
Stockholms universitet 

Institutionen för kultur och estetik 

Litteraturvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa om livet 

En existentialistisk analys av modernitetsbehandlingen  

i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecka O’Nils 

Kandidatuppsats 

Handledare: Per-Olof Mattsson 

HT 2015 



2 
 

Abstract 

 

Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson visar urbaniseringen och moderniteten i mellankrigstidens Sve-

rige. Romanen har framför allt studerats genom protagonisten Adrians bildningsresa, men denna 

uppsats framhåller statardottern Martas fall som kvintessentiell för Lo-Johanssons gestaltning av 

moderniteten. Med avstamp i det frihetstema Ola Holmgren identifierat i Lo-Johanssons författar-

skap tillämpar jag existentialistiska begrepp från Jean-Paul Sartre i syfte att undersöka vad Martas 

fall orsakas av och hur hennes fall relaterar till moderniteten såsom den beskrivits av Marshall 

Berman och Georg Simmel. Slutsatsen blir att Martas livsöde bör förklaras i termer av att hon 

agerar i ond tro och att hon därigenom antar ett omodernt levnadsmönster som inte fungerar i 

moderniteten. Orsaken till hennes agerande härleds till en obalans mellan transcendens och fakti-

citet, en orsak som rättfärdigas med hjälp av Lo-Johanssons andra skildringar av statarnas livsvill-

kor. Slutsatsen blir att moderniteten gestaltas som krävande invånarnas anpassning och att alla inte 

är kapabla till sådan, vilket förtydligas om man utvecklar Holmgrens forskning genom existenti-

alistiska begrepp och nyttjar dem till att analysera Martas fall. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan (1935) har studerats som historiskt dokument över Sveri-

ges urbanisering under mellankrigstiden. Syftet med min uppsats är att bringa nytt ljus över hur 

Kungsgatan relaterar till moderniteten som storstadsfenomen. Jag använder existentialistiska be-

grepp från den franske filosofen Jean-Paul Sartres verk Being and Nothingness1 för att visa hur 

modernitetsupplevelsen gestaltas genom karaktären Martas fall. Jag beskriver hennes misslyck-

ande i romanen som avhängigt hur hon aldrig anpassas till den moderna staden. Istället för att bli 

modern försöker hon enbart agera enligt sin uppfattning av modernitet, ett agerande jag härleder 

till hur hennes statarbakgrund försvårar hennes konfrontation med de valmöjligheter modernite-

tens storstad erbjuder. Min tolkning förankras i den analys av Lo-Johanssons författarskap som 

Ola Holmgren gör i Ivar Lo-Johansson: Frihetens väg (1998) och jag utvecklar och problematise-

rar således även hans analys av Kungsgatan. 

Uppsatsen inleds med syftesbeskrivning, frågeställning, kort översikt över tidigare ana-

lyser av Kungsgatan samt en sammanfattning av romanen som fokuserar på Adrian och Martas 

karaktärsutveckling. Avsnitt 2.1 behandlar modernitetsupplevelsen genom Marshall Bermans verk 

All That Is Solid Melts into Air (1982) och Georg Simmels artikel ”Storstäderna och det andliga 

livet”.2 Ett antal scener ur Kungsgatan exemplifierar därefter hur Bermans definition av moderni-

teten kan läsas in i romanen. I avsnitt 2.2 beskrivs de existentialistiska begrepp som tillämpas i 

analysen, varav samtliga härstammar från den tidige Sartre genom hans verk Being and Nothing-

ness. Analysavsnittet som följer redogör först för den analys Holmgren gjort av Lo-Johanssons liv 

och av romanen Kungsgatan. Här redovisas även hur Holmgrens analyser angränsar till de existen-

tialistiska begrepp som beskrivits, och avsnittet övergår därefter till min egen analys av Kungsga-

tan där dessa begrepp tillämpas. Jag exemplifierar i avsnitt 3.2 och 3.3 hur Marta agerar i ond tro 

och kontrasterar hennes liv i staden med Adrians i avsnitt 3.3, där jag även berör hur hennes age-

rande relaterar till moderniteten genom Simmels teorier. I avsnitt 3.4 kopplas Martas onda tro 

samman med Bermans modernitetsbeskrivning och hennes onda tro beskrivs som anledning till att 

                                                           
1 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness. An essay on phenomenological ontology, L'Être et le néant. Essai d'onto-

logie phénoménologique [1943], övers. Hazel E. Barnes (Cornwall 2010)  
2 Georg Simmel, ”Storstäderna och det andliga livet”, ”Die Großstädte und das Geistesleben” [1903], övers. Erik af 

Edholm (Göteborg 2013)  
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hon blir omodern och slås ut i modernitetens storstad. Orsaken till att hon faller i ond tro beskrivs 

därefter och hennes agerande i ond tro förklaras i sin tur som avhängig en obalans mellan fakticitet 

och transcendens. Denna redogörelse befästs i Holmgrens analys av romanens övergripande kon-

flikt och sensmoral. Obalansen mellan transcendens och fakticitet härleds till Martas statar-

ursprung genom hänvisning till Lo-Johanssons tidigare statarskildringar. Mot slutet förklaras på 

vilket sätt min analys av romanen utvecklar Holmgrens tolkning och hur min analys även relaterar 

till vad Holmgren anser vara romanens sensmoral. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

Min undersökningsfråga lyder således: vad kan en existentialistisk tolkning av Martas fall 

säga om gestaltningen av moderniteten i romanen Kungsgatan av Ivar Lo-Johansson? Svaret blir 

att hennes fall visar att Lo-Johanssons skildrat hur moderniteten kräver anpassning hos sina invå-

nare. Uppsatsens bidrag består emellertid i hur denna slutsats nås, i förtydligandet av Martas roll 

för romanens övergripande tema och modernitetsskildring. Jag problematiserar hur tidigare ana-

lyser fokuserat på Adrian och hur de reducerat Martas roll till kvinnornas dåtida ställning i sam-

hället. Med hjälp av citat från Lo-Johansson framhäver jag istället Martas och Adrians olika klass-

bakgrund som en möjlig anledning till deras motsatta öden, vilket inte lyfts fram i någon större 

utsträckning i tidigare tolkningar. Poängen om Martas roll i moderniteten och bakgrunden till hen-

nes fall förankras båda i existentialistiska begrepp och jag tillämpar därmed en existentialistisk 

tolkning av romanen för att påvisa Martas karaktärsutveckling och romanens modernitetsskildring, 

något som inte alls gjorts tidigare. I och med detta fördjupar och problematiseras även Holmgrens 

analys av Kungsgatan och hans idé om romanens övergripande konflikt, sensmoral och moderni-

tetsskildring. 

1.2 Bakgrund och metod 

Samtliga litteraturvetenskapliga undersökningar av Kungsgatan tycks ense om att den skildrar mo-

derniteten med fokus på urbaniseringen av mellankrigstidens svenska samhälle. Exempelvis Bertil 

Palmqvist har kallat den ”urbaniseringens epos”.3  Tove Lennartsdotter framställer i sin kandidat-

uppsats ”Kungsgatan som symbol” romanen som ett verk av moderniteten, men hon fäster störst 

vikt vid hur staden skildras som offentligt rum där moderniteten formas, upprätthålls och utvecklas 

i ljuset av Stockholmsutställningen och det 30-tal romanen skrivs i.4 Även Ola Larsmo har skrivit 

                                                           
3 Bertil Palmkvist, Samtal med Ivar Lo-Johansson. En introduktion (Stockholm 1985), s. 48. 
4 Tove Lennartsdotter, Kungsgatan som symbol. Om Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan. C-uppsats, Stockholms 

universitet 1997, s. 2. 
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om romanens urbaniseringsskildring och liknar den vid Gamla Testamentets exodusberättelse och 

Vilhelm Mobergs utvandrarepos.5 

I sin artikel ”Kungsgatans moderna tider” ger Anna Williams en detaljerad analys av 

Kungsgatan. Williams beskriver ingående hur Adrian formar sig en definierad identitet och där-

med når framgång i staden, men i olikhet med många tidigare uttolkare koncentrerar hon sig på 

Martas fall i sin analys. Williams hävdar att Marta reduceras till handelsvara i romanen och att 

steriliteten slutligen förstör hennes marknadsvärde. Martas rörelse från eftertraktad till värdelös 

definieras således genom hennes kön och sexualitet eftersom hon arbetar med att sälja sin kropp.6 

Eftersom Martas plats i staden definieras av hennes kvinnlighet finns inte längre någon plats för 

henne i staden då steriliteten utraderar hennes kvinnlighet och hon slås därför ut, enligt Williams.7 

Ola Holmgren gör också en analys av Kungsgatan i sin bok Ivar Lo-Johansson: Frihetens väg där 

moderniteten lyfts fram, framför allt i termer av hur gamla identiteter omformas till nya. Men där 

Williams hävdar att Adrians identitet är beroende av en inre försoning mellan landsbygd och stad 

menar Holmgren att Adrian måste överge landet och sin rurala identitet för att bli en modern 

stadsbo.8 Holmgrens analys beskrivs ingående i avsnitt 3.1. 

Tolkningarna jag nämnt ovan har analyserat Kungsgatan ur ett modernitetsperspektiv. 

Samtliga är välgjorda och välargumenterade, men i och med avgränsningen för min uppsats kom-

mer jag enbart ta avstamp i Holmgrens behandling av romanens tematik. Metoden för min uppsats 

består i att romanen tolkas genom några av den tidige Sartres existentialistiska begrepp. Samma 

angreppssätt har använts av litteraturvetaren Beata Agrell. I hennes avhandling Frihet och faktici-

tet. Om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman ”Prästkappan” (1982) nytt-

jar hon ett antal av de existentialistiska begrepp jag tillämpar för att beskriva karaktärsutvecklingen 

i romanen Prästkappan av Sven Delblanc. På liknande sätt som hon nyttjar begrepp som ond tro, 

fakticitet och transcendens för att fördjupa förståelsen av händelseförloppet, motiven, tematiken 

och utvecklingen hos karaktärerna i Delblancs roman kommer jag att tillämpa begreppen för att 

fördjupa min analys av Kungsgatan med fokus på hur karaktärsutvecklingen gestaltar moderni-

tetsupplevelsen. 

                                                           
5 Ola Larsmo, Odysseér. Essäer (Stockholm 1990), s. 19. 
6 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden (Stockholm/Stehag 2002), s. 45-46. 
7 Ibid., s. 49. 
8 Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson: Frihetens väg (Stockholm 1998), s. 127.  



7 
 

1.3 Kungsgatan  

Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan utkom 1935 och behandlar bondsonen Adrians och statar-

flickan Martas livsöden mellan 1925-29.9 I romanens inledande kapitel har de ett förhållande som 

avslutas då de båda flyttar från landsbygdsorten Humla till Stockholm. Marta flyttar först medan 

Adrian tillbringar ytterligare ett år på landsbygden med studier vid en närliggande folkhögskola. 

Marta inleder sitt stadsliv som servitris på ett kafé men blir dagligen trakasserad av såväl besö-

kande män som ägaren. Hon gläds dock åt de kvällsförlagda arbetstiderna som möjliggör att hon 

under dagarna kan promenera på Stockholms gator, titta i butiker och föreställa sig att hon är rike-

mansfru.10  

Fascinationen för ett mer glamoröst liv förhöjs efter ett avgörande möte med Dolly, en 

prostituerad flicka som sparar pengar till en egen parfymaffär. Marta blir lika fascinerad av Dolly 

som hon blir av Stockholm (s. 180). Hon uppfattar Dolly som elegant, spännande och belevad och 

gör sitt bästa för att anamma Dollys livsstil. Marta börjar därför också prostituera sig, slutar arbeta 

på kaféet och flyttar från den hyresvärdinna hon bott hos tidigare till en egen lägenhet. När Martas 

föräldrar besöker Stockholm blir de hänförda av bekvämligheterna i hennes moderna våning och 

Marta tycks närmast besatt av att framstå som en världsvan stadsbo (s. 257-290). Kort efter för-

äldrarnas besök blir Martas liv svårare. Hon lär känna fler prostituerade, och de utmålas som klart 

mer tragiska figurer än Dolly. Marta smittas av könssjukdomen gonorré och blir allt sjukare för 

var dag. Hon smittar så småningom Adrian. Marta läggs in på sjukhus, sjukdomen gör henne steril 

och hennes livshistoria avslutas i samhällets bottenskikt, arbetandes på budningskontoret där hon 

kontrollerar stadens torrdasstömning. 

Adrians liv i Stockholm blir också problematiskt, men slutar lyckligt. Han inleder sina 

dagar på Stockholms gator som en misslyckad leverantör av mattor och en lika usel gipsblandare 

på en byggarbetsplats. Så småningom får han fast anställning på posten (s. 132) Han fascineras av 

sin statstjänstemannauniform och sitt kontor, men han missköter arbetet och jagas alltmer av ång-

est. Successivt börjar han se sig om i staden. Bland annat besöker han kaféet Morgonstjärnan där 

han möter filosofiskt intresserade original, han deltar i socialistiska möten samt umgås med sin 

hyresvärd Modén och hans arbetargemenskap. Men slutligen bryter han ihop under alla intryck. 

                                                           
9 Lennartsdotter, s. 12. Enligt hennes egna uträkningar. 
10 Ivar Lo-Johansson, Kungsgatan, elektronisk utgåva av Litteraturbanken.se (Litteraturbanken 1935), http://littera-

turbanken.se/#!/forfattare/Lo-JohanssonI/titlar/Kungsgatan/sida/3/etext, s. 174. Vid samtliga referenser till romanens 

händelseförlopp anges källan hädanefter inom parantes istället för som fotnot. 
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Han drabbas av könssjukdomen Marta smittar honom med och på grund av sjukdomen förlorar 

han arbetet. I slutet av romanen reser han sig som en ny människa med hjälp av sin gamle hyresvärd 

Modén, inleder ett förhållande med den bildade flickan Tora och hjälps till ett nytt jobb som bygg-

arbetare, ett arbete han denna gång bemästrar.  

Oavsett hur man väljer att tolka romanen finns det tydliga skillnader mellan protagonister-

nas livsöden och deras anpassning till den moderna storstaden. I romanens slutskede får Marta 

skadad kämpa för sin lön i det omoderna yrke vars nytta alltmer försvinner i takt med stadens 

moderniserade kloaksystem. Hennes tillvaro liknar den föråldrade statartillvaro hon härstammar 

från. Adrian får istället ett bra liv med en närmast bondelik tillvaro i staden där han ”sår dess åkrar” 

inför framtiden då han som byggnadsarbetare bidrar till dess uppbyggnad. Martas liv präglas av 

det förflutna medan Adrians liv riktas mot framtiden: Marta blir omodern och Adrian modern. 

Denna uppsats beskriver vad som gör att Marta misslyckas med att bli modern, varför det får henne 

att falla och vad hennes öde säger om modernitetsupplevelsen. För att utveckla ett resonemang 

utifrån dessa frågor beskrivs först moderniteten och ett antal exempel på hur den gestaltas i roma-

nen. Sedermera ges en rent existentialistisk tolkning av huvudpersonernas livsöden. I min analys 

koncentrerar jag mig på Martas karaktärsutveckling, men använder emellanåt Adrian för att kon-

trastera henne mot någon som får ett motsatt livsöde trots liknande förutsättningar. 

2. Modernitetens valmöjligheter 

2.1 Moderniteten 

Moderniteten betecknar den tidsanda och atmosfär som uppstår i och med de många samhällsför-

ändringar som sker under och efter industrialiseringen av samhället. En av de mest kända uttol-

karna av begreppet är den amerikanske filosofen Marshall Berman. I hans omfattande verk All 

That Is Solid Melts into Air görs en detaljerad analys av vad som utmärker moderniteten och dess 

relation till närbesläktade begrepp såsom modernism och modernisering. Moderniseringen kan ex-

emplifieras genom samhällsförändringar såsom kraftigt ökad befolkningsmängd, industrialisering 

och ökat välstånd då allt större grupper av mänskligheten kunde tillgodogöra sig skolutbildning, 

blev läskunniga och så småningom delaktiga i kulturmarknaden.11 Samtidigt växte sig Paris till 

den första moderna storstaden och möjliggjorde urbanisering med sina oändliga gator, och många 

                                                           
11 Marshall Berman, All That Is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity [1982] (London 2010), s. 16. 
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storstäder följde dess exempel till sina utformningar. Tvära och oförutsägbara kast i utvecklingen 

där staden och folkmassan ständigt förändrades och framstod som odefinierbara resulterade i en 

upplevelse av alltings flyktighet. Denna upplevelse kan sammanfatta moderniteten enligt Ber-

man.12 

Modernitetens atmosfär är till sin natur paradoxal och heterogen, och Berman förklarar hur 

den upplevs som både hotfull och löftesrik.13 De kulturella teman som präglar moderniteten blir 

hur konkretion går till abstraktion, vilket alltså innebär att allt fast förflyktigas. De kluster av ge-

menskaper som samhället tidigare grundats i ger vika för ett mer individanpassat klimat medan 

traditioner, fasta roller och normer samt religiösa föreställningar upplöses, förlorar betydelse och 

försvinner alltmer. Upplevelsen av modernitet liknar atmosfären i en storstad och beskrivs ofta 

dels som en konsekvens av stadslivet, dels i termer av det. Mycket få komponenter är beständiga, 

skyddsnäten som funnits i de stora familjekonstellationerna på landet saknas plötsligt och man är 

lämnad åt en mer individualistisk tillvaro. 

Liknelsen mellan modernitet och stadsliv har även beskrivits och diskuterats av den tyske 

sociologen Georg Simmel, primärt genom hans artikel ”Storstäderna och det andliga livet”. Han 

hävdar att storstadslivet kräver en speciell typ av personlighet eftersom modernitetens snabba väx-

lingar fordrar en intensifiering av invånarnas nerver.14 Simmel beskriver hur den här intensifie-

ringen av nervlivet orsakas av människans vana vid invand regelbundenhet. När hon möter tempo, 

ständiga växlingar, oväntade vändningar och mångfald i staden inom såväl det ekonomiska, pro-

fessionella som samhälleliga livet skapas en blaserad typ av personlighet där man inte längre no-

terar de skillnader man konstant utsätts för. Detta resulterar i att saker och ting slutligen går obe-

märkta förbi för stadens invånare och väldigt få företeelser i modernitetens storstad blir uppseen-

deväckande för dess invånare.15  

Simmel hävdar att det här skapar en frihet i staden som inte finns på landet. I och med att 

landsbygden anser dina handlingar vara uppseendeväckande medan dina handlingar går obemärkta 

förbi i storstaden, blir du som storstadsbo mycket friare att göra vadhelst du vill.16 Storstadsbons 

                                                           
12 Berman, s. 16. 
13 Ibid., s. 15. 
14 Simmel, s. 209. 
15 Ibid., s. 215. 
16 Ibid., s. 218. 
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frihet är emellertid beroende av att alla invånare har samma attityd. Simmel hävdar att den blase-

rade attityden hos stadens invånare i sin tur är beroende av hur staden hänger ihop i övrigt. Han 

beskriver exempelvis hur klockornas sammanbrott skulle leda till en kollaps av hela statsappara-

ten. Konsekvensen av att storstadens system och marknad faller samman menar han även skulle 

leda till att storstadsbornas attityder och således även deras frihet förstörs, och att invånarna snabbt 

skulle gå tillbaka till att bli som landsbygdsbor.17 

Både Simmels och Bermans teorier om modernitetens storstad är intressanta och jag kom-

mer att nyttja deras poänger i min analys av Kungsgatan. Efter denna redogörelse för vad moder-

nitetens storstad innebär enligt Berman och Simmel övergår jag härmed till att förklara hur Kungs-

gatan behandlar den upplevelse av modernitet som Berman beskriver. Bermans modernitetsanalys 

är relevant även för avsnitt 3.4 samt uppsatsens slutsatser. Simmels analys av stadslivet och dess 

attityder tillämpas i mitt analysavsnitt av Kungsgatan. 

Till att börja med är Kungsgatans handling centrerad kring förnyelsen och upplösandet av 

fasta roller, vilket framför allt skildras i motsättningarna mellan de olikartade livsstilarna i storsta-

den och på landsbygden. Romanens inledning skildrar hur Adrian reser in till Stockholm med sin 

pappa för att sälja löv. De träffar andra bönder, och det talas om huruvida Adrian ska ta över efter 

sin pappa (s. 7-8). Faderns indirekta, undvikande svar på detta sätter en prägel för romanen och 

läsaren får ständiga ledtrådar om hur rollerna från inledningens konversationer kommer brytas 

under romanens gång. Adrian reser till Stockholm och blir så småningom en stadsbo. Förändring-

ens vindar med uppluckrandet av gamla roller och konventioner gestaltas i Adrians brott mot den 

tusenåriga traditionen att gården ärvs inom släkten. 

Romanen relaterar även till modernitetens känsla av att allt fast förflyktigas. Adrians pro-

blem med att hitta stadens rytm och vägar motiveras till stor del av hans ursprung i en landsbygd 

där hans omvärld är tydligt definierad. Lo-Johansson skildrar i inledningen hur mormodern ham-

nar utanför och närmast utfryses då hon inte längre är arbetsduglig, vilket blir en representation 

för landets fasta, funktionsdefinierade roller (s. 20-22). I staden efterfrågas inte Adrian till någon 

bestämd roll. Han måste på något vis hitta andra uppgifter när alla de gamla levnadsmönstren 

uppluckrats. Förvirringen och skräcken moderniteten kan framkalla skildras genom Adrians kata-

strofala försök att sköta de jobb han lyckas få, särskilt då han arbetar som mattförsäljare och ide-

ligen kör vilse i staden. Storstaden beskrivs då i liknande ordalag som Berman använder, ordalag 

                                                           
17 Simmel, s. 212. 
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som belyser dess föränderlighet: Adrian föreställer sig att han ska lära sig hantera storstaden som 

”ett instrument, på vilket kan kunde spela obekymrat. Han hade drömt om att elda sig till ett rus, 

till stadens hetta, till stadens snabbhet i rörelsen, till stadens nervösa uppfattningsförmåga, som 

fungerade blixtsnabbt likt en fotografisk slutare.” (s. 74) 

2.2 Valfrihet 

I detta avsnitt definieras de existentialistiska begrepp från Being and Nothingness som kommer 

tillämpas i min analys av Kungsgatan. Dessa begrepp är essens, ond tro, fakticitet och transcen-

dens. För att beskriva begreppet ond tro använder Sartre ett exempel med en servitör, och av pe-

dagogiska skäl används denne servitör även i exemplifiering av andra begrepp.  

En fundamental teori hos Sartre är att människor saknar väsen. Vi har ingen specifik essens, 

utan istället har vi ett medvetande som riktar sig mot specifika mål och som skapar sig själv genom 

att fatta särskilda beslut och att uppfylla målen. Det är vad Sartre menar med att existensen föregår 

essensen: vi saknar specifik essens från början och skapar istället vår essens genom vår existens.18 

En person som arbetar som servitör saknar essens i sig själv jämfört med det bord han dukar på 

restaurangen. Bordet har en slags objektiv essens i vår begreppsvärld då vi enbart betraktar det 

som ett bord så länge det fyller funktionen att ätas vid. Men personen som arbetar som servitör har 

ingen sådan essens. Även om han slutar servera personer är han fortfarande ett medvetande, även 

om han kanske inte längre kan definieras just som servitör till yrket. Han måste därmed skapa sin 

egen essens och liv genom att ständigt fatta egna beslut och ta ansvar för att förvalta sin frihet. 

Problemet med att existensen föregår essensen är att det ålägger människorna ett ansvar 

för sin existens. Motsatsen skulle vara om människorna har ett förutbestämt öde och en förutbe-

stämd essens given av exempelvis kristendomens Gud, där vi fyller en given funktion på samma 

vis som bordet fyller en funktion på restaurangen. När Gud inte finns, vilket han inte gör enligt 

Sartre, så måste vi skapa oss själva och vår egen essens. I avsaknad av ett specifikt, utstakat öde 

beläggs vi med ansvar att själva skapa vår essens, en frihet att skapa vårt liv.19 Vi är dömda till 

denna frihet.  

Friheten enligt Sartre finns i vår konstruktion. I och med att vårt medvetande är reflexivt, 

det vill säga att vi kan reflektera över vårt medvetande och liv, så blir vi fria att välja hur vi ska 

                                                           
18 Sartre, s. 11. 
19 Ibid., s. 20-21. 
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leva.20 Friheten att utvärdera livet och våra handlingar gäller så länge vi lever och förändras inte 

av omständigheterna. Däremot är förvaltandet av friheten en annan sak. Förvaltandet av friheten 

skapar ett ansvar för livet och i vissa fall en skuld, vilket i sin tur är vad som skapar ångest hos 

människan.21 Hos många är ångest över friheten en del av livet medan den hos andra tar över. När 

ångesten tar över kan människan försöka fly friheten genom att förneka den. Sartre kallar denna 

flykt för att agera i ond tro, 22 ett begrepp som återkommer längre fram i detta avsnitt.  

En viktig distinktion för Sartre är vad människan som handlande agent gör av sitt liv och 

vad hennes omgivning, andra människor, hennes historia och resurser ger henne för fakticitet. 

Fakticiteten är inte vår essens, utan del av mina omständigheter som jag på olika sätt måste förhålla 

mig till då jag skapar min essens. Exempel på sådana delar är mitt förflutna, min kropp och möjli-

gen min sociala situation.23 Fakticiteten ger mig ett visst mått av frihet, men också ett visst mått 

av begränsningar. Vissa saker i min fakticitet kan överskridas, men vissa kommer alltid att vara 

begränsande. Om vår servitör exempelvis önskar att han istället var en fransman i 1800-talets Paris 

så kan han överskrida sin fakticitet i den mån han kan lära sig om fransk kultur, lära sig språket 

och flytta till Paris. Men fakticiteten är begränsande i termer av att han inte kan ändra den tid han 

lever till att istället bli 1800-talet.  

Fakticiteten är frihetens nödvändiga förutsättning i den mån att vi ständigt måste förhålla 

oss till den. Det vi inte kan välja i vår fakticitet är exempelvis vilka föräldrar vi fötts av, vår gene-

tiska uppsättning eller vilken tid vi lever i, som i exemplet ovan. Vi kan dock välja hur vi ska agera 

utifrån vår fakticitet. Sartre menar att vår frihet, paradoxalt nog, träder fram genom våra begräns-

ningar: eftersom vi har ett reflexivt medvetande kan vi distansera oss från vår fakticitet genom 

reflektion och självmedvetna tankar. Detta bidrar till att individen ständigt kan arbeta med sin 

frihet utifrån sin fakticitet genom att ställa sig själv frågor som: bara för att jag är född i Sverige, 

behöver jag verkligen leva i enlighet med svensk kultur när jag egentligen helst skulle vilja vara 

fransk och bo i Frankrike? Tack vare hennes reflexiva medvetande och hennes frihet erhåller alltså 

människan en förmåga att definiera sig själv, bortanför de givna drag som fakticiteten ger henne. 

Sartre kallar friheten att definiera sig själv för människans transcendens.24 

                                                           
20 Sartre, s. 100.  
21 Ibid., s. 58-59 
22 Ibid., s. 67-68. 
23 Ibid., s. 503. 
24 Ibid., s. 655. 
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Enligt Sartres teorier är mänsklig existens en ständig balansgång mellan fakticitet och tran-

scendens, mellan hur vi är beskaffade från födseln genom genetik och omständigheter och i vilken 

mån vi låter detta styra oss och våra fria val. Obalans mellan fakticitet och transcendens resulterar 

i ond tro. Att agera i ond tro kan förenklat beskrivas som självbedrägeri. I självbedrägeriet förnekar 

vi friheten och vägrar att erkänna såväl fakticitet som transcendens.25 Ond tro har alltså en slags 

inbyggd paradox. Om en människa agerar i ond tro så vet hon att hon egentligen inte är på det viset 

och att hon enbart lurar sig själv till att tro det. Men samtidigt upprätthåller personen lögnen, trots 

att hon vet att livet därmed blir en lögn. Många känner till angränsningar till problemet genom 

närbesläktade ord såsom ”rationaliseringar” eller ”självförnekelse” där individer bortser från pro-

blem med sig själva genom att skylla på något annat. Men man kan aldrig helt bedra sig själv 

eftersom ens medvetande är reflexivt. Istället handlar man i en slags misstro, en tro som ifrågasätter 

sig själv. Agerandet sätter käppar i hjulet i vår strävan efter att förverkliga oss själva och bli indi-

vider som bejakar vår frihet. Eftersom man i ond tro ständigt bortser från sina möjligheter och 

ljuger för sig själv om att man saknar andra alternativ stannar man i sin utveckling. Ond tro är dock 

vanligt eftersom det är enklare att tänka sig att man frånsäger sig sin frihet än att inse att man är 

dömd till frihet och att man har ansvar för att skapa sitt liv.26  

 Sartre ger ett antal exempel för att visa vad ond tro vill säga. Ett av hans exempel behandlar 

en servitör på ett kafé. Personen lever sig in i rollen som servitör alldeles för mycket: han låter inte 

enbart sina rörelser och sitt agerande definieras utifrån servitörsyrket, utan han definierar hela sin 

essens utifrån sitt yrke. För det första misstar han sig om att människolivet kan ha en bestämd 

essens. I själva verket måste vi skapa essensen själva genom våra handlingar. Det servitören gör 

är att anta en roll för att skapa en essens. Men bara för att rollen som servitör har essens får han 

inte automatiskt en essens som individ. Han tror felaktigt att man undslipper friheten och ansvaret 

att skapa essensen själv genom att anta rollen som servitör, och denna falska uppfattning är ett 

typexempel på att agera i ond tro. Ironiskt nog rymmer han alltså från sin frihet genom att använda 

friheten att kunna axla roller av det här slaget. Men genom att anta en fast, essensgiven roll flyr 

han från ansvaret och kan därför aldrig bli lycklig så länge han upprätthåller beteendet att agera 

utifrån en mall snarare än att bejaka sin frihet. Han riktar sig då ständigt mot vad han inte är.27   

                                                           
25 Sartre, s. 79. 
26 Ibid., s. 82-83. 
27 Ibid., s. 83. 
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I nästa avsnitt beskriver jag Holmgrens analys av Lo-Johanssons författarskap och av 

Kungsgatan. Växelspelet Holmgren beskriver mellan omständigheter och vilja kan översättas till 

växelspelet mellan transcendens och fakticitet. I mitt analysavsnitt tillämpar jag Sartres begrepp 

genom att påvisa på vilket sätt Kungsgatan gestaltar Marta som agerande i ond tro. I avsnitt 3.4 

beskriver jag orsaken till Martas agerande med hjälp av balansgången mellan transcendens och 

fakticitet och modernitetsupplevelsen.  

3. Analys 

3.1 Holmgrens analys 

I detta avsnitt beskrivs Ola Holmgrens analys av Kungsgatan från hans bok Ivar Lo-Johansson: 

Frihetens väg. I boken finns även ett inledningskapitel där Holmgren tar ett helhetsgrepp om Lo-

Johanssons författarskap och liv. Jag inleder med att sammanfatta några poänger från kapitlet, 

eftersom det är relevant för min tolkning av Kungsgatan och tillämpningen av de existentialistiska 

begreppen. 

I inledningskapitlet ”Frihetens väg” poängterar Holmgren teman och motiv i Lo-Johans-

sons liv och författarskap och tecknar en slags genomgående psykohistoria. Han visar hur förfat-

tarskapet genomsyras av en väg mot friheten, en frigörelseprocess med betoning på frigörelsen 

från föräldrarna och framför allt modern. Holmgren poängterar en genomgripande konflikt i fri-

görelseprocessen mellan yttre omständigheter och inre mål och drömmar.28 Denna konflikt härle-

der han inte enbart till Lo-Johanssons eget liv, utan även till teman och motiv som återkommer i 

hans romaner. Vad Holmgren menar med konflikten är vad människan vill och vad hon, utifrån 

sina omständigheter, får. Holmgren menar att denna konflikt genomsyrar Lo-Johanssons livslånga 

skildring av statarnas vilja kontra öde.29 Men han menar även att konflikten är vad som formar 

människans identitet generellt, att identiteten rentav uppstår i skärningspunkten mellan vad vi å 

ena sidan vill vara och vad å andra sidan omvärlden tillåter oss att vara genom omständigheter, 

lagar och sociala villkor. Att bli vuxen består i en acceptans för denna balansgång och att anpassa 

sig efter omständigheterna utan att förlora sin egen vilja.30 

                                                           
28 Holmgren, s. 14. 
29 Ibid., s. 14. Lo-Johanssons statarskildringar behandlas vidare i avsnitt 3.4. 
30 Ibid., s. 13-14. 
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Holmgren gör även en tolkning av Lo-Johanssons eget uttalande från hans sista memoardel 

Frihet där Lo-Johansson säger att djur är fria i att de själva tvingas finna sin föda. Holmgren tolkar 

detta som att ”friheten inte bara förutsätter ett tvång, utan att den är ett tvång. Friheten kräver att 

man tar sin egen natur i anspråk för att kunna överleva.”31 Holmgren tar även fasta på följande 

uttalande från Lo-Johansson, där han själv spekulerar kring frigörelsen som tema i sina romaner: 

Om jag såg på det jag skrivit urskilde jag ett mönster. Det hade rört sig om frihet. Först hade det 

varit hur jag som ung försökt komma loss. Jag bar fortfarande märken av den fäktningen. Det jag 

skrivit om statarna, om ungdomarna, åldringarna, zigenarna hade handlat om friheten. Jag visste att 

de få yttre mål som uppnåtts kunde smulas sönder över en natt. Men känslan av frihet i människornas 

bröst skulle kanske stanna och den skulle födas pånytt av varje ny generation? (Lo-Johansson 

(1985), s. 366) 

Holmgrens diskussion om friheten som utmärkande för Lo-Johanssons författarskap för tankarna 

till de existentialistiska begrepp jag redogjorde för i avsnitt 2.2. Holmgrens beskrivning av balans-

gången mellan vilja och öde låter mycket lik balansgången mellan fakticitet och transcendens, och 

hans poäng om balansgången mellan omständigheter och egen vilja för att bli vuxen och forma sig 

en identitet låter som hur man i existentialismen undviker ond tro genom att förhålla sig till sin 

fakticitet samtidigt som man tar ansvar för sin frihet och sina val. Särskilt intressant är citatet från 

Lo-Johansson om att friheten består i tvånget att finna sig egen föda. Holmgren tolkar kommenta-

ren som att friheten är ett tvång och att man måste ta ansvar för sitt liv för att kunna överleva, 

vilket överensstämmer med Sartres teori om hur vi formar vår essens, döms till frihet och därmed 

skapar vårt eget liv genom att ta ansvar för våra handlingar.  

Att Holmgren behandlar denna syn på frihet utan att nämna Sartres existentialism är över-

raskande och utvecklandet av Holmgrens resonemang genom existentialismen blir en naturlig följd 

i och med deras likheter. Relationen till existentialismen kan dessutom förklara Martas karaktärs-

utveckling och hennes plats i romanens övergripande modernitetsskildring och sensmoral, utan att 

förlora förankringen i vad Holmgren rimligt identifierat som Lo-Johanssons övergripande temata. 

I Kungsgatan menar Holmgren att konflikten mellan egen vilja och givna omständigheter 

utgör det bärande temat, åtminstone i meningen att konflikten behandlar jagets utformning. Holm-

gren fäster framför allt vikt vid Adrians identitet som splittras mellan stad och landsbygd. Viljan 

är här att bli en stadsmänniska, men de givna omständigheterna binder honom vid hans förflutna 

och blir romanens huvudsakliga konflikt: hur ska han lyckas lösgöra sig från landsbygdens bojor? 

                                                           
31 Holmgren, s. 15.  
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Bojorna innebär i synnerhet Adrians relation till modern, enligt Holmgren.32 Holmgren menar att 

processen skildras i andra verk av Lo-Johansson i och med hans ständiga gestaltning av motsätt-

ningar såsom klass mot klass, landsbygd mot stad och kollektiv mot individ. Den enda vägen till 

att bli vuxen och överleva i storstaden, som Holmgren menar symboliserar självständigheten ge-

nom det faderliga och kultiverade, är att döda landet, vilken symboliserar modern.33  

Holmgren hävdar att romanens sensmoral består i att man inte ska låta sig påverkas av vad 

andra tycker, ett budskap som Lo-Johansson vagt låter framföras genom Adrians hyresvärd 

Modén: ”– Livet är värt precis så mycket, som vi vet med oss själva, att vi kan göra av värde i det, 

inte vad andra möjligen förmår uppskatta. Känslan av gemensamhet ligger kanske inte så väl till 

för oss människor, ifall vi inte någon gång är sjuka eller i nöd, men vi måste kunna lita på varann, 

uppåt som nedåt, även om uppåt och nedåt nog kommer att finnas i alla fall […]” (s. 633) Holm-

gren analyserar skillnaden mellan vad ”vi vet med oss själva, att vi kan göra av värde” i livet och 

”vad andra möjligen förmår uppskatta” i linje med vad han förfäktat om temat för Lo-Johanssons 

övergripande författarskap. Holmgren menar att skillnaden handlar om människans vilja och vad 

omständigheterna och den omgivande massan förväntar sig av henne, och vad Modén här framför 

till Adrian är att enbart han själv och hans eget arbete kan skänka mening till hans liv. Vad andra 

tycker eller tror om honom och hans insatser är irrelevant.34  

Holmgrens analys av Kungsgatan bygger på hans skildring av Lo-Johanssons frihetstema 

men förankras i en uppdelning mellan landsbygd och stad som den primära motsättningen. Han 

utgår från en närmast psykoanalytisk tolkning av relationen till ursprunget och föräldrarna, och 

beskriver landet i termer av modern man måste frigöra sig från för att bli vuxen och kunna överleva 

i storstaden. Holmgrens analys av Marta pressas också in i konflikten mellan modern och fadern i 

meningen att Martas tydliggör hur arvet från fadern finns i höghusen och det moderna medan 

modersarvet finns i beroendet av jorden och därmed på landet. Enligt Holmgren ska Martas un-

dergång därmed härledas till hur hon som kvinna är djupt förankrad i naturen och att hon som 

ofruktsam och prostituerad till slut inte alls kan frigöras från sitt ursprung och bli stadsbo.35 Hade 

hon blivit mor hade hon bejakat sitt kvinnoöde och klarat sig, men som prostituerad nyttjar hon 

sin kvinnlighet på ett felaktigt sätt, vilket symboliseras genom könssjukdomen. Adrian ska förädlas 

                                                           
32 Holmgren, s. 123-124. 
33 Ibid., s. 118-119 
34 Ibid., s. 125. 
35 Ibid., s. 126. 
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och utvecklas av könssjukdomen, hans insjuknande och tillfrisknande blir nödvändiga då han ska 

frigöras från modern och landet. Marta måste dock brytas ned av sjukdomen eftersom den och dess 

steriliserande konsekvens gör henne alltför förankrad i naturen. Nyckeln till Holmgrens analys 

består i människan som naturbunden men förmögen att höja sig över sin jordbundenhet genom 

kulturell förädling. Adrians väg genom Stockholm kantas av nya erfarenheter, olika arbeten, bild-

ning och ett ständigt närvarande avskedstagande gentemot landsbygden. Marta prostituerar sig och 

förädlas inte, utan binds än starkare till jorden och måste därför gå under, menar Holmgren. Tolk-

ningen är inte orimlig, men som jag förklarar närmare i avsnitt 3.4 är den alltför förenklande. Jag 

menar istället att Martas roll är en mycket större del av romanen och dess övergripande gestaltning 

av moderniteten. Vidare anser jag att Holmgrens analys av modern som landet och fadern som 

staden är alltför spekulativ och inte ens nödvändig för hans poäng om Modéns sensmoral. 

Nästa avsnitt redovisar Martas karaktärsutveckling i relation till moderniteten genom ex-

istentialismen. Min tolkning bygger på de efterforskningar Holmgren gjort som presenterats ovan 

om Lo-Johanssons övergripande tema och om Kungsgatan. Existentialismen fördjupar Holmgrens 

analys av konflikten mellan omständigheter och människans vilja, och begreppen som tillämpas 

bringar även nytt ljus över hur Martas fall illustrerar moderniteten i romanen och sensmoralen 

Holmgren identifierar. Martas roll i moderniteten som person snarare än kvinna framträder däri-

genom som mer betydelsefull än Holmgren visat.  

3.2 Ond tro 

I detta avsnitt visas ett tolkningsförslag av romanen som demonstrerar hur Marta agerar i ond tro 

och vilken roll hon antar i sitt agerande. Analysen övergår i avsnitt 3.3 där Marta kontrasteras mot 

Adrian. I avsnitt 3.4 fortsätter min existentialistiska analys av romanen då jag visar att Martas 

agerande i ond tro kan härledas till relationen mellan transcendens och fakticitet. 

 I romanens inledning får man följa både Adrian och Marta på landsbygden. Men när Marta 

flyttar till Stockholm försvinner hennes perspektiv. Istället får vi enbart följa Adrian ända fram till 

kapitel 10, ”Mal kring ljuset”. När läsaren återser Marta arbetar hon på kafé och beskrivs i positiva 

ordalag: ”Hon tillhörde det slaget människor vilka lever i sin ungdom, de som gör arbetet till en 

fest, bara de trivs någorlunda, de som är varma och hängivna, de mjuka kvinnor som är ämnade 

till sensuella och livsstarka mödrar till många barn. Till slut brukar de åldras utan grämelse, därför 

att de unnat sig själva att leva, medan de var unga.” (s. 174) Citatet belyser ett återkommande 
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motiv i romanen, nämligen det om att ”leva sitt liv” och att undvika bitterhet i ålderdomen. Marta 

framställs på ett positivt sätt jämfört med landsortsborna från romanens inledning, vilka beskrivs 

som cementerade och bittra med stenhård konservatism (s. 19) och liv där man enbart får fira under 

sin korta ungdom (s. 22). Sekvenserna ovan ger intrycket av att Marta undkommit de fasta roller 

som finns på landsbygden och de bojor de kunnat bli även för henne.36 

 Så småningom blir Marta varse att även staden har tillstymmelser till roller och principer. 

Hon flyttar in hos sin hyresvärdinna som arbetar på budningskontoret där Marta i romanens avslut 

också arbetar. Hyresvärdinnan förebådar Martas egen karaktärsutveckling då Marta till en början 

inte förstår det skamlösa i arbetet och får följande förklaring av värdinnan: ”Men fröken förstår, 

att jag drar mig för att säga det åt alla… Här i stan i synnerhet, där det ska vara så precis allting… 

Folk tycker inte om det.” (s. 176) Det värdinnan talar om, att allt ska vara på ett visst och precist 

sätt, ska även bli Martas levnadsprincip senare i romanen. Marta finner nämligen en roll hon antar 

på samma vis som servitören gör i Sartres exempel, en roll hon börjar agera i linje med och som 

gör att hon faller i ond tro.37 Hennes någorlunda lyckliga dagar där hon syr och pratar tillsammans 

med värdinnan och arbetar på kafé når ett abrupt slut efter ett samkväm där hon möter den prosti-

tuerade flickan Dolly. Dollys yta personifierar hur precist saker och ting ska vara i Stockholm. 

Inför Dolly vet Marta inte längre vad hon ska säga. Hon uttrycker det som att Dolly till och med 

tar rösten ifrån henne och att alla ord utom Dollys blir löjliga. Flickorna börjar ivrigt diskutera 

landsbygden, och när Dolly förklarar för de andra på samkvämet att hon och Marta verkligen funnit 

varandra får hon Marta att darra av stolthet och glädje (s. 183). 

 Kapitlet avslutas ödesmättat med att Marta aldrig kom att glömma mötet med Dolly. Marta 

och Dolly lovar varandra att de ska samla ihop pengar och öppna en parfymbutik tillsammans, och 

efter denna händelse går Martas liv utför. Hon bestämmer sig för att leva upp till Dollys standard, 

att bli som hon: ”Men innerst inne bar hon den hemliga tanken på Dollys löfte. Hon måste bli 

värdig väninnan till den dag, då de kanske skulle ha ett arbete tillsammans.” (s. 197) 

 Fantasibilden Marta får av Dolly som en storstadsmänniska att leva upp till blir början på 

hennes liv i ond tro. I enlighet med beskrivningen av Sartres begrepp innebär detta att Marta axlar 

en roll med vilken hon bedrar sig själv. Rollen hon tar på sig är att bli som Dolly: en elegant och 

världsvan storstadsmänniska. Rollen får Marta att förskjuta sina egentliga känslor och viljor, vilket 

                                                           
36 Lo-Johanssons motiv om landsbygdens bojor diskuteras i relation till Marta och moderniteten i avsnitt 3.4. 
37 Se beskrivning av exemplet i avsnitt 2.2. 
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exempelvis syns i hur prostitutionen framkallar ånger hos henne. Till en början blir hon betänksam 

över sitt nya yrkesval, men tanken att hon agerar som Dolly lyckas distrahera henne (s. 198).   

Idén om Marta i ond tro förstärks av hennes fascination av att betraktas som lyckad. Andras 

beundrande blickar befäster hennes idé om att hon har en essens, att hon är en världsvan stadsbo 

som Dolly. Hon befäster sitt val att prostituera sig som gott då hon går på innerstadens gator till-

sammans med en väninna och Lisa Ek hälsar på henne, ännu en prostituerad flicka vars bekantskap 

Marta smickras av. Marta tycker att hon höjs i väninnans ögon och hon blir stolt av att bli igenkänd 

(s. 201). Kvällen fungerar som en slags peripeti i berättelsen eftersom hon då även börjar se ner på 

värdinnan. När Marta går ut den kvällen ignorerar hon värdinnans omtänksamma förordningar om 

att ”Säg bara till, ifall Marta skulle få det svårt på något sätt!” och Marta lämnar lägenheten med 

sin symboliskt nya kappa och en föraktfull tanke om värdinnans arbete: ”Det föll henne plötsligt 

in, att det luktade budningskontor inne. Hon tog på sig den nya kappan och gick ut.” (s. 200)  

 Två intressanta aspekter uppenbarar sig här. Å ena sidan tydliggörs relevansen i Martas fall 

för Modéns sensmoral: Marta fångas helt in i hur andra uppfattar henne och lyssnar mer till andras 

åsikter än till sin egen vilja. Det gör att hon aldrig kan bli en vuxen individ. Men Martas anknytning 

till sensmoralen nämns aldrig av Holmgren. Han beskriver den enbart genom Adrian. Martas rele-

vans för sensmoralen utvecklar jag i sektion 3.4 med hjälp av existentialismen.  

Å andra sidan bör man här studera vilken roll det är Marta fäst sig vid och som hon vill 

agera i enlighet med. På ytan anammar hon Dollys livsstil, men i en djupare analys syns något 

särskilt i Dolly, något som uttrycker den moderna stadens rytm och attityder i enlighet med Sim-

mels redogörelser.38 Den blaserade stadsbon är en fri individ som kan göra vad den vill utan att 

väcka uppmärksamhet, men det är också en person som kan se vad som helst utan att det väcker 

uppmärksamhet hos personen. Dolly är prostituerad, men verkar lycklig och fri. Hon förvånas inte 

av någonting, och ingen tycks uppehålla sig vid vad hon sysselsätter sig med heller. Trots sitt yrke 

välkomnas hon på samkvämet där hon första gången möter Marta. Dolly är inne i stadsrytmen som 

Simmel beskriver med den attityd som staden både föder och kräver för att den ska formas till en 

enhetlig helhet. Ingen förvånas över Dolly och Dolly förvånas inte över någon.  

När Martas föräldrar kommer på besök i Stockholm tydliggörs att Marta anammat denna 

roll och hennes agerande framstår som skådespeleri. Ett flertal exempel visar hur Marta främst 

värdesätter hur hon framstår i andras ögon. I kapitel 12 står det hur hon försöker verka äkta när 

                                                           
38 Se avsnitt 2.1. 
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hon är sig själv (s. 216), och hon frossar i känslan av att hon får framstå som belevad stadsbo inför 

de nykomna prostituerade. Kungsgatan blir hennes ständiga scen där hon kan utagera sin roll, och 

vid ett flertal tillfällen beskrivs det som lugnande för henne att gå ut på gatan.39 Exemplen på hur 

hon fallit i ond tro når sin kulmen då föräldrarna är på besök, en scen vars upptrappning och helhet 

jag närstuderar i nästkommande avsnitt. 

3.3 Adrian och Marta  

Redan i romanens början finns en intressant skillnad mellan Adrian, som lyckas undvika ond tro, 

och Marta, som faller i ond tro. Lo-Johansson beskriver hur Marta ständigt tänker på andra i sitt 

agerande (s. 251) medan Adrian bara tänker på sig själv och försöker spegla sig själv i allt han gör 

(s. 242). Detta gör att Marta blir en omtänksammare person än Adrian. Hon skickar hem pengar 

och presenter till föräldrar och syskon (s. 247) men hennes ständiga tankar på andra gör att hon 

samtidigt blir besatt av andras åsikter och hur hon framträder inför andra. Sartre hävdar att män-

niskor faller i ond tro när frihetens ansvar utlöser ångest. Den enklaste utvägen enligt Sartre blir 

att axla en roll och således låta andras bedömning av en inge falsk trygghet och bekräftelse om att 

man erhåller en bestämd essens. Till och med i brevväxlingen med föräldrarna odlar Marta en slags 

myt om sig själv: ”Av någon anledning hade hon dragit sig för att omnämna sykvällarna hemma. 

De hade ingen glans över sig.” (s. 252)  

Holmgren fäster inte någon större vikt vid Martas karaktärsutveckling i sin analys. Scenen 

med hennes föräldrars besök berör han inte ens. Kapitlet uppvisar Marta som tafatt och tillkämpad 

och utgör en nyckelscen för att demonstrera hennes agerande som spelat. Eftersom Lo-Johansson 

lagt in en slags spegelscen av hur Adrian mottar sin far i staden kommer jag kontrastera scenen 

med Martas föräldrar gentemot den för att påvisa hur Martas agerande tycks vara i ond tro medan 

Adrians inte är det. 

Martas föräldrar är några av de blickar hon vill visa sig som Dolly inför, och under hela 

kapitlet med föräldrarnas besök ber hon ivrigt till Gud om att telefonen ska ringa eller att de ska 

möta någon imponerande person.  Hon försöker uppvisa den blaserade attityd Simmel beskrivit 

när hon låtsas obekymrad inför föräldrarna då restaurangägaren hälsar på henne (s. 281). Men i 

Lo-Johanssons prosa märks tydligt hur Marta egentligen tänker, och att hennes agerande enbart är 

ett skådespel. Exempelvis gömmer sig Marta för föräldrarna när de anlänt för att få till en effektfull 

                                                           
39 Bland annat i Lo-Johansson (1935), s. 246.  
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entré, men hennes spelande jargong tydliggörs särskilt i kapitlet innan föräldrarna anländer. Flera 

sidor ägnas åt hur Marta ensam fantiserar om det kommande besöket, lägger fram repliker hon tror 

de ska säga och som hon ska besvara dem med för att framstå som så världsvan och modern som 

möjligt. Hon föreställer sig hur de ska möta imponerande människor på gatorna, hur modern ska 

förundras och hur Marta ska förstärka sin mors beundran genom att världsvant säga: ”Å, mamma 

lilla, en greve är väl bara en människa, han också. […] Vi ska inte falla i farstun för det!” (s. 254)  

När föräldrarna väl besöker henne kommer ingen greve och hälsar på gatorna, men däremot 

poängterar modern hur blank en bil är och Marta får då chans att framstå som blaserad då hon 

säger: ”Tycker jag inte särskilt” och ”Inte mer än andra” (s. 261). Förutom Martas hysteriska önsk-

ningar om hur de ska möta någon eller att telefonen ska ringa så märks det i hennes direkta age-

rande att hon egentligen inte är hemma i staden, att hennes stadspolityr är en illa spelad roll. Ex-

empelvis missar hon hållplatsen när de åker spårvagn och Lo-Johansson utpekar hennes skådespel 

då han ironiskt skriver hur hon uppträder under hela resan ”utomordentligt ledigt, så ledigt till och 

med, att det väckte uppseende i vagnen” när hon i själva verket pratar högljutt om de platser hon 

besökt längsmed spårvagnslinjen, som om hon inte alls var blaserad och ledig utan istället den 

ovana landsbygdsbo hon försöker dölja att hon är (s. 275).  

Vid Adrians första möte med sina föräldrar efter flytten till Stockholm är han mån om att 

framstå som lyckad och visa upp sin blå mössa med postverkets emblem (s. 159). Då liknar han 

närmast Marta i sitt agerande. Men allt eftersom han utvecklas i romanen agerar han slutligen helt 

annorlunda när fadern kommer på ett kort besök i Stockholm. Adrian omfamnar då en av hästarna 

mitt på gatan, inför alla människor (s. 411). Detta är i skarp kontrast till hur Marta envist försöker 

få sina föräldrar att likna och påminna henne om landet så lite som möjligt i hur hon exempelvis 

sliter bort prislappen från hennes fars nyköpta hatt med tanken att han beter sig som på landsbyg-

den (s. 280). För Marta är det viktigast att framstå som stadsbo inför sina föräldrar och omgivande 

människor. Men för Adrian är det inte längre viktigt. Medan Marta ständigt spelar teater inför sina 

föräldrar får Adrian ångest då han vid ett tillfälle ljuger för sina (s. 168-169). Men tydligast de-

monstreras Martas och Adrians skilda karaktärsutvecklingar då Marta förvirrat följer sina föräldrar 

genom staden och missar hållplatsen på spårvagnen medan Adrian vant leder sin far genom staden. 

I existentialistisk språkdräkt försöker alltså Marta fly friheten och ansvaret att skapa sitt liv 

genom att anta rollen som modern storstadsbo. Istället för att bli modern antar hon den roll hon 

tycker att moderniteten framstår som genom Dolly. Hennes agerande är ständigt självmedvetet på 
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det vis som Sartre beskriver: Marta vet alltid att hon egentligen inte är någon modern stadskvinna, 

det bevisas tydligt i hur hon konstruerar repliker och planerar föräldrarnas besök med sin egen 

representation i åtanke. Med andra ord ljuger hon för sig själv trots att hon är medveten om lögnen 

enligt den paradox som ond tro stipulerar. I enlighet med min beskrivning i avsnitt 2.2 utgör ond 

tro också ett problem för personutvecklingen. I och med att Marta aldrig är sann mot sig själv utan 

ständigt försöker vara någon annan kan hon aldrig bli lycklig, och hennes fall förebådas därmed 

så fort hon börjar med sitt spel. Spelet ska komma att leda till hennes fall där hon smittas av go-

norré, blir steril och slutligen flyttar tillbaka till sin hyresvärdinna och börjar leva det omoderna 

liv hon föraktat i flera år.  

Mot slutet av romanen poängteras Adrians och Martas motsatta inställningar till friheten 

och livets möjligheter i en dialog där den gonorrésjuka Marta befinner sig på sjukhuset med Adrian 

som gäst. Adrian försöker då uppmuntra den olyckliga Marta med frasen ”Du får stanna tills du 

blir frisk, sen kommer du ut. Då skall vi skapa om livet!”. Men hon bara tittar på honom och säger 

slutligen: ”Skapa om livet… Som om det gick…”. Adrian insisterar på att man kan skapa om sitt 

liv, men Marta har tappat hoppet och brister i gråt (s. 562-563). Scenen uppvisar hennes rädsla för 

sitt eget liv, men särskilt hennes dåliga förtroende för sin förmåga att forma sin egen essens. 

Stycket är ett slags avslut för deras relation där skillnaden mellan dem ristats allt djupare: Marta 

har under hela romanen flytt allt längre från sig själv och sitt ansvar medan Adrian nått framgång 

och insett att han ansvarar för sitt eget välmående. Det sistnämnda fastställs än tydligare då han 

mot slutet konstaterar: ”Det slog honom hur bohemerna flydde, hur brevbärarna flydde, och hur 

han själv flytt. I en värld av flyktingar levde han… Han skulle lära sig att icke fly! Kunde han icke 

leva modigt, var livet icke värt att levas alls […]” (s. 582) 

Martas onda tro och försök att spela modern grundas i ett missförstånd av moderniteten. 

Missuppfattningen gör att hon aldrig blir modern, en poäng jag utvecklar i nästa avsnitt. I avsnittet 

fortsätter jag även tillämpningen av Sartres begrepp genom att förklara hur man kan härleda Martas 

öde till en obalans i hennes hantering av transcendens och fakticitet. 

3.4 Statarnas fakticitet 

Inledningsvis vill jag återanknyta till ett motiv som nämnts tidigare, motivet om att leva sitt liv 

och hur landets roller resulterar i bitterhet. Jag omnämnde även detta i avsnitt 2.1 om moderniteten 

då jag berörde mormodern från romanens inledning. Motivet relaterar till roller, frigörandet från 
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roller och skapandet av nya roller. Ond tro relaterar också till roller, vilket beskrivits i avsnitt 2.2. 

Jag beskrev där servitören som tror sig skapa sin essens genom att anta rollen som servitör. Marta 

antar den roll hon tycks anse att Dolly personifierar, den som Simmel beskriver som stadsmänni-

skan.40 Detta är rent ironiskt eftersom hon i och med flytten från landsbygden slipper de bojor som 

dess fasta roller innebär. Men nästan direkt går hon in i en ny roll som är lika fast som den hon 

troligtvis mött och tvingats leva i om hon stannat på landet. Romanen slutar med Martas fall och 

hennes misslyckande i storstaden visar hur hon aldrig lyckades bli en modern person i modernite-

tens storstad. Primärt tycker jag mig kunna urskilja två olika tolkningar av händelseförloppet uti-

från min analys ovan, vilka kompletterar snarare än utesluter varandra. Båda relaterar till Bermans 

teori om modernitetens förflyktigande av det fasta och Martas agerande i ond tro.  

I den första tolkningen blir axlandet av roller ett bärande tema i Kungsgatan. Lo-Johansson 

beskriver hur människan på landet förbittras av sitt hårda, ofria liv. Uppluckrandet av fasta roller 

förebådas redan i inledningsscenen med Adrians pappa som beskrevs i avsnitt 2.1 och temat löper 

som en röd tråd genom romanen. I ljuset av existentialismen kan man säga att landet tilldelar sina 

invånare en slags falsk essens på liknande sätt som agerandet i ond tro gör. I avsnittet med den 

döende mormodern från romanens inledning skildras hur hon bara är respekterad och anses vara 

bra att ha på gården så länge hon är funktionsduglig. Hennes essens definieras genom rollen att ta 

hand om jordbruket, och när hon inte längre kan det är det närmast som om hon inte vore människa 

mer. Hon skuffas undan som en ko man inte längre kan mjölka. 

Agerandet i enlighet med roller innebär ett försök att avsäga sig friheten. Men det leder till 

olycka och förbittring för de som lever på det viset. De bejakar inte sin frihet eller, som Lo-Jo-

hansson själv uttrycker det, de ”lever inte sina liv fullt ut”. Det är som om de vore fängslade av 

landet och dömda till att agera på ett visst sätt. När Marta först kommer till Stockholm lämnar hon 

denna landsbygdens livsrytm bakom sig. I Dolly finner hon en ny roll att axla och faller i ond tro. 

Marta fortsätter alltså att agera enligt den rytm som finns på landet där man lutar sig mot särskilda, 

bestämda roller. Det är otacksamt av primärt två skäl. Marta är därmed inte sann mot sig själv och 

bejakar inte sin frihet. Det andra skälet har att göra med Bermans modernitetsdefinition.41 

Enligt Bermans modernitetsdefinition inger moderniteten en känsla av att ingenting längre 

är gripbart och att allt som tidigare tagits för givet och varit fast upphör och förflyktigas. Detta 

                                                           
40 Se avsnitt 2.1. 
41 Se avsnitt 2.1. 



24 
 

gäller nödvändigtvis även för landsbygdens rytm. Rytmen har tidigare fungerat, men i modernite-

ten upphör den eller ändrar åtminstone form. Tidigare analyser av Kungsgatan har betonat just 

urbaniseringen och moderniteten som ämnen för vad romanen skildrar.42 I ljuset av den tolkning 

jag gjort av Marta som agerande i ond tro blir anledningarna till hennes fall tydligare. Som nämnt 

ovan är hon omodern i bemärkelsen att hon fortfarande lever enligt den livsrytm som finns på 

landet. Hon axlar en roll i enlighet med hur generationer tidigare gjort på landet, och det fungerar 

inte i modernitetens storstad där rollerna uppluckras. Marta missuppfattar Dolly då hon möter 

henne. För Marta är Dolly en representation av den moderna stadsmänniskan. Förvisso stämmer 

det troligtvis eftersom Dolly framgångsrikt skapar sig ett bra liv i staden, men Marta tror att Dollys 

lyckade agerande fungerar som på landet där man handlar i enlighet med en roll. I själva verket är 

Dolly den moderna stadsmänniska som Simmel menar att staden uppfostrat och agerar därmed 

snarare i enlighet med modernitetens flyktighet än genom fasta roller. Det tar tid att växa in i den 

moderna storstadsattityden, en process vi kan se hur Adrian lyckat genomgår. Marta passar inte in 

i storstadens enhetliga system som Simmel beskrivit där invånarnas attityder har ett växelspel med 

stadens utformning, eftersom hon antar ett omodernt livsmönster av definierade roller som redan 

uppluckrats i moderniteten. Hon misslyckas med att moderniseras och slås därför ut. Även Willi-

ams har påpekat hur Martas livsutveckling fastslås som omodern i och med att hon börjar arbeta 

på ett budningskontor, ett arbete som alltmer börjar försvinna i takt med att staden moderniseras.43 

Martas agerande kan analyseras djupare genom orsaken till ond tro. I den andra tolkningen 

tar jag analysen till ett plan som mer liknar den tolkning Holmgren gjort, där man grundar Martas 

fall i hennes kön och bakgrund.44 Jag anser att den analysen kan komplettera min ovanstående 

eftersom det finns mer att säga om varför Adrian lyckas med att genomskåda storstadens rytm 

medan Marta inte gör det och istället antar omoderna mönster. Analysen fördjupas återigen med 

hjälp av begrepp från Sartre, och görs utan grund i Holmgrens spekulativa teori om kvinnlighetens 

bindning till jorden.45 

Både Adrian och Marta kommer från landsbygden och bär således med sig den omoderna 

livsrytm som Lo-Johansson tecknar i de inledande kapitel där roller ärvs ned genom släkten. Vad 

som händer i moderniteten och som både Simmel och Berman vidrör är att valfriheten ökar. Inte 

                                                           
42 Se avsnitt 1.2. 
43 Williams, s. 50. 
44 Har också gjorts av Williams, vilket berörs i avsnitt 1.2. 
45 Se avsnitt 3.1. 
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enbart för att handlingar går obemärkta förbi jämfört med på landsbygden, utan även för att utbudet 

av olika yrken och livsstilar är rikare. Alla dessa plötsliga, nya val gör att vi konfronteras med vår 

frihet i en omvälvande process. Enligt min redogörelse för Sartres begrepp blir ond tro en enkel 

utväg för de som tycker att friheten utlöser alltför mycket ansvar och ångest. Denna enkla utväg 

tar Marta men inte Adrian och möjligen kan man härleda Martas oförmåga att hantera alla nya 

valmöjligheter till hennes kön och ursprung. Adrian är förvisso också från landet, men något som 

påpekas alltför sällan är deras ursprung i två olika klasser. Adrian är bondeson medan Marta är av 

statarursprung.  

Klassaspekten kan betraktas som ovidkommande enligt många teoretiker, men att Lo-Jo-

hansson skrivit romanen rättfärdigar en sådan analys. Han är känd för sina många statarskildringar 

där han pläderar för statarnas rättigheter och uppvisar deras usla arbets- och levnadsförhållanden.46 

Särskilt relevant är emellertid hans skildringar av statare som några slags offer.47 Även om Lo-

Johansson gjort en stor och möjligen felaktig generalisering av statarna som personer och hur deras 

elände går i arv, får man betrakta det som en slags grund för tolkningen av hans litterära gestalter.  

Enligt denna analys blir skillnaden milsvid mellan förutsättningarna för Adrian som bondeson och 

Marta som statardotter. Genom sin uppväxt som statardotter har Marta ständigt sett och lärt av hur 

föräldrarna styrts av andras vilja. Hon har därmed aldrig riktigt lärt sig eller uppfostrats till att ta 

egna initiativ. Hennes pappa framställs som närmast parodiskt initiativlös och dumsnäll medan 

mamman verkar intelligent men ständigt misstänksam mot Martas egentliga leverne. Moderns 

misstankar om att Marta ska överge föräldrarna skvallrar om ett olyckligt ursprung fyllt av svek 

och brutna löften (s. 257-290).  

Adrian har å sin sida den inbyggda individualism som behövs i staden för att fokusera på 

sin egen frihet och att skapa ett eget liv. Vid ett flertal tillfällen belyser Lo-Johansson Adrians 

bondska härkomst, exempelvis i följande citat: ”Han hade lärts att en människa har att sörja för sig 

själv. Då han började vackla, kände han hur han förlorade i ett spel mot sig själv, började förlora 

sig själv. Det var värre än om han förlorat mot andra.” (s. 70) Adrians och Martas respektive mo-

tivationer i staden åskådliggör också deras ursprung. Marta förhåller sig hela tiden till andra: vill 

tjäna pengar till föräldrarna, visa dem runt, visa sig världsvan inför dem medan Adrian beskrivs 

som en Narkissos. Adrians ursprung utmålas som problematiskt emellanåt, exempelvis i termer av 

                                                           
46 Holmgren, s. 9. 
47 Ibid., s. 130 
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att det gör honom självupptagen och alltför individualistisk, men samtidigt är det just bondeklassen 

som gör att han kan hantera storstaden.48  I sitt fokus på andra kan inte Marta hantera hur andras 

åsikter och blickar ökar i modernitetens storstad men Adrian kan strunta i vad andra tycker och 

hur de betraktar honom. Viktigast för honom är spelet mot sig själv.  

Viktigast är dock inte hur Adrian klarar sig i egenskap av sitt ursprung, utan hur Marta som 

statardotter överväldigas av stadens valmöjligheter och sitt plötsliga ansvar.  Som nämnt ovan är 

Lo-Johansson känd för sina statarskildringar och sitt starka patos för statarnas liv och rättigheter. 

I anslutning till frihetscitatet från avsnitt 3.1 beskriver Lo-Johansson hur friheten alltid spelat roll 

för hans syn på de statare han skrivit om. I memoardelen Frihet förklarar han att statarna inte haft 

någon frihet i det system de levde i.49 Eventuella flyttar innebar bara att man fick byta plats: lev-

nadsvillkoren var precis lika hemska vart man än kom. Han skriver att statarna hade en fri vilja då 

de kunde tro sig välja mellan olika möjligheter, men någon egentlig frihet fanns aldrig. Lo-Johans-

son menar att människan till slut väljer någon slags ofrihet och i det lurar sig till att tro att hon är 

fri och lycklig.50 Det överensstämmer med hur Marta agerar i ond tro i enlighet med min tolkning, 

och min analys av Kungsgatan befäster på så vis Lo-Johanssons negativa syn på statarnas hemska 

öden. För att klä Martas karaktärsutveckling i Sartres språkdräkt utgör hennes fakticitet en så pass 

olycklig historia att den omedelbart stöper henne i obalans mellan transcendens och fakticitet och 

blir direkt orsak till att hon faller i ond tro. 

Men troligtvis ville Lo-Johansson även poängtera dåtidens svåra livsförhållanden för kvin-

nor. Tidigt i romanen nämns att det för en flicka blir svårt att klara sig i staden på grund av alla 

fallgropar (s. 60). Kombinerat med Martas statarbakgrund blir det troligtvis lättare för henne att 

skrämmas av de valmöjligheter som erbjuds i modernitetens storstad och att kapitulera inför allt 

ansvar det innebär att skapa sitt eget liv. Synsättet relaterar inte enbart till balansen mellan tran-

scendens och fakticitet, utan även till Holmgrens analys av den konflikt han menar genomsyrar 

hela Lo-Johanssons författarskap. Genom Holmgren kan man förklara Martas fall som att hon vill 

leva ett särskilt liv, ett liv som liknar Dollys som modern stadskvinna. Men i och med hennes kön 

och bakgrund som begränsande, yttre omständigheter är hon inkapabel att göra detta. Hon lyckas 

inte få till den balans som krävs för en identitet. Översatt till Sartres begreppsvärld kan man säga 

                                                           
48 Exempelvis i Lo-Johansson (1935), s. 107.  
49 Lo-Johansson (1985), s. 367. 
50 Ibid., s. 367-368. Detta har även framhävts av Holmgren, s. 130. 
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att hon alltså faller i ond tro och misslyckas med att skapa ett bra liv på grund av att hennes fakti-

citet begränsar hennes transcendens alltför mycket. Hennes agerande i ond tro gör att hon fäster 

sig vid omoderna livsmönster och själv blir omodern och dömd att misslyckas i moderniteten. Med 

hjälp av Sartres begrepp har jag alltså utformat en mer enhetlig förklaringsmodell än Holmgren 

till varför Adrian lyckas i Kungsgatan medan Marta faller, och jag har härmed även beskrivit på 

vilket sätt den relaterar till modernitetsupplevelsen under mellankrigstiden och Lo-Johanssons 

tema om statarnas levnadsvillkor. 

Konflikten som Holmgren diskuterar genomsyrar alltså även Kungsgatan i mycket högre 

utsträckning än vad han själv förtydligar i sin analys, vilket åskådliggörs i en översättning av hans 

frihetsdiskussion till existentialistisk terminologi. Holmgren har påvisat hur konflikten mellan bin-

dande omständigheter och egen vilja är tydlig för Adrian, men med hjälp av den begreppsvärld jag 

brukat kan man även utveckla hur konflikten uttrycker sig hos Marta. Ett annat problem med 

Holmgrens analys, förutom att jag anser hans grund i kvinnligt och manligt vara spekulativ, är att 

han grundar sin analys i fasta roller där fadern representerar staden och kulturen medan modern 

symboliserar jorden och landsbygden. Eftersom romanen behandlar den förflyktigande moderni-

teten blir det underligt att härleda Adrians framgång till hur han frigör sig från en fast roll, det 

moderliga och övergår till en annan, det faderliga. Som påvisat i Bermans modernitetsdiskussion 

uppluckras rollerna under moderniteten, och som jag påvisat bör alltså förankringen i fasta roller 

utgöra förklaringsmodellen för Martas fall snarare än förklaringsmodellen för Adrians framgång. 

Vidare är det även nämnvärt hur min analys överensstämmer med den sensmoral Holmgren 

menar att Modén uttrycker i Kungsgatan. I avsnitt 3.1 beskrev jag hur Holmgren fastställer 

sensmoralen som att man inte ska låta omständigheterna, i meningen av andras värderingar, på-

verka ens egen vilja och liv. Man ska istället lyssna inåt. Min demonstration av Martas agerarande 

påvisar hur hon låter sig påverkas för mycket av andras blickar snarare än att lyssna inåt mot vad 

hon själv vill. Enligt Modén lever hon alltså inte som hon bör. Karaktären i romanen som det går 

illa för, Marta, bryter alltså mot sensmoralen medan den som lyckas i romanen, Adrian, följer dess 

budskap.  
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4. Sammanfattning 

I inledningen ställdes undersökningsfrågan om hur karaktären Martas fall kan analyseras genom 

existentialismen för att visa hur romanen Kungsgatan gestaltar moderniteten. Resonemangen för 

besvarandet har förankrats i Bermans och Simmels modernitetsdiskussioner, Holmgrens analys av 

Lo-Johanssons författarskap samt i några av Sartres begrepp från hans verk Being and Nothing-

ness. Jag har konstaterat att romanens bärande tema om moderniteten gestaltas genom huvudper-

sonerna Adrian och Marta och att Martas karaktärsutveckling är särskilt intressant för att lyfta 

modernitetsskildringen i Kungsgatan. Med en tolkning som baseras i existentialistiska begrepp har 

hennes fall härletts till att hon agerar i ond tro. Hennes agerande i ond tro gör att hon enbart spelar 

rollen som modern, en roll vars natur förklarats med hjälp av Simmel. Martas sätt att enbart spela 

modern gör att hon inte fungerar i den växelverkan Simmel beskriver mellan stadens uppbyggnad 

och dess invånares mentalitet. Dessutom är metoden att axla roller menat att misslyckas i moder-

niteten då det hör landsbygden och den gamla världen till, vilket visats genom Berman. Precis som 

rollerna blir Marta därför omodern och slås ut i modernitetens storstad. 

 Mitt bidrag till tidigare forskning om romanen består i hur jag förklarat Martas onda tro 

genom Lo-Johanssons syn på statare och förklarat att hennes ursprung och kön enklare skapar 

obalans mellan transcendens och fakticitet jämfört med Adrian som är man och har sitt ursprung i 

bondeklassen. I redogörelsen för konflikten mellan transcendens och fakticitet har jag alltså för-

ankrat min existentialistiska analys i Holmgrens tidigare rön om Lo-Johanssons författarskap. Jag 

har således även visat hur en existentialistisk tolkning av Lo-Johanssons roman rättfärdigas i ljuset 

av det frihetstema som Holmgren menar genomsyrar romanen och hela författarskapet, ett frihets-

tema som Sartres terminologi kan fördjupa. Med avstamp i Holmgrens teorier har jag förklarat att 

man kan stärka anledningarna till Martas fall genom konflikten mellan människan fria vilja och 

hur omständigheterna kan binda henne. Jag förklarade även hur Holmgrens skildring av Kungsga-

tans sensmoral blir logisk i ljuset av min analys och vilken karaktär Lo-Johansson låter falla och 

vilken som lyckas. Jag har även kortfattat problematiserat Holmgrens analys i hur den härleder 

Adrians framgång till fasta roller, trots att romanen gör så tydliga poänger av hur fasta roller upp-

luckras och skapar konflikter under den tid då den utspelar sig.  

Mitt svar på undersökningsfrågan blir således att existentialismen kan påvisa moderniteten 

genom Martas fall i hur det orsakas av att hon agerar enligt mönster som uppluckras i moderniteten, 



29 
 

gamla mönster hon fastnat i på grund av sitt ursprung. Slutsatsen jag nått genom existentialismen 

blir att Lo-Johansson valt att gestalta modernitetens storstad som krävande att dess invånare har 

förutsättningar, möjligheter och insikt nog att anpassa sig efter den och ta ansvar för den frihet de 

där konfronteras med. Martas fall representerar invånarnas svårigheter att skapa sitt eget liv. 
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