hirdmans genusteori 

Att förklara genus och hur detta påverkar varje människa i vardagen kan göras med ett flertal 

olika teoretiska utgångspunkter. Jag har valt att låta denna studie utgå från Yvonne Hirdmans 

förklaringar och förståelse för begreppet. Jag utgår dels från Genus – om det stabilas 

föränderliga former, dels hennes kapitel ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning” som ingår i Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle.  

 Ordet genus har inte alltid varit det gängse begreppet för att synliggöra den prägling, fostran, 

tvång och underordning som göms bakom det kvinnliga respektive manliga, biologiska, könet. 

Fram till 1980-talet användes ordet könsroll för att beskriva ovanstående problematik. 

Anledningen till att könsrollsbegreppet kom att bytas ut var för att det blivit urvattnat och 

förlorat sin kraft.6 Ordet könsroll menar Hirdman också är problematiskt i och med att det 

indikerar en ”ofrånkomlig uppdelning mellan kön, kön som i kropp, könsorgan, biologi, natur 

och roll, roll som i social/kulturell överbyggnad, konstruktion”.7 Hirdman anser att denna 

uppdelning innebär att det är lätt att fastna i diskussionen huruvida det är könet eller rollen som 

har störst betydelse för människans beteendemönster. Dessutom poängterar hon att det låter 

som om denna roll innebär ett val, alltså att man kan välja att göra sig av med den eller inte.8 

Utifrån Hirdmans resonemang har jag i denna uppsats valt bort ordet könsroll och istället valt 

att använda ordet genusmönster.    

 För att ytterligare betona den systematiska innebörden av genus introducerar Hirdman 

begreppet genussystem. Hon menar att det ska ”förstås som en dynamisk struktur (system); en 

beteckning på ett ’nätverk’ av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka 

genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheten”.9 

Vidare skapar detta genussystem en könsordning, vilken utgör grunden för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna samhället utgörs av. Hirdman menar att detta 

genussystem främst utgörs av två aspekter, eller som hon kallar det ”lagar”, principer eller 

logiker; dels dikotomin, alltså i särhållandet av manligt och kvinnligt. Dels den hierarkiska 

strukturen som anger mannen som norm.10    

 Detta genussystem upprätthålls i sin tur av det Hirdman benämner genuskontrakt. Trots att 

                                                 
6 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber 2001, s. 12f.  
7 Hirdman 2001, s. 13.  
8 Hirdman 2001, s. 13. 
9 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Litteratursociologi. 

Texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 2012, s. 458.  
10 Hirdman 2012, s. 458f.  
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själva kontraktet i sig är en tyst överenskommelse är innebörden mycket konkret i och med att 

båda könen har tydliga förväntningar på hur de förväntas uppträda, exempelvis i hemmet, på 

jobbet, i en relation samt klä sig i enlighet med den manliga respektive kvinnliga 

utseendenormen.11 Hirdman menar att det är genom att teoretisera över dessa normerande och 

stereotypa kontrakt, där mannen står för ansvar, skydd och försörjning och kvinnan för 

födandet, uppfödandet och beroendet, som en förändring av synen på manligt och kvinnligt kan 

åstadkommas.12      

 Som det ovan nämndes är Hirdmans genusteori en av många andra, men trots att det idag 

finns en väletablerad forskning kring genus om manliga och kvinnliga normer är det svårt att 

bryta mönstren för dessa. Eftersom genuskontraktet upprätthålls genom att det förmedlas vidare 

från förälder till barn,13 reproduceras också genussystemet generation efter generation.14  

1.4.2 Historisk överblick  

Redan under 1800-talet startar genusproducerandet på allvar, det är då mannens roll som 

kvinnans försörjare börjar ses som en naturlig fördelning mellan könen. Under slutet av 1800-

talet blir dock intresset för politiska frågor som rör kvinnans rättigheter och frihet större. Tankar 

om att frigöra kvinnan från hushållet, hennes dittills självklara arbetsplats, börjar bre ut sig. 

Man menade att för att höja kvinnans sociala status krävdes att hon fick inträde till det offentliga 

arbetslivet. Samtidigt förstod man att kvinnans intåg i det offentliga arbetslivet skulle kräva en 

rad andra samhälleliga förändringar, till exempel utbildning av fler pedagoger så att barnen 

skulle kunna få en gemensam och genomtänkt uppfostran.15   

 Arbetarrörelsens genusdrömmar handlade under den här perioden också om mannens 

förändrade villkor i och med kvinnans ökade frigörelse. Tack vare hennes självständighet skulle 

också han kunna bli ”befriad från den djupa konflikten mellan att vara 

ansvarstagande/make/försörjare och en fri broder bland bröder”.16 Sålunda skulle både kvinnan 

och mannen kunna lösgöras från tidigare genuskontrakt och därmed kunna fokusera på den 

kärleksfulla och sexuella relationen gentemot varandra. Det bör dock tilläggas att långt ifrån 

alla var överens om att detta var rätt väg att gå. Debatten om kvinnans frigörelse väckte både 

oro och förargelse.17 

                                                 
11 Hirdman 2012, s. 463.  
12 Hirdman 2001, s. 88.  
13 Hirdman 2012, s. 463. 
14 Hirdman 2012, s. 467. 
15 Hirdman 2001, s. 135ff.  
16 Hirdman 2001, s. 138.  
17 Hirdman 2001, s. 138. 
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 Efter denna första feministiska våg uppstod ytterligare en i Sverige under 60–70-talen. 

Anledningen till att den andra feministiska vågen uppstod var att den dubbla arbetsbördan för 

kvinnor började ifrågasättas. Kvinnan hade förvisso fått tillträde till det offentliga arbetslivet 

men förväntades fortfarande ha ansvaret för hushåll och barn. Äktenskapet började i och med 

detta att liknas vid ett fängelse, inte enbart för kvinnan utan också för mannen som fick en roll 

som ”ofrivillig slavdrivare”. Dubbelarbetet som kvinnor utförde sågs som en social skam och 

det började ställas krav på jämställdhet så väl i arbetslivet som inom hemmets fyra väggar. För 

att uppnå detta krävdes att såväl män som kvinnor skulle försörja sig genom ett yrke och att 

hushållsarbetet fördelades jämlikt. Som ett led i att uppmärksamma dessa strukturer myntades 

begreppet könsroll, vilket idag, som ovan nämndes, är utbytt till genus.18  

1.4.3 Karaktärsanalys, intertextualitet och komparativ metod  

Jag kommer att göra en komparativ karaktärsanalys för att undersöka hur Arvid och Lydia 

skildras utifrån traditionella och normbrytande genusmönster för tidsandan respektive verk 

skrevs inom. I enlighet med det Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson skriver i Epikanalys 

om hur en karaktärsanalys kan göras kommer jag att ställa frågorna; hur beskrivs karaktärerna, 

vilka roller har de, vad är utmärkande för dem, hur blir de behandlade och hur agerar de 

gentemot andra personer?19 

 Vad som i denna uppsats avses med traditionella och normbrytande genusmönster är dels 

vilken bild av genuskonstruerandet som går att återfinna i själva verken. (Det vill säga genom 

att ställa den typ av frågor som ovan beskrevs.) Dels kommer analysen att utgå från den 

historiska överblicken som i avsnitt 1.4.2 presenterades. 

 I och med att syftet med föreliggande undersökning har ett tydligt jämförande inslag är den 

komparativa metoden ett självklart val eftersom denna kort sagt innebär en jämförelse av något 

slag. Inom litteraturvetenskapen är det främst ett litterärt verk som jämförs med ett annat och 

således undersöks och läses ”litteratur i ljuset av annan litteratur”.20 Sven Linnér förklarar att 

den komparativa metoden främst innefattar två centrala delar. Dels handlar den om att belysa 

likheter respektive olikheter mellan texter.21 Dels kan man genom den komparativa metoden 

undersöka ”vilka intryck en författare har tagit av sin läsning eller sin bekantskap i annan form 

                                                 
18 Hirdman 2001, s. 163f.  
19 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur 1999, s. 105.  
20 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, Lars 

Gustafsson (red.), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1970, s. 77. 
21 Linnér 1970, s. 78. 
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med litteratur”.22 Den förra inriktningen kallas för illustrativ komparation och belyser frågor 

om hur texter liknar och skiljer sig från varandra. Den senare komparationsmetoden riktar mer 

fokus på författarna till texterna, och därmed blir frågor som när författare B läste författare A:s 

verk och hur hen har uttalat sig om det intressanta. Denna typ av komparation är genetiskt 

inriktad.23       

 Att det finns ett genetiskt samband mellan Söderberg och Sundströms verk är det knappast 

någon som behöver övertygas om. Sålunda har jag, i enlighet med min begränsning för denna 

uppsats, valt att inte lägga vikt vid författarskapen i min analys av verken. Istället fokuserar jag 

främst på den illustrativa komparationen, det vill säga vilka likheter och skillnader gällande 

framställningen av Arvid och Lydia som framkommer i verken.   

 Det genetiska sambandet mellan verken indikerar att det också finns ett starkt intertextuellt 

samband mellan Den allvarsamma leken och För Lydia. Intertextualiteten är svår att skilja från 

den komparativa metoden men Jimmy Vulovic menar att intertextualitet snarare ska ses som ett 

filosofiskt förhållningssätt än ett praktiskt analysverktyg.24 Intertextualiteten har dock inte en 

mindre betydelse för det, snarare anser jag att förhållningssättet bidrar till en mycket viktig 

aspekt som jag vill ta fasta på i denna undersökning.    

 Den ursprungliga betydelsen för ordet intertextualitet är “mellantextlighet” och belyser 

således att det finns ett förhållande mellan olika texter.25 Begreppet kan förstås som “ett 

fenomen som rör litteraturens inre liv och utveckling, och det ingriper allt från lån och 

anspelningar, formella och stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning 

och häftiga uppbrott från nedärvda uttrycksformer”.26 Utifrån en sådan förklaring är det svårt 

att inte hävda att varje text som skrivits på något vis har någon slags litterär relation till en 

annan, och därmed kan man argumentera för att all världens texter skapas inom, och senare 

ingår, i ett enda stort intertextuellt sammanhang.27  

 Intertextualitet inom litteraturvetenskapen är således en högst central aspekt. Trots detta har 

det inte existerat särskilt länge även om likartade diskussioner om fenomenet pågått under en 

lång tid. Begreppet myntades först år 1966 av Julia Kristeva. Hon ville med begreppet 

understryka att en text aldrig kan isoleras från andra texter utan att varje text snarare är en 

omarbetning av en tidigare redan skriven text. För att intertextualitet ska kunna uppstå menar 

                                                 
22 Linnér 1970, s. 78.  
23 Linnér 1970, s. 78.  
24 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 117.  
25 Anders Olsson ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan 

Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 51.  
26 Olsson 2002, s. 51. 
27 Olsson 2002, s. 51.  
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Kristeva att läsaren av en text fyller en ytterst viktig funktion eftersom det är hen, som 

tillsammans med författaren, inom en given kontext, skapar mening i texten.28  

 Inom den intertextuella forskningsinriktningen väljer Kjell Espmark, svensk författare och 

litteraturvetare, att belysa den nyare forskningsgrenen som fokuserar på dialogen mellan olika 

texter. Espmark menar att genom att benämna ett förhållande mellan texter som en dialog, 

uttrycks att det hos den senare författaren finns en intention med verket. Utifrån detta 

medvetande kan man således tolka ett verk som svar till ett annat och att detta förhållningssätt 

”ger större plats åt den nya textens integritet”.29 Espmark poängterar dock att det är viktigt att 

enbart tala om, som han omnämner det, ”dialogicitet” när det går att fastställa att det finns en 

medveten koppling till ett tidigare skrivet verk.  

 Mellan Den allvarsamma leken och För Lydia finns det dock, vilket tidigare nämnts, en 

uppenbar koppling. Sålunda kommer jag också se och tolka Sundströms verk som ett svar, en 

dialog, till Söderbergs version.  

1.4.4 Stereotyper i litteraturen  

För att ytterligare kunna illustrera hur Arvid och Lydia skildras utifrån traditionella respektive 

normbrytande genusmönster kommer jag att ta hjälp av Maria Nikolajevas schema över 

stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper i litteraturen. Nikolajeva har utformat schemat 

utifrån de normer i samhället vilka män och kvinnor förväntas bete sig.30 Det bör tilläggas att 

Nikolajeva främst fokuserar på karaktärer inom barnlitteraturen, men eftersom hennes schema 

omfattar såväl flickor och pojkar som män och kvinnor finner jag det relevant även för min 

studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Olsson 2002, s. 53.  
29 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedts 1985, s. 25.  
30 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 129.  
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Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvalitativt tänker kvantitativt 

rationella intuitiva  

1.5 Tidigare forskning  

Att analysera och jämföra Den allvarsamma leken och För Lydia är jag knappast ensam om. 

Flertalet forskare inom litteraturvetenskapen har tidigare intresserat sig för romanerna och med 

olika utgångspunkter studerat dem, var för sig eller i relation till varandra. Om endast Hjalmar 

Söderberg och Den allvarsamma leken finns det mycket litteratur att ta del av. Om Gun-Britt 

Sundström och För Lydia finns det betydligt mindre litteratur skrivet men ändock tillräckligt 

för föreliggande studie. De studier som är relevanta för min undersökning kommer nedan att 

kortfattat presenteras för att jag senare ska kunna sätta dessa i relation till min egen analys. 

 En person som betytt mycket för forskningen kring Hjalmar Söderberg, hans liv och 

författarskap är Bure Holmbäck. Holmbäck har bland mycket annat skrivit 

doktorsavhandlingen Det lekfulla allvaret, i vilken han undersöker erotiska och polemiska 

motiv i Den allvarsamma leken. Avhandlingen är mycket omfattande och behandlar såväl 

tillkomsthistoria som mottagandet av Den allvarsamma leken.31  

 En annan undersökning som kommer att användas är Ulla Lundqvist analys i Läsäventyr 

från när och fjärran, där hon i kapitlet ”Den omöjliga kärleken” diskuterar Lydia i Den 

allvarsamma leken och bilden en nutida läsare av verket får av henne. För att få perspektiv har 

                                                 
31 Holmbäck 1969.  
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Lundqvist valt att också analysera Sundströms skildring av Lydia. Lundqvist berör delvis 

tidsaspekten i båda verken men ägnar inte detta någon större uppmärksamhet.32 

 Ytterligare forskning som är intressant för min egen studie är Merete Mazzarella som i 

Otrohetens lockelse. En bok om äktenskapet ägnar ett kapitel till att studera otrohetstematiken 

i Den allvarsamma leken och För Lydia, om än att tyngdpunkten lagts på den förra. Mazzarella 

poängterar att hon inte anser att För Lydia håller samma stilmässiga nivå som Söderbergs verk 

men att den däremot som polemik är intressant att jämföras med Den allvarsamma leken.33  

 Den sista studien som kommer att användas är Magdalena Wasilewska-Chmura som i  

”Gun-Britt Sundströms roman För Lydia som kvinnlig dialog med en manlig klassiker” 

analyserat det kvinnliga respektive manliga berättarperspektivet i Söderbergs och Sundströms 

romaner. Hon utgår från en poststrukturalistisk feministisk metod.34 Wasilewska-Chmura 

skriver sammanfattningsvis om sin studie att Sundströms roman kan ”betraktas som en dialog, 

ett förslag till nyläsning av Den allvarsamma leken, t.o.m. som en lek, eftersom den inte bara 

trotsar Söderberg utan också sin samtids kvinnoideal”.35 Hon menar att även om Sundström i 

sin roman fokuserar på det kvinnliga perspektivet behöver det inte nödvändigtvis innebära att 

den kvinnliga huvudpersonen värderas positivt. Sålunda avslutar hon med att beskriva Lydia 

som en slags ”anti-hjälte”.36 

1.6 Material  

Innehållet i Den allvarsamma leken och För Lydia är vad det gäller karaktärer, handling och 

miljö, som ovan nämnts, i princip identiskt. Den stora skillnaden är att den senare tidsmässigt 

förflyttat sig från Söderbergs sekelskifte till 60 år framåt i tiden och att berättarperspektivet 

bytts från manligt till kvinnligt.      

 Romanerna handlar om Arvid Stjärnblom och Lydia Stille som i unga år, han 22 och hon 18, 

möts en varm sommar i Stockholms skärgård och blir förälskade. Arvid vill dock, av olika 

anledningar, inte binda sig och ber Lydia att inte vänta på honom. Lydia gifter sig så småningom 

med en äldre man och flyttar i samband med giftermålet från Stockholm och ut på landet. I 

                                                 
32 Ulla Lundqvist, Läsäventyr från när och fjärran: Tolv bokpresentationer för unga vuxna, Lund: 

Bibliotekstjänst 1994, s. 126 – 127.  
33 Merete Mazzarella Otrohetens lockelse: en bok om äktenskapet, Stockholm: Forum 1997, s. 199.  
34 Magdalena Wasilewska-Chmura ”Gun-Britt Sundströms roman ’För Lydia’ som kvinnlig dialog i manlig 

klasskiker”, i Literature as resistance and counter-culture. Papers of the 19th Study Conference of the 

International Accosiation for Scandinavian Studies, Andras Masát (red.), Budapest: Hungarian Association for 

Scandinavian Studies 1993, s. 520. 
35 Wasilewska-Chmura 1993, s. 523.  
36 Wasilewska-Chmura 1993, s. 523.  
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äktenskapet får Lydia en dotter. Även Arvid gifter sig och skaffar familj några år efter deras 

första möte, om än dock av mest praktiska skäl.  

 Tio år efter Arvid och Lydias första möte hamnar de av en slump bredvid varandra i ett 

kulturellt sammanhang när Lydia hälsar på en vän i Stockholm. Känslorna väcks åter och de 

inleder en affär. Lydia skiljer sig så småningom från sin man och lämnar då såväl man som barn 

för att åter flytta till Stockholm. Arvid är dock inte den enda mannen som Lydia träffar och 

detta gör att deras relation blir komplicerad. Förhållandet präglas av svek och att de ständigt 

sårar varandra, samtidigt som de båda längtar och känner ett ständigt begär efter den andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 Undersökning 

Nedan presenteras analysen av Den allvarsamma leken och För Lydia. Först redogör jag för 

analysen av Lydia Stille, vilken jag delat upp i två delar. Den inleds med ett avsnitt om hur 

Söderberg framställer Lydia i förhållande till traditionella och normöverskidande genusmönster 

och följs av en analys om hur Sundström skildrar sin Lydia på motsvarande vis. Därefter 

presenteras analysen av Arvid Stjärnblom, vilken är uppbyggd på samma vis som föregående.  

2.1 Lydia Stille – sekelskiftets feministiska förebild  

Lydia brukade bada ensam. Hon tyckte om det så, och denna sommaren hade hon för 

resten ingen att bada med. Och hon behövde inte vara rädd: hennes far satt där uppe 

på bergknallen och målade på sitt ”motiv från hafsbandet” och höll öga med att ingen 

obehörig kom för nära.37   

Med dessa meningar inleds Den allvarsamma leken. Redan på första sidan kommer således 

läsaren i kontakt med den då 18-åriga Lydia Stille. Och hon är naken när vi möter henne. Det 

står förvisso inte uttryckligen i texten att hon är utan badkläder men beskrivningen av henne 

låter inte läsaren tro annat, för att efter att hon har stigit upp ur vattnet lägger hon sig på en 

klippa för att låta solen torka hennes helt brunbrända kropp.38  

 Detta nakna, kvinnliga, bad menar Lundqvist ger läsaren en tydlig indikation på vilken slags 

roman läsaren kan förvänta sig.39 Bara det faktum att hon låter sin kropp bli brunbränd menar 

Lundqvist är ett mycket otidsenligt beteende.40 Idag kan dock denna nakenhet inte sägas vara 

särskilt provokativ men när romanen gavs ut, i en brytningstid mellan sexuell anständighet och 

sexuell frigörelse, var moraluppfattningen i samhället en annan.41 Ett tydligt exempel på vad en 

naken kropp kunde förorsaka under sekelskiftet är konstnären Oscar Björcks målningar i 

Operakällaren 1895. Han fick i uppdrag att pryda väggarna med sin konst och valde att måla 

ett Bacchuståg av nakna, dansande kvinnor, varpå en hätsk samhällsmoralisk debatt startade.42 

 Förutom att Lydia är naken får läsaren i samma inledande scen ytterligare en bekräftelse på 

att Lydia inte passar in i bilden av hur unga flickor vid denna tid förväntas uppföra sig. När hon 

efter badet ligger och torkar i solen funderar hon på hur skönt det är att bada i sin ensamhet. 

                                                 
37 Hjalmar Söderberg, Den allvarsamma leken, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1912, s. 5. 
38 Söderberg 1912, s. 5.  
39 Lundqvist 1994, s. 125.  
40 Lundqvist 1994, s. 130.  
41 Lundqvist 1994, s. 125.  
42 Tor Hedberg, Oscar Björck. Med ett hundratal reproduktioner i färgtryck och svarttryck, Stockholm: Albert 

Bonniers Förlag 1930, s. 146f.  
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Hon tänker att när flickor annars badar tillsammans måste de alltid skrika, skratta och föra en 

massa liv medan hon föredrar att enbart lyssna på vattnet som slår mot klipphällarna.43 

Resonemanget klargör att Lydia inte identifierar sig med andra unga flickor och att hon 

upplever att dåtidens förväntningar på hur flickor skulle uppträda i sociala sammanhang inte 

passar henne. Den kvinnliga ”fnissigheten” ligger inte i Lydias natur.  

 Den unga Lydia skildras dock inte genomgående i kontrast till dåtidens normer och ideal. I 

början av romanen är det en tämligen ambivalent Lydia vi möter. Samtidigt som hon enligt 

ovan beskrivna scenarion står i kontrast till sin samtids förväntningar på en ung kvinna är hon 

rädd för att bryta mot dåtidens sexualmoral. Under badet minns hon en kväll när Arvid ”försökt 

en djärv smekning”,44 vilken hade skrämt henne. Hon hade dock hunnit värja sig vilket fått 

Arvid att förstå att han begått en orätt handling.45 Att han som man både kan, och ger, uttryck 

för sin sexualitet samtidigt som hon som kvinna måste värna om sin blir därmed tydligt. 

 Lydia skildras också i romanens inledande skede som beroende, emotionell, sårbar och 

självuppoffrande. Adjektiv som alltså stämmer överens med Nikolajevas redogörelse av hur 

kvinnor i litteraturen brukar beskrivas.46 När Arvid och Lydia står i en berså efter att ha kysst 

varandra för de ett samtal om framtiden. När Arvid berättar om sina yrkesmässiga drömmar 

och mål uttrycker Lydia att hon är nöjd så länge hon får träffa Arvid ibland. Hon säger att hon 

tror på honom och att hon kan vänta på honom.47 Efter att de skilts åt sjunker Lydia ihop av 

lycka och trötthet samtidigt som hon kysser sin mors brudbuketthållare.48 Den unga artonåriga 

Lydia längtar sålunda efter äktenskapet och att hänge sitt liv åt den man hon älskar. Hennes 

främsta drömmar och mål innefattar att låta det egna livet stå tillbaka för att finnas till för 

mannen. Lydia är därmed beredd att ingå i beroendeställningen som kvinnan förväntas inta 

gentemot mannen.49 Här lämnar också Söderberg Lydia, han inledde romanen med att låta 

historien berättas ur hennes perspektiv för att fortsättningsvis konsekvent låta synvinkeln vara 

Arvids.  

 När romanen tar sin början skildras alltså Lydia både utifrån normbrytande och traditionella 

genusmönster, men hon kan hittills knappast sägas bryta tillräckligt mot sin tids genuskontrakt 

för att kallas för en feministisk förebild. Det är framför allt i den senare delen av verket som det 

framkommer en bild av en förändrad Lydia. Under sitt äktenskap har hon mognat och blivit en 

                                                 
43 Söderberg 1912, s. 7.  
44 Söderberg 1912, s. 6.  
45 Söderberg 1912, s. 6. 
46 Nikolajeva 2004, s. 129.  
47 Söderberg 1912, s. 16.  
48 Söderberg 1912, .s 17.  
49 Hirdman 2001, s. 88.  
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självständig kvinna och kan nu snarare beskrivas utifrån adjektiv som djärv, aktiv och 

utmanande av normer. Egenskaper som alltså motsätter sig de som Nikolajeva beskriver som 

typiskt kvinnliga.50  

 Att Lydia har genomgått en förändring uppmärksammar också Arvid under deras 

slumpmässiga och flyktiga möte i operasalongen. När han betraktar Lydia i mörkret tycktes hon 

honom ”vackrare än någonsin förr, men vacker på något farligt och ödesdigert sätt”.51 Arvids 

inre varnar för att återigen öppna upp för en relation med henne och han intalar sig själv att han 

snarast borde bege sig därifrån för att möta upp hustrun Dagmar. Men han sitter kvar.52 Utifrån 

Arvids beskrivning förstår vi att Lydia inte längre är den lilla oskuldsfulla flickan han träffade 

för tio år sedan. Något har hänt med henne, och svaret är att hon har blivit sexuellt erfaren. När 

vi senast mötte henne fick vi veta att hon fortfarande var en ”oskyldig flicka”,53 och nu när vi 

möter henne igen har hon ingått äktenskap och fått ett barn. Kontrasten mellan den gamla och 

nya Lydia är tydlig och hennes sexualitet upplevs uppenbarligen som både farlig och 

ödesmättad. Den manliga sexualiteten däremot ifrågasätts inte med liknande beskrivningar, 

trots att Arvid och hans manliga kollegor på tidningsredaktionen till och med har sexuella 

förbindelser utanför äktenskapet. Sålunda växer bilden av sekelskiftets genuskontrakt fram; 

kvinnans sexualitet är något farligt och förbjudet medan mannens sexualitet anses som högst 

naturlig och självklar. Ett genuskontrakt som Lydia dock vägrar förlika sig med eftersom hon 

strax efter deras första möte föreslår att de två ska inleda en sexuell relation med varandra.  

 Slumpens avgörande präglar i hög grad Arvid och Lydias relation, men det som sker i deras 

förhållande är mycket Lydias förtjänst. Det är hon som, när de återförenats, är den 

beslutsfattande och aktiva. När de sitter i operasalongen är det hon som inleder konversationen 

genom att fråga Arvid om han är lycklig,54 och det är hon som några dagar efter deras flyktiga 

möte tar kontakt med Arvid genom att skicka honom ett brev.55 I brevet föreslår hon att de ska 

mötas på hennes hotell innan hon reser tillbaka till Stjärnvik och sin make. Hon skriver inte 

explicit att hon har en sexuell intention med mötet men hon avslutar brevet med en uppmaning 

om att Arvid ska bränna det efter att han läst.56 Detta ger en stark indikation på att brevet är 

hemligt och att det inte bara är tal om ett vanligt kärt återseende mellan två gamla förälskade.  

 När de väl träffas på hotellet är det Lydia som ännu en gång intar en aktiv roll. På sitt finger 

                                                 
50 Nikolajeva 2004, s. 129.  
51 Söderberg 1912, s. 107.  
52 Söderberg 1912, s. 107.  
53 Söderberg 1912, s. 52.  
54 Söderberg 1912, s. 107.  
55 Söderberg 1912, s. 109f.  
56 Söderberg 1912, s. 110.  
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bär hon en smaragdring, vilken hon fått av sin make och som hon ska bära så länge hon är 

honom trogen. När Arvid undrar om hon hållit sitt löfte låter hon dock frågan hänga i luften. Så 

småningom tar hon av sig ringen och uppmanar Arvid att följa med henne upp på rummet.57 

Återigen är det påtagligt att det är en ny sorts kvinna vi möter. Förutom att vi får en indikation 

på att Lydia, liksom många av männen i verket, varit otrogen, är hon nu inte rädd för att också 

bli Arvids älskarinna. Något hon tidigare inte kunde tänka sig när Arvid frågade om hon ville 

bli hans ”lilla älskade i hemlighet”.58  

 Lydia berättar också att hon och Markus har diskuterat skilsmässa men att hon valt att stanna 

kvar. Visserligen medger hon att det är för att Markus är den som bäst kan resonera och 

debattera om frågan, men det framgår också att hon anser att det inte är en enkel sak som kvinna 

att skilja sig. Hon säger att hon väljer att stanna kvar för att Markus är pappa till hennes dotter 

men också för att det är Markus som har pengarna.59 När hon senare i romanen väljer att ta 

steget att skilja sig trotsar hon därför inte endast sin egen rädsla för att lämna man och barn. Vi 

kan här också se exempel på hur Lydia trotsar Hirdmans teori om genuskontraktet.60 Genom 

skilsmässan avsäger hon sig ansvaret för så väl hushåll som barn eftersom hon flyttar till 

Stockholm medan dottern stannar i Stjärnvik tillsammans med Markus. När hon motiverar sitt 

beslut med att ”ingen lag kan tvinga en kvinna att bo tillsammans med sin man, om hon inte 

vill”,61 menar Wasilewska-Chmura att Lydia ”tagit intryck” från den samtida 

kvinnosaksdebatten och därmed ifrågasätter de patriarkala strukturerna i samhället.62  

 Vidare menar Wasilewska-Chmura att Lydia ifrågasätter och utmanar manssamhällets 

normer när hon efter att ha blivit Arvids älskarinna ”bedrar” honom med Kaj Lidner, som är en 

kollega till Arvid. Lydia bekänner sitt handlande för Arvid i ett brev och förklarar det med att 

hon ville ”gripa in i en annan människas öde”.63 Detta tolkar Wasilewska-Chmura som att Lydia 

vill se om hon har förmågan att påverka en annan människas liv och således ställa sig i 

maktposition, som ju alltid varit förbehållet män.64 Även Mazzarella uppmärksammar att detta 

scenario tyder på att Lydia har en stark vilja och ett behov av att få vara aktiv och påverka sin 

omgivning, liksom männen i hennes närhet får göra.65 

 När Arvid får reda på att Lydia har en sexuell relation med Kaj belyser hans reaktion det 

                                                 
57 Söderberg 1912, s. 119.  
58 Söderberg 1912, s. 53.  
59 Söderberg 1912, s. 118.  
60 Hirdman 2001, s. 88.  
61 Söderberg 1912, s. 129.  
62 Wasilewska-Chmura 1993, s. 521.  
63 Söderberg 1912, s. 164.  
64 Wasilewska-Chmura 1993, s. 521.  
65 Mazzarella 1997, s. 191.  



18 

 

ojämlika samhälle som Arvid och Lydia lever inom. Efter att ha läst brevet går Arvid ut och 

kräks och sätter sig sedan för att skriva ett svar. Även om han till viss del medger att han inte 

har någon rätt att kräva Lydias trohet, så avslutar han brevet med att varna henne för att träffa 

fler män eftersom det inte passar sig för en kvinna att ha för många älskare.66 Lydia reagerar 

starkt på hans bemötande och meddelar Arvid att hon nu vill vara ensam och att han inte ska 

söka något mer hos henne.67 Flera månader går innan de träffas igen och när de väl ses är det 

än en gång Lydia som tar det sexuella initiativet.68 Återigen ser vi hur Lydia trotsar och utmanar 

såväl Hirdmans genuskontrakt som Nikolajevas schematiska uppställning om hur kvinnor i 

litteraturen brukar framställas. Lydia är stark, orädd och strävar efter att göra sig så oberoende 

som möjligt.  

 Samtidigt som ovanstående bevisar att Lydia inte sällar sig till den normativa bilden av en 

passiv och beroende kvinna är det viktigt att poängtera att hon för den skull inte saknar 

egenskaper som anses typiskt kvinnliga.69 Även om Lydia flyttar från man och barn och skaffar 

sig en egen liten lägenhet i Stockholm står hon fortfarande i beroendeställning till männen i sin 

omgivning. Det är av sin före detta make hon får pengar till att klara hyran och hon måste 

motsägelsefullt nog anpassa sig och sitt liv efter Arvid eftersom det är hon som är fri och Arvid 

som är bunden till fru och barn.  

 Att hon är den som lever ensam och har möjligheten att göra vad hon vill medan han är den 

som är bunden till familjelivet är dock intressant att dröja kvar vid. För även om hon stundtals 

är både beroende och i vissa avseenden skildras i enlighet med sin samtids traditionella 

genusmönster banar hon ny väg. Livet som hustru och mamma har Lydia lämnat till förmån för 

sin egen självständighet, trots att det är roller som länge definierat kvinnans huvudsakliga 

mening och värde. Att Lydia bara av den anledningen förtjänar titeln som sekelskiftets 

feministiska förebild torde ingen invända mot. 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Söderberg 1912, s. 167.  
67 Söderberg 1912, s. 168.  
68 Söderberg 1912, s. 180. 
69 Nikolajeva 2004, s. 129.  
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2.2 Sundströms Lydia – omvänt provokativ 

Det var en bedrövlig syn som mötte Lydia på verandan på morgonen. Bordet täckt av 

brödsmulor, glas med små skvättar kvar i. Ett låg sönderslaget på golvet, skärvor 

spridda i konjaksklibb. Flaskor på bordet, på bänken, på räcket. Ölflaskor och 

brännvinsflaskor och konjaksflaskor. Vattnet var nästan slut i köket, det skulle kanske 

räcka till kaffe men inte till disken, så det var lika bra att gå ut och hämta 

meddetsamma. Hon lyfte de två emaljhinkarna, båda i samma hand, skramlande – 

Filip och Otto kunde gärna höra att det var dags att vakna.70  

Istället för Söderbergs idylliska (om än provokativa) skildring av Lydia när hon tar ett stillsamt, 

naket bad en varm sommardag inleder Sundström på motsatt vis. Nu får vi möta Lydia när hon 

plockar undan klibbiga och sönderslagna glas bland de smutsiga spillrorna av gårdagens fest. 

Kanske är det heller ingen slump att Sundström valde just denna öppningsscen för sin roman. 

Nu ska det förflutna städas undan för att historien ska kunna berättas på nytt, för Lydias skull.  

 I För Lydia får vi möta Lydia Stille i en helt annan tidshistorisk kuliss än den Söderberg 

målar upp i Den allvarsamma leken. Här får vi lära känna Lydia med bland annat mordet på 

president Kennedy, studentrevolutionen, Pragvåren, månlandningen och Vietnamkriget i 

bakgrunden. Liksom Söderberg har alltså Sundström tagit fasta vid viktiga historiska händelser 

och låtit dessa rama in historien. Att Sundströms Lydia lever och verkar under helt andra 

förutsättningar och villkor än Söderbergs Lydia är därmed svårt att undgå. Bara det faktum att 

Lydia nu fått rösträtt visar att situationen för kvinnor har förändrats.  

 De tidshistoriska speglingarna får läsaren dock inte ta del av i romanens inledande skede. 

Lydia är nämligen inte förmögen att ta in sin omvärld då. Hon är för uppslukad av sina tankar 

och drömmar om Arvid. Liksom Lydia i Den allvarsamma leken skildras som ung, skildrar 

också Sundström en artonårig flicka som längtar och trånar efter den man som hon är förälskad 

i. Men nu när berättaren utgår från Lydias perspektiv verkar hon i det närmaste besatt. Hon 

ägnar minuter, timmar och dagar åt att tänka på och dagdrömma om Arvid. Hon testar att sätta 

ihop sitt förnamn med hans efternamn för att höra hur det skulle låta om de vore gifta.71 Hon 

letar upp skolan han ska vikariera i till hösten för att se hans schema och i vilka lokaler han ska 

vistas.72 Hon har också som heltidssysselsättning att sitta och vänta på brevbäraren för att se 

om han kanske möjligtvis någon dag har ett litet vitt brev adresserat till henne från Arvid.73 

Sålunda skildras också Sundströms unga Lydia med de typiskt kvinnliga egenskaperna; 

beroende, känslosam och sårbar.74  

                                                 
70 Sundström 1973, s. 9.  
71 Sundström 1973, s. 15.  
72 Sundström 1973, s. 16f.  
73 Sundström 1973, s. 19f.  
74 Nikolajeva 2004, s. 129.  
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 Wasilewska-Chmura påpekar att Lydias oförmåga att ta in den ”stora” världen in i sin ”lilla” 

befäster bilden av att kvinnor oftare fokuserar på den intima och mer hanterliga världen medan 

männen ägnar sig åt att definiera och försöka skapa sig förståelse i ett större sammanhang. Hon 

menar att kontrasten till Den allvarsamma leken således är påtaglig eftersom Arvid som arbetar 

som journalist både gärna och ofta diskuterar de historiska händelser som verket omges av.75  

 När Lydia sedan gifter sig med Markus Roslin verkar heller inget förändras. Lydia förefaller 

vara både obildad och ointresserad av sådant som rör omvärlden. När de efter giftermålet åker 

på smekmånad tröttnar hon på att sitta och lyssna på ”lärda samtal”76 och chockeras av 

Eiffeltornets fulhet. ”Det var ju brunt!”77  

 Det är inte förrän vänskapen med Ester Roslin (Markus Roslins kusin) fördjupas som Lydia 

börjar ifrågasätta och göra uppror mot den ”lilla” världen hon lever i, där hon allt som oftast 

också benämns som ”lilla fru Roslin”.78 Ester Roslin är också den enda karaktär som Sundström 

själv fått skapa eftersom Söderberg bara nämner hennes namn i Den allvarsamma leken. I För 

Lydia spelar hon däremot en mycket central roll. Ester intresserar sig för omvärlden, politiken 

och de samtida historiska händelserna. Hon deltar i demonstrationer och funderar över 

existentiella frågor. I henne får Lydia en kvinnlig vän som hon kan föra diskussioner om 

omvärlden med, liksom Arvid gör med sina manliga vänner i Den allvarsamma leken. Tack 

vare Ester kan en bild av Lydia som intellektuell, intresserad, påläst och ifrågasättande 

successivt växa fram, vilket Lundqvist menar stämmer väl överens med sextio- och sjuttiotalens 

medvetna och intellektuella människa.79 

 Det är bland annat också i samtalen med Ester som Lydia förklarar varför hon väljer att gifta 

sig med Markus Roslin, en man som är betydligt äldre än hon själv och som dessutom är hennes 

avlidne pappas vän. Innan bröllopet har ägt rum säger Lydia själv att hon behöver trygghet, och 

för att få den behöver hon Markus,80 men hennes val förefaller både svårt att förstå och tämligen 

omodernt. Delvis för att hon redan före giftermålet vet att det är ett kärlekslöst förhållande de 

har,81 men inte minst med tanke på de samtida samhälleliga förändringarna, som ju gjorde det 

enklare för kvinnor att försörja sig själva och därmed öka sin självständighet.82 Mot denna 

bakgrund känns Lydias motivering till giftermålet inte särskilt övertygande. I efterhand 
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konstaterar hon dock bittert att äktenskapet inte alls blev som hon hade tänkt sig. Den lycka hon 

trodde hon skulle finna i att vara en god hustru till sin make och mamma till det barn hon länge 

längtat efter fann hon inte. Hon säger också att ända sedan barnet föddes har Markus ”haft bättre 

hand med flickan”.83 Det är alltså först nu Lydia skildras som normöverskridande. Hon som 

kvinna finner det inte tillfredställande att bara var hemma för att ta hand om hushåll och barn, 

vilket hon ju enligt traditionella könsmönster borde göra.84 Att släktingarna vid en skilsmässa 

”skulle anse att hon var en onaturlig mor om hon inte krävde att få behålla barnet utan hänsyn 

till något annat”85 visar också på normen om att en kvinnas högsta lycka är att få vara mamma.  

En norm Lydia således inte faller inom eftersom hon senare väljer att flytta ifrån barnet. När 

dottern blivit äldre och åker för att hälsa på Lydia i Stockholm efter skilsmässan märks det 

tydligt att kontakten mellan dem heller inte har förbättrats. Under dotterns vistelse upptäcker 

Lydia förskräckt att Marianne både fått bröst och börjat menstruera.86 

 Att Lydia däremot aldrig skaffar sig ett riktigt arbete efter att hon åter flyttat till Stockholm, 

trots att hon saknar pengar,87 förefaller märkligt och tämligen gammeldags. Särskilt med tanke 

på att det under 60–70-talen blev en mer jämställd arbetsmarknad som kvinnan inte enbart 

välkomnades i, utan som hon också förväntades att delta i.88 Återigen skildras således 

Sundströms Lydia som omodern och i motsats till sin samtids normer.  

 Liksom Lydia i Den allvarsamma leken är den initiativtagande och aktiva i förhållande till 

Arvid är också Sundströms Lydia det, och konstigt vore väl annars eftersom Sundström valt att 

följa Söderbergs historia till punkt och pricka. Att det skett ett perspektivbyte innebär dock en 

väsentlig skillnad i skildringen av Lydia. I Söderbergs roman framstår Lydia som djärv, modig 

och utmanande men när hon i Sundströms roman sätts i centrum övertar hon Arvids roll som 

den ängsliga och oroliga. Frågande och undrande möter hon världen. Besluten hon tar funderar 

hon länge på, hon vänder och vrider på möjliga problem och blottar sitt innersta på ett sätt vi 

aldrig får se i Den allvarsamma leken. När vi lär känna henne på djupet och när det är hon och 

hennes liv som står i fokus framstår hon inte längre som lika provocerande och rättfram; Hennes 

hjärta dunkar hårt när hon efter tio år möter Arvid i en biosalong.89 Darrande och nervös slår 

hon hans nummer för att stämma träff på hennes hotell efter att det setts på bion.90 Rollen hon 
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så småningom får i Arvids liv, älskarinnan, är hon inte nöjd med och hon känner en obotlig 

svartsjuka gentemot hans hustru Dagmar. Hon undrar om hon verkligen gjorde rätt i att flytta 

till stan för att göra sig fri och oberoende.91 Och när Arvid till sist väljer att resa utomlands blir 

hon förtvivlad och är inte alls lika oberörd som hennes föregångare verkade.92  

 Det nämndes ovan att Sundström ramar in sin historia med tidstypiska händelser och att detta 

gör det svårt för läsaren att undgå att det är i en annan tid än Söderbergs sekelskifte som För 

Lydia utspelar sig. Ibland är det dock svårt att inte missta Lydia för en kvinna som levde under 

sekelskiftet. Hon verkar stundtals än mer inbunden vid normer och traditionella genusmönster 

än sin föregångare och ibland upplevs hon till och med så återhållsam att hon till och med i sin 

egen samtid upplevs omodern. Lydia vägrar exempelvis att ha sex med sin man före 

äktenskapet, vilket också Markus påpekar som en gammalmodig inställning eftersom ”det inte 

är en halv brud om året som är oskuld numera”.93 Men kanske är det också häri som Sundström 

valt att lägga sin provokation. I en tid då Lydia skulle kunna ta plats, skaffa sig ett ordentligt 

arbete och göra sig än mer oberoende än den Lydia vi möter hos Söderberg är hon mer försiktig, 

trevande och ängslig.  

2.3 Arvid Stjärnblom – den normativa manlighetens motsats 

När Arvid Stjärnblom presenteras i Den allvarsamma leken är han berusad. Han befinner sig 

på en fest hos Lydias pappa tillsammans med några andra manliga vänner. De dricker och 

sjunger sånger. Efter ett tag smyger sig Arvid därifrån för att möta upp Lydia. Undangömda i 

en berså kysser de varandra. Efter kyssen frågar Arvid om Lydia bryr sig något om honom men 

hennes svar uteblir. Efter att de pratat förtroligt med varandra avslutas samtalet med att Lydia 

frågar om de två skulle kunna göra sig en värld bara för sig själva.94 Arvid svarar ”halvt borta 

och förströdd”95 att de ”väl kan försöka”.96  

 Scenariot säger mycket om Arvids person och det som kommer prägla hela deras relation. 

Först vill han säkerställa att han betyder något för Lydia, men så fort hon visar sin tillgivenhet 

blir han ointresserad och svarar förstrött att de väl kan försöka. Holmbäck skriver också att det 

generellt är en mycket pessimistisk syn på kärlek som Söderberg förmedlar i sitt verk, och att 
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det är ”sällan som de båda älskar samtidigt”.97  

 Arvids ovilja att binda sig bevisas återigen när de skilts åt och Arvid sitter i en eka på väg 

bort från festen: 

Kandidat Stjärnblom satt med slutna ögon och rodde sin vänsteråra. Han tänkte på 

något som Lydia hade sagt till honom i bersån. Hon hade sagt: Jag tror på dig. Ja, 

herregud, det var ju mycket bra! Mycket glädjande och bra – om det bara hade stannat 

vid det… Men så hade hon ju sagt: jag kan vänta. Och det var inte bra – inte bra! Jag 

tål inte den tanken att någon går och väntar på mig. Att någon går och väntar sig något 

av mig. Skall jag ha den tanken ständigt över mig, då – blir det aldrig något av mig…98  

Om Arvids beteende skriver Lundqvist att ”leva en smula, det vill Arvid Stjärnblom, men inte 

lova. Honom ska det bli något av, det är viktigare”.99  

 Samtidigt är det tydligt att Arvid håller mycket av Lydia eftersom ”det sällan gick en timme 

av dygnets vakna stunder utan att hon då eller då steg upp i hans tanke”100 och Arvid själv 

förstår att det om något ju måste vara kärleken.101 Men trots att Arvid faktiskt inser att han har 

starka känslor för Lydia gör han inget åt det. Nej, han tycker det är bäst ”att låta slumpen 

råda”.102 Hans resonemang låter tämligen motsägelsefullt. Eftersom han med säkerhet vet att 

känslorna är besvarade borde han rimligtvis ta initiativet till att söka upp henne efter sommaren. 

Kanske allra helst för att han ju är man och därmed enligt alla vedertagna sociala regler borde 

vara den initiativtagande.103 

 Det blir dock enklare att förstå Arvid om hans tankegångar sätts i ett tidshistoriskt perspektiv. 

Samtidigt som han på grund av sitt kön förväntas vara aktiv och initiativtagande har han som 

man, enligt sin samtids genuskontrakt, skyldighet att kunna försörja kvinnan han inleder en 

relation med.104 Men Arvid är ju ännu ung, 22 år, och har därför inte hunnit skaffa sig en 

framgångsrik karriär. Han ska snart påbörja sitt provår som lärare efter att han avslutat sina 

studier, men hinner knappt börja provåret innan han får arbete som korrekturläsare och volontär 

på Nationalbladet, en stor dagstidning. Att Arvid som nyanställd och dessutom som delvis 

volontärarbetare ska kunna försörja fler än sig själv är en orimlighet. 

 Arvid själv tänker att han har två val gällande Lydia. Att antingen gifta sig med henne, vilket 

han själv dömer ut, troligtvis med ovanstående problematik i bakhuvudet. Eller så kan han 

förföra henne,105 men här kommer samtidens sexualmoral istället i vägen. Arvid vågar knappt 
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tänka tanken för ”om han lyckades, skulle han ju mista all aktning för henne. Och om det 

misslyckades, skulle han mista den sista smulan av aktning för sig själv”.106 Arvids tankebanor 

belyser det dubbelmoraliska dilemmat kopplat till sexualitet och att såväl män som kvinnor 

påverkades av detta. Utifrån denna bakgrund förefaller det mer förståeligt att Arvid låter 

relationen med Lydia bero. 

 När Lydia vid ett senare tillfälle befinner sig på Nationalbladet för att söka ett arbete efter 

sin pappas bortgång tar dock Arvid mod till sig för att fråga om inte Lydia vill blir hans ”lilla 

älskade i hemlighet”.107 Arvids osäkerhet och ambivalens till hur han ska förhålla sig till Lydia, 

till kvinnan, visar prov på brytningstiden mellan den höga sexualmoralen och den sexuella 

frigörelsen under tidigt 1900-tal.108 Lydias hastigt viskande svar i hans öra ger ytterligare en 

indikation på samtidens sakta men säkert förändrade syn på sexualitet – ”Jag vill. Men jag törs 

inte”.109 

 En tid efter deras möte på tidningen får Arvid syn på Lydias förlovningsannons i tidningen. 

Detta får Arvid att minnas tillbaka den gången i bersån när hon erbjudit sig att vänta på honom 

och han inser att han just fått precis som han ville ha det. Det är ingen som längre väntar på 

honom. När han kommer till insikt om detta kastar han sig gråtande ner i en soffa.110 Återigen 

bevisas att Arvid endast vill ha Lydia när hon inte längre finns tillgänglig för honom.

 Att Arvid är en person som fler än en gång brister ut i gråt för att få utlopp för sina känslor 

visar att han inte sällar sig till den stereotypa bilden av män och manlighet. Enligt Nikolajeva 

formas den stereotypa manligheten av att män i litteraturen bland annat beskrivs som starka, 

våldsamma, känslokalla, aggressiva, självständiga och aktiva.111 Ingen av dessa egenskaper kan 

Arvid sägas besitta. Förvisso säger han vid ett tillfälle att han ”har ett starkt och oeftergivligt 

behov av ensamhet”112 och att han inte tror att han ”passar för äktenskap och familjeliv”.113 

Uttalandet skulle kunna tolkas som ett tecken på självständighet men när Arvid sedan ändå 

ingår äktenskap med Dagmar och heller inte är förmögen att själv ta initiativ till skilsmässa 

visar uttalandet snarare prov på det motsatta.  

 I Arvids liv är det istället kvinnorna som är aktiva och tar kommandot. Såväl Lydia som 

Dagmar har stor inverkan på hur hans liv formar sig. Giftermålet med Dagmar blir han mer 
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eller mindre lurad in i,114 och vad gäller Lydia är det, som tidigare nämnts, hon som tar de 

avgörande initiativen i deras relation. Arvid är till och med så oförmögen att fatta egna beslut 

att han efter en invit från Lydia singlar slant om han ska gå till hennes hotell eller inte. När 

slumpen för tredje gången avgör att han ska avstå går han till slut av egen vilja.115 Till och med 

Arvids skilsmässa sker tack vare Lydia. Efter att Dagmar råkat se ett av Lydias brev tar Arvid 

till slut mod till sig för att göra slut på sitt olyckliga äktenskap.116  

 När Arvid väl tar ett initiativ gör han det när det redan är försent. Efter att det framkommit 

att Lydia inte bara träffat en utan två män vid sidan av Arvid säger han: 

Lilla Lydia. Jag skall resa härifrån om kort tid, och jag blir mycket länge borta. Och i 

går, när jag satt på Anglais efter min ensamma middag, var jag fullt och fast bestämd 

på att be dig följa mig – nu och alltid. Men det har ju fallit ner ett stycke av månen 

sedan dess.117  

Om detta säger Mazzarella att ”läsaren behöver inte vara cyniskt lagd för att slås av tanken att 

Arvid säger detta först nu uttryckligen därför att det är för sent och han följaktligen inte längre 

behöver genomföra det”.118 Någon dag efter uttalandet mottar Arvid ett brev från Lydia i vilket 

hon skriver: ”För min skull må du gärna behålla din hustru. Jag har gjort mitt val”.119 Enligt 

Mazzarella är det tydligt att Lydia skriver detta i ett sista försök att rädda sin egen stolthet 

eftersom hon precis innan Arvid deklarerat sin resa, en gång för alla erkänt att hon vill gifta sig 

med honom.120 När Arvid har läst färdigt brevet hörs från en grannes öppna fönster tonerna av 

psalmen Närmare Gud till dig spelas. En psalm som brukar förknippas med Titanics 

förlisning,121 men som nu får symbolisera Arvids egen undergång.   

 Trots att kvinnan på många vis definierar och formar Arvids liv är det männen som får ta en 

stor fysisk plats i hans liv. Verket präglas i hög grad av den manliga vänskapen eftersom Arvid 

ofta sitter tillsammans med sina manliga vänner och samtalar om världen, politiken och arbetet. 

Strindberg, Dreyfusaffären, Oscar II:s död och Titanics undergång är ett par exempel av de 

historiska händelser som diskuteras i verket. Samtal som kvinnor varken deltar eller ens verkar 

intresserade av att delta i. Att kvinnan och hennes angelägenheter heller inte anses särskilt 

intressanta eller viktiga tydliggörs när rösträtten förs på tal. Lika snabbt som frågan om den 
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ställs, lika snabbt lämnas den, obesvarad.122    

 I de manliga samtalen beskrivs kvinnan heller inte i en särskilt positiv bemärkelse. På sin 

dödsbädd säger Arvids pappa att han är rädd för att Arvid är ”svag mot kvinnor”123 och att detta 

inte alls behöver dra skam över honom men ”att det lätt kan dra honom nedåt. Bryta sönder 

hans bana och stänga hans väg”.124 Vid ett annat tillfälle säger kollegan Markel: ”Akta dig! Förr 

i världen var det mannen som sökte sig en kvinna. Det är gammalmodigt nu; nu är det kvinnan 

som söker sig en man. Och hon skyr inga medel!”125  Sålunda blir Arvid av sin närmsta, 

manliga, omgivning presenterad en syn på kvinnan som ett skrämmande, nästan farligt väsen, 

vilket han borde akta sig för. Arvid själv definierar kvinnan utifrån två typer:  

[…] en Dagmar som narrar sig till en man och sedan slår sig till ro med det vunna 

bytet eller en Lydia som lockar till sig den ena mannen efter den andra och aldrig slår 

sig till ro förrän ålderdomen eller döden sätter punkt för trafiken.126  

I Arvids värld utgör kvinnan således ett hot samtidigt som hans bild av henne är tämligen statisk. 

För den moderna läsaren kan därmed Arvids och hans manliga vänners kvinnosyn anses vara 

både förlegad och förkastlig. Då är det dock viktigt att komma ihåg att än idag anses kvinnan 

och hennes rättigheter och jämställdhet med mannen, men inte minst hennes kropp, som ett 

kontroversiellt ämne eftersom debatter i ämnet ständigt blossar upp. Av den anledningen kan 

det återigen finnas anledning att försöka sätta in Arvids förhållningssätt i ett historiskt 

perspektiv. Under sekelskiftet höll kvinnans roll på att drastiskt förändras, såväl i samhället som 

i relationen till mannen, och utifrån verket blir det tydligt att denna förändring skapar både oro 

och osäkerhet. Precis som förhandlingarna om kvinnan och kvinnorollen i dagens samhälle gör.  

2.4 Sundströms Arvid – ett mysterium 

När För Lydia inleds möts vi av Lydia som städar undan efter gårdagens stökiga tillställning. 

Gästerna, och däribland Arvid Stjärnblom, har dock redan hunnit lämna familjens Stilles hem 

och sålunda är det inte förrän Lydia långt senare träffar Arvid som han fysiskt får göra entré i 

romanen. Innan dess är det främst i Lydias tankar om honom som han lever. Att Arvid skiljer 

sig från andra män klargörs dock redan på första sidan när Lydia tänker tillbaka på gårdagens 

festligheter:  
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Han drack inte så mycket som de andra, det var bra. Han pratade inte så mycket heller. 

Men han tänkte nog desto mer, säkert tänkte han väldigt mycket när han satt så där 

som i går kväll och såg på dem som diskuterade.127 

Bilden stämmer väl överens med den som ges i Den allvarsamma leken eftersom Arvid även 

där, som ovan har nämnts, skildras som olik andra män. Att Arvid är en osäker ung man kan 

också skönjas när Lydia funderar på varför han bara skrattar eller inte verkar höra på när hon 

säger att han är begåvad.128 Mer än detta förtäljs inte om Arvid utom att läsaren mellan raderna 

möjligtvis skulle kunna tolka honom som blyg, nonchalant eller enbart ointresserad eftersom 

Lydia aldrig får det brev hon ständigt går och väntar på.129 

 Att han verkar vara både ointresserad och nonchalant visar sig dock när Lydia av en slump 

råkar se honom under en konsert några veckor efter att de kyssts i bersån. Den enda 

igenkännande gesten hon får är en ”avmätt nick”,130 vilket i sin tur gör Lydia förtvivlad eftersom 

hon till och med fick uppfattningen att han först inte ens hade känt igen henne.131  

 De träffas kort därpå igen när de råkar stöta in i varandra på Arvids arbete. Lydia är nämligen 

inte där för att träffa Arvid utan för att lämna in en annons om ett våningsbyte efter sin pappas 

död. Detta leder dock till att Arvid och Lydia återförenas i en lång kyss och senare uppmanar 

Arvid att Lydia ska följa med honom hem. Lydia uppmärksammar hans ivrighet men avböjer 

eftersom hon fått indikationer på att han inte har seriösa intentioner med att återuppta 

relationen.132 Arvid hör sedan aldrig av sig igen, ”inte ens till examensdagen”133 tänker Lydia, 

och så går tio år och Lydia ägnar Arvid knappt en tanke.  

 I romanens inledning är bilden av Arvid sålunda tämligen fragmentarisk och för Lydia förblir 

hans känsloliv ett mysterium. Om detta skriver Lundqvist att ”hur likgiltig, eller skygg, eller 

oföretagsam, eller upptagen av annat han i själv verket är, det vet inte Lydia […] och därmed 

inte läsaren heller”.134 Detta innebär att sett ur Lydias perspektiv framstår Arvid som en 

tämligen känslokall person, vilket Nikolajeva hävdar är en typisk manlig egenskap.135  

 Mötet som hos Söderberg skedde i en operasalong har Sundström tidsenligt bytt ut till en 

biosalong. Samtalet förlöper dock på samma vis som det gjorde för lite drygt 60 år sedan. Lydia 

frågar om Arvid är lycklig men han hinner inte mer än svara ”att ingen människa är väl 
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lycklig”136 innan samtalet avbryts. Återigen är informationen både Lydia och läsaren får av 

Arvid knapphändig. Men att filmen de just sett har titeln ”The Tragedy of a man who Couldn’t 

Make up his Mind”137 är nog ingen slump från Sundströms sida.  

 När de efter det flyktiga mötet på bion återupptar relationen avslöjar Arvid att Lydia är och 

alltid kommer vara den enda han bryr sig om.138 Uttalandet menar Lundqvist har ”en ännu 

starkare klang av osanning än den äldre Arvids”,139 eftersom ”ingenting i Sundströms roman 

tyder på annat än att Lydia varit en obetydlig episod i hans ungdom”.140 Att Arvid i ögonblicket 

efter insinuerar att han vill inleda en sexuell relation med Lydia,141 och att det sedan 

framkommer att han inte har för avsikt att skilja sig från sin fru,142 gör att hans ord förefaller än 

mer osanna. Arvid vill bara ha Lydia i säng.  

 Ovan nämndes att det är viktigt att sätta Söderbergs skildring av Arvid i ett tidshistoriskt 

perspektiv för att förstå honom bättre. Detta gäller också för Sundströms Arvid, eftersom hans 

samtid ger läsaren en upplysning om honom som person. Söderbergs Arvid tvingas på grund 

av sin tids genuskontrakt att avstå från att inleda en relation med Lydia trots att han tycker 

mycket om henne. För Sundströms Arvid finns inte några sådan yttre omständigheter som 

hindrar honom från att bli tillsammans eller gifta sig med Lydia. Snarare tvärtom, eftersom det 

under hans tid snarare ansågs som skamligt om han som man skulle stå som ensam försörjare.143 

Sålunda blir detta ytterligare en indikation på att Sundströms Arvid inte är ute efter annat än att 

inleda en sexuell relation med Lydia.  

 Hos Sundström skildras Arvid även i fortsättningen som tämligen egoistisk. När han för 

första gången talar om skilsmässa ursäktar han sig med att det för tillfället är omöjligt eftersom 

hans svärfar just gått i konkurs, och att det därför skulle se illa ut.144 Lydia konstaterar också 

bittert: ”När hans hemförhållanden tillät det fick hon träffa honom, när han var upptagen med 

familjen inte.”145 Förvisso kan det te sig självklart att tiderna de kan ses är avhängiga Arvid 

eftersom det är han som är bunden och hon fri. Arvids reaktion när han får reda på att Lydia har 

träffat andra män belyser dock hans egocentriska, men också gammalmodiga sida. Liksom sin 

föregångare fördömer han henne och varnar henne för att ”fortsätta avverka karlar i den där 
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takten”.146 Skillnaden är att Arvid inte längre lever i en tid då sexualmoralen präglade samhället, 

snarare tvärtom. Under 60–70-talen kom den andra vågens feminism som innebar en spridning 

av budskapet att kvinnans sexualitet ska vara jämlik mannens.147  

 Utifrån ovanstående framkommer en bild av att Arvid är nöjd så länge Lydia står i 

beroendeställning till honom, men när hon gör sig en egen värld utanför deras blir han svartsjuk 

och fördömer hennes beteende. Sundströms Arvid lever sålunda inte med sin samtid utan skulle 

snarare passa bättre i Söderbergs sekelskifte.  
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3 Sammanfattande diskussion 

Det skiljer ungefär ett halvt århundrade mellan Den allvarsamma leken och För Lydia. Detta 

har i denna studie visats haft stor betydelse för skildringarna av huvudkaraktärerna Arvid 

Stjärnblom och Lydia Stille ur ett genusperspektiv. Att det skett ett perspektivskifte, från 

mannens i Den allvarsamma leken till kvinnans i För Lydia har också visats vara avgörande för 

uppfattningen av karaktärerna.  

 Vad gäller Den allvarsamma leken och Lydia Stille indikeras redan i inledningen vilken 

slags kvinna Lydia är, eller åtminstone kommer att bli. För även om hon i romanens inledande 

skede badar naken, vilket under sekelskiftet var en högst provokativ handling, är det först långt 

senare i romanen hon utmanar sin samtids traditionella kvinnoroll. Som ung skildras hon 

snarare i enlighet med sekelskiftets genuskontrakt: Hon är rädd för att ge uttryck för sin 

sexualitet innan äktenskapet och hon sätter mannen och hans behov främst och är därmed 

beredd att hänge sitt liv åt den man hon älskar. När hon blivit äldre och hunnit ingå både 

äktenskap och blivit mamma är det en förändrad Lydia Arvid möter. Det är nu Lydia som tar 

initiativen, inte minst de sexuella. Att hon dessutom flyttat från såväl man som barn för att 

skapa sig ett liv av oberoende och frihet innebär att hon utan tvekan kan sägas vara sekelskiftets 

feministiska förebild.  

 Sundströms version av Lydia är betydligt mer försiktig, ängslig och osäker än sin 

föregångare. Många gånger upplevs hon till och med som omodern för sin egen samtid. När 

Lydia och hennes liv står i fokus verkar hennes handlingar heller inte lika självklara som de gör 

i Den allvarsamma leken. Eftersom läsaren nu får tillgång till hennes tankar förstår vi att hon 

lider många kval, till exempel när hon till slut bestämmer sig för att skilja sig och flytta från 

dottern.       

 Trots denna skillnad finns det många likheter mellan Söderbergs och Sundströms Lydia. 

Liksom Söderbergs Lydia genomgår en förändring från romanens början till slut gör också 

Sundströms Lydia det. Inledningsvis beskrivs Lydia nästan som besatt av Arvid, och hon ägnar 

sina dagar till att enbart tänka och drömma om honom. I sin besatthet blir hon också oförmögen 

att ta in vad som händer runt omkring henne, vilket Wasilewska-Chmura menar är ett typiskt 

kvinnligt beteende.148 Tack vare vännen Ester Roslin börjar hon dock intressera sig allt mer för 

sådant som rör hennes omvärld och häri blir Sundströms polemik mot Söderberg tydlig. För 

samtidigt som Sundströms Lydia på grund av sina ibland förlegade idéer skulle passa bättre in 
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i Söderbergs sekelskifte än i sin egen samtid, framstår hon som desto mer frågande, sökande 

och intellektuell än hon gör i Den allvarsamma leken. Det är sålunda inte otänkbart att 

Sundström vill visa att kvinnan är långt mer komplicerad än hon framställs av Söderberg. 

Kvinnan är lika dynamisk, ombytlig och frågande inför sin omvärld som mannen är och kan 

därför omöjligt kategoriseras som antingen det ena eller det andra. Eller som Arvid själv säger, 

som en Lydia eller en Dagmar.    

 Vad gäller Arvid i Den allvarsamma leken skildras han inte som normöverskridande för det 

han gör utan snarare för det han inte gör. Arvid låter hela sitt liv formas av slumpen men också 

av kvinnorna i sin närhet. Hans passivitet står sålunda i stark kontrast till den normativa bilden 

av den aktiva mannen.149 Det har dock visats vara viktigt att inse under vilka förutsättningar 

han som man levde för att bättre kunna förstå honom. Eftersom läsaren får ta del av hans tankar 

och sålunda vet hur mycket han faktiskt håller av Lydia, kan det till en början te sig obegripligt 

att han inte tar fler initiativ till att inleda en relation med henne. Hans handlande, eller snarare 

bristen på det, förefaller dock mer förståeligt om hans samtids genuskontrakt tas i beaktning. 

Mannen förväntades under denna tid att försörja kvinnan vilket i Arvids fall är en omöjlighet. 

Trots att Arvid generellt tar få initiativ, i relationen till Lydia men också i andra sammanhang i 

livet, är det dock tydligt att han liksom Lydia genomgår en förändring från romanens början till 

slut. Ju längre romanen skrider desto mer passiv blir Arvid. Att Lydia och Arvid sålunda byter 

roller med varandra kan vara Söderbergs sätt att illustrera den samtida samhällsförändringen 

vad gäller omförhandlingarna av genuskontraktet mellan män och kvinnor. 

 Även i För Lydia skildras Arvid som passiv, men eftersom perspektivet är Lydias får varken 

Lydia eller läsaren tillgång till hans tankar, vilket innebär att hans passivitet gör att han upplevs 

som tämligen känslokall. En egenskap som stämmer väl överens med hur den normativa 

mannen brukar beskrivas,150 men som blir en stark kontrast till Söderbergs Arvid som tvärtemot 

skildras som mycket känslosam.     

 Ytterligare en stor skillnad mellan Söderbergs och Sundströms Arvid har att göra med 

förhållandet mellan kärlek och ekonomi. Något som har en avgörande betydelse för Söderbergs 

historia om Arvid och Lydia men som hos Sundström inte spelar samma roll. Sundströms Arvid 

har inga yttre omständigheter att skylla på angående att han aldrig hör av sig efter sommaren, 

medan Söderbergs Arvid har en högst legitim anledning till detta. Samtiden är sålunda högst 

central för uppfattningen av Arvid hos både Söderberg och Sundström, men på helt olika vis. 

 Sundströms samtid spelar ännu en avgörande roll för hur Arvid skildras i förhållande till 
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traditionella och normbrytande genusmönster. När han likt den äldre Arvid svartsjukt förmanar 

Lydia för att hon haft andra älskare utöver honom själv sällar han sig inte till sin samtids 

moderna syn på kvinnan och hennes sexualitet. Han utmanar förvisso 60–70-talens normativa 

mansroll, men inte för att han är före sin tid utan för att han ligger långt efter den. 

 I uppsatsens inledning återgavs ett citat från Söderbergs Förvandlingens ring, vilket belyser 

att det finns en skillnad i hur män och kvinnor uppfattar sin omvärld. Efter att ha läst både Den 

allvarsamma leken och För Lydia kan man dock ställa sig frågan om könstillhörigheten 

verkligen har så stor betydelse som citatet indikerar. Söderbergs Arvid och Sundströms Lydia 

är i ett avseende väldigt lika varandra. De båda bemöter sin omvärld ängsligt och skildras med 

en undrande osäkerhet över de val de gör, trots att de inte är av samma kön.  
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