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1. Inledning 
 

Under en kurs i religion läste jag en artikel skriven av Johanna Gustafsson om mäns och 

kvinnors framställning i kristen rådgivningslitteratur. Exemplen i artikeln på framställningen 

av könen och deras sexualitet både berörde och upprörde mig och jag kände att jag var 

tvungen att läsa dessa böcker från 1948. Det som intresserade mig mest var Gustafssons 

antydningar om att Sverige fortfarande visar tendenser till att ha denna mans- och kvinnosyn 

som litteraturen förmedlande. En av de uppfattningar som Gustavsson menar lever kvar idag, 

är uppfattningen att kvinnan bär ansvaret för både sin egen och mannens sexualitet under alla 

omständigheter.1 Med det menas att hon måste ta ansvar för sina egna handlingar samt 

förebygga mannens. 

 En av anledningarna till produktionen av rådgivningslitteraturen var att man såg 

hur samhällets förändringar lett till upplösning av normerna kring samlevnad. Några av 

fienderna ansågs vara filmen, dansbanorna, spriten och den allmänna tidsandan.2 I rådgiv-

ningslitteraturen förekommer därför en hel del förmaningar till båda könen, men det intres-

santa är att de ofta skiljer sig åt beroende på vilket kön man vänder sig till. Jag tycker reso-

nemanget i böckerna förstärker, med sin syn på kön, den av traditionen grundade uppfattning-

en om vilka våra könsroller är. 

 Den traditionella bilden av könsrollerna anses av genusforskare som Lisbeth 

Mikaelsson och Ingvild Saelid Gilhus ha kommit från bl.a. myter och framförallt syndafallet, 

vilket har varit ödesdigert för kvinnan och synen på henne. Enligt myten skapades kvinnan 

som ett botemedel mot urmänniskans ensamhet. Denna berättelse gör mannen till den primära 

människan eftersom han skapades först och för att han är kvinnans kroppsliga utgångspunkt, 

men också för att hans behov förklarar kvinnans tillblivelse.3 Hon ska uppfylla hans behov. 

Saelid Gilhus och Mikaelsson menar att syndafallet och den västerländska kyrkans tolkning 

av historien har rättfärdigat vår kulturs kvinnoförakt. Föreställningen om kvinnan som erotisk 

förförerska, som djävulens sammansvurna, som intellektuellt och moraliskt underlägsen i 

relation till mannen, har grundats på den här myten menar de.4 Även Kunin skriver med 

utgångspunkt ur June O´Connor: ”As critics since nineteenth century have pointed out, 

                                                 
1 Johanna Gustafsson, Listiga kvinnor och driftsdrivna män. Sexualitet och kön under 1940-50-talen i kyrklig 

kontext, i ”Stigma, status och strategier”, Raudvere, Catharina (red.) (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 143. 
2 Gustafsson 2002, s.127. 
3 Mikaelsson, Lisbeth, Saelid-Gilhus, Ingvild, Nya perspektiv på religion (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 

227. 
4 Mikaelsson, Saelid-Gilhus 2003, s. 236. 
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biblical images of women, for example, Eve, have created a very negative attitude towards 

women, associating them with sin.”5 

David Tjeder, genusforskare och feminist vid Stockholms universitet, anser att 

vi fortfarande dömer våldtäktsrättegångar efter dessa könsroller idag. Han menar att grupp-

våldtäkter inte förklaras med maktbehov eller en förvriden kvinnosyn, utan med att pojkar har 

en fruktansvärt pockande sexdrift, vilket rättfärdigar det de gör som något naturligt. Han 

menar också att kvinnorna fortfarande får ta ansvaret för mannens sexualitet genom att 

rättegångarna fortfarande fokuserar på vilka kläder kvinnan haft på sig och om hon druckit 

o.s.v.6 Tjeder, Mikaelsson och Saelid Gilhus menar att vi uppfostras till det vi är, vare sig vi 

är kvinnor eller män. Vi är något som blir vad vi tror och säger att vi är.7 Detta är bakgrunden 

till min fortsatta uppsats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är dels att klargöra synen på det kvinnliga och manliga könet samt 

synen på sexualitet i rådgivningslitteraturen, dels att spegla svaren från analysen med tre 

kontrasterande synsätt för att se likheter och skillnader. Detta kommer jag att göra genom att 

studera två böcker med kristen rådgivningslitteratur från 1948 som heter Kärlekslivets och 

äktenskapets etik skriven av Arvid Runestam och Trivsel och trassel i äktenskapet skriven av 

Erik Arbin. Under studiet av rådgivningslitteraturen kommer jag att besvara dessa frågor: 

 Vilka egenskaper tillskrivs kvinnan respektive mannen i litteraturen? 

 Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet? 

 Vad anses hota kristendomens livsetik/värld? 

Jag kommer sedan att spegla rådgivningslitteraturen i tre kontrasterande synsätt; Nina Björks 

tankar kring feminism, kvinnligt och manligt och sexualitet i Björks roman Under det rosa 

täcket, Sigmund Freuds syn på religion, tabu och sexualitet där jag främst utgår från hans 

roman Totem och Tabu, och slutligen studerar jag könsrollerna i den skönlitterära romanen 

Thérèse Raquin skriven av Émile Zola. Med spegla, menar jag att jag kommer att söka efter 

likheter och skillnader mellan de tre synsätten och rådgivningslitteraturen. 

 

                                                 
5 Seth, D, Kunin, Religion – The modern theories, (Edinburgh: Edinburgh university press, 2003), s.143. 
6 David, Tjeder, “Berättelsen om den ständigt kåte mannen”, hämtad från: 

www.tjeder.nu/blog/archives/2006/01/berattelsen_om.html, 2007-04-16. 
7 Tjeder 2006, Mikaelsson & Saelid-Gilhus, 2003 s. 224. 
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1.2 Material och Metod 

Jag har valt att använda dessa frågeställningar för att dels kunna synliggöra kristna kyrkans 

representanters syn på kön och sexualitet, dels för att synliggöra etiken de bygger dessa 

könsroller på. Att förstå etiken de föreskriver gör det lättare för mig att förstå varför författar-

na och kristendomen resonerar som de gör. Svaren på de tre frågorna blir sedan grundpelare 

när jag jämför rådgivningslitteraturen med Björk, Freud och Zola. 

 Den första boken, Under det rosa täcket, har jag valt för att få en uppfattning om 

vilken dagens syn på sexualitet och könsroller är. Varför jag valt just Nina Björk att förklara 

detta, är för att hon inte är feminist i grunden, utan litteraturvetare och frilansande journalist. 

Hon har alltså inte helt klart valt någons sida i diskussionen, utan framför sin egen åsikter om 

de olika ståndpunkterna som finns idag. 

 Sigmund Freud har jag valt att ta med för att jag finner hans resonemang kring 

tabubegreppet intressant. Det ska bli speciellt intressant att jämföra hans syn på tabu med 

kristendomens syn på begreppet. Valet av Freud är grundat på hans åsikter om varför religion 

finns och vad religion är. Teorin religion som illusion ligger ganska långt bort från vad 

kristendomen menar att religion är, därför ska det bli intressant att se om det trots allt finns 

några likheter dem emellan. 

 Den tredje och sista synvinkeln, Zolas skönlitterära roman, har jag valt eftersom 

den väckte så mycket uppmärksamhet när den kom i slutet av 1800-talet. Uppmärksamheten 

kom av historien i boken och den kvinnliga huvudpersonens, Thérèse, sätt att handla. Thérèse, 

eller rättare sagt, bokens frigjordhet gjorde att Zola fick förklara sig både en och två gånger. 

Det blir intressant att se om denna frigjordhet som kvinnan i boken har, bryter mot de kvinn-

liga könsrollerna i rådgivningslitteraturen, eller om de trots allt är desamma. 

 Jag har alltså först och främst läst rådgivningslitteraturen för att få en uppfatt-

ning om vilken synen på kön och sexualitet var 1948. Vid sidan av dessa böcker har jag 

kommit över material jag funnit intressant och som format vilket syftet med uppsatsen skulle 

bli. Dessa artiklar och bloggar har jag använt mig av i inledningsavsnittet. Funderingarna som 

föddes av artiklarna var att vi kanske inte hunnit så mycket längre, när det gäller synen på kön 

och sexualitet, än 1948. 

 Totem och Tabu är en svensk översättning gjord av Eva Backelin och Thèrése 

Raquin är en engelsk översättning gjord av Robin Buss. Jag har av tidsbrist inte haft möjlighet 

att kontrollera kvaliteten av dessa översättningar. Jag måste också tillägga att min förståelse 

kan ha blivit lidande av att ha läst Zola på engelska, trots att jag är van vid engelska språket. 

Dock får man bäst förståelse på modersmålet anser jag. Vad som också kan ha påverkat 
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verket i sig är att romanen först är översatt från franska till engelska och sedan till svenska av 

mig, vilket gör att det inte direkt är Zolas ord jag har läst, men jag hoppas att det viktiga i 

romanen ändå har uppfattats rätt av mig. 

 Min förförståelse och mina förutfattade meningar kan ha påverkat uppsatsen 

även om jag försökt sålla bort dessa. Jag tror ändå att de alltid lyser igenom eftersom det är 

svårt att skriva uppsats objektivt. Vad man kan göra är att försöka vara neutral. Jag tror t.ex. 

att vårt samhälle är väldigt mansstyrt och att makten delas in efter kön. Jag tror även att 

våldtäktsrättegångar och andra betydande beslut som rör synen på kvinnan är otroligt viktiga 

för den fortsatta synen på kön. Ger domaren mannen rätt till att våldta en kvinna, har han satt 

normen för vilken kvinnosyn och manssyn som ska gälla. Att folk fortfarande förvånas över 

att pappan är föräldraledig istället för mamman, betyder också att våra normer är ganska fast 

rotade i vår kultur. Det är en kultur som jag skulle vilja belysa och som jag hoppas kommer 

att ändras till det bättre så småningom. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer förutom denna inledande del att ytterligare innehålla tre delar. Del num-

mer två kommer att innehålla analysen av den kristna rådgivningslitteraturen där mina fråge-

ställningar besvaras var för sig. Del tre kommer att innehålla jämförelserna mellan verken 

uppdelade i tre kapitel där de mest framkommande skillnader och likheter kommer att syn-

liggöras. I den fjärde och sista delen kommer de sammanlagda skillnaderna och likheterna att 

diskuteras och diskussionen leder förhoppningsvis fram till något resultat eller en slutsats. 

Under rubriken diskussion kommer jag också att plocka upp tre trådar som jag diskuterar lite 

djupare utifrån mina åsikter och tankar. Slutligen diskuteras hur dagens rådgivningslitteratur 

skulle kunna se ut, och vidare forskningsförslag ges. Uppsatsen avslutas med en sammanfatt-

ning. 
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2. Analys av rådgivningslitteraturen 

 

2.1 Presentation av litteraturen 

Trivsel och Trassel i äktenskapet skrevs 1948 av prästen Erik Arbin. Boken är personligt 

skriven med exempel ur hans eget liv som präst och rådgivare men också som make. Den 

personliga prägeln gör att man kan känna tillit till honom och det han säger, han bjuder in oss 

i sitt eget hem. Det man som läsare ska komma ihåg är att allt är vinklat så att man ser (läser) 

det ur hans synvinkel. Kärlekslivets och äktenskapets etik är skriven av Arvid Runestam, 

professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala och senare biskop i Karlsstad. Boken är mera 

vetenskapligt skriven, med färre personliga exempel än Arbin och med fler referenser till 

vetenskap och läkare. Boken är utgiven av Sveriges Kristliga studentrörelses bokförlag 1948 

och är den tredje utökade upplagan. Att den ges ut för tredje gången kan betyda att den 

verkligen blev tagen på allvar och läst av en stor del av befolkningen. Att den blev utgiven av 

Svenska Kyrkan tolkar jag som att det som står i boken beskriver den kristna etiken och inte 

bara Runestams personliga etik. 

 

2.2 Vilka egenskaper tillskrivs mannen respektive kvinnan i litteraturen? 

2.2.1 Naturväsen och Andeväsen 

Arbin och Runestam är överens om att manlig och kvinnlig sexualitet inte är densamma. De 

yrkar båda, med läkare och andra viktiga personer bakom sig, att kvinnan är ett naturväsen 

och mannen ett andeväsen. Runestam skriver: ”Hon är i förhållande till mannen ännu idag vad 

hon sedan fordom var: natur”8 Med detta menar han att kvinnan är naiv att tro att det inte 

finns någon skillnad mellan kropp och själ. Han menar också att klyftan mellan personlig 

kärlek och könsdrift inte är medveten för det kvinnliga könet.9 Även Arbin är inne på denna 

teori och menar att kvinnor ofta förväxlar längtan efter hem och barn med den tillfälliga 

erotiska känslan och tror att första bästa man som uppvaktar henne är den rätte.10 Det finns en 

ambivalens i detta eftersom Runestam menar att kvinnor inte kan veta skillnaden mellan 

kärlek och erotik medan Arbin menar att kvinnan är lättlurad. Hos Arbin ligger alltså ansvaret 

på kvinnan att inte låta sig luras av mannen. Han menar att hon är medveten om sina val. 

Mannens sexualitet är alltså mera av ett andeväsen som visar sig i en så stark 

sexuell kraft att de flesta inte kan bemästra den för att vara trogna i ett monogamt förhållan-

                                                 
8 Arvid, Runestam, Kärlekslivets och äktenskapets etik (Stockholm: Sveriges kristliga studentrörelses bokförlag, 

1948), s. 73. 
9 Ibid. 
10 Erik, Arbin, Trivsel och trassel i äktenskapet (Stockholm: Saxon och Lindström, 1948), s. 167. 
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de.11 Runestam skriver att: ”… hennes sexualitet alltid är förbunden med eros […] det bety-

der, att hon i sin känsla har en etisk regulator, som den lättare enbart för sexualitetens påfrest-

ning utsatte mannen icke i samma mån äger.”12 Arbin menar att det borde råda jämställdhet 

mellan könen, men att det är omöjligt att förändra biologins grundval. ”Naturen förändras inte 

så lätt. Mannen och kvinnan har sina skilda roller, det kan vi nu en gång för alla inte komma 

ifrån. Kvinnans huvuduppgift är ändå moderskapet”13 och sexualitetens uppgift är fortplant-

ning.14 Runestam skriver som en sammanfattning av synen på sexualiteten, att den ska 

användas naturligt och med det menar han att den ska: ”tjäna människans bestämmelse, icke 

blott utlevas djuriskt […] den skall tjäna hennes personlighet.”15 Detta kan man tolka som att 

männen kan använda sin sexualitet som en ursäkt för otrohet eller som en norm för att kvin-

nan måste vara ”naturlig” och inte urskilja sexualitet från kärlek. Man kan säga att denna 

naturlighet fungerar som en ursäkt för mannen och en förpliktelse för kvinnan. 

 

2.2.2 Kvinna som hustru och omhändertagerska vid mannens sida 

Arbin beskriver kvinnan som någon som vill ”ge ömhet, omvårdnad, kärlek – och här finns så 

många, som behöver just det i vår frusna värld.”16 Perspektivet i Arbins bok ligger hela tiden 

på vad kvinnan kan göra för mannen. Det är som att meningen med kvinnans existens är att 

hon skapades för mannens behov. Arbin tar upp ett exempel på en familj där maken lider av 

dåligt morgonhumör p.g.a. magsyra vilket går ut över hans fru. Arbin kommenterar detta så 

här: ”Ofta undrade jag, hur han stod ut med sitt humör, och hustruns med förresten …” och 

senare ”Inte hade han det så lätt hemma heller, det kunde jag ana av ett och annat.”17 Det 

verkar ligga på hennes ansvar att hålla maken vid glatt humör, trots magsyran. Han behöver 

inte ta något ansvar. 

Arbin beskriver även ett praktexempel till hustru. Denna hustru har satt sig in i 

sin mans livsgärningar så att de ska ha något att diskutera.18 Det slår aldrig Arbin att kanske 

maken också borde anstränga sig för makans skull. Vad som blir ambivalent i allt detta är ett 

annat uttalande han gör där en psykologs arbete om äktenskapet, visar att man inte bör försö-

ka ändra på människans natur, utan acceptera personen som den är. Då menar han att man 

                                                 
11 Runestam 1948, s. 73. 
12 Runestam 1948, s. 75. 
13 Arbin 1948, s. 131. 
14 Arbin 1948, s 138. 
15 Runestam 1948, s. 111. 
16 Arbin 1948, s. 157. 
17 Arbin 1948, s. 52. 
18 Arbin 1948, s. 60. 
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slipper mycket irritationer.19 Mannen ska inte ändra sig, medan kvinnan ska ändra sig för att 

passa in i mannens liv. Då ställer jag mig frågan; är inte kvinnan en människa? 

 

2.2.3 Kvinnan som spindeln i nätet eller katten på jakt och mannen som försvarslös 

inför sina drifter 

Arbin beskriver en annorlunda sortens kvinna och även en annan man i vissa avsnitt i boken. 

Dessa figurer ställer sig som motsatser till de traditionella kvinno- och mansbilder vi tidigare 

fått läsa om och som jag nämnt ovan och är därför intressanta att titta på. Man kan fråga sig 

vilket syfte dessa karaktärer har att fylla? Kvinnan beskrivs som en spindel vars högsta mål i 

livet är att fånga mannen i sitt nät. När han är fångad, visar hon sitt rätta jag, och påbörjar sin 

förvandling av honom. ”När en kvinna går in i äktenskapet, är hon i allmänhet besluten att 

skapa om mannen” skriver Arbin.20 Senare ändrar sig Arbin och menar att det är kvinnan som 

förändras när hon inträtt äktenskap. Hon slutar anstränga sig för mannen, och lägger inte ned 

någon tid på vare sig sin toalett eller på att ha ett glatt humör, vilket skapar problem i relatio-

nen menar Arbin. Vidare beskriver han kvinnan som klok som förstår att med små medel leda 

sin man så att hon får sin vilja igenom. När mannen genomskådat detta, är det för sent efter-

som hon redan fångat honom i sitt nät.21 Att kvinnan förväntas förändra sig och sätta sig in i 

mannens liv är det inget konstigt med, utan snarare en självklarhet.22 

 Katten på jakt är en annan form av kvinna som Arbin beskriver. Hon är oftast 

den frånskilda kvinnan som desperat vill fånga en ny man. Hon beskrivs som en erotisk 

kleptoman som efter skilsmässan har större jaktinstinkt och lider av total avsaknad av solida-

ritet gentemot andra kvinnor.23 Arbins lösning på detta är att frånskilda kvinnor borde sättas i 

karantän eftersom de är en fara för sig själva och andra. Han menar att misslyckade själar dras 

till varandra på ett instinktivt sätt, vilket endast föder flera misslyckanden.24 

 Att mannen är hjälplös inför sina drifter och utsatt av en kombination av kvin-

nans erotiska dragningskraft och fruns gnällighet, finns det flera exempel på hos Arbin. Det 

första exemplet handlar om en man som vid åsynen av sin tidigare fästmös vackra och perfek-

ta ansikte, upptäcker sin frus avsaknad av perfektion, vilket stör honom så till den grad att 

äktenskapet rämnar. Prästen Arbins råd är att frun ska göra något åt sina skönhetsfel för att 

                                                 
19 Arbin 1948, s. 10. 
20 Arbin 1948, s. 10. 
21 Arbin 1948, s. 39. 
22 Arbin 1948, s. 60. 
23 Arbin 1948, s. 145 f, 148. 
24 Arbin 1948, s. 158. 
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maken ska sluta tänka på sin före detta.25 Helt plötsligt har mannens problem, som jag ser det, 

blivit hustruns att lösa. Varför? Jo, Arbin menar att hustrun gärna slår sig till ro så fort vigsel-

ringen sitter på fingret; ”Där tror jag ert fel ligger”26 skriver han och rättfärdigar att mannen 

tänker på andra kvinnor. 

Exempel nummer två, är den unge mannen som efter släktens påtryckningar blivit gift med en 

äldre kvinna vars psyke är svagt enligt honom själv. Arbin säger att mannen åtskilliga gånger 

blivit utsatt för yngre kvinnors erotiska dragningskraft och därför varit otrogen gång på gång. 

Problemet som Arbin ser det, är inte otroheten, utan mannens dåliga samvete som grämer 

honom. Framställningen här fokuserar på kvinnans erotiska dragningskraft och på mannens 

hjälplöshet inför sina drifter och därmed hans skuldlöshet. Kvinnan är gammal och har inte 

längre någon erotisk dragningskraft vilket gör att han tvingas vara otrogen. Hon har dessutom 

ett svagt psyke vilket gör att han tvingas bära på skulden. Hon är alltså problemet.27 

 Det tredje och sista exemplet handlar om mannen som blivit bortträngd av sin 

fru. En utskällning innan jobbet gör honom mottaglig för den omhändertagande sekreteraren, 

det ena leder till det andra. Arbin skriver: 

 
”Den unga sekreteraren känner inga samvetskval, hon har bara förbarmat sig över en 
stackars karl, som är så övergiven och otröstlig. Hon kan rentav skriva upp en god gär-
ning på sin meritlista – men hon tänker inte gärna på att hon bryter sönder ett hem och 
gör barn faderlösa.”28 

 

Det är alltså sekreteraren som bryter upp familjen och gör barnen faderlösa, inte mannen 

själv. Även frun har skuld i det hela skriver Arbin. Hon har varit för trygg i sin äganderätt 

och inte gjort några ansträngningar för att behålla mannens kärlek. När hon känner på sig vad 

som hänt så förvärrar hon situationen med att förebrå mannen vilket resulterar i att han håller 

sig borta än mer.29 Felet ligger alltså hos kvinnorna, frun som drivit bort honom och sekrete-

raren med sin jaktinstinkt. Mannen, han är bara naturlig. 

Kontentan av exemplen är att allt är kvinnans fel på ett eller annat sätt. Mannen 

förebrås aldrig för att han varit otrogen eftersom det ligger i hans natur att belägra vackra 

kvinnor. Avsaknaden av manligt ansvar är återigen otroligt synligt. 

 

                                                 
25 Arbin 1948, s. 87. 
26 Arbin 1948, s. 87. 
27 Arbin 1948, s. 65 f. 
28 Arbin 1948, s. 147. 
29 Ibid. 
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2.3 Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet och förhållan-

det mellan man och kvinna? 

2.3.1 Den allmänna livsnormen 

Den kristna moralen är det som hör till det normala livet. Avsäger man sig den kristna mora-

len, avhumaniserar man sig själv och sitt samliv. ”Det vill med andra ord säga, att kristendo-

men anknyter till människans idealitet, förutsätter den, vädjar till den, för att av människomöj-

ligheterna göra en riktig människa” skriver Runestam.30 Uppfyller man inte kyrkans normer 

och ideal, räknas man inte som människa. Eftersom det ideala ofta är det manliga, ingår 

möjligtvis inte kvinnan i det mänskliga. Arbin menar att kvinnans roll och uppgift är mo-

derskapet, det är det som gör kvinnan värdig. Vi bör inte ha erotiska erfarenheter för andra 

syften än fortplantning menar han.31 Arbin tar även stöd av läkarkåren som bekräftar hur 

farligt det är med sexuella kontakter innan äktenskapet. Dels menar Arbin att lusten ska 

sublimeras32 för att kraften kan och bör användas till något nyttigare33, dels menar Runestams 

stöttande läkarkår att abort är ett sådant vidrigt ingrepp som bara är etiskt rätt om föräldern är 

svag rasbiologiskt sett.34 Dessa ingrepp skulle öka menar man om sexualiteten tilläts bli mera 

frigjord, och man anser att de kristna livsidealen erbjuder den bästa hjälpen i den personliga 

livskampen mot frigjordheten.35 Runestam menar att den sexuella driften ska användas 

naturligt vilket betyder att den inte ska utlevas djuriskt, utan tjäna människans bestämmelse, 

att befrukta.36 Runestam har mycket tydliga direktiv vad gäller sexualuppfostran. Han menar 

att sexuallivet ska vara grundat på ömsesidig kärlek, vilken äger rum inom äktenskapets 

ramar.37 Barn som inte uppfostras att leva efter dessa normer, kommer att få ett oordnat 

sexualliv och kommer följaktligen att leva ett liv fyllt av tragedier och olyckor vilket i sin tur 

skadar samhället.38 Runestam menar att det finns två sätt att betrakta kärlek på. Dels finns den 

sinnliga kärleken som är köttets lustar och betraktas som något orent och syndigt, dels finns 

den moraliskt riktiga kärleken inom äktenskapet vilken han kallar Eros.39 Runestam menar att 

bara för att vissa människor ser på den sinnliga kärleken som något naturligt, tycker han inte 

                                                 
30 Runestam 1948, s. 16. 
31 Arbin 1948, s. 131, 136, 138. 
32 Sublimera - omvandla könsdriften till exempelvis social och konstnärlig verksamhet. Källa: 

http://lexin.nada.kth.se/sve-sve.html 2007-05-28. 
33 Arbin 1948, s. 167. 
34 Runestam 1948, s. 220, 222. 
35 Arbin 1948, s. 168. 
36 Runestam 1948, s. 111. 
37 Runestam 1948, s. 14. 
38 Runestam 1948, s. 15. 
39 Eros – en kärlek till den andras själ som förutsätter för sin existens en samverkan mellan två personer. En 

själslig avelseakt. Runestam 1948, s. 68. 
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att den rätta moralen fritt ska få utveckla sina drifter.40 Han anser att det inte finns något som 

säkrare får ner människan på djurens plan än ett upprepat utnyttjande av könsnjutningens 

lyckosurrogat som han kallar det.41 

 

2.3.2 Mannen som rådande norm och utgångspunkt 

Det genomgående i framförallt Arbins bok, är att utgångspunkten hela tiden är mannen och 

vad kvinnan kan göra för mannen eller gör för att mannen tvingas handla orätt mot kyrkans 

etik. Alla bokens exempel är sedda ur ett manligt perspektiv, dels för att författaren är man, 

dels för att kyrkans norm är mannen. Arbin har själv skrivit något om äldre tiders uppfostran i 

boken som kan användas som ett argument till att allt är skrivet ur manlig synvinkel och att 

det är det rätta att göra. Han skriver att i äldre tiders uppfostran såväl i hemmet som i skolan 

gjorde sig auktoriteten bred. Fadern eller magistern var ett slags högre väsen som man endast 

med allra största vördnad vågade att nalkas.42 Vad han inte nämner är att denna bok och 

kyrkans hierarki är uppbyggd på exakt samma sätt – respekt till fadern eller mannen. 

 

2.4 Vad anses hota kristendomens etik? 

2.4.1 Naturalisternas fria leverne 

Runestam hyser stort förakt mot den naturalistiska etiken som yrkar på naturlighet i sexualli-

vet, vilket för dem innebär att de betraktat hängivelsefunktionen43 såsom människolivets 

viktigaste funktion. Runestam menar också att de fruktar samvetscensurens44 inskränkning i 

livshängivelsen.45 Naturalisterna menar att det krävs liv och lust för att man ska kunna bli 

lycklig, vilket också innebär att man ger sig hän för kroppens drifter. Runestam och kristen-

domen menar att detta bara skapar en sorts surrogatlycka som inte är moraliskt värdefull, utan 

bara leder människan ner i fördärvet.46 Den djupa lyckan hittar man i samveteslivet, där 

driftutlevelsens lycka inte behöver tillgripas som surrogat.47 Runestam kritiserar bl.a. Freuds 

pansexualistiska livsteori48 för att ha bidragit till att sprida och ge stöd åt ”den i erotiken 

                                                 
40 Runestam 1948, s. 28 f. 
41 Runestam 1948, s. 48. 
42 Arbin 1948, s. 47. 
43 Hängivelsefunktion – att man hänger sig åt sina lustar. 
44 Samvetescensur – saker man inte gör p.g.a. samvetets och kristendomens moral och etik. 
45 Runestam 1948, s. 54. 
46 Runestam 1948, s. 55. 
47 Runestam 1948, s. 56. 
48 Pansexuell/Pansexualitet - En person som är pansexuell kan vara sexuellt och emotionellt intresserad av 

”alla” eller ”vem som helst”. Av vissa ansett som sexuell läggning, av andra ansett som bisexualitet i bredare 
form där många säger sig vara intresserade av ”personligheten och inte könet”. Källa: www.rfsl.se.  
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förankrade livsåskådningen och livsföringen”.49 Runestam liknar den nya erotiska etiken för 

demoni för att den överbetonar könskärleken50 och kritiserar starkt författarinnan Dora Russel 

och pedagogen Ellen Key för deras strävan efter lika sexuella villkor mellan könen.51 Arbin 

menar att det är skönlitteraturen som är den bov som har varit med och skapat missuppfatt-

ningen om att erotiken vore allt i äktenskapet.52 Detta menar han gör att kvinnor förväxlar 

erotik och kärlek och är med första bästa man vilket kan ge ödesdigra konsekvenser, främst 

för henne.53 

 

2.4.2 Kvinnan som räddaren av, eller som hotet mot världen? 

Den nya tidsandan och uppbrytandet från den kristna etiken har skapat en ny sorts kvinna som 

vill arbeta och som förväntar sig hjälp av mannen i hushållet. Alla män är inte lika pigga på 

att följa den nya tidsandan, utan vill fortsätta med att rekreera sig efter arbetet. Förvärvsarbete 

för båda könen har skapat den late mannen som Arbin liknar med negerhövdingen som låter 

sina kvinnor träla ute på åkern medan han själv ligger i hyddan.54 Han menar också att dessa 

nya regimer gör så att hustrurna blir utpinade och barnen blir oförskämda. Det borde ses som 

att det är mannen som lat som gör kvinnan utpinad, inte regimen? Han skriver att: ”maktöver-

grepp kan dölja sig under många förklädnader. De största förkämparna för den heliga demo-

kratin är ofta de största diktatorerna i hemmet.”55 I detta fall är kvinnan ett tydligt hot som 

normbryterska. Hon bryter upp mannens strukturer och egenskaper och kräver att även han 

ska städa och diska, vilka är tydliga ”kvinnosysslor”. Vår framtid, barnen, blir även de föränd-

rade, de blir oförskämda, antagligen i brist på uppfostran,56 menar Arbin. Slutligen skriver 

Arbin att neuroser och överansträngningar vittnar om avsaknaden av skillnader mellan vardag 

och högtid, vilket han menar är kvinnans ansvar som maka och moder, att förtydliga dessa 

skillnader. Han anser kvinnan ha ett starkare sinne för traditioner än mannen, och hon anses 

leva i livets innersta närmare än männen. Ansvaret ligger på Sveriges mödrar att föra arvet om 

fädernas tid vidare till framtiden menar han.57 Som jag nämnt tidigare är detta genomgående i 

Arbins bok, att ansvaret läggs på kvinnorna. Samtidigt kan man här se att världen inte klarar 

sig utan kvinnan eftersom traditionerna då skulle försvinna. Runestam tar i desto mer och 

                                                 
49 Runestam 1948, s. 62. 
50 Runestam 1948, s. 62. 
51 Runestam 1948, s. 60 f. 
52 Arbin 1948, s. 161. 
53 Arbin 1948, s. 167. 
54 Arbin 1948, s. 25. 
55 Arbin 1948, s. 39. 
56 Ibid. 
57 Arbin 1948, s. 256. 
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menar att vi inte ska vänta oss någon tolerans mot moralnihilismen58 Han menar att när vi 

bryter mot kyrkans moral, kommer mänskligheten att gå under. Han skriver: ”Det är inte 

Guds rikes seger det gäller. Det är på samma gång det äkta mänskligas”.59 Kvinnan som 

normbryterska här är alltså desto farligare, hon skulle kunna starta samhällets undergång. 

1940-talets människor lider brist av blyghetskänsla menar Runestam och han 

lägger skulden på naturalisterna. Naturalisterna menar att blygselkänslan är ett uttryck för 

bristande naturlighet i kärlekslivet och att uttrycket är myntat för att skapa skam och synd 

kring sexualiteten.60 Runestam menar att blygselkänslan kan jämföras med tremendum et 

fascinosum. Med det menar han att blygheten vill rädda något fint och ömtåligt som är i fara, 

samtidigt som man lockas av känslan. Blygheten skyddar alltså kvinnan från att göra något 

skamligt.61 Kvinnan som tappat sin blygsel är ett lätt offer för dess fiender. Han skriver: ”Går 

västerlandet mot sin undergång, så går vägen dit över kvinnans förlorade blygselkänsla.”62 

Kvinnans avläggande av blygsel kan alltså äventyra hela mänsklighetens framtid enligt 

Runestam. 

 

                                                 
58 Nihilism – Åsikten att inget verkligt existerar; förnekandet av moraliska religiösa värden o dylikt. Ytterlig 

skepticism. Källa: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2007-05-28. 
59 Runestam 1948, s. 16. 
60 Runestam 1948, s. 93. 
61 Runestam 1948, s. 96 f. 
62 Runestam 1948, s. 99. 
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3. Speglingar 

 

3.1 Spegling mot Under det rosa täcket 

I speglingen mellan rådgivningslitteraturen och Nina Björks bok som handlar om den aktuella 

samhällssituationen och feminismen, hittas förvånansvärt mycket likheter. Det finns även 

skillnader i syner och värderingar som tyder på att utvecklingen ändå gått framåt. Jag kommer 

att försöka visa på dessa likheter och skillnader under tre rubriker nedan. 

 

3.1.1 Likheten mellan dagens Livmodersfeminism och kyrkans rådgivningslitteratur, 

samt hotet som förverkligats – Ninjafeminism och arbetande kvinnor 

Björks åsikter hittas bland dem som menar att könsroller är något som skapats av vårt samhäl-

le av olika anledningar. Björk ser på de påstådda naturliga och medfödda könsrollerna som ett 

hot mot kvinnligheten eftersom förväntningar på kvinnan som t.ex. moderskap och att vara 

”bytet” kommer att bevara kvinnans plats som underlägsen mannen. Jag kommer tillbaka till 

detta. Förutom Björk själv, nämner hon också Judith Butler, framstående inom queerteorin63, 

för att förklara faran med oföränderligheten. Hon menar att vi ser på kvinnor och män som 

imitationer av Kvinnan och Mannen, eller Eva och Adam, som inte existerar.64 Vi förväntas 

vara kopior av originalen vilket innebär att kvinnan kommer att få dras med benämningen 

synderska, som Eva efter syndafallet. Butler och Björk vill hellre se på könsidentiteten som 

ett resultat av våra handlingar, inte våra handlingar som ett resultat av vår könsidentitet.65 

 Motsatsen till åsikterna ovan, kallar Björk Livmoderfeminister, som enligt Björk 

är den största feministiska riktningen idag. De ser, till skillnad från Björk, på könsrollerna 

som naturliga och oföränderliga och som något som bör styra vår kultur.66 Björk menar att vi 

gjort naturen till en norm för den mänskliga civilisationen, en norm som säger att kulturen bör 

härma/lyda den direkt tillgängliga naturen.67 Livmoderfeministernas syn omöjliggör en 

förändring av synen på könen inom kulturen,68 och därför möts dagens feminism av positiva 

reaktioner menar Björk. Omöjliggörandet till förändring av könsrollerna ger patriarkatet fri 

lejd att fortsätta dela upp mänskligheten i kvinnor och män och därefter fördela makten efter 

                                                 
63 Queesteori – motsätter sig heteronormativitet; att människan placeras i sexuella fack. Menar att en persons 

könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Queerteori. 
64 Nina, Björk, Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (Stockholm: Wahl-

ström och Widstrand, 1999), s. 141. 
65 Björk 1999, s. 136. 
66 Björk 1999, s. 39, 41. 
67 Björk 1999, s. 50. 
68 Björk 1999, s. 39, 41. 
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dessa grupper.69 Därför utgör Livmoderfeministerna inget hot mot rådande samhällsordning 

menar Björk.70 

 När det gäller rådgivningslitteraturen, finns det stor likhet mellan Björks be-

skrivning av Livmoderfeminism och Kristendomens åsikter kring kön. Runestam och Arbin 

har visat att kvinnor och män har tydliga könsroller som inte kan eller bör förändras, utan som 

ska bevaras för samhällets bästa. Anledningen till att rådgivningslitteraturen skrevs var p.g.a. 

uppbrytandet av normerna kring könsroller och sexualitet efter andra världskriget. Skillnaden 

då och nu, är att åsikterna från Livmoderfeministerna är välkomna, medan åsikterna 1948 

möttes av kritik från bl.a. naturalisterna. Skillnaden är också att kyrkan skrev dessa böcker 

som auktoritet, medan Livmoderfeministerna tillhör den undertryckta gruppen själva. De för 

kvinnans talan. 

 Försök till utrotning av könsrollerna har lett till dels mera fria kvinnor som idag 

arbetar och i bästa fall delar hemmets sysslor med mannen, men uppbrytandet har också bildat 

en grupp feminister som tagit på sig samhällets mansroll. Denna grupp kallar Björk Ninjafe-

minister, och hon är starkt kritisk till deras inverkan eftersom de på sätt och vis utrotar kvinn-

ligheten. Dessa kvinnor accepterar inte längre att vara mannens ”byte”, utan tar saken i egna 

händer och byter roll med mannen. ”Bytet” blir ”jägare” som Björk skriver.71 Ett exempel är 

filmen Thelma och Louise där en man försöker våldta överförfriskade Thelma, men som blir 

avbruten av en pistolhållande Louise. Han skrattar åt henne och hon skjuter honom i hjärtat. 

Thelma blir upprörd över mordet, men Louise berättar, av egen erfarenhet, att fulla, lättklädda 

damer inte fäller en man i rätten, sådant är inte samhället. Därför tar hon saken i egna händer. 

 En koppling till rådgivningslitteraturen kan göras här. Kristendomen såg att 

kvinnan höll på att bryta sig fri och bli mer lik mannen, och de menade att detta skulle bli 

samhällets förfall. Ninjafeministerna blir samhällets förfall eftersom de ställer sig ovan lag 

och ordning. Men, de gör det p.g.a. av att den situation som samhället skapat för kvinnan är 

omöjlig att leva i. Björk menar att ingen, varken kvinna eller man, har något att vinna på att 

närma sig en ”kvinnlig position” i vår kultur, därför skyr båda könen den mjukhet som blir 

synonym med tidens grövsta brott som är svagheten.72 

 

                                                 
69 Björk 1999, s. 13. 
70 Björk 1999, s. 39, 41. 
71 Björk 1999, s. 128. 
72 Björk 1999, s. 153. 
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3.1.2 Kvinnans existens – ingen utan definition och förpackning eller som moder 

Björk menar att samhället och vår syn på kön har gjort att kvinnan i sig inte existerar så länge 

hon inte definieras i samband med mannen, klär på sig attributen eller blir moder. Det sista är 

den enda vägen man kan ta för att bli kvinna ”på riktigt”, menar Björk.73 Detta överensstäm-

mer väl med rådgivningslitteraturen, som också menar att moderskapet rättfärdigar kvinnan. 

 Björk menar att begreppen kvinna och man förutsätter varandra. Eftersom 

mannen kom först och utgör idealet så definieras han med positiva termer, medan kvinnan 

hela tiden blir ett härlett ord, ett minus-man. Detta gör, menar Björk, att även kvinnans 

egenskaper blir härledda. Passiv blir till exempel minus-handlingskraftig och känslig blir 

minus-förnuftig.74 Björk ser ingen möjlighet till ett jämställt samhälle så långe dessa defini-

tioner finns kvar. Hon skriver: 

”Dessutom är det omöjligt att samtidigt behålla det vi kallar ”kvinnlighet” och ge det likvär-
dig status med det vi kallar ”manlighet” – ty kvinnlighet får endast sin mening i förhållande 
till manlighet och båda dessa begrepp får i sin tur sin mening genom att utföra en hierarkisk 
ordning, där det manliga är överordnat det kvinnliga. Om ”kvinnlighet” skulle få jämbördig 
status med ”manlighet” skulle den inte längre vara kvinnlig.”75 

 

Ett exempel på detta är Ninjafeministerna, som på ett sätt blivit jämställda med männen, men 

som samtidigt utrotar kvinnligheten. Så länge man ser på könen som kvinna eller man, kan 

inte samhället bli jämställt. Här håller alltså Björk med rådgivningslitteraturen som också 

menar att jämställdhet är omöjlig att uppnå. Men, de menar att jämställdhet är omöjlig att 

uppnå p.g.a. biologins grundval, och det håller inte Björk med om. Hon menar att det är vår 

syn på könen som gör att vi inte kan bli jämställda, inte våra biologiska förutsättningar. 

 Björk menar att kvinnan inte existerar som naken, utan att det är de kulturella 

attributen som gör en kvinna kvinnlig.76 För att knyta an till ovan, får kvinnor som bejakar sin 

kvinnlighet, ett manligt, och därmed positivt laddat epitet i modemagasin: hon är modig.77 

Björk har studerat modemagasinet Elle, som skriver att kvinnan måste få ta hand om sig själv 

innan hon ska träffa sin man, och en lång lista med göromål följer. Björk ställer sig kritisk till 

detta ”sig själv” som Elle skriver. Hon menar att det tydligen inte är så pass stor skillnad 

mellan könen att en man skulle kunna bli attraherad av en oförändrad, icke förklädd och 

obearbetad kvinna.78 Man är heller inte, enligt magasinet som Björk tolkar det, lycklig, värd 

                                                 
73 Björk 1999, s. 20, 23, 93. 
74 Björk 1999, s. 23. 
75 Björk 1999, s. 43. 
76 Björk 1999, s. 20. 
77 Björk 1999, s. 26. 
78 Björk 1999, s. 29. 
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att älskas om man inte tagit på sig sin kvinnlighet.79 När manliga epitet är det som står högst i 

kurs i samhället, med mannen som idealet, är det självklart att kvinnor som läser detta gärna 

vill uppnå denna modiga kvinnlighet, för att paradoxalt nog, både bli kvinnligare men också 

manligare. 

 Här har det hänt något under åren. I dagens ”rådgivningslitteratur” (Elle), lockar 

man hellre kvinnor att förbli kvinnor med hjälp av manliga epitet, istället för rådgivningslitte-

raturen från 1948, som menade att brister i kvinnans ”förklädnad” eller attribut, skulle leda till 

otrohet från mannens sida. Frågan är vilket av dessa olika sätt som är bäst? För på sätt och vis 

menar de samma sak, att mannen, som Björk säger, inte kan bli attraherad av en kvinna som 

inte är förklädd till kvinna. De har bara olika sätt att förmana på. Moderskapet rättfärdigar 

kvinnans existens. Björk skriver: 

”I moderskapets lovsånger står inte kvinnan som kulturell människa i centrum, utan kvinnan 
som mystiskt väsen, som helighet, hona, gudinna, urkvinna – som natur. Den ”kvinnliga natu-
ren” i form av den allvetande modern blir en protest mot den ”manliga kulturen” i form av en 
lurande teknik.”80 
 

Björk menar att kvinnans graviditet idag slår två flugor i en smäll: den första är att hon får en 

naturlig identitet, oberoende av mannen, och den andra är att moderskapet är en möjlig protest 

mot den manliga kulturen. Kvinnan som ammande är oersättlig, vilket t.ex. inte en älskarinna 

är. Faran med att moderskapet är så högt prisat är att de som inte vill eller kan få barn inte 

heller räknas som kvinnor. De som väljer att inte få barn, väljer också bort sin kvinnlighet, 

eftersom att vara kvinna är att vara moder skriver Björk.81 En andra fara för dem som får barn 

är att dagens syn på mannen och kvinnan hindrar mannen från att ta hand om sitt barn och 

fortsätta vara manlig och att kvinnan förutsätts orka med att ta hand om allt själv. Björk 

kritiserar ett uttalande gjort av Maria Borelius som menar att män inte är utrustad med de 

superkrafter, hormoner, som vi kvinnor är. Detta menar Björk ger männen rätt att vända på sig 

och somna om när bebisen har en skriknatt. Han är inte gjord för att orka med sådant.82 Här är 

det inte hormonerna som är problemet, det är synen på könsrollerna. 

 Rådgivningslitteraturen skriver också om och om igen att kvinnans kall i livet är 

att bli befruktad och få barn. De menar att utan kvinnan i hemmet, bevaras inte våra, för vårt 

land, så viktiga traditioner, och barnen blir oförskämda och otrevliga. Det finns dock en 

ambivalens i det de skriver, kring detta om moderskap och befruktning, vilket jag kommer till 

under nästa rubrik. 

                                                 
79 Björk 1999, s. 20. 
80 Björk 1999, s. 93. 
81 Björk 1999, s. 87. 
82 Björk 1999, s. 63 f. 
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3.1.3 Kön och sexualitet som oföränderliga, vilket skapar konsekvenser 

Eftersom Björk menar att våra kön skapas efter hur vi ser på dem, gäller även det sexualiteten 

kan man anta. Hon ger ett modernt exempel på varför drifterna påstås vara olika hos olika 

kön, vilket hon menar fortfarande är en ursäkt för att fortsätta förtrycka kvinnan. Erik Center-

vall, sexualundervisare, beskriver skillnaden i utseendet hos mannens och kvinnans könsor-

gan. Att penisen sitter fast utanpå kroppen skulle prägla mannens syn på sex menar han. Att 

kvinnan blir tvungen att ”ta in någon” skulle prägla hennes. Hon är såklart mer försiktig med 

vem hon släpper in, menar Centervall. Eftersom syftet med sexualiteten är befruktning som 

Centervall ser det, är mannens uppgift att befrukta så många som möjligt, medan kvinnan inte 

får fler barn bara för att hon ligger med fler män.83 Med exemplet vill hon visa att sådana här 

uttalanden bevarar synen på kön och sexualitet och att det rättfärdigar mäns beteende som 

lösaktiga, de är bara ute och befruktar efter naturens vilja, medan det förgör kvinnor som inte 

ser på sexualiteten som synonymt med befruktning. 

 Rådgivningslitteraturen har samma synvinkel på saken, även om de inte hänvi-

sar till penisens plats på kroppen, men de menar att män är aktiva och kvinnor passiva. När 

män tar initiativet ska kvinnan bejaka sin blygsel och inte tro att förste bäste man är den rätta. 

Visst, kvinnan är gjord för att få barn, men inte utanför äktenskapet. Vad jag menar med 

ambivalens ovan, är att kvinnan förväntas bli mamma, men inte när som helst. Helgonförkla-

rad mamma blir man bara under kyrkans kontrollerade former, annars utesluts man ur samhäl-

let. Att männen skulle ha någon form av ansvar som fäder, verkar det inte finnas ett spår av. 

Om alla män springer runt och befruktar och det är okej, borde det väl antas att det är okej att 

det föds många utomäktenskapliga barn också. 

 

3.2 Spegling mot Sigmund Freud 

Jag kommer att redovisa vilka likheter och framförallt skillnader jag hittat när jag jämfört 

Freuds religionssyn med rådgivningslitteraturens. Under den andra rubriken belyser jag 

främst likheter mellan tabubegreppen och Kristendomens syn på kvinnan och sexualiteten. 

Under den tredje rubriken tar jag upp en del intressanta och annorlunda förklaringar till bl.a. 

otrohet, som inte överensstämmer med rådgivningslitteraturen. 

 

                                                 
83 Björk 1999, s. 53 f. 
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3.2.1 Religionssynen – biologi eller illusion? 

Uppkomsten till religionen menar Freud är mordet på urfadern som han menar skedde i den 

förhistoriska tiden av den mänskliga rasen. Männen dödade urfadern för att få kvinnorna för 

sig själva och när de förstått vad de gjort, föddes religionen i försoningen med urfadern.84 

Skulden och ambivalensen efter mordet är det som leder fram till våra normer kring religion 

och sociologi menar Freud: 

”Samhället vilar nu på den delade skulden för det gemensamt förövade brottet, religionen på 
skuldmedvetandet och på ångern och moralen till en del på detta samhälles behov, till en an-
nan del på en botgörelse skuldmedvetandet kräver.”85 

 
Rådgivningslitteraturen och kristendomen menar att kyrkans normer är uppbyggda efter det 

naturliga och biologiska hos människan. Det är det ”naturliga” som avgör könens roller och 

sexualitetens utformning. 

 Freud ser på religionen som en underutveckling hos vuxna människor. De som 

blir religiösa är de som fastnat i spädbarnsstadiet som en respons på försvarsmekanismen 

som utlöstes p.g.a. vår hotfulla och främmande värld.86 Han menar att religion endast är en 

produkt av vårt önsketänkande, en illusion.87 Han kopplar ihop våra hämningar med sexuali-

tet, stöd av monarkin och religionen som hinder för människans utveckling av sin fulla 

intelligens.88 Rådgivningslitteraturen däremot, menar att ”kristendomen anknyter till männi-

skans idealitet, förutsätter den, vädjar till den, för att av människomöjligheterna göra en riktig 

människa.”89 Freud menar att en religiös människa är en icke fullbordad människa som 

fortfarande är kvar på barnastadiet i sin intelligens, medan Runestam menar att utan Kristen-

domen kan man inte bli en fullbordad människa. Avsäger man sig den kristna moralen så 

avhumaniserar man sig själv och sitt samliv menar han. 

 Något som man skulle kunna kalla en likhet mellan de två objekten jag studerat 

är en projicering av Gud som fadern. Dock skiljer sig förklaringarna till projiceringen åt. 

Freud menar att det finns psykoanalytiska bevis för att Gud är en projicering av fadern som 

uppkommit ur mordet på urfadern som en slags försoning med denne.90 Ett av bevisen anser 

han vara att man med det religiösa språket kallar Gud för fader.91 Arbin och Runestam visar 

det mera genom att göra mannen till den rådande normen i rådgivningslitteraturen. Arbin tar 

                                                 
84 James, Thrower, Religion. The classical theories (Washington DC: Georgetown university press, 1999), s. 

144 f. 
85 Sigmund, Freud, Totem och tabu (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1995), s. 154. 
86 Thrower 1999, s. 146. 
87 Thrower 1999, s. 147. 
88 Kunin 2003, s. 50. 
89 Runestam 1948, s. 16. 
90 Kunin 2003, s. 49. 
91 Ibid. 
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upp ”äldre tiders uppfostran”, där auktoriteten gjorde sig bred i hemmet och skolan. ”Fadern 

eller magistern var ett slags högre väsen som man endast med allra största vördnad vågade att 

nalkas”92 skriver Arbin. 

I övrigt, har Kristendomen och Freud helt olika syn av Gudsbilden eftersom 

Kristendomen tillhör det Ontologiskt primära systemet som ser på Gud och tro som något 

som existerar i sig själv, medan Freud tillhör det Ontologiskt sekundära systemet som 

innebär att han ser på religion som ett resultat av sociala, psykologiska, ekonomiska kontex-

ter eller system.93 Tillhörigheten av dessa två system gör att deras Gudsbild inte kan vara 

densamma fullt ut, men likheten finns. 

Slutligen tänkte jag nämna Oidipuskomplexet.94 Freud menar att Oidipuskom-

plexet är motor för både samhället och religionen på en nivå, och det individuella psyket och 

dess utveckling på en annan.95 Han menar alltså att religion, moral och samhälle möts i 

Oidipuskomplexet.96 

 

3.2.2 Tabubegreppet som kvinna och sexualitet 

Tabu menar Freud, kan översättas med helig fruktan. I vårt språkbruk har ordet tabu två vitt 

skilda innebörder. Det betyder å ena sidan helig, invigd och å andra sidan hemsk, farlig, 

förbjuden och oren.97 Beskrivningen av ordet tabu kan kopplas till beskrivningen av kvinnan 

i rådgivningslitteraturen. Hon är helig som moder, men farlig, förbjuden och oren som t.ex. 

”katten på jakt”. Med det menar jag att de som mot kyrkans råd tagit sig an den fria sexuali-

teten blir efter kyrkans normer förbjudna och farliga. Tabuts motsats, noa, som betyder 

tillänglig eller vanlig, skulle kunna representera kvinnan som hustrun som slutat anstränga 

sig. Denna kvinna lockar inte heller några män som tabut gör. 

Man kan även koppla tabut till synen på sexualiteten. Sex är enligt rådgivnings-

litteraturen förbjudet och fult utanför äktenskapet, men heligt och upphöjt om syftet är att 

befrukta. Freud jämför tabut med beröringsångest. Individen som lider av åkomman vill 

utföra handlingen om och om igen, men får inte, så han avskyr också handlingen. Han 

försöker finna ett surrogat för det förbjudna.98 Runestam menar att det inte finns något som 

                                                 
92 Arbin 1948, s. 47. 
93 Sundqvist, Olof: universitetslektor i religionshistoria: 2007 Muntlig föreläsning i kursen Religionsvetenskap C 

20p, 2007-04-12. 
94 Oidipuskomplexet – önskan att döda sin fader för att få gifta sig med sin moder. Källa: 

http://susning.nu/Oidipuskomplexet. 
95 Kunin 2003, s. 52. 
96 Freud 1995, s. 162. 
97 Freud 1995, s. 42. 
98 Freud 1995, s. 53 f. 
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säkrare får ner människan på djurens plan än ett upprepat utnyttjande av könsnjutningens 

lyckosurrogat. 

 Det finns flera syften till tabuts förekomst menar Freud. Dels kan det syfta till 

att beskydda betydelsefulla människor som t.ex. präster.99 Det skulle kunna vara en förklar-

ing till tabugörandet av kvinnan, att skydda kristendomen och prästerna. Om inte de ”naturli-

ga” könsrollerna bevaras, behöver inte något annat som Bibeln förespråkar bevaras heller. 

Folk kanske börjar ifrågasätta mer än könsrollerna som kyrkan föreskrivit. 

Dels syftar också tabut till att skydda de svaga såsom kvinnor och barn och andra ut-

satta grupper i samhället.100 Rådgivningslitteraturen menar att bristen på blygsel och natura-

listernas förespråkan på fri sexualitet, främst skulle drabba kvinnan. Det är t.ex. inte etiskt 

rätt att föda barn utom äktenskapet, vilket gör att de kvinnor som blir gravida kanske utesluts 

ur kyrkan och samhället för att de inte håller sig till den föreskrivna normen. Ur min synvin-

kel är det kyrkan som drabbar kvinnan, inte graviditeten. Freud menar att den människa som 

överträtt ett tabu själv blir tabu, eftersom hon har den farliga förmågan att fresta andra, så att 

de följer hennes exempel. Hon väcker avund; varför skulle det vara tillåtet för henne, det som 

är förbjudet för andra? Hon är alltså smittförande, så tillvida att varje exempel smittar till 

efterhärmning, och därför måste hon själv undvikas.101 Freud menar att en efterhärmning 

skulle leda till samhällets upplösning, vilket också rådgivningslitteraturen menar: ”Går 

västerlandet mot sin undergång, så går vägen dit över kvinnans förlorade blygselkänsla.”102 

Hon måste istället straffas av alla i samhället.103 

 ”Personer som är laddade med tabu kan jämföras med elektriskt laddade föremål; de är 
säte för en fruktansvärd kraft, som genomförs genom beröring och som släpps lös med olyck-
bringande verkningar, när den organism som framkallar urladdningen är alltför svag för att stå 
emot den.”104 
 

Ett exempel på liknelse är mannen som i rådgivningslitteraturen beskrivs som för svag för att 

stå emot sina drifter mot de ungas erotiska dragningskraft, ett annat, den frånskilda kvinnan 

som beskrivs besitta ”ett säte för fruktansvärd kraft”105 som är så stor att hon borde sitta i 

karantän enligt rådgivningslitteraturen. Dessutom söker den sexuella tilldragelsen från 

frånskilda sig till andra olycksdrabbade och tillsammans bildar de en tickande bomb. 

                                                 
99 Freud 1995, s. 44. 
100 Freud 1995, s. 44. 
101 Freud 1995, s. 56. 
102 Runestam 1948, s. 99. 
103 Freud 1995, s. 56. 
104 Freud 1995, s. 45. 
105 Freud 1995, s. 45. 
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Freud menar också att när tabut åläggs av kyrkan eller en kung, är det mer 

verksamt än om det skulle åläggas av en vanlig människa.106 Om vi skulle säga att kyrkan 

har tabubelagt kvinnan, finns en förklaring till varför kyrkans kvinnosyn fortfarande är så 

verksam i ett sekulariserat land som Sverige. 

                                                

 

3.2.3 Sexualiteten 

3.2.3.1 Mannen 

Freud skriver att ”i det normala kärlekslivet bestäms kvinnans värde av hennes sexuella 

integritet och värdet sjunker när hon kommer i närheten av vissa skökaktiga drag.”107 Detta 

är rådgivningslitteraturen och Freud överens om, men här har Freud en del intressanta 

förklaringar till varför mäns sexualitet driver dem dit den gör. Trots citatet ovan, söker sig 

män till gifta kvinnor eftersom alla kvinnor efter giftermål blir intressantare enligt Freud.108 

Rådgivningslitteraturen menar att det snarare är gifta män som blir intressantare. Mäns 

intresse för gifta kvinnor menar Freud beror på att libidon109 efter pubertetens slut dröjt sig 

kvar hos modern, vilket gör att mannen söker efter objekt präglade av moderns känneteck-

en.110 Hans förklaring på hur modern och skökan, som han kallar den otrogna hustrun, kan 

sammanfalla och likna varandra för mannen beskriver han så här: 

”Men just detta extremt skarpa motsatsförhållande mellan ”moder” och ”sköka” gör att vi 
[…] erfarit att det som i medvetandet föreligger kluvet i två motsatser, i det omedvetna ofta 
sammanfaller till ett.”111 
 

Begreppet kvinna i rådgivningslitteraturen kan man också säga är ett begrepp som är tudelat 

och där tudelningen ligger ganska långt ifrån varandra. Kvinnan som moder blir helig, medan 

kvinnan som kvinna egentligen bara är en sämre vara av mannen. 

Freud håller inte med rådgivningslitteraturens förklaring till varför män är 

otrogna. Runestam och Arbin yrkar på att det beror på det naturliga och biologiska arvet att 

män är otrogna, att deras drift driver dem till otrohet, medan Freud menar att mannen är 

otrogen för att kvinnan ska bli svartsjuk. Han menar att det är då passionen uppnår sin 

 
106 Freud 1995, s. 45. 
107 Sigmund, Freud, Sexualiteten (Stockholm: Natur och kultur, 1998), s. 187. 
108 Sexualiteten 1998, s. 187 f. 
109 Libido – åtrå, längtan, drift, begärelse. Ofta associerat med sexuell åtrå. Freud ser libido som en energi 

bestående av dels livskraften, dels sexualiteten, vilka han ej skiljer åt. Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Libido 2007-05-28. 

110 Freud 1998, s. 187 f. 
111 Freud 1998, s. 189. 
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höjdpunkt och kvinnan visar sitt fulla värde. Freud menar att män aldrig försummar en chans 

att få uppleva dessa starkaste känslor.112 

Freud har även en teori om varför det är så viktigt att kvinnan måste vara 

jungfru när hon går in i äktenskapet. Han menar att det är en konsekvent fortsättning på den 

uteslutande äganderätten av kvinnan, som utgör monogamins väsen. En utvidgning av detta 

monopol till det förflutna.113 Med kopplingen till det förflutna menar han upphovet till 

mordet på urfadern som var kvinnorna. De unga män som mördade urfadern tyckte det var 

orättvist att bara urfadern ensam skulle äga alla kvinnorna. 

 

3.2.3.2 Kvinnan 

Den kvinnliga sexualitetens utveckling, menar Freud är anledningen till att kvinnan anses 

vara undergiven mannen och att hon även själv erkänner sin egen mindervärdighet och 

mannens överlägsenhet.114 Han menar att kvinnans könsliv faller isär i två faser. Den första 

har manlig karaktär och representeras av klitoris som anses vara den kvinnliga penisen. Den 

andra fasen har en kvinnlig karaktär och infaller när sexualiteten flyttar in i vaginan.115 När 

flickan för första gången får syn på en pojke upptäcker hon sin kastration som Freud benäm-

ner den. Hon upptäcker sin defekt, att hon inte har en penis, vilket upplevs som ett individu-

ellt missöde.116 Insikten av att hon saknar penis ger upphov till stor nedvärdering av kvinn-

ligheten, både av henne själv och av mannen. Hos mannen skulle kastration innebära homo-

sexualitet och komplexet för detta innebär att mannen nedvärderar kvinnan som betraktas 

som kastrerad.117 Slutligen menar Freud att både Oidipuskomplexet och kastrationskomplex-

ets ömsesidiga förhållande präglar kvinnan som social varelse.118 

 Runestam kritiserar Freud för hans pansexualistiska livsteori och menar att den 

har bidragit till att stödja och sprida den i erotiken förankrade livsåskådningen och livsfö-

ringen. Freud var, eller ska man säga är, ett hot mot kyrkan, även om hans teorier ibland är en 

aning bisarra, är de ändå ett alternativ till vad kyrkan har att erbjuda. Hans förklaringar till 

mannens och kvinnans sexualitet frångår kyrkans naturlighet till något som bildas p.g.a. 

synen på kroppen och på urstammens leverne. Hans förklaringar till mannens drifter är 

ganska syndiga och kontroversiella med sonen som vill ha modern och anledningen till 

                                                 
112 Freud 1998, s. 186. 
113 Freud 1998, s. 210. 
114 Freud 1998, s. 294, 297. 
115 Freud 1998, s. 293. 
116 Freud 1998, s. 297. 
117 Freud 1998, s. 294, 297. 
118 Freud 1998, s. 295. 
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otrohet som en extra upphetsning för mannen. Kyrkan stödjer varken incest eller otrohet på 

det viset, och vill ha starkare förklaringar, eller kanske rentav en ursäkt, till mannens brist att 

klara av levernet i ett monogamt förhållande. 

 

3.3 Spegling mot Émile Zola’s Thérèse Raquin 

Jag beskriver först handlingen kort för att man lättare ska förstå vad jag menar under de tre 

följande rubrikerna. Jag skrev i inledningen att det skulle bli intressant att se om frigjordheten 

i Thérèse Raquin bryter mot kvinnans könsroll såsom rådgivningslitteraturen ser på den. Vad 

jag fann var att båda huvudpersonerna i romanen bryter mot kyrkans etik och moral i sina 

handlingar, men de stereotypa egenskaperna var desamma. Detta är vad jag kommer att 

redovisa nedan. 

 

3.3.1 Handlingen 

Camille och Thérèse växer upp som syskon hos Madame Raquin ute på den franska lands-
bygden. Camille är ständigt sjuk och är nära döden många gånger. Thérèse tvingas gifta sig 
med Camille trots äcklets hon känner inför hans ständigt febriga och fuktiga kropp. Efter 
giftermålet bestämmer sig Camille för att han vill göra karriär, vilket kräver att familjen 
flyttar till Paris mot Thérèses vilja. Thérèse och Mme Raquin öppnar en sybehörsaffär ihop 
för att få ekonomin att gå runt. Väl i staden får de bekanta, bl.a. Laurent som blir Camilles 
vän, men även Thérèses älskare. De älskande träffas i lägenheten ovanför affären på dagtid 
när Camille jobbar, ända tills Laurents chef får nog och förbjuder Laurent att lämna kontoret 
under arbetstid. Detta sätter stopp för deras älskog, men deras passion för varandra kan inte 
hålla dem isär och vid ett besök av Thérèse i Laurents vindskyffe, nämner de mord som en 
utväg för att få varandra. Vid en gemensam utflykt, dränker Laurent Camille inför Thérèses 
ögon. Efter mordet lider båda av otroliga kval eftersom de känner sig ständigt förföljda av 
Camille. För att slippa vara ensamma om nätterna, är utvägen giftermål. Efter ett förslag 
från vännerna och Mme Raquin gifter de sig och upptäcker att Camilles spöke absolut inte 
tänker lämna dem ifred. Deras nätter blir värre än någonsin och de skyller detta på varandra. 
Skulden, hatet och sömnlösheten driver dem till galenskap. Mme Raquin råkar ut för en stroke 
och blir vittne till ett av deras bråk där de råkar avslöja att de mördat Camille, hennes 
älskade son. Galenskapen och kvalen av att veta om Mme Raquin’s vetskap förvärrar situa-
tionen desto mer och föder misstro till den andre och till sist planerar både Laurent och 
Thérèse att mörda varandra. När de upptäcker vad den andra tänker göra, faller de ihop i en 
förenande omfamning, dricker giftet och dör tillsammans inför Mme Raquin’s lyckliga ögon. 
 

3.3.2 Mannen i Laurent och kvinnan i Thérèse 

3.3.2.1 Thérèse 

Thérèse är ganska likt rådgivningslitteraturens kvinna. Hon är ”natur” och besitter de stereo-

typa egenskaperna som undergiven, passiv, känslosam och passionerad, klok och listig. Efter 

mordet visas också hennes neurotiska sida upp som innan bara visat sig genom hennes livliga 
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sexualitet och hennes vilda drömmar.119 I romanens början lever hon i sitt rätta väsen, i 

naturen på landet, där hon trivs väl. Hennes ”naturliga” sida förstärks också av att hennes 

mamma är afrikanska.120 

Arbin beskriver kvinnan som klok för att hon förstår att med små medel leda sin 

man så att hon får sin vilja igenom. När mannen genomskådat detta, är det redan försent. 

Thérèse beskrivs redan ha tränats i hyckleri hela sin uppväxttid121, vilket förstärker att det är 

hon som lurar Laurent till mordet på Camille. Laurent säger efter mordet: ”I may have thrown 

him in the Seine, but you drove me to murder”122 När Laurent genomskådar detta, tvekar han 

inför att gifta sig med Thérèse eftersom han menar att det är hennes passion som gjort honom 

galen.123 Från hennes syn sett är det passionen som driver henne till passivitet vid mordet på 

Camille. Även efter mordet beskrivs hon som passionerad och orationell: ”… but flinging 

herself into passion, her mind distracted by the romances that she had been reading …”124 

Hennes undergivenhet och passivitet kommer till uttryck dels genom att hon låter Laurent 

mörda Camille, liksom hon senare låter honom sparka ihjäl barnet hon bär i magen125, dels 

genom att hon låter Laurent slå henne halvt till döds varje kväll.126 Jag tror att man vill belysa 

hennes, och kvinnans, neurotiska sida genom att dels hänvisa till hennes vilda drömmar, dels 

till hennes sexualitet, som mera liknar den en stereotyp man ska ha.127 

 

3.3.2.2 Laurent 

Han är den klassiske mannen, ett andeväsen, med stark sexuell kraft som han inte kan bemäst-

ra och som leder honom in i fördärvet och galenskapen. Arbin beskriver män som hjälplösa 

inför sina drifter och utsatta för kvinnans erotiska dragningskraft. När parets relation hotas 

p.g.a. Laurents chef, drivs han att mörda Camille, för att få leva ut sin åtrå till Thérèse. 

Laurent är den aktive i mordet, vilket är en manlig egenskap enligt rådgivningslitteraturen. En 

del andra manliga egenskaper kommer också till uttryck via mordet, som att han inte begår 

mordet av passion som Thérèse, utan av en önskan att få vara lat. Han gör det av uträknande, 

ekonomiska skäl. 

                                                 
119 Émile, Zola, Thérèse Raquin (London: Penguin books Ltd, 2004), s. 36. 
120 Zola 2004, s. 36. 
121 Zola 2004, s. 42. 
122 Zola 2004, s. 163, 129. 
123 Zola 2004, s. 85. 
124 Zola 2004, s. 97. 
125 Zola 2004, s. 177. 
126 Zola 2004, s. 173. 
127 Zola 2004, s. 36. 
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”If he had been driven by the passion alone, he would not have shown such cowardice and 
caution. The truth was that, through this killing, he had sought to guarantee a tranquil and idle 
life for himself and the satisfaction of all his appetites.”128 

 

Han visar sin överlägsenhet när han dränker Camille och när han slår Thérèse, och han får 

som han vill, han får vara lat vilket kommer att driva honom till vansinne.129 

 

3.3.2.3 Tillsammans 

Thérèse dry, nervous character had reacted in an odd way with the stolid, sanguine character 
of Laurent. Previously, in the days of their passion, this contact in temperament had made this 
man and women into a powerfully linked couple by establishing a sort of balance between 
them and, so to speak, complementing their organisms. The lover contributed his blood and 
the mistress her nerves, and so they lived in one another, each needing the other’s kisses to 
regulate the mechanism of their being. But the equilibrium had been disturbed and Thérèse’s 
over-exited nerves had taken control. Suddenly, Laurent found himself plunged into a state of 
nervous erethism; under the influence of her fervent nature, his own temperament had gradu-
ally become that of a girl suffering from an acute neurosis.”130 
 

Laurent och Thérèse komplimenterar varandra bra från början som det står här ovan. De är 

kontraster som landet och staden, naturen och kulturen, passiv och aktiv o.s.v. Men, detta 

komplementära förhållande driver dem till galenskap och fördärv. Galenskapen som jag 

tolkar det, har legat latent genom romanen genom Laurents konstnärsliv och ”former bohe-

mian existence”,131 och genom Thérèses Afrikanska ursprung. Även Laurents längtan efter 

att få vara lat kan man koppla till det Afrikanska vilda genom rådgivningslitteraturen. Arbin 

beskriver negerhövdingen som en man som låter sina kvinnor träla ute på åkern medan han 

själv ligger i hyddan och latar sig. Laurent ligger i studion hela dagarna medan Thérèse 

driver syaffären. För att förstärka deras regression till det vilda, galna stadiet, återkommer 

ordet ”savage” frekvent i beskrivningar av de båda karaktärerna eller i deras handlingar mot 

varandra.132 Deras galenskap förstärker och beskriver författaren genom att t.ex. låta Thérèse 

dricka Absinthe133 och Laurent genom hans vredesutbrott som liknar ett litet barns.134 

Mordet utlöser ett sådant hat att de inte tål varandra, men det sista som händer är att de 

återförenas för att kunna göra ett slut på det hela genom att mörda varandra. ”Their mutual 

                                                 
128 Zola 2004, s. 98. 
129 Zola 2004, s. 50. 
130 Zola 2004, s. 123. 
131 Zola 2004, s. 140. 
132 Zola 2004, s. 44, 125, 128, 138, 161. 
133 Absinthe – kallades i början av 1900-talet för den gröna demonen eller ”bottled madness”. Förbjuden av 

regeringar p.g.a. missbruket, men älskad av konstnärer, poeter och skalder. Källa: 
www.absinth.se/dryckenabsinth.htm 2007-05-19. 

134 Zola 2004, s. 180. 
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suspicion and their terror of admitting their guilt brought them together in an awful uni-

on.”135 Fördärvet börjar med deras beroende av varandra och avslutas med det. 

                                                

 

3.3.3 Den brutna kristna moralen – orsak till mordet 

Den kristna moralen hör till det normala livet. Avsäger man sig den, avhumaniserar man sig 

själv och sitt samliv. Kristendomen anknyter till människans idealitet menar rådgivningslitte-

raturen. Thérèse och Laurent frångår allt det kyrkan förordar och bekräftar vad rådgivnings-

litteraturen tycker om naturalisterna och deras främjande av hängivelsefunktionen. De 

sinnliga lustarna skapar en sorts surrogatlycka som inte är moraliskt värdefull, utan som leder 

människan ner i fördärvet menar Arbin och Runestam. Till att börja med upptäcker Laurent 

ganska snart att det inte är av kärlek, utan av lust de velat ha varandra. ”He kept thinking that 

he no longer loved this woman and she no longer loved him.”136 Deras omättliga lust för 

varandra tror de ska stillas när de får varandra helt, och den inte bara stillas, den dör.137 Vad 

de har upplevt är surrogatlycka. Den tidigare köttsliga febern de haft, byts ut mot rädslans 

feber.138 

 För det andra menar Kristendomen att man avhumaniserar sig själv genom att 

frångå den rätta moralen, vilket också Thérèse gör efter inledandet av affären och den sinnli-

ga kärleken. 

”From their first love-making, her dry, sensual temperament had developed with savage en-
ergy; from then on, she lived only for passion and increasingly abandoning herself to the ar-
dent fevers within her, she arrived at the state of unhealthy stupor.”139 
 

Rädslan för febern som drabbat dem efter mordet, tror de ska bli bättre bara de 

slipper vara ensamma, men de har fel. De utvecklar istället ett stort förakt för varandra och 

går ut och letar lycka och frihet genom sinnliga lustar som prostitution och alkohol, men 

Laurent känner att: ”all he managed to do was to make himself more depressed”.140 Och som 

sagt, de sinnliga lustarna skapar endast en sorts surrogatlycka enligt kristendomen. De har 

inte lärt av sina misstag. Som det står ovan, Thérèse ger upp sig själv, avhumaniserar sig 

själv, för febern. 

 Rådgivningslitteraturen menar också att hängivelsefunktionen gör att man 

trillar ner till djurens plan. Thérèse kan man säga redan befinner sig där i form av härkomsten 

 
135 Zola 2004, s. 189. 
136 Zola 2004, s. 118 f. 
137 Zola 2004, s. 94. 
138 Ibid. 
139 Zola 2004, s. 125. 
140 Zola 2004, s. 187. 

 27



Afrika, Laurent för upprepande beskrivningar med djuriska inslag i sig. Han beskrivs ha ett 

djurs självförtroende innan mordet141, han tänker bilda sig ett liv som liknar ett belåtet djurs 

liv142, han lämnar sin lägenhet som han kallar ”this dog’s kennel”143 och han beskrivs sova, 

äta och dricka som ett djur.144 Rådgivningslitteraturen menar att den sexuella driften ska 

användas naturligt, vilket betyder inom äktenskapet, och inte utlevas djuriskt. Thérèse och 

Laurent följer inte dessa normer och de får sitt straff i form av djuriskhet och galenskap. 

Rådgivningslitteraturen menar också att sexualiteten ska tjäna människans bestämmelse; att 

befrukta. Till och med detta bryter Thérèse emot när hon blir med barn och låter Laurent 

sparka ihjäl barnet så hon drabbas av missfall.145 

Rådgivningslitteraturen kritiserar också naturalisternas fokusering på könsdrif-

ten. Kanske är det Zolas sätt att smutskasta könsfokuseringen genom att upprepade gånger 

använda ordet penetrering. Ett av dem är när han beskriver Laurents röst när han bedrar Mme 

Raquin: ”He had found an actor´s voice, soft and penetrating …”.146 

 Till sist ska jag ta upp något som är viktigt i kyrkan och en förutsättning för att 

man ska få förlåtelse för sina brott: ångern. Varken Laurent eller Thérèse upplever någon 

ånger förutom i form av rädsla för Camilles spöke. 

”His remorse was purely physical. Only his body, his tense nerves and his trembling flesh 
were afraid of the drowned man. His conscience played no part in his terror: he did not in the 
slightest regret having killed Camille. […] he would have committed the murder all over 
again …”147 

 
Thérèse ber till Gud för att få förlåtelse, men det är inte av ånger i hjärtat som hon ber, det är 

av rädsla och feghet vilket inte ger någon förlåtelse. Det finns en skillnad i beskrivningen av 

avsaknaden av ånger. När det gäller Laurents, är det bara honom man talar om. När det gäller 

Thérèse är det en generalisering av kvinnan: 

”Like certain pious women who think they can deceive God and gain pardon by praying with 
their lips and adopting meek attitudes of penance, Thérèse humbled herself, smote her breast 
and spoke words of repentance, without having anything more in the depths of her heart but 
fear and cowardice.”148 

 
Slutsatsen av det hela är att Thérèse och Laurents leverne är så långt ifrån kristlighet man kan 

komma, romanen igenom. Deras leverne leder dem också i fördärvet som Kristendomen 

förutspår. Utan att leva ett moraliskt liv, blir man ingen human människa, inget ideal. 

                                                 
141 Zola 2004, s. 95. 
142 Zola 2004, s. 98. 
143 Zola 2004, s. 108 
144 Zola 2004, s. 123. 
145 Zola 2004, s. 177. 
146 Zola 2004, s. 101, 116, 122. 
147 Zola 2004, s. 124. 
148 Zola 2004, s. 166. 
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3.3.4 Hur undviker man Thérèse och Laurents situation? 

Arbin menar att skönlitteraturen är en stor bov när det gäller tron på att erotiken skulle vara 

allt i äktenskapet. För Thérèse och Laurent är erotiken allt innan äktenskapet och när de inte 

har lusten kvar har de inget kvar förutom ett mord som binder dem. Arbin menar att skönlitte-

raturen gör att kvinnorna förväxlar erotik och kärlek och tar första bästa man som väcker 

deras åtrå. Laurent är den första man i Thérèse ålder som hon träffar förutom Camille som 

hon växt upp med som syskon, och honom tar hon. Efter mordet försöker Thérèse att fly från 

sig själv genom att läsa romaner. 

”She subscribed to a lending library and became passionately fond of all the heroes of the sto-
ries she read. This sudden love of reading had a considerable influence on her temperament. 
She acquired a nervous sensibility which made her laugh or cry for no reason.”149 

Läsandet resulterar i att Thérèse blir mer känslosam och blir kär i yngre män som hon kan se 

genom skyltfönstret.150 Trots de ”lyckliga” stunderna i fictionens värld och den flyktiga 

kärlekens, bryter verkligheten igenom och hon faller tillbaka till sitt ursprungliga nervösa 

jag.151 

 Rådgivningslitteraturen talar även om att blygheten skyddar kvinna från att göra 

något skamligt och därmed förgöra sig själv. De menar att avläggandet av blygseln kan 

äventyra hela mänsklighetens framtid. Man skulle kunna säga att det är Thérèse bristande 

blygsel och afrikanska blod som får Laurent på fall. Thérèse är inte som någon annan kvinna 

han haft förut, hon gör honom nervös med sin frigjordhet. Man skulle kunna säga att Thérèse 

är en aning manlig i sin sexualitet, för det är inte passivitet och blygsel hon visar då. 

”With the first kiss, she revealed the instincts of a courtesan. Her thirsting body gave itself 
wildly up to lust. It was as though she were awakening from a dream and being born to pas-
sion. […] All the instincts of a highly-strung woman burst forth with exceptional violence. 
Her mother’s blood, that African blood burning in her veins, began to flow and pound furi-
ously in her thin, still almost virginal body. She opened up and offered herself with a sover-
eign lack of shame. From head to toe, she was shaken by long shudders of desire. Laurent had 
never known such a woman. He was astonished, uneasy.”152 

 

Runestam menar också att blygselkänslan kan jämföras med tremendum et fascinans.153 Även 

Laurent upplever en form av tremendum et fascinans känsla i sina drömmar om Thérèse, där 

även Camille finns med. 

                                                 
149 Zola 2004, s. 82. 
150 Zola 2004, s. 82. 
151 Zola 2004, s. 83. 
152 Zola 2004, s. 35 f. 
153 Tremendum et fascinans – En sorts kraft eller gudomlighet som både är övervälvande p.g.a. sin storhet och 

därför skrämmande, men också attraktiv, lockande och fascinerande trots rädslan. Källa: 
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”He dreamed that his mistress was stifling him in her warm embrace and then that the 
drowned man was pressing him to his rotting chest in an icy hug. These sudden, alterning sen-
sations of desire and disgust, the successive touch of flesh burning with love and of cold flesh 
softened by the mud, made him pant and shudder, gasping in horror.”154 

 

                                                 
http://www.calvertonschool.org/Waldspurger/pages/mysterium%20tremendum%20et%20fascinans.htm 
2007-05-28. 

154 Zola 2004, s. 96. 
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4. Diskussion 

 

I diskussionen kommer jag först att redovisa för några skillnader och likheter mellan speg-

lingarna. Redovisningen kommer att innehålla synen på sexualitet och bildandet av könen för 

att sedan gå vidare till de stereotypa egenskaperna som könen blivit tilldelade för att slutligen 

diskutera bilden av fadern som Gud. Efter jämförelsen kommer jag att diskutera tre trådar 

som jag fördjupat mina tankar kring. Slutligen diskuteras vad som synes vara föråldrat i 

rådgivningslitteraturen, samt vad som skulle kunna bevaras i en tänkbar nyutgivning. Jag 

kommer även att ge förslag till vidare forskning i ämnet jag behandlat. 

 Freud menar att kvinnans sexuella utveckling, bl.a. kastrationen, alltså kvinnans 

insikt att hon saknar penis, bidrar till mannens och kvinnans syn på det kvinnliga könet som 

underlägset mannen. Han går även ett steg längre och menar att både Kastrationskomplexet 

och Oidipuskomplexet präglar kvinnan som social varelse. Det är alltså både den socialt 

påverkade synen på kvinnan och de olika naturliga komplexen som gör kvinnan till den hon 

är. Mannens sexualitet präglas av Oidipuskomplexet och libidon vilket gör att mannen letar 

efter gifta kvinnor med moderns kännetecken. Han visar också sin överlägsenhet genom att 

vara otrogen mot sin kvinna för att få uppleva höjdpunkten på passionen och kvinnans fulla 

värde, utan att ta hänsyn till kvinnans känslor. 

 Från Freuds beskrivning av den kvinnliga utvecklingen skulle man kunna dra en 

parallell till Zola och Thérèse. Hon har tränats i hyckleri under sin uppväxt, vilket gör att hon 

lättare kan ljuga och bedra. Hon har även tränats till att vara kvinna, till att vara osynlig och 

tyst, vilket sedan gör att hennes personlighet bryter sig loss i vilda drömmar och i en het 

sexualitet. Likheten med Freud är att synen på kvinnan har uppfostrat henne till kvinna, men 

de båda komplexen utvecklar hennes sexualitet som den gör, trots uppfostran till lugn, passiv 

kvinnlig varelse. Tvetydigheten ligger i att Freud ser kastrationen som något naturligt i 

kvinnans utveckling, samtidigt som han ser nedvärderingen av kastreringen och därmed 

kvinnans kön som en social företeelse. Denna tvetydighet kommer jag tillbaka till under en av 

diskussionstrådarna längre fram. 

 Björk menar att könsrollerna är något som skapats i vårt samhälle för att ordning 

och kvinnans plats som underlägsen mannen ska behållas. Hon menar också att normen att 

följa naturen gör det omöjligt att förändra könsrollerna, vilket i sin tur betyder att kvinnans 

sexualitet alltid kommer att kopplas ihop med syftet befruktning. Björk menar att moderska-

pet rättfärdigar kvinnans existens. Den naturliga normen innebär att syftet med sexualiteten är 

befruktning vilket för mannen innebär att belägra så många kvinnor som möjligt, medan 
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kvinnan inte får fler barn för att hon är med många män. Även Freud menar att kvinnans 

värde bestäms av hennes sexuella integritet. Värdet på kvinnan sjunker om hon lägger sig till 

med skökaktiga drag. Mannen, däremot, hittar en ursäkt för att vara otrogen, både för att 

befrukta, men även som jag nämnde ovan, för att väcka kvinnans passion. Thérèse bryter mot 

rollen som kvinna. Hon har sex för passionens skull, inte för befruktningens. Zola förstärker 

detta ytterligare genom att låta Laurent sparka ihjäl fostret när Thérèse blir gravid. Man kan 

säga att han därmed, med Laurents hjälp, sparkar ihjäl biologins och kristendomens syfte med 

sexualiteten, som är befruktningen. 

 Kastrationsexemplet visar att mannen utgör idealet hos Freud. Även Björk 

framhåller att mannen brukar betraktas som ett ideal i vårt samhälle. Hon menar att ordet 

kvinna är härlett med tillhörande härledda egenskaper. Alla kvinnans egenskaper är minus-

egenskaper mot mannens eftersom han kom först och satte idealet. Jag tror att dessa båda är 

överens om att det är en omöjlighet att få ett jämställt samhälle så länge definitionerna finns 

kvar eftersom de förutsätter varandra. Utan ordet man blir inte kvinna vad det är och tvärtom. 

Zola visar också på detta eftersom Thérèse och Laurent kompletterar varandra och förutsätter 

varandra för att handlingen ska gå framåt. De är t.ex. kontraster som landet och staden, natur 

och kultur och passiv och aktiv. Utan motsatsen får inte delarna någon betydelse. De behöver 

varandra för att driva romanen framåt och de behöver också varandra för att avsluta den. 

Kanske är det en liknelse med hur världen ser ut? Våra olika kön och dess egenskaper kanske 

behöver varandra? Detta kommer jag också tillbaka till längre fram under en av diskussions-

trådarna. 

 De stereotypa egenskaperna litteraturen är överens om är att mannen ska vara 

aktiv, överlägsen, uträknande och förnuftig och att han besitter en stark sexuell kraft som kan 

anta djuriska former. Kvinnans egenskaper, som förutsätts av mannen och är deras minus-

egenskaper, är passiv, undergiven, känslosam, passionerad och listig och i vissa fall är hon 

även neurotisk. Exempel på dessa stereotypa egenskaper finns i Zola. Jag ska återge några av 

dem. Laurents pockande sexuella kraft kan inte stå emot Thérèses vilda Afrikanska blod och 

hennes erotiska lockelse driver Laurent till vansinnet som begår mordet. Det är passionen som 

driver henne till mordet, medan Laurent även har pengar med i motivet. Laurent är den aktive 

under mordet, medan Thérèse sitter passiv och ser på. Hans tankar visar på förnuft när han 

inser att det bara är en sorts surrogatlycka de upplevt som bara bestått av lust och inte kärlek, 

medan hon är känslosam och letar ny sinnlig kärlek genom fiktion. Till och med inför det 

sista mordet, är Laurent uträknande och ordnar med en flaska gift, medan Thérèse är spontan 

och tar en kökskniv. De stereotypa könsrollerna är intakta. 
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 Slutligen ska jag sammanfatta de likheter jag hittat i speglingarna mellan fadern 

eller mannen och Gud. Freud menar att religionen kom till efter mordet på urfadern. Man 

började dyrka den döde fadern som en sorts förlikning för mordet. Urfadern var även det 

yttersta idealet eftersom han hade alla kvinnorna och stod högst i rang i stammen. Där finns 

alltså en koppling mellan Gud och fadern. Björk framhåller att mannen betraktas som ett ideal 

idag, ett ideal som till och med kvinnorna strävar efter eftersom ingen vinner något på att vara 

kvinnligt svag längre. Man skulle kunna göra en koppling mellan mannen som ideal, idealet 

är Kristendomen och Gud, till att mannen som ideal är Gud och kvinnan som synderska är 

människan. Vidare menar Freud att det är Oidipuskomplexet som är motor i vårt samhälle, 

vilket alltså betyder att det är mannens drifter som är samhällets motor. För att utveckla det 

hela kan man säga att mannen styr världen, vilket också blir en sorts koppling till Gud. Man 

kan koppla detta till Zolas roman och till två teorier. Den första är Laurent som den drivande 

faktorn i intrigen. Det är hans drifter som bestämmer sig för att begå mordet på Camille och 

som utför mordet. Den andra teorin är att avsaknaden av en fadersgestalt (eller Gud) i histori-

en, driver dem i fördärvet. Thérèse växer upp utan fader och Laurent har en far som inte bryr 

sig om honom vilket kanske har gjort dem till det de blir, psykotiskt instabila människor, och 

inga mänskliga ideal som Kristendomen pratar om. Freud menar att utan fadersgestalt och 

religion rämnar samhället, och Thérèse och Laurents värld faller verkligen isär. 

Något annat som rämnar samhället är slutligen tabubelagda människor som 

smittar till efterhärmning menar Freud. Religionen är skapad för behovet av regler och 

ordning i samhället och när dessa bryts hotas samhället. Björk menar att Ninjafeministerna 

och deras strävan efter det manliga kan leda till samhällets upplösning eftersom de tar lagen i 

egna händer. De hotar också kvinnligheten eftersom de på sätt och vis förintar den. Ninjafe-

ministerna handlar som de gör därför att de anser sig vara utan andra valmöjligheter. 

 

4.1 Mannen som naturligt driftig, kvinnan som ansvarstagande pryd, fortfarande? 

Jag nämnde i inledningen min rädsla för att kvinnoförtrycket i rådgivningslitteraturen fortfa-

rande finns kvar i dagens samhälle, vilket Gustavsson och Tjeder menar att det gör. Som jag 

har förstått det under denna studie är meningen med kvinnans existens att uppfylla mannens 

behov och ta ansvar för både sin egen, och mannens sexualitet. Det som Arbin och Runestam 

kallar för naturlighet betyder förpliktelser för kvinnan, medan det är en ursäkt för mannens 

beteenden. Jag ska förklara detta lite mer. I de otrohetsfall som rådgivningslitteraturen tar 

upp, fokuseras det alltför ofta på vad kvinnan gjort och inte gjort som orsak till varför mannen 

är otrogen. Hon får ta ansvar för hans handlingar genom att tänka över sina egna genom att 
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hon t.ex. inte gör tillräcklig toalett eller gnäller för mycket. Samtidigt rättfärdigas mannens 

beteende genom hans starka sexuella drifter som endast av naturens sanna vilja är ute och 

befruktar. Det som blir farligt med att benämna mannens starka drifter som naturliga, är att 

hans beteende rättfärdigas nästan hur långt som helst. Tjeder, som nämns i inledningen, menar 

att mäns naturliga drifter till och med rättfärdigar våldtäkt. Han menar att det i rättegångar 

istället fokuseras på kvinnans klädsel eller om hon druckit, vilket för oss tillbaka till det Arbin 

och Runestam menade och det Gustavsson skrev: att kvinnan får ta ansvar för både sin och 

mannens sexualitet. 

 Naturalisterna förespråkar att man ska ge sig hän åt sina lustar, vare sig man är 

kvinna eller man, vilket kritiseras starkt av rådgivningslitteraturen eftersom det bryter mot de 

naturliga könsroller vi tilldelats. En kvinna kan inte vara sexuellt frigjord utan att det kom-

menteras på ett eller annat sätt ute i samhället. Våra värderingar säger oss att när män är 

sexuellt frigjorda lever de bara upp till syftet med sexualiteten, de befruktar. Den frigjorda 

kvinnan däremot, bryter mot syftet eftersom det för hennes del innebär att föda barn. Är 

kvinnan frigjord så är det sinnlig kärlek hon sysslar med och denna är tabubelagd. Det sägs i 

texterna jag läst att tabubelagda människor hotar samhället, därför utesluts de. Ska alltså 

sexuellt frigjorda kvinnor uteslutas ur samhället? Rådgivningslitteraturen skriver att man ska 

acceptera människan som hon är. Min fundering blir då om kvinnan inte räknas som männi-

ska eftersom hennes eventuella val som sexuellt frigjord inte accepteras. Rådgivningslitteratu-

rens acceptans rättfärdigar återigen bara mannens beteende, och att man inte ska försöka 

ändra på det. Hur har dessa värderingar kunnat bli vad de är? Kanske finns svaret under nästa 

rubrik där jag diskuterar ambivalensen kring diskussionen om hur kön blir vad de är. 

 

4.2 Ambivalens – största riktningen idag och igår 

Jag tror att i en diskussion idag skulle de flesta vara överens om tanken att våra könsroller har 

sin grund både i det biologiska arvet och i det socialt konstruerade. Vissa saker tyder på denna 

syn både i Zola och Freud, trots att deras verk är ungefär ett sekel gamla, verkar funderingar-

na ha funnits ett tag. Freud menar att hur vi ser på könen påverkar hur vi blir, det är inte bara 

den naturliga utvecklingen, som Kastrationsfas m.m., som gör oss till de vi är. Även Zolas 

beskrivning av Thérèse och Laurent, visar på att både deras uppfostran och naturliga kvinn-

lighet/manlighet påverkar romanens utveckling. 

Björk menar att Livmoderfeministerna är den största riktningen idag. Hon menar 

också att den sortens feministiska riktning välkomnas av patriarkatet eftersom den ger dem fri 

lejd att fördela makt efter kön. Jag ifrågasätter om Livmoderfeministerna verkligen är den 
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största gruppen? Ingen kallar sig Livmoderfeminist rätt ut idag, och deras motsats, Likhetsfe-

ministerna155 verkar vara en lika stor grupp.156 Detta ifrågasätter deras påstådda betydelse i 

samhället och därmed ifrågasätts också påstående nummer två. Visst kan det vara så att synen 

på kön som naturliga och oföränderliga ger patriarkatet möjlighet att snedfördela makten 

mellan könen, men även de riktningar som dras emot Livmoderfeminism menar att kvinnans 

egenskaper är nedvärderade idag och vill se en förändring.157 Som jag tolkar det, stödjer de 

inte patriarkatet. Jag undrar om Björk menar att likhetsfeministerna skull kunna bidra till en 

större förändring? 

Jag tror att synen på könen som både socialt konstruerade och biologiskt ärvda 

kan vara sund för samhället, om man inte lägger till en massa värderingar i definitionerna 

kvinna och man. Kanske har kyrkan rättfärdigat den nedvärderande synen på kvinnan, men 

varför lever den då kvar i ett sekulariserat land som Sverige? Sverige är känt för att vara ett 

individens land där den egna individens utveckling anses vara viktig. Hur kommer det sig då 

att vi är så noga med att gruppera in kön? Varför kan vi inte bedöma varje individ som en 

människa? Jo, för att kyrkans norm om den idealiske, humane människan som man, fortfaran-

de är bevarad trots sekularisering. Även kvinnans sexualitet som synonym med befruktning är 

bevarad till viss del. Värderingarna sitter inte i religionen, utan i kulturen. Kanske är det dags 

att förkasta dessa värderingar och istället se det ideala i varje individ oavsett om man är man 

eller kvinna, vill få barn eller inte. Jag återkommer till detta under den sista rubriken. 

 

4.3 Könen som komplement till varandra – syftet till att de finns kvar? 

Trots svensk sekularisering, lever de av traditionen grundade uppfattningarna om vilka våra 

könsroller är, kvar. Jag kan bara utifrån det jag tidigare tagit upp, spekulera i varför det är så 

och försöka se på det hela så positivt som möjligt för att förstå meningen med allt. I Thérèse 

Raquin, från sent 1800-tal, är mannen och kvinnan samarbete och kompletterande en förut-

sättning för drivet i romanen. Även Björk menar att könen som definitioner är en förutsättning 

för varandra, tyvärr till kvinnans nackdel om man väljer att se det så. Jag tror att vi fortfarande 

har våra könsroller kvar, just för att mannen och kvinnan kompletterar varandra kroppsligt. 

 Rådgivningslitteraturen menar att det finns skäl till varför vi är olika och 

menar att det leder fram till samhällets förfall att försöka bryta mot de förbestämda normerna 

                                                 
155 Likhetsfeminism – benämningar på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen 

väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Likhetsfeminism 2007-05-27. 

156 Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rartsfeminism 2007-05-24. 
157 Ibid. 
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eftersom det ideala för människan, enligt dem, är att följa kristendomens normer. Även Freud 

menar att syftet till religionens uppkomst var behovet av regler och lagar, normer och värde-

ringar. Skulle detta behov inte finnas längre i dagens samhälle? Utan ett samarbete mellan 

man och kvinna blir det t.ex. inga barn. Därmed säger jag inte att jag håller med om att sex 

måste innebära befruktning för vare sig kvinna eller man. Men, även om man frångått nor-

men, ett heterosexuellt förhållande, krävs det naturliga och biologiska insatser för att ett barn 

ska kunna bli till. Idag kan det dock ordnas via inseminering. Vi har alltså kommit en bit 

längre på väg än vad kyrkan räknat med. Det snedvridna i samhället har blivit att normerna 

inte får brytas, trots att det biologiska ändå kan följas. Samhället har med kyrkans hjälp gjort 

de normer som finns till oföränderliga där den som bryter mot dem, ensamstående mödrar, 

sexuellt frigjorda kvinnor, män som vill vara föräldralediga, blir tabubelagda. Jag antar att 

kyrkan ändå har, eller hade, ett gott syfte med dessa normer och regler, och att syftet var att 

hålla samhället intakt. Man var och är rädd för vad en förändring skulle innebära. Tyvärr går 

detta samhällsbevarande ut över de grupper och människor som inte passar in och följer 

normerna. Vart ska dessa människor ta vägen? Hur ska det gå för dem som inte har någon 

som är ett självklart komplement till dem själva? Dessa komplement, som kvinna och man 

utgör för varandra, är inte lika solklara idag. Fler dimensioner av benämningen kön har 

tillkommit och gjort det hela svårare. Den intressanta frågan för mig är hur rådgivningslittera-

turen skulle se ut i nyproduktion idag? Hur ska kyrkan tackla dessa nya könsroller och svår-

kompletterade benämningar? Det skulle vara intressant att se. 

 

4.4 Hur skulle dagens rådgivningslitteratur se ut? Vidare forskningsförslag 

Det är svårt att skriva en rådgivningslitteratur i vårt sekulariserade samhälle där kyrkans 

normer kan passa in. De är ju vad de är, ganska statiska eftersom bibeln är dess ursprung. Det 

som skulle kunna förändras är synen som kyrkan har för att tolka händelserna i bibeln. 

 Något som minskar trovärdigheten av den gamla rådgivningslitteraturen är att vi 

t.ex. har sett att västerlandet inte går mot sin undergång, trots kvinnans brist på blygsel i 

dagens samhälle. Möjligtvis skulle kyrkan kunna se en koppling mellan arbetande kvinnor 

och ungdomsbrottslighet eller mellan friare sexualitet och fler aborter, samt lagliggörandet av 

aborter som ett steg mot undergången, men de flesta ser det nog bara som utveckling vare sig 

den är positiv eller inte. Något som jag tror skulle vara eftersträvansvärt i en ny rådgivnings-

litteratur är den personliga prägel som Arbin har satt på sin bok. Jag tror att man i dagens 

samhälle kommer längre med personlighet och exempel, än vad man gör med vetenskaplighet 

och läkarkårens kunskap som Runestam förlitar sig på. Att någon vågar lämna ut sig själv och 
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ge egna exempel, tror jag är något som folk som värdesätter högt och tror mer på än på 

statistiska resultat eller liknande. 

 En rådgivningslitteratur som skulle skrivas idag skulle vara tvungen att se 

annorlunda på många saker. Jag ska ta upp några. Den första är sexualiteten och dess uppgift 

som fortplantning. Idag används sexualiteten i ett friare syfte, vilket faktiskt i vissa fall 

innebär negativa konsekvenser. Därför skulle det vara önskvärt med en rådgivningslitteratur 

som diskuterade skillnaden mellan sex och kärlek och att det inte alltid behöver vara samma 

sak. Men, vad de inte ska göra, är att tabubelägga de människor som väljer att använda 

sexualitet som något sinnligt, för njutnings skull. De skulle även behöva ändra sin syn på 

mannens hjälplöshet inför sina drifter och inte ursäkta dessa som något naturligt längre, utan 

istället bidra till att fler unga män med starka drifter faktiskt inser att man måste ta ansvar för 

sina handlingar, precis som kvinnan måste göra. Det ska inte vara någon skillnad mellan 

mannen och kvinnas ansvar som det så tydligt är i Arbin och Runestam. Tidigare har man 

moraliserats sig över kvinnan som ”katt på jakt” och gjort henne ansvarig även för mannens 

sexualitet, vilket inte kan vara okej längre. Visst är det bra om blygselkänslan räddar kvinnan 

från att göra något dumt eller någon annan från att göra henne illa, men man ska inte bli 

tabubelagd för att man väljer att inte vara blyg. Det ska förekomma samma acceptans för 

kvinnans drifter som för mannens. 

 De skulle även bli tvungna att ändra synen att mannen är idealet för mänsklighe-

ten. Detta kan bli svårt eftersom mannen var den som kom först enligt Bibeln och bland 

myter, men jag tror inte att dagens kvinnor skulle acceptera normerandet av mannen. De 

borde istället försöka få människor att se varandras enskilda möjligheter och inte bara kräva 

respekt åt mannen, utan respekt till varandra som medmänniskor och individer. Rådgivnings-

litteraturen skriver att man inte bör försöka förändra människans natur. Kanske borde de ta sig 

själva på orden och eftersträva detta. Istället för att försöka få alla att efterlikna deras mans-

norm, kanske de inte ska försöka ändra på kvinnan som inte vill få barn eller par som inte 

lever i ett heterosexuellt förhållande, utan istället se deras möjligheter. Litteraturen höjer upp 

kvinnans omhändertagande egenskaper som eftersträvansvärda och behövda. Kanske de inte 

skulle behöva definiera dem som kvinnliga, utan som egenskaper som är eftersträvansvärda 

hos alla människor, oavsett kön. 

Behovet av böcker i ämnet relationer tror jag att det alltid finns intresse för, men 

jag tror inte att en kyrkligt normerande litteratur med tydliga regler att följa passar dagens 

samhälle. Människor idag lever inte efter kyrkans normer mer än efter de normer som det 

västerländska samhället tagit efter kyrkan och som närmast betraktas som kultur. Jag tror inte 
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den generella ungdomen idag skulle vara intresserad av att läsa litteratur skriven av präster. 

Däremot brukar t.ex. relationsspalter i veckotidningar vara populära. Som jag nämner tidiga-

re, kan man se Elle som en sorts modern rådgivningslitteratur. Kontentan av det jag sagt, är 

att jag inte tror att kyrklig rådgivningslitteratur skulle göra sig speciellt populär idag. Vill man 

ha information kan man hitta den på Internet eller i magasin o.s.v. 

Intressant vidare forskning i ämnet skulle jag tycka var att jämföra någon av da-

gens rådgivningslitteratur med den jag läst. Ett exempel på rådgivningslitteratur från idag är 

Malou Von Sivers bok Konsten att hålla ihop: en handbok i kärlek. Det skulle även vara 

intressant att jämföra med någon kyrklig form av rådgivningslitteratur från idag för att se om 

värderingarna förändrats sedan 1948. Jag skulle även tycka det var intressant att jämföra 

domslut från våldtäktsrättegångar med synen på kvinnan och mannen för att se om det finns 

något samband där emellan som Tjeder menar att det gör. Man skulle även kunna göra en 

studie ute bland ungdomar för att se om frigjordhet hos kvinnor definieras som slampighet 

och hos män som något naturligt eller om denna syn bara florerar bland feminister idag. 
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5 Sammanfattning 
 
Jag har analyserat Kärlekslivets och äktenskapets etik författad av Arvid Runestam och 

Trivsel och trassel i äktenskapet författad av Erik Arbin som är två böcker från 1948 som 

definieras som kristen rådgivningslitteratur. Detta har jag gjort mot bakgrunden att resone-

manget i böckerna förstärker, med sin syn på kön, den av traditionen grundade uppfattningen 

om vilka våra könsroller är. Feministiska riktningar menar att den västerländska kyrkans 

tolkning av historien har rättfärdigat vår kulturs kvinnoförakt. Vidare talar de om en bild av 

kvinnan som erotisk förförerska, intellektuellt och moraliskt underlägsen mannen och en bild 

av mannen som innehavare av en sexualdrift som är okontrollerbar. Syftet med uppsatsen är 

att synliggöra synen på det kvinnliga och manliga könet samt synen på sexualitet inom den 

kristna rådgivningslitteraturen. Syftet med uppsatsen är också att spegla svaren från analysen 

med tre kontrasterande synsätt för att se likheter och skillnader. Speglingar jag använder är 

Nina Björks Under det rosa täcket, Sigmund Freuds syn på religion, kön och sexualitet och 

slutligen Émile Zolas roman Thérèse Raquin. 

Frågeställningarna jag använder mig av i analysen av rådgivningslitteraturen är: 

 Vilka egenskaper tillskrivs kvinnan respektive mannen i litteraturen? 

 Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet? 

 Vad anses hota kristendomens livsetik/värld? 

Ur analysen och speglingarna har jag uppmärksammat följande: 

 Idag är synen på kön som både socialt konstruerade och genom det biologiska arvet 

den allmänna, till skillnad från 1948 års rådgivningslitteratur då kön ansågs vara ste-

reotypa och statiska. 

 Uppfattningen om att moderskapet är kvinnans främsta uppgift lever kvar, likaså upp-

fattningen om mannens som okontrollerbar befruktare, vilket påverkar hur samhället 

fungerar idag. 

 Mannen betraktas fortfarande som den ”förstfödde” ideala människan, vilket gör att 

kvinnan som definition alltid kommer att ses som underlägsen mannen. 

 De stereotypa egenskaperna hos båda könen lever kvar till stor del. Mannen anses fort-

farande vara aktiv, överlägsen, uträknande och förnuftig, medan kvinnan anses vara 

passiv, undergiven, känslosam och passionerad. 

 Ett samband mellan mannen eller fadern som Gud och kvinnan som syndfull och an-

svarstagande människa kan skönjas. 
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Ett sammanfattande av detta skulle jag vilja säga är att de av traditionen grundade könssyner-

na fortfarande lever kvar i allra högsta grad i dagens samhälle. 
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1. Inledning


Under en kurs i religion läste jag en artikel skriven av Johanna Gustafsson om mäns och kvinnors framställning i kristen rådgivningslitteratur. Exemplen i artikeln på framställningen av könen och deras sexualitet både berörde och upprörde mig och jag kände att jag var tvungen att läsa dessa böcker från 1948. Det som intresserade mig mest var Gustafssons antydningar om att Sverige fortfarande visar tendenser till att ha denna mans- och kvinnosyn som litteraturen förmedlande. En av de uppfattningar som Gustavsson menar lever kvar idag, är uppfattningen att kvinnan bär ansvaret för både sin egen och mannens sexualitet under alla omständigheter.
 Med det menas att hon måste ta ansvar för sina egna handlingar samt förebygga mannens.



En av anledningarna till produktionen av rådgivningslitteraturen var att man såg hur samhällets förändringar lett till upplösning av normerna kring samlevnad. Några av fienderna ansågs vara filmen, dansbanorna, spriten och den allmänna tidsandan.
 I rådgivningslitteraturen förekommer därför en hel del förmaningar till båda könen, men det intressanta är att de ofta skiljer sig åt beroende på vilket kön man vänder sig till. Jag tycker resonemanget i böckerna förstärker, med sin syn på kön, den av traditionen grundade uppfattningen om vilka våra könsroller är.


Den traditionella bilden av könsrollerna anses av genusforskare som Lisbeth Mikaelsson och Ingvild Saelid Gilhus ha kommit från bl.a. myter och framförallt syndafallet, vilket har varit ödesdigert för kvinnan och synen på henne. Enligt myten skapades kvinnan som ett botemedel mot urmänniskans ensamhet. Denna berättelse gör mannen till den primära människan eftersom han skapades först och för att han är kvinnans kroppsliga utgångspunkt, men också för att hans behov förklarar kvinnans tillblivelse.
 Hon ska uppfylla hans behov. Saelid Gilhus och Mikaelsson menar att syndafallet och den västerländska kyrkans tolkning av historien har rättfärdigat vår kulturs kvinnoförakt. Föreställningen om kvinnan som erotisk förförerska, som djävulens sammansvurna, som intellektuellt och moraliskt underlägsen i relation till mannen, har grundats på den här myten menar de.
 Även Kunin skriver med utgångspunkt ur June O´Connor: ”As critics since nineteenth century have pointed out, biblical images of women, for example, Eve, have created a very negative attitude towards women, associating them with sin.”


David Tjeder, genusforskare och feminist vid Stockholms universitet, anser att vi fortfarande dömer våldtäktsrättegångar efter dessa könsroller idag. Han menar att gruppvåldtäkter inte förklaras med maktbehov eller en förvriden kvinnosyn, utan med att pojkar har en fruktansvärt pockande sexdrift, vilket rättfärdigar det de gör som något naturligt. Han menar också att kvinnorna fortfarande får ta ansvaret för mannens sexualitet genom att rättegångarna fortfarande fokuserar på vilka kläder kvinnan haft på sig och om hon druckit o.s.v.
 Tjeder, Mikaelsson och Saelid Gilhus menar att vi uppfostras till det vi är, vare sig vi är kvinnor eller män. Vi är något som blir vad vi tror och säger att vi är.
 Detta är bakgrunden till min fortsatta uppsats.


1.1 Syfte och frågeställningar


Syftet med uppsatsen är dels att klargöra synen på det kvinnliga och manliga könet samt synen på sexualitet i rådgivningslitteraturen, dels att spegla svaren från analysen med tre kontrasterande synsätt för att se likheter och skillnader. Detta kommer jag att göra genom att studera två böcker med kristen rådgivningslitteratur från 1948 som heter Kärlekslivets och äktenskapets etik skriven av Arvid Runestam och Trivsel och trassel i äktenskapet skriven av Erik Arbin. Under studiet av rådgivningslitteraturen kommer jag att besvara dessa frågor:


· Vilka egenskaper tillskrivs kvinnan respektive mannen i litteraturen?


· Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet?


· Vad anses hota kristendomens livsetik/värld?


Jag kommer sedan att spegla rådgivningslitteraturen i tre kontrasterande synsätt; Nina Björks tankar kring feminism, kvinnligt och manligt och sexualitet i Björks roman Under det rosa täcket, Sigmund Freuds syn på religion, tabu och sexualitet där jag främst utgår från hans roman Totem och Tabu, och slutligen studerar jag könsrollerna i den skönlitterära romanen Thérèse Raquin skriven av Émile Zola. Med spegla, menar jag att jag kommer att söka efter likheter och skillnader mellan de tre synsätten och rådgivningslitteraturen.


1.2 Material och Metod

Jag har valt att använda dessa frågeställningar för att dels kunna synliggöra kristna kyrkans representanters syn på kön och sexualitet, dels för att synliggöra etiken de bygger dessa könsroller på. Att förstå etiken de föreskriver gör det lättare för mig att förstå varför författarna och kristendomen resonerar som de gör. Svaren på de tre frågorna blir sedan grundpelare när jag jämför rådgivningslitteraturen med Björk, Freud och Zola.


Den första boken, Under det rosa täcket, har jag valt för att få en uppfattning om vilken dagens syn på sexualitet och könsroller är. Varför jag valt just Nina Björk att förklara detta, är för att hon inte är feminist i grunden, utan litteraturvetare och frilansande journalist. Hon har alltså inte helt klart valt någons sida i diskussionen, utan framför sin egen åsikter om de olika ståndpunkterna som finns idag.



Sigmund Freud har jag valt att ta med för att jag finner hans resonemang kring tabubegreppet intressant. Det ska bli speciellt intressant att jämföra hans syn på tabu med kristendomens syn på begreppet. Valet av Freud är grundat på hans åsikter om varför religion finns och vad religion är. Teorin religion som illusion ligger ganska långt bort från vad kristendomen menar att religion är, därför ska det bli intressant att se om det trots allt finns några likheter dem emellan.



Den tredje och sista synvinkeln, Zolas skönlitterära roman, har jag valt eftersom den väckte så mycket uppmärksamhet när den kom i slutet av 1800-talet. Uppmärksamheten kom av historien i boken och den kvinnliga huvudpersonens, Thérèse, sätt att handla. Thérèse, eller rättare sagt, bokens frigjordhet gjorde att Zola fick förklara sig både en och två gånger. Det blir intressant att se om denna frigjordhet som kvinnan i boken har, bryter mot de kvinnliga könsrollerna i rådgivningslitteraturen, eller om de trots allt är desamma.


Jag har alltså först och främst läst rådgivningslitteraturen för att få en uppfattning om vilken synen på kön och sexualitet var 1948. Vid sidan av dessa böcker har jag kommit över material jag funnit intressant och som format vilket syftet med uppsatsen skulle bli. Dessa artiklar och bloggar har jag använt mig av i inledningsavsnittet. Funderingarna som föddes av artiklarna var att vi kanske inte hunnit så mycket längre, när det gäller synen på kön och sexualitet, än 1948.


Totem och Tabu är en svensk översättning gjord av Eva Backelin och Thèrése Raquin är en engelsk översättning gjord av Robin Buss. Jag har av tidsbrist inte haft möjlighet att kontrollera kvaliteten av dessa översättningar. Jag måste också tillägga att min förståelse kan ha blivit lidande av att ha läst Zola på engelska, trots att jag är van vid engelska språket. Dock får man bäst förståelse på modersmålet anser jag. Vad som också kan ha påverkat verket i sig är att romanen först är översatt från franska till engelska och sedan till svenska av mig, vilket gör att det inte direkt är Zolas ord jag har läst, men jag hoppas att det viktiga i romanen ändå har uppfattats rätt av mig.



Min förförståelse och mina förutfattade meningar kan ha påverkat uppsatsen även om jag försökt sålla bort dessa. Jag tror ändå att de alltid lyser igenom eftersom det är svårt att skriva uppsats objektivt. Vad man kan göra är att försöka vara neutral. Jag tror t.ex. att vårt samhälle är väldigt mansstyrt och att makten delas in efter kön. Jag tror även att våldtäktsrättegångar och andra betydande beslut som rör synen på kvinnan är otroligt viktiga för den fortsatta synen på kön. Ger domaren mannen rätt till att våldta en kvinna, har han satt normen för vilken kvinnosyn och manssyn som ska gälla. Att folk fortfarande förvånas över att pappan är föräldraledig istället för mamman, betyder också att våra normer är ganska fast rotade i vår kultur. Det är en kultur som jag skulle vilja belysa och som jag hoppas kommer att ändras till det bättre så småningom.


1.3 Disposition


Uppsatsen kommer förutom denna inledande del att ytterligare innehålla tre delar. Del nummer två kommer att innehålla analysen av den kristna rådgivningslitteraturen där mina frågeställningar besvaras var för sig. Del tre kommer att innehålla jämförelserna mellan verken uppdelade i tre kapitel där de mest framkommande skillnader och likheter kommer att synliggöras. I den fjärde och sista delen kommer de sammanlagda skillnaderna och likheterna att diskuteras och diskussionen leder förhoppningsvis fram till något resultat eller en slutsats. Under rubriken diskussion kommer jag också att plocka upp tre trådar som jag diskuterar lite djupare utifrån mina åsikter och tankar. Slutligen diskuteras hur dagens rådgivningslitteratur skulle kunna se ut, och vidare forskningsförslag ges. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.


2. Analys av rådgivningslitteraturen


2.1 Presentation av litteraturen


Trivsel och Trassel i äktenskapet skrevs 1948 av prästen Erik Arbin. Boken är personligt skriven med exempel ur hans eget liv som präst och rådgivare men också som make. Den personliga prägeln gör att man kan känna tillit till honom och det han säger, han bjuder in oss i sitt eget hem. Det man som läsare ska komma ihåg är att allt är vinklat så att man ser (läser) det ur hans synvinkel. Kärlekslivets och äktenskapets etik är skriven av Arvid Runestam, professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala och senare biskop i Karlsstad. Boken är mera vetenskapligt skriven, med färre personliga exempel än Arbin och med fler referenser till vetenskap och läkare. Boken är utgiven av Sveriges Kristliga studentrörelses bokförlag 1948 och är den tredje utökade upplagan. Att den ges ut för tredje gången kan betyda att den verkligen blev tagen på allvar och läst av en stor del av befolkningen. Att den blev utgiven av Svenska Kyrkan tolkar jag som att det som står i boken beskriver den kristna etiken och inte bara Runestams personliga etik.


2.2 Vilka egenskaper tillskrivs mannen respektive kvinnan i litteraturen?


2.2.1 Naturväsen och Andeväsen

Arbin och Runestam är överens om att manlig och kvinnlig sexualitet inte är densamma. De yrkar båda, med läkare och andra viktiga personer bakom sig, att kvinnan är ett naturväsen och mannen ett andeväsen. Runestam skriver: ”Hon är i förhållande till mannen ännu idag vad hon sedan fordom var: natur”
 Med detta menar han att kvinnan är naiv att tro att det inte finns någon skillnad mellan kropp och själ. Han menar också att klyftan mellan personlig kärlek och könsdrift inte är medveten för det kvinnliga könet.
 Även Arbin är inne på denna teori och menar att kvinnor ofta förväxlar längtan efter hem och barn med den tillfälliga erotiska känslan och tror att första bästa man som uppvaktar henne är den rätte.
 Det finns en ambivalens i detta eftersom Runestam menar att kvinnor inte kan veta skillnaden mellan kärlek och erotik medan Arbin menar att kvinnan är lättlurad. Hos Arbin ligger alltså ansvaret på kvinnan att inte låta sig luras av mannen. Han menar att hon är medveten om sina val.


Mannens sexualitet är alltså mera av ett andeväsen som visar sig i en så stark sexuell kraft att de flesta inte kan bemästra den för att vara trogna i ett monogamt förhållande.
 Runestam skriver att: ”… hennes sexualitet alltid är förbunden med eros […] det betyder, att hon i sin känsla har en etisk regulator, som den lättare enbart för sexualitetens påfrestning utsatte mannen icke i samma mån äger.”
 Arbin menar att det borde råda jämställdhet mellan könen, men att det är omöjligt att förändra biologins grundval. ”Naturen förändras inte så lätt. Mannen och kvinnan har sina skilda roller, det kan vi nu en gång för alla inte komma ifrån. Kvinnans huvuduppgift är ändå moderskapet”
 och sexualitetens uppgift är fortplantning.
 Runestam skriver som en sammanfattning av synen på sexualiteten, att den ska användas naturligt och med det menar han att den ska: ”tjäna människans bestämmelse, icke blott utlevas djuriskt […] den skall tjäna hennes personlighet.”
 Detta kan man tolka som att männen kan använda sin sexualitet som en ursäkt för otrohet eller som en norm för att kvinnan måste vara ”naturlig” och inte urskilja sexualitet från kärlek. Man kan säga att denna naturlighet fungerar som en ursäkt för mannen och en förpliktelse för kvinnan.


2.2.2 Kvinna som hustru och omhändertagerska vid mannens sida


Arbin beskriver kvinnan som någon som vill ”ge ömhet, omvårdnad, kärlek – och här finns så många, som behöver just det i vår frusna värld.”
 Perspektivet i Arbins bok ligger hela tiden på vad kvinnan kan göra för mannen. Det är som att meningen med kvinnans existens är att hon skapades för mannens behov. Arbin tar upp ett exempel på en familj där maken lider av dåligt morgonhumör p.g.a. magsyra vilket går ut över hans fru. Arbin kommenterar detta så här: ”Ofta undrade jag, hur han stod ut med sitt humör, och hustruns med förresten …” och senare ”Inte hade han det så lätt hemma heller, det kunde jag ana av ett och annat.”
 Det verkar ligga på hennes ansvar att hålla maken vid glatt humör, trots magsyran. Han behöver inte ta något ansvar.

Arbin beskriver även ett praktexempel till hustru. Denna hustru har satt sig in i sin mans livsgärningar så att de ska ha något att diskutera.
 Det slår aldrig Arbin att kanske maken också borde anstränga sig för makans skull. Vad som blir ambivalent i allt detta är ett annat uttalande han gör där en psykologs arbete om äktenskapet, visar att man inte bör försöka ändra på människans natur, utan acceptera personen som den är. Då menar han att man slipper mycket irritationer.
 Mannen ska inte ändra sig, medan kvinnan ska ändra sig för att passa in i mannens liv. Då ställer jag mig frågan; är inte kvinnan en människa?


2.2.3 Kvinnan som spindeln i nätet eller katten på jakt och mannen som försvarslös inför sina drifter


Arbin beskriver en annorlunda sortens kvinna och även en annan man i vissa avsnitt i boken. Dessa figurer ställer sig som motsatser till de traditionella kvinno- och mansbilder vi tidigare fått läsa om och som jag nämnt ovan och är därför intressanta att titta på. Man kan fråga sig vilket syfte dessa karaktärer har att fylla? Kvinnan beskrivs som en spindel vars högsta mål i livet är att fånga mannen i sitt nät. När han är fångad, visar hon sitt rätta jag, och påbörjar sin förvandling av honom. ”När en kvinna går in i äktenskapet, är hon i allmänhet besluten att skapa om mannen” skriver Arbin.
 Senare ändrar sig Arbin och menar att det är kvinnan som förändras när hon inträtt äktenskap. Hon slutar anstränga sig för mannen, och lägger inte ned någon tid på vare sig sin toalett eller på att ha ett glatt humör, vilket skapar problem i relationen menar Arbin. Vidare beskriver han kvinnan som klok som förstår att med små medel leda sin man så att hon får sin vilja igenom. När mannen genomskådat detta, är det för sent eftersom hon redan fångat honom i sitt nät.
 Att kvinnan förväntas förändra sig och sätta sig in i mannens liv är det inget konstigt med, utan snarare en självklarhet.



Katten på jakt är en annan form av kvinna som Arbin beskriver. Hon är oftast den frånskilda kvinnan som desperat vill fånga en ny man. Hon beskrivs som en erotisk kleptoman som efter skilsmässan har större jaktinstinkt och lider av total avsaknad av solidaritet gentemot andra kvinnor.
 Arbins lösning på detta är att frånskilda kvinnor borde sättas i karantän eftersom de är en fara för sig själva och andra. Han menar att misslyckade själar dras till varandra på ett instinktivt sätt, vilket endast föder flera misslyckanden.



Att mannen är hjälplös inför sina drifter och utsatt av en kombination av kvinnans erotiska dragningskraft och fruns gnällighet, finns det flera exempel på hos Arbin. Det första exemplet handlar om en man som vid åsynen av sin tidigare fästmös vackra och perfekta ansikte, upptäcker sin frus avsaknad av perfektion, vilket stör honom så till den grad att äktenskapet rämnar. Prästen Arbins råd är att frun ska göra något åt sina skönhetsfel för att maken ska sluta tänka på sin före detta.
 Helt plötsligt har mannens problem, som jag ser det, blivit hustruns att lösa. Varför? Jo, Arbin menar att hustrun gärna slår sig till ro så fort vigselringen sitter på fingret; ”Där tror jag ert fel ligger”
 skriver han och rättfärdigar att mannen tänker på andra kvinnor.


Exempel nummer två, är den unge mannen som efter släktens påtryckningar blivit gift med en äldre kvinna vars psyke är svagt enligt honom själv. Arbin säger att mannen åtskilliga gånger blivit utsatt för yngre kvinnors erotiska dragningskraft och därför varit otrogen gång på gång. Problemet som Arbin ser det, är inte otroheten, utan mannens dåliga samvete som grämer honom. Framställningen här fokuserar på kvinnans erotiska dragningskraft och på mannens hjälplöshet inför sina drifter och därmed hans skuldlöshet. Kvinnan är gammal och har inte längre någon erotisk dragningskraft vilket gör att han tvingas vara otrogen. Hon har dessutom ett svagt psyke vilket gör att han tvingas bära på skulden. Hon är alltså problemet.



Det tredje och sista exemplet handlar om mannen som blivit bortträngd av sin fru. En utskällning innan jobbet gör honom mottaglig för den omhändertagande sekreteraren, det ena leder till det andra. Arbin skriver:


”Den unga sekreteraren känner inga samvetskval, hon har bara förbarmat sig över en stackars karl, som är så övergiven och otröstlig. Hon kan rentav skriva upp en god gärning på sin meritlista – men hon tänker inte gärna på att hon bryter sönder ett hem och gör barn faderlösa.”


Det är alltså sekreteraren som bryter upp familjen och gör barnen faderlösa, inte mannen själv. Även frun har skuld i det hela skriver Arbin. Hon har varit för trygg i sin äganderätt och inte gjort några ansträngningar för att behålla mannens kärlek. När hon känner på sig vad som hänt så förvärrar hon situationen med att förebrå mannen vilket resulterar i att han håller sig borta än mer.
 Felet ligger alltså hos kvinnorna, frun som drivit bort honom och sekreteraren med sin jaktinstinkt. Mannen, han är bara naturlig.


Kontentan av exemplen är att allt är kvinnans fel på ett eller annat sätt. Mannen förebrås aldrig för att han varit otrogen eftersom det ligger i hans natur att belägra vackra kvinnor. Avsaknaden av manligt ansvar är återigen otroligt synligt.

2.3 Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet och förhållandet mellan man och kvinna?


2.3.1 Den allmänna livsnormen


Den kristna moralen är det som hör till det normala livet. Avsäger man sig den kristna moralen, avhumaniserar man sig själv och sitt samliv. ”Det vill med andra ord säga, att kristendomen anknyter till människans idealitet, förutsätter den, vädjar till den, för att av människomöjligheterna göra en riktig människa” skriver Runestam.
 Uppfyller man inte kyrkans normer och ideal, räknas man inte som människa. Eftersom det ideala ofta är det manliga, ingår möjligtvis inte kvinnan i det mänskliga. Arbin menar att kvinnans roll och uppgift är moderskapet, det är det som gör kvinnan värdig. Vi bör inte ha erotiska erfarenheter för andra syften än fortplantning menar han.
 Arbin tar även stöd av läkarkåren som bekräftar hur farligt det är med sexuella kontakter innan äktenskapet. Dels menar Arbin att lusten ska sublimeras
 för att kraften kan och bör användas till något nyttigare
, dels menar Runestams stöttande läkarkår att abort är ett sådant vidrigt ingrepp som bara är etiskt rätt om föräldern är svag rasbiologiskt sett.
 Dessa ingrepp skulle öka menar man om sexualiteten tilläts bli mera frigjord, och man anser att de kristna livsidealen erbjuder den bästa hjälpen i den personliga livskampen mot frigjordheten.
 Runestam menar att den sexuella driften ska användas naturligt vilket betyder att den inte ska utlevas djuriskt, utan tjäna människans bestämmelse, att befrukta.
 Runestam har mycket tydliga direktiv vad gäller sexualuppfostran. Han menar att sexuallivet ska vara grundat på ömsesidig kärlek, vilken äger rum inom äktenskapets ramar.
 Barn som inte uppfostras att leva efter dessa normer, kommer att få ett oordnat sexualliv och kommer följaktligen att leva ett liv fyllt av tragedier och olyckor vilket i sin tur skadar samhället.
 Runestam menar att det finns två sätt att betrakta kärlek på. Dels finns den sinnliga kärleken som är köttets lustar och betraktas som något orent och syndigt, dels finns den moraliskt riktiga kärleken inom äktenskapet vilken han kallar Eros.
 Runestam menar att bara för att vissa människor ser på den sinnliga kärleken som något naturligt, tycker han inte att den rätta moralen fritt ska få utveckla sina drifter.
 Han anser att det inte finns något som säkrare får ner människan på djurens plan än ett upprepat utnyttjande av könsnjutningens lyckosurrogat som han kallar det.


2.3.2 Mannen som rådande norm och utgångspunkt


Det genomgående i framförallt Arbins bok, är att utgångspunkten hela tiden är mannen och vad kvinnan kan göra för mannen eller gör för att mannen tvingas handla orätt mot kyrkans etik. Alla bokens exempel är sedda ur ett manligt perspektiv, dels för att författaren är man, dels för att kyrkans norm är mannen. Arbin har själv skrivit något om äldre tiders uppfostran i boken som kan användas som ett argument till att allt är skrivet ur manlig synvinkel och att det är det rätta att göra. Han skriver att i äldre tiders uppfostran såväl i hemmet som i skolan gjorde sig auktoriteten bred. Fadern eller magistern var ett slags högre väsen som man endast med allra största vördnad vågade att nalkas.
 Vad han inte nämner är att denna bok och kyrkans hierarki är uppbyggd på exakt samma sätt – respekt till fadern eller mannen.

2.4 Vad anses hota kristendomens etik?


2.4.1 Naturalisternas fria leverne


Runestam hyser stort förakt mot den naturalistiska etiken som yrkar på naturlighet i sexuallivet, vilket för dem innebär att de betraktat hängivelsefunktionen
 såsom människolivets viktigaste funktion. Runestam menar också att de fruktar samvetscensurens
 inskränkning i livshängivelsen.
 Naturalisterna menar att det krävs liv och lust för att man ska kunna bli lycklig, vilket också innebär att man ger sig hän för kroppens drifter. Runestam och kristendomen menar att detta bara skapar en sorts surrogatlycka som inte är moraliskt värdefull, utan bara leder människan ner i fördärvet.
 Den djupa lyckan hittar man i samveteslivet, där driftutlevelsens lycka inte behöver tillgripas som surrogat.
 Runestam kritiserar bl.a. Freuds pansexualistiska livsteori
 för att ha bidragit till att sprida och ge stöd åt ”den i erotiken förankrade livsåskådningen och livsföringen”.
 Runestam liknar den nya erotiska etiken för demoni för att den överbetonar könskärleken
 och kritiserar starkt författarinnan Dora Russel och pedagogen Ellen Key för deras strävan efter lika sexuella villkor mellan könen.
 Arbin menar att det är skönlitteraturen som är den bov som har varit med och skapat missuppfattningen om att erotiken vore allt i äktenskapet.
 Detta menar han gör att kvinnor förväxlar erotik och kärlek och är med första bästa man vilket kan ge ödesdigra konsekvenser, främst för henne.


2.4.2 Kvinnan som räddaren av, eller som hotet mot världen?


Den nya tidsandan och uppbrytandet från den kristna etiken har skapat en ny sorts kvinna som vill arbeta och som förväntar sig hjälp av mannen i hushållet. Alla män är inte lika pigga på att följa den nya tidsandan, utan vill fortsätta med att rekreera sig efter arbetet. Förvärvsarbete för båda könen har skapat den late mannen som Arbin liknar med negerhövdingen som låter sina kvinnor träla ute på åkern medan han själv ligger i hyddan.
 Han menar också att dessa nya regimer gör så att hustrurna blir utpinade och barnen blir oförskämda. Det borde ses som att det är mannen som lat som gör kvinnan utpinad, inte regimen? Han skriver att: ”maktövergrepp kan dölja sig under många förklädnader. De största förkämparna för den heliga demokratin är ofta de största diktatorerna i hemmet.”
 I detta fall är kvinnan ett tydligt hot som normbryterska. Hon bryter upp mannens strukturer och egenskaper och kräver att även han ska städa och diska, vilka är tydliga ”kvinnosysslor”. Vår framtid, barnen, blir även de förändrade, de blir oförskämda, antagligen i brist på uppfostran,
 menar Arbin. Slutligen skriver Arbin att neuroser och överansträngningar vittnar om avsaknaden av skillnader mellan vardag och högtid, vilket han menar är kvinnans ansvar som maka och moder, att förtydliga dessa skillnader. Han anser kvinnan ha ett starkare sinne för traditioner än mannen, och hon anses leva i livets innersta närmare än männen. Ansvaret ligger på Sveriges mödrar att föra arvet om fädernas tid vidare till framtiden menar han.
 Som jag nämnt tidigare är detta genomgående i Arbins bok, att ansvaret läggs på kvinnorna. Samtidigt kan man här se att världen inte klarar sig utan kvinnan eftersom traditionerna då skulle försvinna. Runestam tar i desto mer och menar att vi inte ska vänta oss någon tolerans mot moralnihilismen
 Han menar att när vi bryter mot kyrkans moral, kommer mänskligheten att gå under. Han skriver: ”Det är inte Guds rikes seger det gäller. Det är på samma gång det äkta mänskligas”.
 Kvinnan som normbryterska här är alltså desto farligare, hon skulle kunna starta samhällets undergång.

1940-talets människor lider brist av blyghetskänsla menar Runestam och han lägger skulden på naturalisterna. Naturalisterna menar att blygselkänslan är ett uttryck för bristande naturlighet i kärlekslivet och att uttrycket är myntat för att skapa skam och synd kring sexualiteten.
 Runestam menar att blygselkänslan kan jämföras med tremendum et fascinosum. Med det menar han att blygheten vill rädda något fint och ömtåligt som är i fara, samtidigt som man lockas av känslan. Blygheten skyddar alltså kvinnan från att göra något skamligt.
 Kvinnan som tappat sin blygsel är ett lätt offer för dess fiender. Han skriver: ”Går västerlandet mot sin undergång, så går vägen dit över kvinnans förlorade blygselkänsla.”
 Kvinnans avläggande av blygsel kan alltså äventyra hela mänsklighetens framtid enligt Runestam.


3. Speglingar


3.1 Spegling mot Under det rosa täcket

I speglingen mellan rådgivningslitteraturen och Nina Björks bok som handlar om den aktuella samhällssituationen och feminismen, hittas förvånansvärt mycket likheter. Det finns även skillnader i syner och värderingar som tyder på att utvecklingen ändå gått framåt. Jag kommer att försöka visa på dessa likheter och skillnader under tre rubriker nedan.


3.1.1 Likheten mellan dagens Livmodersfeminism och kyrkans rådgivningslitteratur, samt hotet som förverkligats – Ninjafeminism och arbetande kvinnor

Björks åsikter hittas bland dem som menar att könsroller är något som skapats av vårt samhälle av olika anledningar. Björk ser på de påstådda naturliga och medfödda könsrollerna som ett hot mot kvinnligheten eftersom förväntningar på kvinnan som t.ex. moderskap och att vara ”bytet” kommer att bevara kvinnans plats som underlägsen mannen. Jag kommer tillbaka till detta. Förutom Björk själv, nämner hon också Judith Butler, framstående inom queerteorin
, för att förklara faran med oföränderligheten. Hon menar att vi ser på kvinnor och män som imitationer av Kvinnan och Mannen, eller Eva och Adam, som inte existerar.
 Vi förväntas vara kopior av originalen vilket innebär att kvinnan kommer att få dras med benämningen synderska, som Eva efter syndafallet. Butler och Björk vill hellre se på könsidentiteten som ett resultat av våra handlingar, inte våra handlingar som ett resultat av vår könsidentitet.



Motsatsen till åsikterna ovan, kallar Björk Livmoderfeminister, som enligt Björk är den största feministiska riktningen idag. De ser, till skillnad från Björk, på könsrollerna som naturliga och oföränderliga och som något som bör styra vår kultur.
 Björk menar att vi gjort naturen till en norm för den mänskliga civilisationen, en norm som säger att kulturen bör härma/lyda den direkt tillgängliga naturen.
 Livmoderfeministernas syn omöjliggör en förändring av synen på könen inom kulturen,
 och därför möts dagens feminism av positiva reaktioner menar Björk. Omöjliggörandet till förändring av könsrollerna ger patriarkatet fri lejd att fortsätta dela upp mänskligheten i kvinnor och män och därefter fördela makten efter dessa grupper.
 Därför utgör Livmoderfeministerna inget hot mot rådande samhällsordning menar Björk.



När det gäller rådgivningslitteraturen, finns det stor likhet mellan Björks beskrivning av Livmoderfeminism och Kristendomens åsikter kring kön. Runestam och Arbin har visat att kvinnor och män har tydliga könsroller som inte kan eller bör förändras, utan som ska bevaras för samhällets bästa. Anledningen till att rådgivningslitteraturen skrevs var p.g.a. uppbrytandet av normerna kring könsroller och sexualitet efter andra världskriget. Skillnaden då och nu, är att åsikterna från Livmoderfeministerna är välkomna, medan åsikterna 1948 möttes av kritik från bl.a. naturalisterna. Skillnaden är också att kyrkan skrev dessa böcker som auktoritet, medan Livmoderfeministerna tillhör den undertryckta gruppen själva. De för kvinnans talan.



Försök till utrotning av könsrollerna har lett till dels mera fria kvinnor som idag arbetar och i bästa fall delar hemmets sysslor med mannen, men uppbrytandet har också bildat en grupp feminister som tagit på sig samhällets mansroll. Denna grupp kallar Björk Ninjafeminister, och hon är starkt kritisk till deras inverkan eftersom de på sätt och vis utrotar kvinnligheten. Dessa kvinnor accepterar inte längre att vara mannens ”byte”, utan tar saken i egna händer och byter roll med mannen. ”Bytet” blir ”jägare” som Björk skriver.
 Ett exempel är filmen Thelma och Louise där en man försöker våldta överförfriskade Thelma, men som blir avbruten av en pistolhållande Louise. Han skrattar åt henne och hon skjuter honom i hjärtat. Thelma blir upprörd över mordet, men Louise berättar, av egen erfarenhet, att fulla, lättklädda damer inte fäller en man i rätten, sådant är inte samhället. Därför tar hon saken i egna händer.



En koppling till rådgivningslitteraturen kan göras här. Kristendomen såg att kvinnan höll på att bryta sig fri och bli mer lik mannen, och de menade att detta skulle bli samhällets förfall. Ninjafeministerna blir samhällets förfall eftersom de ställer sig ovan lag och ordning. Men, de gör det p.g.a. av att den situation som samhället skapat för kvinnan är omöjlig att leva i. Björk menar att ingen, varken kvinna eller man, har något att vinna på att närma sig en ”kvinnlig position” i vår kultur, därför skyr båda könen den mjukhet som blir synonym med tidens grövsta brott som är svagheten.


3.1.2 Kvinnans existens – ingen utan definition och förpackning eller som moder

Björk menar att samhället och vår syn på kön har gjort att kvinnan i sig inte existerar så länge hon inte definieras i samband med mannen, klär på sig attributen eller blir moder. Det sista är den enda vägen man kan ta för att bli kvinna ”på riktigt”, menar Björk.
 Detta överensstämmer väl med rådgivningslitteraturen, som också menar att moderskapet rättfärdigar kvinnan.


Björk menar att begreppen kvinna och man förutsätter varandra. Eftersom mannen kom först och utgör idealet så definieras han med positiva termer, medan kvinnan hela tiden blir ett härlett ord, ett minus-man. Detta gör, menar Björk, att även kvinnans egenskaper blir härledda. Passiv blir till exempel minus-handlingskraftig och känslig blir minus-förnuftig.
 Björk ser ingen möjlighet till ett jämställt samhälle så långe dessa definitioner finns kvar. Hon skriver:

”Dessutom är det omöjligt att samtidigt behålla det vi kallar ”kvinnlighet” och ge det likvärdig status med det vi kallar ”manlighet” – ty kvinnlighet får endast sin mening i förhållande till manlighet och båda dessa begrepp får i sin tur sin mening genom att utföra en hierarkisk ordning, där det manliga är överordnat det kvinnliga. Om ”kvinnlighet” skulle få jämbördig status med ”manlighet” skulle den inte längre vara kvinnlig.”


Ett exempel på detta är Ninjafeministerna, som på ett sätt blivit jämställda med männen, men som samtidigt utrotar kvinnligheten. Så länge man ser på könen som kvinna eller man, kan inte samhället bli jämställt. Här håller alltså Björk med rådgivningslitteraturen som också menar att jämställdhet är omöjlig att uppnå. Men, de menar att jämställdhet är omöjlig att uppnå p.g.a. biologins grundval, och det håller inte Björk med om. Hon menar att det är vår syn på könen som gör att vi inte kan bli jämställda, inte våra biologiska förutsättningar.


Björk menar att kvinnan inte existerar som naken, utan att det är de kulturella attributen som gör en kvinna kvinnlig.
 För att knyta an till ovan, får kvinnor som bejakar sin kvinnlighet, ett manligt, och därmed positivt laddat epitet i modemagasin: hon är modig.
 Björk har studerat modemagasinet Elle, som skriver att kvinnan måste få ta hand om sig själv innan hon ska träffa sin man, och en lång lista med göromål följer. Björk ställer sig kritisk till detta ”sig själv” som Elle skriver. Hon menar att det tydligen inte är så pass stor skillnad mellan könen att en man skulle kunna bli attraherad av en oförändrad, icke förklädd och obearbetad kvinna.
 Man är heller inte, enligt magasinet som Björk tolkar det, lycklig, värd att älskas om man inte tagit på sig sin kvinnlighet.
 När manliga epitet är det som står högst i kurs i samhället, med mannen som idealet, är det självklart att kvinnor som läser detta gärna vill uppnå denna modiga kvinnlighet, för att paradoxalt nog, både bli kvinnligare men också manligare.


Här har det hänt något under åren. I dagens ”rådgivningslitteratur” (Elle), lockar man hellre kvinnor att förbli kvinnor med hjälp av manliga epitet, istället för rådgivningslitteraturen från 1948, som menade att brister i kvinnans ”förklädnad” eller attribut, skulle leda till otrohet från mannens sida. Frågan är vilket av dessa olika sätt som är bäst? För på sätt och vis menar de samma sak, att mannen, som Björk säger, inte kan bli attraherad av en kvinna som inte är förklädd till kvinna. De har bara olika sätt att förmana på. Moderskapet rättfärdigar kvinnans existens. Björk skriver:


”I moderskapets lovsånger står inte kvinnan som kulturell människa i centrum, utan kvinnan som mystiskt väsen, som helighet, hona, gudinna, urkvinna – som natur. Den ”kvinnliga naturen” i form av den allvetande modern blir en protest mot den ”manliga kulturen” i form av en lurande teknik.”


Björk menar att kvinnans graviditet idag slår två flugor i en smäll: den första är att hon får en naturlig identitet, oberoende av mannen, och den andra är att moderskapet är en möjlig protest mot den manliga kulturen. Kvinnan som ammande är oersättlig, vilket t.ex. inte en älskarinna är. Faran med att moderskapet är så högt prisat är att de som inte vill eller kan få barn inte heller räknas som kvinnor. De som väljer att inte få barn, väljer också bort sin kvinnlighet, eftersom att vara kvinna är att vara moder skriver Björk.
 En andra fara för dem som får barn är att dagens syn på mannen och kvinnan hindrar mannen från att ta hand om sitt barn och fortsätta vara manlig och att kvinnan förutsätts orka med att ta hand om allt själv. Björk kritiserar ett uttalande gjort av Maria Borelius som menar att män inte är utrustad med de superkrafter, hormoner, som vi kvinnor är. Detta menar Björk ger männen rätt att vända på sig och somna om när bebisen har en skriknatt. Han är inte gjord för att orka med sådant.
 Här är det inte hormonerna som är problemet, det är synen på könsrollerna.


Rådgivningslitteraturen skriver också om och om igen att kvinnans kall i livet är att bli befruktad och få barn. De menar att utan kvinnan i hemmet, bevaras inte våra, för vårt land, så viktiga traditioner, och barnen blir oförskämda och otrevliga. Det finns dock en ambivalens i det de skriver, kring detta om moderskap och befruktning, vilket jag kommer till under nästa rubrik.


3.1.3 Kön och sexualitet som oföränderliga, vilket skapar konsekvenser

Eftersom Björk menar att våra kön skapas efter hur vi ser på dem, gäller även det sexualiteten kan man anta. Hon ger ett modernt exempel på varför drifterna påstås vara olika hos olika kön, vilket hon menar fortfarande är en ursäkt för att fortsätta förtrycka kvinnan. Erik Centervall, sexualundervisare, beskriver skillnaden i utseendet hos mannens och kvinnans könsorgan. Att penisen sitter fast utanpå kroppen skulle prägla mannens syn på sex menar han. Att kvinnan blir tvungen att ”ta in någon” skulle prägla hennes. Hon är såklart mer försiktig med vem hon släpper in, menar Centervall. Eftersom syftet med sexualiteten är befruktning som Centervall ser det, är mannens uppgift att befrukta så många som möjligt, medan kvinnan inte får fler barn bara för att hon ligger med fler män.
 Med exemplet vill hon visa att sådana här uttalanden bevarar synen på kön och sexualitet och att det rättfärdigar mäns beteende som lösaktiga, de är bara ute och befruktar efter naturens vilja, medan det förgör kvinnor som inte ser på sexualiteten som synonymt med befruktning.


Rådgivningslitteraturen har samma synvinkel på saken, även om de inte hänvisar till penisens plats på kroppen, men de menar att män är aktiva och kvinnor passiva. När män tar initiativet ska kvinnan bejaka sin blygsel och inte tro att förste bäste man är den rätta. Visst, kvinnan är gjord för att få barn, men inte utanför äktenskapet. Vad jag menar med ambivalens ovan, är att kvinnan förväntas bli mamma, men inte när som helst. Helgonförklarad mamma blir man bara under kyrkans kontrollerade former, annars utesluts man ur samhället. Att männen skulle ha någon form av ansvar som fäder, verkar det inte finnas ett spår av. Om alla män springer runt och befruktar och det är okej, borde det väl antas att det är okej att det föds många utomäktenskapliga barn också.


3.2 Spegling mot Sigmund Freud


Jag kommer att redovisa vilka likheter och framförallt skillnader jag hittat när jag jämfört Freuds religionssyn med rådgivningslitteraturens. Under den andra rubriken belyser jag främst likheter mellan tabubegreppen och Kristendomens syn på kvinnan och sexualiteten. Under den tredje rubriken tar jag upp en del intressanta och annorlunda förklaringar till bl.a. otrohet, som inte överensstämmer med rådgivningslitteraturen.

3.2.1 Religionssynen – biologi eller illusion?

Uppkomsten till religionen menar Freud är mordet på urfadern som han menar skedde i den förhistoriska tiden av den mänskliga rasen. Männen dödade urfadern för att få kvinnorna för sig själva och när de förstått vad de gjort, föddes religionen i försoningen med urfadern.
 Skulden och ambivalensen efter mordet är det som leder fram till våra normer kring religion och sociologi menar Freud:


”Samhället vilar nu på den delade skulden för det gemensamt förövade brottet, religionen på skuldmedvetandet och på ångern och moralen till en del på detta samhälles behov, till en annan del på en botgörelse skuldmedvetandet kräver.”


Rådgivningslitteraturen och kristendomen menar att kyrkans normer är uppbyggda efter det naturliga och biologiska hos människan. Det är det ”naturliga” som avgör könens roller och sexualitetens utformning.


Freud ser på religionen som en underutveckling hos vuxna människor. De som blir religiösa är de som fastnat i spädbarnsstadiet som en respons på försvarsmekanismen som utlöstes p.g.a. vår hotfulla och främmande värld.
 Han menar att religion endast är en produkt av vårt önsketänkande, en illusion.
 Han kopplar ihop våra hämningar med sexualitet, stöd av monarkin och religionen som hinder för människans utveckling av sin fulla intelligens.
 Rådgivningslitteraturen däremot, menar att ”kristendomen anknyter till människans idealitet, förutsätter den, vädjar till den, för att av människomöjligheterna göra en riktig människa.”
 Freud menar att en religiös människa är en icke fullbordad människa som fortfarande är kvar på barnastadiet i sin intelligens, medan Runestam menar att utan Kristendomen kan man inte bli en fullbordad människa. Avsäger man sig den kristna moralen så avhumaniserar man sig själv och sitt samliv menar han.



Något som man skulle kunna kalla en likhet mellan de två objekten jag studerat är en projicering av Gud som fadern. Dock skiljer sig förklaringarna till projiceringen åt. Freud menar att det finns psykoanalytiska bevis för att Gud är en projicering av fadern som uppkommit ur mordet på urfadern som en slags försoning med denne.
 Ett av bevisen anser han vara att man med det religiösa språket kallar Gud för fader.
 Arbin och Runestam visar det mera genom att göra mannen till den rådande normen i rådgivningslitteraturen. Arbin tar upp ”äldre tiders uppfostran”, där auktoriteten gjorde sig bred i hemmet och skolan. ”Fadern eller magistern var ett slags högre väsen som man endast med allra största vördnad vågade att nalkas”
 skriver Arbin.

I övrigt, har Kristendomen och Freud helt olika syn av Gudsbilden eftersom Kristendomen tillhör det Ontologiskt primära systemet som ser på Gud och tro som något som existerar i sig själv, medan Freud tillhör det Ontologiskt sekundära systemet som innebär att han ser på religion som ett resultat av sociala, psykologiska, ekonomiska kontexter eller system.
 Tillhörigheten av dessa två system gör att deras Gudsbild inte kan vara densamma fullt ut, men likheten finns.


Slutligen tänkte jag nämna Oidipuskomplexet.
 Freud menar att Oidipuskomplexet är motor för både samhället och religionen på en nivå, och det individuella psyket och dess utveckling på en annan.
 Han menar alltså att religion, moral och samhälle möts i Oidipuskomplexet.


3.2.2 Tabubegreppet som kvinna och sexualitet


Tabu menar Freud, kan översättas med helig fruktan. I vårt språkbruk har ordet tabu två vitt skilda innebörder. Det betyder å ena sidan helig, invigd och å andra sidan hemsk, farlig, förbjuden och oren.
 Beskrivningen av ordet tabu kan kopplas till beskrivningen av kvinnan i rådgivningslitteraturen. Hon är helig som moder, men farlig, förbjuden och oren som t.ex. ”katten på jakt”. Med det menar jag att de som mot kyrkans råd tagit sig an den fria sexualiteten blir efter kyrkans normer förbjudna och farliga. Tabuts motsats, noa, som betyder tillänglig eller vanlig, skulle kunna representera kvinnan som hustrun som slutat anstränga sig. Denna kvinna lockar inte heller några män som tabut gör.

Man kan även koppla tabut till synen på sexualiteten. Sex är enligt rådgivningslitteraturen förbjudet och fult utanför äktenskapet, men heligt och upphöjt om syftet är att befrukta. Freud jämför tabut med beröringsångest. Individen som lider av åkomman vill utföra handlingen om och om igen, men får inte, så han avskyr också handlingen. Han försöker finna ett surrogat för det förbjudna.
 Runestam menar att det inte finns något som säkrare får ner människan på djurens plan än ett upprepat utnyttjande av könsnjutningens lyckosurrogat.


Det finns flera syften till tabuts förekomst menar Freud. Dels kan det syfta till att beskydda betydelsefulla människor som t.ex. präster.
 Det skulle kunna vara en förklaring till tabugörandet av kvinnan, att skydda kristendomen och prästerna. Om inte de ”naturliga” könsrollerna bevaras, behöver inte något annat som Bibeln förespråkar bevaras heller. Folk kanske börjar ifrågasätta mer än könsrollerna som kyrkan föreskrivit.


Dels syftar också tabut till att skydda de svaga såsom kvinnor och barn och andra utsatta grupper i samhället.
 Rådgivningslitteraturen menar att bristen på blygsel och naturalisternas förespråkan på fri sexualitet, främst skulle drabba kvinnan. Det är t.ex. inte etiskt rätt att föda barn utom äktenskapet, vilket gör att de kvinnor som blir gravida kanske utesluts ur kyrkan och samhället för att de inte håller sig till den föreskrivna normen. Ur min synvinkel är det kyrkan som drabbar kvinnan, inte graviditeten. Freud menar att den människa som överträtt ett tabu själv blir tabu, eftersom hon har den farliga förmågan att fresta andra, så att de följer hennes exempel. Hon väcker avund; varför skulle det vara tillåtet för henne, det som är förbjudet för andra? Hon är alltså smittförande, så tillvida att varje exempel smittar till efterhärmning, och därför måste hon själv undvikas.
 Freud menar att en efterhärmning skulle leda till samhällets upplösning, vilket också rådgivningslitteraturen menar: ”Går västerlandet mot sin undergång, så går vägen dit över kvinnans förlorade blygselkänsla.”
 Hon måste istället straffas av alla i samhället.



”Personer som är laddade med tabu kan jämföras med elektriskt laddade föremål; de är säte för en fruktansvärd kraft, som genomförs genom beröring och som släpps lös med olyckbringande verkningar, när den organism som framkallar urladdningen är alltför svag för att stå emot den.”


Ett exempel på liknelse är mannen som i rådgivningslitteraturen beskrivs som för svag för att stå emot sina drifter mot de ungas erotiska dragningskraft, ett annat, den frånskilda kvinnan som beskrivs besitta ”ett säte för fruktansvärd kraft”
 som är så stor att hon borde sitta i karantän enligt rådgivningslitteraturen. Dessutom söker den sexuella tilldragelsen från frånskilda sig till andra olycksdrabbade och tillsammans bildar de en tickande bomb.

Freud menar också att när tabut åläggs av kyrkan eller en kung, är det mer verksamt än om det skulle åläggas av en vanlig människa.
 Om vi skulle säga att kyrkan har tabubelagt kvinnan, finns en förklaring till varför kyrkans kvinnosyn fortfarande är så verksam i ett sekulariserat land som Sverige.


3.2.3 Sexualiteten


3.2.3.1 Mannen


Freud skriver att ”i det normala kärlekslivet bestäms kvinnans värde av hennes sexuella integritet och värdet sjunker när hon kommer i närheten av vissa skökaktiga drag.”
 Detta är rådgivningslitteraturen och Freud överens om, men här har Freud en del intressanta förklaringar till varför mäns sexualitet driver dem dit den gör. Trots citatet ovan, söker sig män till gifta kvinnor eftersom alla kvinnor efter giftermål blir intressantare enligt Freud.
 Rådgivningslitteraturen menar att det snarare är gifta män som blir intressantare. Mäns intresse för gifta kvinnor menar Freud beror på att libidon
 efter pubertetens slut dröjt sig kvar hos modern, vilket gör att mannen söker efter objekt präglade av moderns kännetecken.
 Hans förklaring på hur modern och skökan, som han kallar den otrogna hustrun, kan sammanfalla och likna varandra för mannen beskriver han så här:

”Men just detta extremt skarpa motsatsförhållande mellan ”moder” och ”sköka” gör att vi […] erfarit att det som i medvetandet föreligger kluvet i två motsatser, i det omedvetna ofta sammanfaller till ett.”


Begreppet kvinna i rådgivningslitteraturen kan man också säga är ett begrepp som är tudelat och där tudelningen ligger ganska långt ifrån varandra. Kvinnan som moder blir helig, medan kvinnan som kvinna egentligen bara är en sämre vara av mannen.


Freud håller inte med rådgivningslitteraturens förklaring till varför män är otrogna. Runestam och Arbin yrkar på att det beror på det naturliga och biologiska arvet att män är otrogna, att deras drift driver dem till otrohet, medan Freud menar att mannen är otrogen för att kvinnan ska bli svartsjuk. Han menar att det är då passionen uppnår sin höjdpunkt och kvinnan visar sitt fulla värde. Freud menar att män aldrig försummar en chans att få uppleva dessa starkaste känslor.


Freud har även en teori om varför det är så viktigt att kvinnan måste vara jungfru när hon går in i äktenskapet. Han menar att det är en konsekvent fortsättning på den uteslutande äganderätten av kvinnan, som utgör monogamins väsen. En utvidgning av detta monopol till det förflutna.
 Med kopplingen till det förflutna menar han upphovet till mordet på urfadern som var kvinnorna. De unga män som mördade urfadern tyckte det var orättvist att bara urfadern ensam skulle äga alla kvinnorna.


3.2.3.2 Kvinnan


Den kvinnliga sexualitetens utveckling, menar Freud är anledningen till att kvinnan anses vara undergiven mannen och att hon även själv erkänner sin egen mindervärdighet och mannens överlägsenhet.
 Han menar att kvinnans könsliv faller isär i två faser. Den första har manlig karaktär och representeras av klitoris som anses vara den kvinnliga penisen. Den andra fasen har en kvinnlig karaktär och infaller när sexualiteten flyttar in i vaginan.
 När flickan för första gången får syn på en pojke upptäcker hon sin kastration som Freud benämner den. Hon upptäcker sin defekt, att hon inte har en penis, vilket upplevs som ett individuellt missöde.
 Insikten av att hon saknar penis ger upphov till stor nedvärdering av kvinnligheten, både av henne själv och av mannen. Hos mannen skulle kastration innebära homosexualitet och komplexet för detta innebär att mannen nedvärderar kvinnan som betraktas som kastrerad.
 Slutligen menar Freud att både Oidipuskomplexet och kastrationskomplexets ömsesidiga förhållande präglar kvinnan som social varelse.



Runestam kritiserar Freud för hans pansexualistiska livsteori och menar att den har bidragit till att stödja och sprida den i erotiken förankrade livsåskådningen och livsföringen. Freud var, eller ska man säga är, ett hot mot kyrkan, även om hans teorier ibland är en aning bisarra, är de ändå ett alternativ till vad kyrkan har att erbjuda. Hans förklaringar till mannens och kvinnans sexualitet frångår kyrkans naturlighet till något som bildas p.g.a. synen på kroppen och på urstammens leverne. Hans förklaringar till mannens drifter är ganska syndiga och kontroversiella med sonen som vill ha modern och anledningen till otrohet som en extra upphetsning för mannen. Kyrkan stödjer varken incest eller otrohet på det viset, och vill ha starkare förklaringar, eller kanske rentav en ursäkt, till mannens brist att klara av levernet i ett monogamt förhållande.


3.3 Spegling mot Émile Zola’s Thérèse Raquin


Jag beskriver först handlingen kort för att man lättare ska förstå vad jag menar under de tre följande rubrikerna. Jag skrev i inledningen att det skulle bli intressant att se om frigjordheten i Thérèse Raquin bryter mot kvinnans könsroll såsom rådgivningslitteraturen ser på den. Vad jag fann var att båda huvudpersonerna i romanen bryter mot kyrkans etik och moral i sina handlingar, men de stereotypa egenskaperna var desamma. Detta är vad jag kommer att redovisa nedan.


3.3.1 Handlingen


Camille och Thérèse växer upp som syskon hos Madame Raquin ute på den franska landsbygden. Camille är ständigt sjuk och är nära döden många gånger. Thérèse tvingas gifta sig med Camille trots äcklets hon känner inför hans ständigt febriga och fuktiga kropp. Efter giftermålet bestämmer sig Camille för att han vill göra karriär, vilket kräver att familjen flyttar till Paris mot Thérèses vilja. Thérèse och Mme Raquin öppnar en sybehörsaffär ihop för att få ekonomin att gå runt. Väl i staden får de bekanta, bl.a. Laurent som blir Camilles vän, men även Thérèses älskare. De älskande träffas i lägenheten ovanför affären på dagtid när Camille jobbar, ända tills Laurents chef får nog och förbjuder Laurent att lämna kontoret under arbetstid. Detta sätter stopp för deras älskog, men deras passion för varandra kan inte hålla dem isär och vid ett besök av Thérèse i Laurents vindskyffe, nämner de mord som en utväg för att få varandra. Vid en gemensam utflykt, dränker Laurent Camille inför Thérèses ögon. Efter mordet lider båda av otroliga kval eftersom de känner sig ständigt förföljda av Camille. För att slippa vara ensamma om nätterna, är utvägen giftermål. Efter ett förslag från vännerna och Mme Raquin gifter de sig och upptäcker att Camilles spöke absolut inte tänker lämna dem ifred. Deras nätter blir värre än någonsin och de skyller detta på varandra. Skulden, hatet och sömnlösheten driver dem till galenskap. Mme Raquin råkar ut för en stroke och blir vittne till ett av deras bråk där de råkar avslöja att de mördat Camille, hennes älskade son. Galenskapen och kvalen av att veta om Mme Raquin’s vetskap förvärrar situationen desto mer och föder misstro till den andre och till sist planerar både Laurent och Thérèse att mörda varandra. När de upptäcker vad den andra tänker göra, faller de ihop i en förenande omfamning, dricker giftet och dör tillsammans inför Mme Raquin’s lyckliga ögon.


3.3.2 Mannen i Laurent och kvinnan i Thérèse


3.3.2.1 Thérèse


Thérèse är ganska likt rådgivningslitteraturens kvinna. Hon är ”natur” och besitter de stereotypa egenskaperna som undergiven, passiv, känslosam och passionerad, klok och listig. Efter mordet visas också hennes neurotiska sida upp som innan bara visat sig genom hennes livliga sexualitet och hennes vilda drömmar.
 I romanens början lever hon i sitt rätta väsen, i naturen på landet, där hon trivs väl. Hennes ”naturliga” sida förstärks också av att hennes mamma är afrikanska.


Arbin beskriver kvinnan som klok för att hon förstår att med små medel leda sin man så att hon får sin vilja igenom. När mannen genomskådat detta, är det redan försent. Thérèse beskrivs redan ha tränats i hyckleri hela sin uppväxttid
, vilket förstärker att det är hon som lurar Laurent till mordet på Camille. Laurent säger efter mordet: ”I may have thrown him in the Seine, but you drove me to murder”
 När Laurent genomskådar detta, tvekar han inför att gifta sig med Thérèse eftersom han menar att det är hennes passion som gjort honom galen.
 Från hennes syn sett är det passionen som driver henne till passivitet vid mordet på Camille. Även efter mordet beskrivs hon som passionerad och orationell: ”… but flinging herself into passion, her mind distracted by the romances that she had been reading …”
 Hennes undergivenhet och passivitet kommer till uttryck dels genom att hon låter Laurent mörda Camille, liksom hon senare låter honom sparka ihjäl barnet hon bär i magen
, dels genom att hon låter Laurent slå henne halvt till döds varje kväll.
 Jag tror att man vill belysa hennes, och kvinnans, neurotiska sida genom att dels hänvisa till hennes vilda drömmar, dels till hennes sexualitet, som mera liknar den en stereotyp man ska ha.


3.3.2.2 Laurent


Han är den klassiske mannen, ett andeväsen, med stark sexuell kraft som han inte kan bemästra och som leder honom in i fördärvet och galenskapen. Arbin beskriver män som hjälplösa inför sina drifter och utsatta för kvinnans erotiska dragningskraft. När parets relation hotas p.g.a. Laurents chef, drivs han att mörda Camille, för att få leva ut sin åtrå till Thérèse. Laurent är den aktive i mordet, vilket är en manlig egenskap enligt rådgivningslitteraturen. En del andra manliga egenskaper kommer också till uttryck via mordet, som att han inte begår mordet av passion som Thérèse, utan av en önskan att få vara lat. Han gör det av uträknande, ekonomiska skäl.

”If he had been driven by the passion alone, he would not have shown such cowardice and caution. The truth was that, through this killing, he had sought to guarantee a tranquil and idle life for himself and the satisfaction of all his appetites.”


Han visar sin överlägsenhet när han dränker Camille och när han slår Thérèse, och han får som han vill, han får vara lat vilket kommer att driva honom till vansinne.


3.3.2.3 Tillsammans


Thérèse dry, nervous character had reacted in an odd way with the stolid, sanguine character of Laurent. Previously, in the days of their passion, this contact in temperament had made this man and women into a powerfully linked couple by establishing a sort of balance between them and, so to speak, complementing their organisms. The lover contributed his blood and the mistress her nerves, and so they lived in one another, each needing the other’s kisses to regulate the mechanism of their being. But the equilibrium had been disturbed and Thérèse’s over-exited nerves had taken control. Suddenly, Laurent found himself plunged into a state of nervous erethism; under the influence of her fervent nature, his own temperament had gradually become that of a girl suffering from an acute neurosis.”


Laurent och Thérèse komplimenterar varandra bra från början som det står här ovan. De är kontraster som landet och staden, naturen och kulturen, passiv och aktiv o.s.v. Men, detta komplementära förhållande driver dem till galenskap och fördärv. Galenskapen som jag tolkar det, har legat latent genom romanen genom Laurents konstnärsliv och ”former bohemian existence”,
 och genom Thérèses Afrikanska ursprung. Även Laurents längtan efter att få vara lat kan man koppla till det Afrikanska vilda genom rådgivningslitteraturen. Arbin beskriver negerhövdingen som en man som låter sina kvinnor träla ute på åkern medan han själv ligger i hyddan och latar sig. Laurent ligger i studion hela dagarna medan Thérèse driver syaffären. För att förstärka deras regression till det vilda, galna stadiet, återkommer ordet ”savage” frekvent i beskrivningar av de båda karaktärerna eller i deras handlingar mot varandra.
 Deras galenskap förstärker och beskriver författaren genom att t.ex. låta Thérèse dricka Absinthe
 och Laurent genom hans vredesutbrott som liknar ett litet barns.
 Mordet utlöser ett sådant hat att de inte tål varandra, men det sista som händer är att de återförenas för att kunna göra ett slut på det hela genom att mörda varandra. ”Their mutual suspicion and their terror of admitting their guilt brought them together in an awful union.”
 Fördärvet börjar med deras beroende av varandra och avslutas med det.


3.3.3 Den brutna kristna moralen – orsak till mordet


Den kristna moralen hör till det normala livet. Avsäger man sig den, avhumaniserar man sig själv och sitt samliv. Kristendomen anknyter till människans idealitet menar rådgivningslitteraturen. Thérèse och Laurent frångår allt det kyrkan förordar och bekräftar vad rådgivningslitteraturen tycker om naturalisterna och deras främjande av hängivelsefunktionen. De sinnliga lustarna skapar en sorts surrogatlycka som inte är moraliskt värdefull, utan som leder människan ner i fördärvet menar Arbin och Runestam. Till att börja med upptäcker Laurent ganska snart att det inte är av kärlek, utan av lust de velat ha varandra. ”He kept thinking that he no longer loved this woman and she no longer loved him.”
 Deras omättliga lust för varandra tror de ska stillas när de får varandra helt, och den inte bara stillas, den dör.
 Vad de har upplevt är surrogatlycka. Den tidigare köttsliga febern de haft, byts ut mot rädslans feber.



För det andra menar Kristendomen att man avhumaniserar sig själv genom att frångå den rätta moralen, vilket också Thérèse gör efter inledandet av affären och den sinnliga kärleken.

”From their first love-making, her dry, sensual temperament had developed with savage energy; from then on, she lived only for passion and increasingly abandoning herself to the ardent fevers within her, she arrived at the state of unhealthy stupor.”


Rädslan för febern som drabbat dem efter mordet, tror de ska bli bättre bara de slipper vara ensamma, men de har fel. De utvecklar istället ett stort förakt för varandra och går ut och letar lycka och frihet genom sinnliga lustar som prostitution och alkohol, men Laurent känner att: ”all he managed to do was to make himself more depressed”.
 Och som sagt, de sinnliga lustarna skapar endast en sorts surrogatlycka enligt kristendomen. De har inte lärt av sina misstag. Som det står ovan, Thérèse ger upp sig själv, avhumaniserar sig själv, för febern.



Rådgivningslitteraturen menar också att hängivelsefunktionen gör att man trillar ner till djurens plan. Thérèse kan man säga redan befinner sig där i form av härkomsten Afrika, Laurent för upprepande beskrivningar med djuriska inslag i sig. Han beskrivs ha ett djurs självförtroende innan mordet
, han tänker bilda sig ett liv som liknar ett belåtet djurs liv
, han lämnar sin lägenhet som han kallar ”this dog’s kennel”
 och han beskrivs sova, äta och dricka som ett djur.
 Rådgivningslitteraturen menar att den sexuella driften ska användas naturligt, vilket betyder inom äktenskapet, och inte utlevas djuriskt. Thérèse och Laurent följer inte dessa normer och de får sitt straff i form av djuriskhet och galenskap. Rådgivningslitteraturen menar också att sexualiteten ska tjäna människans bestämmelse; att befrukta. Till och med detta bryter Thérèse emot när hon blir med barn och låter Laurent sparka ihjäl barnet så hon drabbas av missfall.


Rådgivningslitteraturen kritiserar också naturalisternas fokusering på könsdriften. Kanske är det Zolas sätt att smutskasta könsfokuseringen genom att upprepade gånger använda ordet penetrering. Ett av dem är när han beskriver Laurents röst när han bedrar Mme Raquin: ”He had found an actor´s voice, soft and penetrating …”.



Till sist ska jag ta upp något som är viktigt i kyrkan och en förutsättning för att man ska få förlåtelse för sina brott: ångern. Varken Laurent eller Thérèse upplever någon ånger förutom i form av rädsla för Camilles spöke.

”His remorse was purely physical. Only his body, his tense nerves and his trembling flesh were afraid of the drowned man. His conscience played no part in his terror: he did not in the slightest regret having killed Camille. […] he would have committed the murder all over again …”


Thérèse ber till Gud för att få förlåtelse, men det är inte av ånger i hjärtat som hon ber, det är av rädsla och feghet vilket inte ger någon förlåtelse. Det finns en skillnad i beskrivningen av avsaknaden av ånger. När det gäller Laurents, är det bara honom man talar om. När det gäller Thérèse är det en generalisering av kvinnan:

”Like certain pious women who think they can deceive God and gain pardon by praying with their lips and adopting meek attitudes of penance, Thérèse humbled herself, smote her breast and spoke words of repentance, without having anything more in the depths of her heart but fear and cowardice.”


Slutsatsen av det hela är att Thérèse och Laurents leverne är så långt ifrån kristlighet man kan komma, romanen igenom. Deras leverne leder dem också i fördärvet som Kristendomen förutspår. Utan att leva ett moraliskt liv, blir man ingen human människa, inget ideal.


3.3.4 Hur undviker man Thérèse och Laurents situation?


Arbin menar att skönlitteraturen är en stor bov när det gäller tron på att erotiken skulle vara allt i äktenskapet. För Thérèse och Laurent är erotiken allt innan äktenskapet och när de inte har lusten kvar har de inget kvar förutom ett mord som binder dem. Arbin menar att skönlitteraturen gör att kvinnorna förväxlar erotik och kärlek och tar första bästa man som väcker deras åtrå. Laurent är den första man i Thérèse ålder som hon träffar förutom Camille som hon växt upp med som syskon, och honom tar hon. Efter mordet försöker Thérèse att fly från sig själv genom att läsa romaner.

”She subscribed to a lending library and became passionately fond of all the heroes of the stories she read. This sudden love of reading had a considerable influence on her temperament. She acquired a nervous sensibility which made her laugh or cry for no reason.”


Läsandet resulterar i att Thérèse blir mer känslosam och blir kär i yngre män som hon kan se genom skyltfönstret.
 Trots de ”lyckliga” stunderna i fictionens värld och den flyktiga kärlekens, bryter verkligheten igenom och hon faller tillbaka till sitt ursprungliga nervösa jag.



Rådgivningslitteraturen talar även om att blygheten skyddar kvinna från att göra något skamligt och därmed förgöra sig själv. De menar att avläggandet av blygseln kan äventyra hela mänsklighetens framtid. Man skulle kunna säga att det är Thérèse bristande blygsel och afrikanska blod som får Laurent på fall. Thérèse är inte som någon annan kvinna han haft förut, hon gör honom nervös med sin frigjordhet. Man skulle kunna säga att Thérèse är en aning manlig i sin sexualitet, för det är inte passivitet och blygsel hon visar då.


”With the first kiss, she revealed the instincts of a courtesan. Her thirsting body gave itself wildly up to lust. It was as though she were awakening from a dream and being born to passion. […] All the instincts of a highly-strung woman burst forth with exceptional violence. Her mother’s blood, that African blood burning in her veins, began to flow and pound furiously in her thin, still almost virginal body. She opened up and offered herself with a sovereign lack of shame. From head to toe, she was shaken by long shudders of desire. Laurent had never known such a woman. He was astonished, uneasy.”


Runestam menar också att blygselkänslan kan jämföras med tremendum et fascinans.
 Även Laurent upplever en form av tremendum et fascinans känsla i sina drömmar om Thérèse, där även Camille finns med.

”He dreamed that his mistress was stifling him in her warm embrace and then that the drowned man was pressing him to his rotting chest in an icy hug. These sudden, alterning sensations of desire and disgust, the successive touch of flesh burning with love and of cold flesh softened by the mud, made him pant and shudder, gasping in horror.”


4. Diskussion


I diskussionen kommer jag först att redovisa för några skillnader och likheter mellan speglingarna. Redovisningen kommer att innehålla synen på sexualitet och bildandet av könen för att sedan gå vidare till de stereotypa egenskaperna som könen blivit tilldelade för att slutligen diskutera bilden av fadern som Gud. Efter jämförelsen kommer jag att diskutera tre trådar som jag fördjupat mina tankar kring. Slutligen diskuteras vad som synes vara föråldrat i rådgivningslitteraturen, samt vad som skulle kunna bevaras i en tänkbar nyutgivning. Jag kommer även att ge förslag till vidare forskning i ämnet jag behandlat.



Freud menar att kvinnans sexuella utveckling, bl.a. kastrationen, alltså kvinnans insikt att hon saknar penis, bidrar till mannens och kvinnans syn på det kvinnliga könet som underlägset mannen. Han går även ett steg längre och menar att både Kastrationskomplexet och Oidipuskomplexet präglar kvinnan som social varelse. Det är alltså både den socialt påverkade synen på kvinnan och de olika naturliga komplexen som gör kvinnan till den hon är. Mannens sexualitet präglas av Oidipuskomplexet och libidon vilket gör att mannen letar efter gifta kvinnor med moderns kännetecken. Han visar också sin överlägsenhet genom att vara otrogen mot sin kvinna för att få uppleva höjdpunkten på passionen och kvinnans fulla värde, utan att ta hänsyn till kvinnans känslor.



Från Freuds beskrivning av den kvinnliga utvecklingen skulle man kunna dra en parallell till Zola och Thérèse. Hon har tränats i hyckleri under sin uppväxt, vilket gör att hon lättare kan ljuga och bedra. Hon har även tränats till att vara kvinna, till att vara osynlig och tyst, vilket sedan gör att hennes personlighet bryter sig loss i vilda drömmar och i en het sexualitet. Likheten med Freud är att synen på kvinnan har uppfostrat henne till kvinna, men de båda komplexen utvecklar hennes sexualitet som den gör, trots uppfostran till lugn, passiv kvinnlig varelse. Tvetydigheten ligger i att Freud ser kastrationen som något naturligt i kvinnans utveckling, samtidigt som han ser nedvärderingen av kastreringen och därmed kvinnans kön som en social företeelse. Denna tvetydighet kommer jag tillbaka till under en av diskussionstrådarna längre fram.



Björk menar att könsrollerna är något som skapats i vårt samhälle för att ordning och kvinnans plats som underlägsen mannen ska behållas. Hon menar också att normen att följa naturen gör det omöjligt att förändra könsrollerna, vilket i sin tur betyder att kvinnans sexualitet alltid kommer att kopplas ihop med syftet befruktning. Björk menar att moderskapet rättfärdigar kvinnans existens. Den naturliga normen innebär att syftet med sexualiteten är befruktning vilket för mannen innebär att belägra så många kvinnor som möjligt, medan kvinnan inte får fler barn för att hon är med många män. Även Freud menar att kvinnans värde bestäms av hennes sexuella integritet. Värdet på kvinnan sjunker om hon lägger sig till med skökaktiga drag. Mannen, däremot, hittar en ursäkt för att vara otrogen, både för att befrukta, men även som jag nämnde ovan, för att väcka kvinnans passion. Thérèse bryter mot rollen som kvinna. Hon har sex för passionens skull, inte för befruktningens. Zola förstärker detta ytterligare genom att låta Laurent sparka ihjäl fostret när Thérèse blir gravid. Man kan säga att han därmed, med Laurents hjälp, sparkar ihjäl biologins och kristendomens syfte med sexualiteten, som är befruktningen.



Kastrationsexemplet visar att mannen utgör idealet hos Freud. Även Björk framhåller att mannen brukar betraktas som ett ideal i vårt samhälle. Hon menar att ordet kvinna är härlett med tillhörande härledda egenskaper. Alla kvinnans egenskaper är minusegenskaper mot mannens eftersom han kom först och satte idealet. Jag tror att dessa båda är överens om att det är en omöjlighet att få ett jämställt samhälle så länge definitionerna finns kvar eftersom de förutsätter varandra. Utan ordet man blir inte kvinna vad det är och tvärtom. Zola visar också på detta eftersom Thérèse och Laurent kompletterar varandra och förutsätter varandra för att handlingen ska gå framåt. De är t.ex. kontraster som landet och staden, natur och kultur och passiv och aktiv. Utan motsatsen får inte delarna någon betydelse. De behöver varandra för att driva romanen framåt och de behöver också varandra för att avsluta den. Kanske är det en liknelse med hur världen ser ut? Våra olika kön och dess egenskaper kanske behöver varandra? Detta kommer jag också tillbaka till längre fram under en av diskussionstrådarna.


De stereotypa egenskaperna litteraturen är överens om är att mannen ska vara aktiv, överlägsen, uträknande och förnuftig och att han besitter en stark sexuell kraft som kan anta djuriska former. Kvinnans egenskaper, som förutsätts av mannen och är deras minus-egenskaper, är passiv, undergiven, känslosam, passionerad och listig och i vissa fall är hon även neurotisk. Exempel på dessa stereotypa egenskaper finns i Zola. Jag ska återge några av dem. Laurents pockande sexuella kraft kan inte stå emot Thérèses vilda Afrikanska blod och hennes erotiska lockelse driver Laurent till vansinnet som begår mordet. Det är passionen som driver henne till mordet, medan Laurent även har pengar med i motivet. Laurent är den aktive under mordet, medan Thérèse sitter passiv och ser på. Hans tankar visar på förnuft när han inser att det bara är en sorts surrogatlycka de upplevt som bara bestått av lust och inte kärlek, medan hon är känslosam och letar ny sinnlig kärlek genom fiktion. Till och med inför det sista mordet, är Laurent uträknande och ordnar med en flaska gift, medan Thérèse är spontan och tar en kökskniv. De stereotypa könsrollerna är intakta.


Slutligen ska jag sammanfatta de likheter jag hittat i speglingarna mellan fadern eller mannen och Gud. Freud menar att religionen kom till efter mordet på urfadern. Man började dyrka den döde fadern som en sorts förlikning för mordet. Urfadern var även det yttersta idealet eftersom han hade alla kvinnorna och stod högst i rang i stammen. Där finns alltså en koppling mellan Gud och fadern. Björk framhåller att mannen betraktas som ett ideal idag, ett ideal som till och med kvinnorna strävar efter eftersom ingen vinner något på att vara kvinnligt svag längre. Man skulle kunna göra en koppling mellan mannen som ideal, idealet är Kristendomen och Gud, till att mannen som ideal är Gud och kvinnan som synderska är människan. Vidare menar Freud att det är Oidipuskomplexet som är motor i vårt samhälle, vilket alltså betyder att det är mannens drifter som är samhällets motor. För att utveckla det hela kan man säga att mannen styr världen, vilket också blir en sorts koppling till Gud. Man kan koppla detta till Zolas roman och till två teorier. Den första är Laurent som den drivande faktorn i intrigen. Det är hans drifter som bestämmer sig för att begå mordet på Camille och som utför mordet. Den andra teorin är att avsaknaden av en fadersgestalt (eller Gud) i historien, driver dem i fördärvet. Thérèse växer upp utan fader och Laurent har en far som inte bryr sig om honom vilket kanske har gjort dem till det de blir, psykotiskt instabila människor, och inga mänskliga ideal som Kristendomen pratar om. Freud menar att utan fadersgestalt och religion rämnar samhället, och Thérèse och Laurents värld faller verkligen isär.

Något annat som rämnar samhället är slutligen tabubelagda människor som smittar till efterhärmning menar Freud. Religionen är skapad för behovet av regler och ordning i samhället och när dessa bryts hotas samhället. Björk menar att Ninjafeministerna och deras strävan efter det manliga kan leda till samhällets upplösning eftersom de tar lagen i egna händer. De hotar också kvinnligheten eftersom de på sätt och vis förintar den. Ninjafeministerna handlar som de gör därför att de anser sig vara utan andra valmöjligheter.

4.1 Mannen som naturligt driftig, kvinnan som ansvarstagande pryd, fortfarande?


Jag nämnde i inledningen min rädsla för att kvinnoförtrycket i rådgivningslitteraturen fortfarande finns kvar i dagens samhälle, vilket Gustavsson och Tjeder menar att det gör. Som jag har förstått det under denna studie är meningen med kvinnans existens att uppfylla mannens behov och ta ansvar för både sin egen, och mannens sexualitet. Det som Arbin och Runestam kallar för naturlighet betyder förpliktelser för kvinnan, medan det är en ursäkt för mannens beteenden. Jag ska förklara detta lite mer. I de otrohetsfall som rådgivningslitteraturen tar upp, fokuseras det alltför ofta på vad kvinnan gjort och inte gjort som orsak till varför mannen är otrogen. Hon får ta ansvar för hans handlingar genom att tänka över sina egna genom att hon t.ex. inte gör tillräcklig toalett eller gnäller för mycket. Samtidigt rättfärdigas mannens beteende genom hans starka sexuella drifter som endast av naturens sanna vilja är ute och befruktar. Det som blir farligt med att benämna mannens starka drifter som naturliga, är att hans beteende rättfärdigas nästan hur långt som helst. Tjeder, som nämns i inledningen, menar att mäns naturliga drifter till och med rättfärdigar våldtäkt. Han menar att det i rättegångar istället fokuseras på kvinnans klädsel eller om hon druckit, vilket för oss tillbaka till det Arbin och Runestam menade och det Gustavsson skrev: att kvinnan får ta ansvar för både sin och mannens sexualitet.



Naturalisterna förespråkar att man ska ge sig hän åt sina lustar, vare sig man är kvinna eller man, vilket kritiseras starkt av rådgivningslitteraturen eftersom det bryter mot de naturliga könsroller vi tilldelats. En kvinna kan inte vara sexuellt frigjord utan att det kommenteras på ett eller annat sätt ute i samhället. Våra värderingar säger oss att när män är sexuellt frigjorda lever de bara upp till syftet med sexualiteten, de befruktar. Den frigjorda kvinnan däremot, bryter mot syftet eftersom det för hennes del innebär att föda barn. Är kvinnan frigjord så är det sinnlig kärlek hon sysslar med och denna är tabubelagd. Det sägs i texterna jag läst att tabubelagda människor hotar samhället, därför utesluts de. Ska alltså sexuellt frigjorda kvinnor uteslutas ur samhället? Rådgivningslitteraturen skriver att man ska acceptera människan som hon är. Min fundering blir då om kvinnan inte räknas som människa eftersom hennes eventuella val som sexuellt frigjord inte accepteras. Rådgivningslitteraturens acceptans rättfärdigar återigen bara mannens beteende, och att man inte ska försöka ändra på det. Hur har dessa värderingar kunnat bli vad de är? Kanske finns svaret under nästa rubrik där jag diskuterar ambivalensen kring diskussionen om hur kön blir vad de är.


4.2 Ambivalens – största riktningen idag och igår

Jag tror att i en diskussion idag skulle de flesta vara överens om tanken att våra könsroller har sin grund både i det biologiska arvet och i det socialt konstruerade. Vissa saker tyder på denna syn både i Zola och Freud, trots att deras verk är ungefär ett sekel gamla, verkar funderingarna ha funnits ett tag. Freud menar att hur vi ser på könen påverkar hur vi blir, det är inte bara den naturliga utvecklingen, som Kastrationsfas m.m., som gör oss till de vi är. Även Zolas beskrivning av Thérèse och Laurent, visar på att både deras uppfostran och naturliga kvinnlighet/manlighet påverkar romanens utveckling.

Björk menar att Livmoderfeministerna är den största riktningen idag. Hon menar också att den sortens feministiska riktning välkomnas av patriarkatet eftersom den ger dem fri lejd att fördela makt efter kön. Jag ifrågasätter om Livmoderfeministerna verkligen är den största gruppen? Ingen kallar sig Livmoderfeminist rätt ut idag, och deras motsats, Likhetsfeministerna
 verkar vara en lika stor grupp.
 Detta ifrågasätter deras påstådda betydelse i samhället och därmed ifrågasätts också påstående nummer två. Visst kan det vara så att synen på kön som naturliga och oföränderliga ger patriarkatet möjlighet att snedfördela makten mellan könen, men även de riktningar som dras emot Livmoderfeminism menar att kvinnans egenskaper är nedvärderade idag och vill se en förändring.
 Som jag tolkar det, stödjer de inte patriarkatet. Jag undrar om Björk menar att likhetsfeministerna skull kunna bidra till en större förändring?


Jag tror att synen på könen som både socialt konstruerade och biologiskt ärvda kan vara sund för samhället, om man inte lägger till en massa värderingar i definitionerna kvinna och man. Kanske har kyrkan rättfärdigat den nedvärderande synen på kvinnan, men varför lever den då kvar i ett sekulariserat land som Sverige? Sverige är känt för att vara ett individens land där den egna individens utveckling anses vara viktig. Hur kommer det sig då att vi är så noga med att gruppera in kön? Varför kan vi inte bedöma varje individ som en människa? Jo, för att kyrkans norm om den idealiske, humane människan som man, fortfarande är bevarad trots sekularisering. Även kvinnans sexualitet som synonym med befruktning är bevarad till viss del. Värderingarna sitter inte i religionen, utan i kulturen. Kanske är det dags att förkasta dessa värderingar och istället se det ideala i varje individ oavsett om man är man eller kvinna, vill få barn eller inte. Jag återkommer till detta under den sista rubriken.


4.3 Könen som komplement till varandra – syftet till att de finns kvar?


Trots svensk sekularisering, lever de av traditionen grundade uppfattningarna om vilka våra könsroller är, kvar. Jag kan bara utifrån det jag tidigare tagit upp, spekulera i varför det är så och försöka se på det hela så positivt som möjligt för att förstå meningen med allt. I Thérèse Raquin, från sent 1800-tal, är mannen och kvinnan samarbete och kompletterande en förutsättning för drivet i romanen. Även Björk menar att könen som definitioner är en förutsättning för varandra, tyvärr till kvinnans nackdel om man väljer att se det så. Jag tror att vi fortfarande har våra könsroller kvar, just för att mannen och kvinnan kompletterar varandra kroppsligt.


Rådgivningslitteraturen menar att det finns skäl till varför vi är olika och menar att det leder fram till samhällets förfall att försöka bryta mot de förbestämda normerna eftersom det ideala för människan, enligt dem, är att följa kristendomens normer. Även Freud menar att syftet till religionens uppkomst var behovet av regler och lagar, normer och värderingar. Skulle detta behov inte finnas längre i dagens samhälle? Utan ett samarbete mellan man och kvinna blir det t.ex. inga barn. Därmed säger jag inte att jag håller med om att sex måste innebära befruktning för vare sig kvinna eller man. Men, även om man frångått normen, ett heterosexuellt förhållande, krävs det naturliga och biologiska insatser för att ett barn ska kunna bli till. Idag kan det dock ordnas via inseminering. Vi har alltså kommit en bit längre på väg än vad kyrkan räknat med. Det snedvridna i samhället har blivit att normerna inte får brytas, trots att det biologiska ändå kan följas. Samhället har med kyrkans hjälp gjort de normer som finns till oföränderliga där den som bryter mot dem, ensamstående mödrar, sexuellt frigjorda kvinnor, män som vill vara föräldralediga, blir tabubelagda. Jag antar att kyrkan ändå har, eller hade, ett gott syfte med dessa normer och regler, och att syftet var att hålla samhället intakt. Man var och är rädd för vad en förändring skulle innebära. Tyvärr går detta samhällsbevarande ut över de grupper och människor som inte passar in och följer normerna. Vart ska dessa människor ta vägen? Hur ska det gå för dem som inte har någon som är ett självklart komplement till dem själva? Dessa komplement, som kvinna och man utgör för varandra, är inte lika solklara idag. Fler dimensioner av benämningen kön har tillkommit och gjort det hela svårare. Den intressanta frågan för mig är hur rådgivningslitteraturen skulle se ut i nyproduktion idag? Hur ska kyrkan tackla dessa nya könsroller och svårkompletterade benämningar? Det skulle vara intressant att se.


4.4 Hur skulle dagens rådgivningslitteratur se ut? Vidare forskningsförslag

Det är svårt att skriva en rådgivningslitteratur i vårt sekulariserade samhälle där kyrkans normer kan passa in. De är ju vad de är, ganska statiska eftersom bibeln är dess ursprung. Det som skulle kunna förändras är synen som kyrkan har för att tolka händelserna i bibeln.


Något som minskar trovärdigheten av den gamla rådgivningslitteraturen är att vi t.ex. har sett att västerlandet inte går mot sin undergång, trots kvinnans brist på blygsel i dagens samhälle. Möjligtvis skulle kyrkan kunna se en koppling mellan arbetande kvinnor och ungdomsbrottslighet eller mellan friare sexualitet och fler aborter, samt lagliggörandet av aborter som ett steg mot undergången, men de flesta ser det nog bara som utveckling vare sig den är positiv eller inte. Något som jag tror skulle vara eftersträvansvärt i en ny rådgivningslitteratur är den personliga prägel som Arbin har satt på sin bok. Jag tror att man i dagens samhälle kommer längre med personlighet och exempel, än vad man gör med vetenskaplighet och läkarkårens kunskap som Runestam förlitar sig på. Att någon vågar lämna ut sig själv och ge egna exempel, tror jag är något som folk som värdesätter högt och tror mer på än på statistiska resultat eller liknande.



En rådgivningslitteratur som skulle skrivas idag skulle vara tvungen att se annorlunda på många saker. Jag ska ta upp några. Den första är sexualiteten och dess uppgift som fortplantning. Idag används sexualiteten i ett friare syfte, vilket faktiskt i vissa fall innebär negativa konsekvenser. Därför skulle det vara önskvärt med en rådgivningslitteratur som diskuterade skillnaden mellan sex och kärlek och att det inte alltid behöver vara samma sak. Men, vad de inte ska göra, är att tabubelägga de människor som väljer att använda sexualitet som något sinnligt, för njutnings skull. De skulle även behöva ändra sin syn på mannens hjälplöshet inför sina drifter och inte ursäkta dessa som något naturligt längre, utan istället bidra till att fler unga män med starka drifter faktiskt inser att man måste ta ansvar för sina handlingar, precis som kvinnan måste göra. Det ska inte vara någon skillnad mellan mannen och kvinnas ansvar som det så tydligt är i Arbin och Runestam. Tidigare har man moraliserats sig över kvinnan som ”katt på jakt” och gjort henne ansvarig även för mannens sexualitet, vilket inte kan vara okej längre. Visst är det bra om blygselkänslan räddar kvinnan från att göra något dumt eller någon annan från att göra henne illa, men man ska inte bli tabubelagd för att man väljer att inte vara blyg. Det ska förekomma samma acceptans för kvinnans drifter som för mannens.


De skulle även bli tvungna att ändra synen att mannen är idealet för mänskligheten. Detta kan bli svårt eftersom mannen var den som kom först enligt Bibeln och bland myter, men jag tror inte att dagens kvinnor skulle acceptera normerandet av mannen. De borde istället försöka få människor att se varandras enskilda möjligheter och inte bara kräva respekt åt mannen, utan respekt till varandra som medmänniskor och individer. Rådgivningslitteraturen skriver att man inte bör försöka förändra människans natur. Kanske borde de ta sig själva på orden och eftersträva detta. Istället för att försöka få alla att efterlikna deras mansnorm, kanske de inte ska försöka ändra på kvinnan som inte vill få barn eller par som inte lever i ett heterosexuellt förhållande, utan istället se deras möjligheter. Litteraturen höjer upp kvinnans omhändertagande egenskaper som eftersträvansvärda och behövda. Kanske de inte skulle behöva definiera dem som kvinnliga, utan som egenskaper som är eftersträvansvärda hos alla människor, oavsett kön.


Behovet av böcker i ämnet relationer tror jag att det alltid finns intresse för, men jag tror inte att en kyrkligt normerande litteratur med tydliga regler att följa passar dagens samhälle. Människor idag lever inte efter kyrkans normer mer än efter de normer som det västerländska samhället tagit efter kyrkan och som närmast betraktas som kultur. Jag tror inte den generella ungdomen idag skulle vara intresserad av att läsa litteratur skriven av präster. Däremot brukar t.ex. relationsspalter i veckotidningar vara populära. Som jag nämner tidigare, kan man se Elle som en sorts modern rådgivningslitteratur. Kontentan av det jag sagt, är att jag inte tror att kyrklig rådgivningslitteratur skulle göra sig speciellt populär idag. Vill man ha information kan man hitta den på Internet eller i magasin o.s.v.


Intressant vidare forskning i ämnet skulle jag tycka var att jämföra någon av dagens rådgivningslitteratur med den jag läst. Ett exempel på rådgivningslitteratur från idag är Malou Von Sivers bok Konsten att hålla ihop: en handbok i kärlek. Det skulle även vara intressant att jämföra med någon kyrklig form av rådgivningslitteratur från idag för att se om värderingarna förändrats sedan 1948. Jag skulle även tycka det var intressant att jämföra domslut från våldtäktsrättegångar med synen på kvinnan och mannen för att se om det finns något samband där emellan som Tjeder menar att det gör. Man skulle även kunna göra en studie ute bland ungdomar för att se om frigjordhet hos kvinnor definieras som slampighet och hos män som något naturligt eller om denna syn bara florerar bland feminister idag.

5 Sammanfattning


Jag har analyserat Kärlekslivets och äktenskapets etik författad av Arvid Runestam och Trivsel och trassel i äktenskapet författad av Erik Arbin som är två böcker från 1948 som definieras som kristen rådgivningslitteratur. Detta har jag gjort mot bakgrunden att resonemanget i böckerna förstärker, med sin syn på kön, den av traditionen grundade uppfattningen om vilka våra könsroller är. Feministiska riktningar menar att den västerländska kyrkans tolkning av historien har rättfärdigat vår kulturs kvinnoförakt. Vidare talar de om en bild av kvinnan som erotisk förförerska, intellektuellt och moraliskt underlägsen mannen och en bild av mannen som innehavare av en sexualdrift som är okontrollerbar. Syftet med uppsatsen är att synliggöra synen på det kvinnliga och manliga könet samt synen på sexualitet inom den kristna rådgivningslitteraturen. Syftet med uppsatsen är också att spegla svaren från analysen med tre kontrasterande synsätt för att se likheter och skillnader. Speglingar jag använder är Nina Björks Under det rosa täcket, Sigmund Freuds syn på religion, kön och sexualitet och slutligen Émile Zolas roman Thérèse Raquin.


Frågeställningarna jag använder mig av i analysen av rådgivningslitteraturen är:


· Vilka egenskaper tillskrivs kvinnan respektive mannen i litteraturen?


· Vilken anses vara den rådande livsnormen när det gäller sexualitet?


· Vad anses hota kristendomens livsetik/värld?


Ur analysen och speglingarna har jag uppmärksammat följande:


· Idag är synen på kön som både socialt konstruerade och genom det biologiska arvet den allmänna, till skillnad från 1948 års rådgivningslitteratur då kön ansågs vara stereotypa och statiska.


· Uppfattningen om att moderskapet är kvinnans främsta uppgift lever kvar, likaså uppfattningen om mannens som okontrollerbar befruktare, vilket påverkar hur samhället fungerar idag.

· Mannen betraktas fortfarande som den ”förstfödde” ideala människan, vilket gör att kvinnan som definition alltid kommer att ses som underlägsen mannen.


· De stereotypa egenskaperna hos båda könen lever kvar till stor del. Mannen anses fortfarande vara aktiv, överlägsen, uträknande och förnuftig, medan kvinnan anses vara passiv, undergiven, känslosam och passionerad.


· Ett samband mellan mannen eller fadern som Gud och kvinnan som syndfull och ansvarstagande människa kan skönjas.


Ett sammanfattande av detta skulle jag vilja säga är att de av traditionen grundade könssynerna fortfarande lever kvar i allra högsta grad i dagens samhälle.
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� Zola 2004, s. 96.


� Likhetsfeminism – benämningar på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. Källa: � HYPERLINK "http://sv.wikipedia.org/wiki/Likhetsfeminism" ��http://sv.wikipedia.org/wiki/Likhetsfeminism� 2007-05-27.


� Källa: � HYPERLINK "http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rartsfeminism" ��http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4rartsfeminism� 2007-05-24.


� Ibid.
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