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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 

Under mina engelskstudier vid Växjö Universitet ombads mina klasskamrater och jag att för 

kursen ”English Literature” läsa Edward Albees drama Who’s Afraid of Virginia Woolf? I 

detta fann jag karaktärer som till en hög grad utvecklat lögnen och verklighetsflykten. Jag 

fascinerades av karaktärerna, deras språk och handlingar, men mest av allt slogs jag av den 

blandning av sanning och lögner de lekte med och den hårfina gränsen däremellan. Jag har 

därför valt att inrikta denna uppsats mot att se närmre på dramats inslag av verklighetsflykt – 

eskapism.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att identifiera och beskriva inslag av eskapism i Edward Albees 

Who’s Afraid of Virginia Woolf?.  

 

Som riktlinjer för min undersökning har jag formulerat nedanstående frågeställningar: 

 

• Vad innebär begreppet eskapism? 

• Vilka verkliga orsaker ligger till grund för pjäsens inslag av eskapism? 

• I vilka olika former förekommer eskapism i Edward Albees Who’s Afraid of Virginia 

Woolf? 

• Vilka fiktiva orsaker ligger till grund för respektive fall – hur har de uppkommit samt 

hur har de utvecklats? 

• Hur yttrar sig karaktärernas eskapism? 

• Vilka följder får karaktärernas eskapism? 

 

1.3 Metod 

Som arbetsverktyg i min analys av pjäsen har jag använt de infallsvinklar som Birthe Sjöberg 

redogör för i Dramatikanalys – En introduktion. Författaren föreslår där olika 

angreppspunkter för analys, av vilka jag främst använt mig utav ”repliker”, särskilt ifråga om 

karaktärsanalyserna. För dessa har även ”scen- och spelanvisningar” varit till god hjälp vid 

tolkningsförsöken. Andra infallsvinklar som använts här är ”utseende- och 

karaktärsegenskaper” samt ”spänningar och hot”. En närmre undersökning av ”titel” och 

”dramats öppning och slut” har använts vid begreppsdefinitionen av eskapism.  
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Birthe Sjöbergs infallsvinklar för dramatikanalys använde jag under noggrann 

läsning av primärlitteraturen. Jag valde då att se närmre på texten utefter de angreppspunkter 

som redovisats tidigare, för att finna svar på uppsatsens frågeställningar. På så vis kunde den 

undersökta texten begränsas till de just för den aktuella angreppspunkten intressanta delarna.  

För att sedan formulera analysdelen har jag använt sekundärlitteraturen som 

behandlar pjäsen och därifrån hämtat exempel och tankar som är intressanta och användbara 

för uppsatsens syfte. Avslutningsvis har jag även använt mig utav Internet, för att hitta sidor 

som innehållit – för uppsatsen – intressanta uppslag och teorier. Sökningarna har då gjorts 

efter information kring begreppet ”The American Dream”. 

Jag har valt att i bakgrundsdelen ge en biografisk bakgrund av Albee för att 

lättare kunna peka ut förekomster av eskapism. Men också för att ge en större förståelse för de 

influenser i den samtida omgivningen som kan ha påverkat författaren. Därefter följer en 

sammanfattning av dramat, en definition av uttrycket eskapism samt en redogörelse för en del 

av den samhällskritik som dramat ger uttryck för. Detta för att underlätta analysen av 

karaktärerna som följer därefter. Där återkommer jag till ”The American Dream”, och där 

undersöker om, och i så fall hur, dramats karaktärer har påverkats av detta fenomen, samt 

vilka följder i form av eskapism som kan påvisas. 

Jag har använt Oxfordsystemet för hänvisningar till sekundärlitteraturen. Dock 

har jag valt att infoga ännu ett system i löpande form, där alla hänvisningar till 

primärlitteraturen ges inom parentes. Detta sker i direkt anslutning till avsett textstycke och 

syftar till att öka läsarens möjlighet att kontrollera arbetets akribi. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Ronald Haymans Edward Albee är en studie av författaren ifråga och dennes verk. I Haymans 

bok finns ett särskilt avsnitt om Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Hayman pekar där på vissa 

intressanta iakttaganden, som har hjälpt mig att uttolka innebörden av dramats titel, samt 

styrka mina teorier om fiktiva orsaker som ligger till grund för Georges eskapism. 

 I C.W.E. Bigsbys Albee, som tar upp fler biografiska fakta om Albee än 

Haymans bok, har jag funnit just sådana, samt tolkningar av pjäsen som bildar utgångspunkt 

för mina egna. Tolkningarna berör karaktärerna George och Honey, och hur deras beteende 

kan ses som eskapistiskt. Ur Bigsbys Modern American Drama 1945-2000 har fakta om 

Albee hämtats, samt tankar kring definitionen av ”The American Dream”. 
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Henrik Dyfvermans Dramats teknik bidrog med en aspekt av dramaanalys, som 

hjälpte mig tolka det aktuella dramats titel. I Daniel Boorstins bok Skenbilden har jag funnit 

teorier om hur människor i USA har skapat sig omöjliga förväntningar, som dock är i behov 

av tillfredställelse. Dessa teorier har hjälpt mig förklara vissa inslag av eskapism hos 

karaktären Martha i dramat.  

För att begränsa och beskriva definitionen av ”eskapism” fann jag användbart 

material i två verk av Henry Egidius; Natur och Kulturs Psykologilexikon samt Uppslagsbok i 

psykoterapi och medicinsk psykologi.  

Till sist har jag också hämtat information från två dokument på Internet. Båda 

texterna har behandlat ”The American Dream” och använts vid definieringen av detta 

begrepp. Sidornas adresser är som följer;  

http://www.pinkmonkey.com/booknotes/barrons/whoafrd2.asp, respektive 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream. 

 Under mitt sökande efter och läsning av sekundärlitteratur, tyckte jag att mycket 

av det funna i första hand behandlade Albees drama ur ett samhällskritiskt perspektiv. Detta 

kopplades i hög grad till ”The American Dream” och upptog stor plats bland tidigare analyser. 

 Jag har därför valt att främst inrikta analysen mot att undersöka, och kartlägga, 

dramats inslag av eskapism. För att få en förståelse för dessa, kan jag dock inte helt undvika 

att beröra ”The American Dream”.  

  

1.5 En kort biografisk undersökning av Edward Albee 

Albee föddes den tolfte mars, 1928. Han adopterades två veckor gammal av paret Albee, och 

växte upp i Westchester, New York. Adoptivfadern var en förmögen man och ägare av flera 

teatrar, varvid deras hus ofta besöktes av teatermänniskor. I skolan gick det inget vidare för 

unge Albee. Han blev utslängd från flera läroverk innan han fann sig tillrätta vid Choate 

School 1944. Han lämnade detta 1946 och prövade lyckan vid ytterligare tre läroinstitut, 

innan han vid nitton års ålder fick sitt första jobb och avslutade sina formella studier.1  

Albee skrev i sina unga år mycket poesi, dock inte av hög klass. Efter en period 

av svår depression 1958 skrev han The Zoo Story, en pjäs som kritiserade steriliteten och 

likgiltigheten i dåtidens Amerika. Denna pjäs satte enligt Bigsby riktlinjen för de flesta 

efterföljande pjäser, där ämnet ofta är Amerikas förakt för mänskliga värderingar.2  

                                                 
1 C.W.E. Bigsby, Albee, Edinburgh 1969, s. 1ff. 
2 Bigsby, Albee, s. 8f. 
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USA genomgick 1959 en politisk, social och ekonomisk omvälvning. Ett 

generationsskifte inom politiken ägde rum, och i dess vågor följde också kulturen. Nya 

författare växte fram, författare som bland annat Albee. Dessa författare motstred det trygga, 

okuvliga jaget samt utveckling som oundviklig. Konflikter inom jaget medförde inte längre 

nödvändigtvis lösningar, utan kunde förbli outredda. Denna litterära inriktning hade uppstått i 

efterkrigstidens och dess fasors Europa, och började nu sprida sig till USA. Bigsby kallar 

denna inriktning för ”the theatre of the absurd”3, och menar att Albee bar spår av denna men 

inte fullt ut kan kallas en representant för dito. Vidare skriver författaren att Albee i de ämnen 

han berör är en ”post-nuclear writer”. Stämningen i det han skriver präglas av undergång, 

medan hans främsta motiv är bristen på förmåga att umgås förtroligt, att verkligen 

kommunicera med varandra. Albee kan i dessa avseenden jämföras med Beckett med den 

skillnaden att Albee ser lite ljusare på möjligheterna till frälsning, det vill säga mer hopp om 

en förbättring.4 

 

1.6 Sammanfattning av Who’s Afraid of Virginia Wolf? 

Dramat är indelat i tre akter med titlarna ”Fun and Games”, ”Walpurgisnacht” och ”The 

exorcism”. I första akten introduceras läsaren för de fyra karaktärernas liv och värderingar – 

konflikten mellan George och Martha avslöjas liksom hemligheten som håller dem samman. 

Andra akten fortsätter i samma anda men eskaleras ytterligare – spriten flödar, sexuella 

anspelningar och fler hemligheter avslöjas. Karaktärerna tycks vara nästintill helt utan 

hämningar och drivs av sina mest primitiva drifter. I tredje akten når dramat sitt klimax och 

karaktärerna tvingas till insikt och ett liv utan illusioner.        

Who’s Afraid of Virginia Woolf är ett drama där handlingen utspelar sig 

uteslutande i vardagsrummet hos medelåldersparet George och Martha. De bor i ett hus på ett 

collegeområde i den fiktiva staden New Carthage, där George arbetar som lektor i historia. 

Hans hustru Martha är hemmafru och hennes far rektor på skolan. Berättelsen tar sin början 

vid skymningstid då George och Martha, förmodligen redan berusade, kommer hem efter en 

av Marthas fars personalfester och avslutas i gryningen. Redan på dramats första sida 

förolämpar Martha sin man och läsaren förstår tidigt att deras äktenskap är allt annat än av ett 

ömt och fridfullt slag. Genom hela dramat förebrår Martha George med öppet förakt för hans 

brist på ambition och misslyckade karriär på historiainstitutionen. George försvarar sig med 
                                                 
3 C. W. E. Bigsby, Modern American Drama 1945-2000, Cambridge 2000, s. 124. 
4 Bigsby, Modern American Drama 1945-2000, s. 124f. 
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sin verbala överlägsenhet. Alltigenom är dramat fyllt av svart humor och slagfärdiga dialoger 

på bekostnad av (var)andras känslor. George och Martha upplevs som förvuxna barn men 

deras lekar har dödlig utgång. 

 Att kommunikationen mellan de två är dålig visas också då George är på väg att 

hälla upp en ”sängfösare” och Martha först då berättar att de väntar gäster. Gästerna – en 

nyanställd, ung man och hans ännu något yngre fru – anländer en stund senare och presenterar 

sig såsom Nick och Honey. Alkohol delas av George genast ut till samtliga och denna flödar 

sedan tämligen konstant allteftersom natten fortlöper liksom varje karaktärs sanna jag 

uppdagas. Under pjäsens gång dras gästerna ohjälpligt in i George och Marthas verbala strider 

sinsemellan, och diverse obehagliga sanningar och egenskaper växer sakteligen fram. Båda 

paren i dramat värjer sig mot verkligheten. Oväntade likheter mellan de två parens situationer 

kommer till ytan men också en betydande skillnad. Medan Nicks och Honeys ytliga äktenskap 

beror på bland annat Nicks hänsynslösa ambitionslystnad samt Honeys ”hysteriska” graviditet 

och föreståndande arv, så bygger - eller åtminstone byggde - George och Marthas till viss del 

på kärlek: [---]”You know what i did? I fell for him.” (s 54). De senare har också skapat en 

föreställd son som blir en stark länk mellan dem.  

Om envar av karaktärerna framkommer information om saker, tillstånd och 

händelser med mera, som de velat vända blicken och tankarna från. Olika illusioner och 

försvarsmekanismer uppdagas för båda paren, vilka karaktärerna själva skapat för att undvika 

den för dem alltför bistra verkligheten. Dessa kommer att redogöras för längre fram i 

analysdelen. En dold sanning som dock kan anses som en drivande kraft berättelsen igenom 

bör dock nämnas här. Den svåraste tanken att acceptera, är kanske den som George och 

Martha måste förlika sig med, den att de inte kan få barn tillsammans. Deras son, som 

omnämnts vid upprepade tillfällen, visar sig i slutet av pjäsen vara en illusion. Strax efter att 

Nick inser detta faktum slutar pjäsen, och i gryningen lämnar gästerna George och Martha i 

deras vardagsrum. I dramats slutskede tvingas George och Martha till insikt om mötet med 

den framtida verkligheten utan illusioner och Martha tillkännager sin rädsla men också 

sårbarhet för Virginia Wolf – det vill säga verkligheten utan illusioner.  
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2. Analys 
2.1 Eskapism - begreppsdefinition  

De flesta förklaringar jag har hittat för detta begrepp har varit kortfattade och ganska 

likartade. ”Benägenhet att undfly en besvärlig verklighet”5 och ”undflyende av verklighetens 

problem”6 är två korta, men informativa förklaringar. Ett uppslagsverk bekräftar också ordets 

synonymi med ”verklighetsflykt”, men uppmanar även att se under ”försvarsmekanism”.7 

Något mer information ger ytterligare ett uppslagsverk, där det står: ”consists of thoughts or 

activities involving pleasant ideas instead of the boring aspects of your life”.8 Eskapism kan 

alltså förekomma både i form av tankar och i handling. Av ovanstående har jag format en 

egen definition som jag i analysen använder mig av:  

 
Eskapism är en försvarsmekanism för att undvika obehagliga 

sanningar. Den kan yttra sig både mentalt och handlingsmässigt. 

 
En av Sjöbergs metoder för dramatikanalys är att se närmre på verkets titel.9 Verkets titel – 

Who’s Afraid of Virginia Woolf? – blir i sig ett tydligt tecken på att eskapism kan ses som ett 

tema i dramat. Albee har själv beskrivit hur han fick idén till dramat och att det betyder “vem 

är rädd att leva ett liv utan falska illusioner?”. 10 Den tredje akten har författaren valt att kalla 

“The Exorcism”, och det som fördrivs är behovet av illusioner.  

Henrik Dyfverman skriver också i sin bok om dramatextens tema samt detta i 

relation med textens titel. Efter en diskussion kring och redovisande av tänkbara teman för 

diverse dramatexter, drar han slutsatsen att ett dramas tema ändå har sin plats. 

 
De flesta pjäser, och främst sådana av underhållningskaraktär, avser inte att 
pränta in visdomar. Ändå behöver de ett tema, som publiken kanske aldrig 
blir helt klar över, men utan vilket stycket blir ryggradslöst. En skicklig 
dramatiker lägger sin premiss så pass djupt att den inte är direkt 
iögonenfallande, men inte djupare än att allt levande som spirar i dramat 
når dit med sina rötter och suger näring därur.11  
 

Som exempel nämner Dyfverman Man kan inte ta det med sig (Kaufman, Hart), där dramats 

titel har den poängen att den helt överrensstämmer med pjäsens tema.12 Liknande slutsats 

                                                 
5 Henry Egidius, Uppslagsbok i psykoterapi och medicinsk psykologi, Stockholm 1976, s. 49. 
6 Stora svenska ordboken, Norstedts, red. Lillemor Swedenborg, första utg. 1986, aktualiserad utgåva 1996, s. 272. 
7 Henry Egidius, Natur och Kulturs Psykologilexikon, först utg. 1994, andra utgåvan, Stockholm 1997, s. 133. 
8 BBC English Dictionary, London 1992, s 385. 
9 Sjöberg, s. 59ff. 
10 Ronald Hayman, Edward Albee, London 1971, s. 34f. 
11 Henrik Dyfverman, Dramats teknik, först utg. 1949, tredje upplagan, Stockholm 1969, s. 93. 
12 Dyfverman, s. 89f. 
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stämmer inte in på Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Dock torde Albee i Dyfvermans ögon 

betraktats som en skicklig dramatiker, eftersom dramats titel kan sägas väl överrensstämma 

med den beskrivning som ges i citatet ovan. Who’s Afraid of Virginia Woolf? är vid första 

anblick inte en självklar titel med en lätt uttydd och obestridlig innebörd. Dess mening blir 

istället tydlig för läsaren först efter denne eftersökt viss kunskap om författaren Virginia 

Woolfs liv och författarskap. Att titeln har stor koppling till dramats kärna och tema avslöjas 

alldeles i dramats inledning eftersom Martha redan då drar läsarens uppmärksamhet till titeln 

genom att sjunga dito för George (s 15). Martha gör återigen titeln aktuell något senare, även 

nu med sång men istället för de nyanlända gästerna (s 22). George blir den näste att 

återkoppla till titeln då han omedelbart innan andra aktens slut sjunger högt för att hindra 

Marthas – för honom obehagliga – utläggning om hur George trots lovande framtidsutsikter 

aldrig lyckats göra någon vidare karriär (s 57). Vidare sjunger George senare, efter att 

obemärkt ha bevittnat Nick och Marthas kyss, samma ramsa då han återvänder till scenen och 

de omedvetet upptäckta kyssande (s 99). Men inte förrän alldeles i dramats slutskede, faktiskt 

på dess sista sida och slutliga rader, sluts cirkeln då frågan får ett direkt svar. Här sjunger 

återigen George den nu vid upprepade tillfällen sjungna ramsan tyst för Martha, som till 

skillnad från övriga gånger besvarar ramsans fråga; ”I… am… George….” (s 140). Om inte 

tidigare, så tvingas läsaren därmed dra slutsatsen att denna ramsa, tillika pjäsens titel, måste 

inneha ett för dramat viktigt budskap.  

 

2.2 Eskapism som samhällskritik - ”The American Dream” 

I diverse sekundärlitteratur verkar författaren ofta ta läsarens kunskap om begreppet ”The 

American Dream” för given och redogör därför inte grundligt för sin egen uppfattning av 

fenomenet. Jag betvivlar alltså existensen av en allmängiltig uppsättning kriterier för 

begreppet, utan menar att tolkningen av detsamma nödvändigtvis blir relativt subjektiv. 

En artikel på nätet påpekar att definitionen av ”The American Dream” varierar 

från person till person. Den menar dock att man traditionellt kan säga att ”The American 

Dream” utgörs av idén att alla, oavsett bakgrund, har möjlighet till framgång och välmående 

genom hårt arbete.13 En annan artikel nämner de värderingar som innefattas av begreppet. 

Dessa handlar bland annat om äktenskap, barn, framgång, pengar och utbildning.14 Bland 

                                                 
13 ”American Dream” Wikipedia: The Free Encyclopedia, senast uppd. 31 augusti 2005, 
 http://en.wikipedia.org/wiki/American _Dream (2 september 2005) 
14 Adams, Michael, ” Who’s Afraid of Virginia Woolf?”, senast uppd. 10 mars 2003,  
 http://www.pinkmonkey.com/booknotes/barrons/whoafrd2.asp (3 september 2005) 
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dessa vill jag hävda att framgång utgör det första ledet, då övriga kriteriers uppfyllande är 

beroende av just detta.  

Albee ifrågasatte de amerikanska värderingarna, som strävade efter uppnåendet 

av ”The American Dream”. Who’s Afraid of Virginia Woolf? kan ses som kritik mot dessa 

och västvärldens utveckling, som förknippades med moraliskt förfall och materialistiskt 

tänkande. Mänskliga värderingar hade åsidosatts för vetenskapligt tänkande. Relationer blev 

lidande av konflikten mellan personliga behov och samhällets förväntningar, och präglades av 

eskapism för att förjaga förtvivlan och ensamhet.15 Denna konflikt är viktig att bära med sig i 

analysen av dramats karaktärer, då den visat sig ligga till grund för de allra flesta fall av 

eskapism som behandlas i detta arbete. Andras förväntningar på individen, har i Who’s Afraid 

of Virginia Woolf? verkat som bensinen och tändstickan på en trave ved, medan eskapismen 

kan beskrivas som skynket som inte lyckas släcka glöden. För att helt släcka elden behövs 

vatten, alltså ett accepterande av verklighetens problem. 

 

2.3 Analys av eskapism hos karaktärer 

2.3.1 George 

George är en man med mörka minnen från barndomen. Vid ett tillfälle i boken berättar han för 

Nick om en händelse som utspelade sig under Spritförbudet. En samling pojkar – däribland 

han själv – brukade då åka in till en av New Yorks lönnkrogar, ägd av en av pojkarnas far. 

Där satt de bland de vuxna och lyssnade på jazz. Ibland dem fanns denna gång en femtonårig 

pojke som, när han skulle beställa sin drink, blandade ihop spritsorterna och beställde en ”[…] 

bergin… give me some bergin, please… bergin and water.” (s 61). Om samma pojke berättar 

George att han några år tidigare dödat sin mor med ett hagelgevär. Han lägger till; ”[…] 

accidentally, completely accidentally, without even an unconscious motivation, I have no 

doubt, no doubt at all […]” (s 61). Det faktum att han påstår sig inte ha något som helst tvivel 

om att gärningen varit fullkomlig oavsiktlig, indikerar starkt att pojken han talar om 

egentligen är han själv. Denna teori får ytterligare bekräftelse då Martha på Georges 

kommentar att han brukade dricka konjak påpekar: ”You used to drink bergin, too.” (s 76). 

Om pojken berättar George vidare för Nick att han sommaren efter krogbesöket körde ihjäl 

sin far då han väjde för en igelkott. När pojken senare vaknade upp på sjukhuset och fick veta 

att hans far var död, började han skratta. Högre och högre, tills han sövdes medvetslös med en 

spruta i armen. Vidare påstår George att pojken därefter placerades på ett mentalsjukhus och 

                                                 
15 Adams, Michael, ” Who’s Afraid of Virginia Woolf?”, senast uppd. 10 mars 2003,  
 http://www.pinkmonkey.com/booknotes/barrons/whoafrd2.asp (3 september 2005) 
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att fortfarande, efter trettio år, är kvar där. Han säger till sist att pojken under denna tid inte 

yttrat ett enda ord (s 62). 

Ännu har inte Nick förstått vem berättelsen verkligen handlar om förrän Martha 

berättar hela historien ut ett annat perspektiv. I Marthas berättelse har George skrivit ner hela 

historien i en roman som hennes far, rektorn, förbjuder honom att publicera. George skulle då 

ha sagt att det inte alls var påhittat, utan att det verkligen har hänt, har hänt honom själv (s 

83). Därmed kan vi med största säkerhet fastslå att pojken i berättelsen är George. 

Behovet av att tala om det som hänt honom kvästes således tidigt av Marthas 

far, vilket ger en förståelse för Georges negativa inställning gentemot densamme. Likaså ökas 

förståelsen för pojkens utveckling till den mycket försiktiga man han är idag. Omöjligheten 

att tala om händelserna medför omöjligheten att lämna dem bakom sig, vilket symboliseras av 

hans arbete som lärare i historia – en man som lever i det förflutna. George talar här också om 

hur män åldras. Han berättar här för Nick om hur galna och tystlåtna män inte förändras, inte 

blir gamla. ”[…] The under-use of everything leaves them… quite whole.” (s 63). Georges 

oförmåga att lämna det förflutna bakom sig har skapat en inre ridå, som hindrat honom att 

blicka mot framtiden. I trettio års tid av försiktighet och tillbakadragande har han levt 

tillsammans med Martha, som länge retat sig på Georges förhållningssätt till livet.  Alldeles i 

inledningen av dramat menar Martha att George är osynlig; ”… I mean, you’re a blank, a 

cipher…” (s 18). Senare visar hon sitt missnöje över att George inte tagit över universitetets 

historiainstitution (s 36).  Ännu något senare avslöjar hon att George faktiskt hade varit 

ämnad att ta över hela universitetet en dag, men befunnits för vek av Marthas far (s 56). Det 

faktum att George inte lyckas mäta sig med fadern – vilken personifierar Marthas måttstock 

för framgång – har grundlagt en djup besvikelse hos Martha. Exemplet visar tydligt på 

konflikten mellan personliga behov och samhällets krav. Medan samhället (här i form av 

Martha och hennes far) kräver ambition och karriär av George, behöver han själv först och 

främst bearbeta den tragedi som han burit med sig under hela sitt vuxna liv.16  

Martha gifte sig utav kärlek, men också för att hitta en lämplig arvinge åt sin far. 

Georges motiv för äktenskapet är något mer höljda i dunkel, men Martha ger oss senare i 

boken en tydlig vink av sin egen åsikt. George klagar här över Marthas självgivna rätt att när 

som helst, hur länge som helst klanka ner på och förödmjuka honom. 

 

                                                 
16 Hayman, s. 36. 
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MARTHA: YOU CAN STAND IT! 

GEORGE: I CANNOT STAND IT! 

MARTHA: YOU CAN STAND IT! YOU MARRIED ME FOR IT!! (s 92) 

 

Martha menar tydligen att George ingick äktenskap och använt detsamma som 

behandlingskur eller straff för tidigare synder.  

De ovan nämnda konflikterna har i hög grad bidragit till den absurda relation 

som makarna skapat under åren. Kärleken är nästintill bortblåst, förbytt i missnöje, hån och 

verklighetsflykt. George har – som tidigare nämnt – gömt sig i sitt arbete som historielärare, 

utan någon strävan att klättra på karriärstegen. Följande citat ur ett samtal med Honey visar 

Georges egen medvetenhet om detta: 

 
GEORGE [a hideous elation]: It’s very simple… When people can’t abide 

things as they are, when they can’t abide the present, they do one of two 
things… either they… either they turn to a contemplation of the past, as I 
have done, or they set about to… alter the future. […] (s 106f) 

 

 Han dricker under hela natten alkohol och misstanken finns att detta inte är ett unikum för 

tillfället. Martha talar vid ett senare tillfälle i boken om spritfyllda nätter (s 113), men det är 

oklart huruvida det står för båda makarna eller endast henne själv. Tidigare säger George i ett 

samtal med Nick att hela landet dricker en hel del (s 67). Återigen oklart om George själv är 

inräknad bland dessa. Uttalandet kan dock tydas som ett landsomfattande eskapismsymptom.  

George och Martha har boken igenom ofta längre, mycket välartikulerade 

ordväxlingar med varandra. Ofta förekommer även långa, monologliknande samtal från båda 

parter, där verbala knytnävsslag delas ut och obehagliga sanningar röjs (s 39f, 45f, 55f, 82f). 

Dessa ”lekar” – ”Humiliate the Host”, “Get the Guests” – kan sägas vara ett substitut för 

mänsklig, verklig kontakt. Istället för att inse, acceptera och behandla verkligheten som den 

är, ger sig George och Martha in i verbala ”slagsmål”, som kan kännas verkliga men vilka 

egentligen är innehållslösa. Dessa lekar samt karaktärernas välartikulerade ordväxlingar kan 

alltså ses som eskapism, avsedd att isolera dem från deras verkliga bekymmer.17 Ironiskt nog 

blir dessa lekar det som till slut blottlägger de båda parens stora illusioner och det som tvingar 

dem att ta itu med desamma. George bestämmer sig slutligen för att leka en sista lek – 

”Bringing up the baby” (s 120). Under denna ger han Martha inget val, utan slår definitivt 

                                                 
17 Bigsby, Albee, s. 40. 
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luften ur deras illusion om den tjugoettåriga sonen. Dramat slutar strax efter denna händelse, 

och under de sista raderna har de båda karaktärerna kroppskontakt. Parets stora ridå mot 

verkligheten är nu raserad, med en intressant följd. De avslutande replikerna är korta och 

enkla, motsatsen till de omständliga samtal som tidigare förts. Dessa avslutande repliker visar 

att karaktärernas behov av verbala, eskapistiska strider nu inte längre finns.18 

Det är George som ödelägger illusionerna som han och Martha livnärt sin 

relation på. Det föreställda barnet som de har skapat för att hjälpa dem står i vägen för deras 

möte med verkligheten. I dramats slutskede tvingas George, Martha och deras gäster till insikt 

om mötet med den obehagliga/hårda verkligheten utan illusioner.   

 

2.3.2 Martha 

Om tragiska inslag ur Georges bakgrund är lätta att finna och avgränsa, är saken något 

annorlunda gällande Martha. Intressant att undersöka är hennes förhållande till fadern, vilken 

aldrig visar sig i pjäsen men ofta nämns och talas om. Han omnämns första gången av 

George, som påpekar sitt missnöje gentemot dennes upprepade anordnande av fester på 

lördagar (s 13). Sidan därpå omnämns densamme, nu av sin dotter, Martha, som insisterar att 

de ska ta emot och uppträda vänligt mot sina sena gäster. Detta eftersom hennes far tidigare 

under kvällen bett henne och George att vara trevliga mot dem. Vidden av att ta emot så pass 

sena gäster på besök tyder starkt på att Martha ser upp till sin far. Fler indikationer på Marthas 

fadersdyrkan finnes något senare. Gästerna för fadern på tal och berömmer honom, varvid 

Martha svarar: 

 
MARTHA [genuinly proud]: He’s quite a guy, isn’t he? Quite a guy. (s 23) 

 

Marthas åsikt om sin far blir mycket tydlig genom spelanvisningen. Lika tydlig blir Georges 

motsatta åsikt när han något senare på samma sida tydligt överdriver faderns storhet och 

liknar honom vid en gud. Martha ryter då åt kommentaren, vilket åter styrker slutsatsen om 

hennes fadersdyrkan (s 23). 

Längre fram i akten berättar Martha för gästerna om sin tidiga relation till 

fadern. Hon berättar här att modern dog tidigt och att hon själv mer eller mindre växte upp 

med fadern. Martha såg då upp till och dyrkade sin far, vilket hon påstår sig göra ännu. Om 
                                                 
18 Bigsby, Albee, s. 50f. 
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faderns känslor säger hon: “[---] And he was pretty fond of me, too… you know? We had a 

real…rapport going…a real rapport.” (s 52). Formuleringen kunde varit starkare och indikerar 

åtminstone delvis obesvarad kärlek eller – i Marthas fall – beundran. Under samtalets 

fortsättning avslöjar Martha att hon fick idén att gifta sig med en lämplig ”arvinge” åt sin far, 

någon som kunde ta över universitetet. Valet föll på George, vilken föreföll ett lämpligt val 

och som hon också faktiskt föll för. För en tid verkade både fadern och Martha nöjda med 

valet, men efter en tid – menar Martha – ansåg fadern inte längre att George hade vad som 

krävdes. Martha anser sig nu ”fast” med en man hon ser som misslyckad  (s 53ff). 

I ljuset av denna information väcks frågan om varför Martha är så uppenbarligt 

och gruvligt besviken på sin makes uteblivna karriär. Tolkningen måste bli den, att Marthas 

dyrkan av sin far – på många sätt en personifiering av ”The American Dream” – blir måttet 

med vilket hon mäter George. Då han inte når upp till eller delar faderns värderingar ser hon 

honom följaktligen med förakt. Dock uppstår en konflikt inom henne, då besvikelsen över 

makens misslyckade karriär kolliderar med kärleken hon ändå känner för honom som 

människa. Något av denna kärlek har också levt kvar tills då handlingen utspelas, vilket 

Martha visar under ett samtal med Nick (s 112f). Återigen ett exempel där omvärldens 

förväntningar kolliderar med individens behov.  

Daniel J. Boorstin beskriver i sin bok ett USA som skapat sig behov av 

pseudohändelser; omöjliga förväntningar som – för att infrias – medför nödvändigheten av 

”overklighet”. ”Genom att hysa, nära och till och med öka våra överdrivna förväntningar 

skapar vi behovet av de illusioner med vilka vi bedrar oss själva.”19 Marthas önskan att 

uppfylla den amerikanska drömmen medför, för henne, kravet på ett barn. När makarna visar 

sig oförmögna att åstadkomma detta, skapar hon en egen, i tankevärlden levande son. George 

har tydligen accepterat Marthas påhittade barn men visar tydligt att hemligheten bör hållas 

dem emellan när han upprepade gånger, alldeles innan gästernas intåg, uppmanar henne att 

inte tala om barnet (s 18f). 

Boorstin berör i sin bok större, generella illusioner som det amerikanska folket 

skapat åt sig själva. Som exempel nämns det ständigt ökande begäret efter nyheter, som ofta 

tvingar massmedia att blåsa upp egentligen marginella nyheter till löjligt stora proportioner. I 

Marthas fall handlar hennes begär om ett personligt krav, men jag vill ändå hävda att det 

stammar från den breda, offentliga uppfattningen om ”den amerikanska drömmen” och att 

Marthas oerhörda önskan om ett eget barn därför åtminstone delvis påverkats av en större, 

                                                 
19 Daniel J. Boorstin, Skenbilden, först utg. 1961, övers. Erik Sandin, Stockholm 1968, s. 9. 
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generell illusion. Att Marthas önskan varit enorm framgår av repliker och händelser längre 

fram i boken (s 127). Att hon trotsat Georges vädjan om att inte tala om barnet avslöjas när 

Honey frågar George efter deras son (s 47). Marthas ignorering av Georges önskemål tyder på 

att hon hyser starka känslor för denna illusion. Jag använder begreppet illusion av en 

anledning, som förklaras av följande citat: 

 

MARTHA [pleading]: Truth and illusion, George; you don’t know the 
difference. 

GEORGE: No; but we must carry on as though we did. (s 119) 

 

En dröm är en vision eller strävan mot vilken vi kan jämföra verkligheten. Den kan vara 

mycket levande, men detta påminner oss bara om hur annorlunda den verkliga världen är. En 

illusion däremot är en bild som vi felaktigt tar för verklighet. Vi kan inte sträva mot den, 

försöka nå upp till den eller fröjdas över den, ty vi lever inne i den. Den är prosaisk därför att 

vi inte förstår att den inte är verklig.20 

Marthas mycket våldsamma reaktion som följer Georges avslöjande om deras 

sons död indikerar att hon delvis införlivat sitt tankefoster i verkligheten (s 135f). Därmed 

övergår den påhittade sonen från att ha varit enbart en lättare dröm, till en större, kraftigt 

verklighetsflyktig illusion. 

Det visas tydligt i boken att Martha använder alkohol som konkret hjälpmedel 

till eskapism. I hennes monolog alldeles i inledningen av den tredje akten gör hon också en 

mycket lättolkad, symbolisk utläggning som lämnar få frågor kring alkoholen obesvarade. 

Den kan, med lite god vilja, översättas till det svenska talesättet ”att dränka sina sorger”. 

 
[---] Daddy, you have red eyes…because you cry all the time, don’t you, 
Daddy. Yes; you do. You cry all the time. […] I cry all the time too, Daddy. I 
cry alllll the time; but deep inside, so no one can see me. I cry all the time. 
And Georgie cries all the time, too. We both cry all the time, and then, what 
we do, we cry, and we take our tears, and we put ‘em in the ice box, in the 
goddamn ice trays [Begins to laugh] until they’re all frozen [Laughs even 
more] and then…we put them…in our…drinks.[---] (s 110) 

 
Ännu mer information om Marthas relation till fadern ges i tredje akten av George: ”[…] 

PLUS a father who really doesn’t give a damn whether she lives or dies, who couldn’t care 

less what happens to his only daughter… […]” (s 131). Citatet blir en stark indikering på 

faderns besvikelse över att ha fått en dotter. I citatet ovan sägs också att även fadern gråter 
                                                 
20 Boorstin, s. 223. 
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över något. Antagligen önskades en son, vilken senare skulle överta faderns livsverk – hans 

universitet. Martha har alltså alltid sökt faderns uppskattning och kärlek, något som hon 

förvägrats på grund av hennes könstillhörighet. Detta, i kombination med makens 

misslyckande att ta den tänkta arvingens plats, har drivit Martha till att använda alkohol som 

ett eskapistiskt medel.  

 

2.3.3 Honey 

Honey beskrivs i de inledande scen- och spelanvisningarna som en liten och nätt, ganska 

alldaglig tjugosexårig kvinna. Hon ger i bokens inledning ett något inställsamt och osäkert 

intryck. Vid ett par tillfällen ingriper hon snabbt, uppenbarligen för att avbryta George och 

Marthas begynnande, verbala attacker (s 20, 24). Hon ter sig därför konflikträdd, vilket också 

visar sig i spelanvisningar. I följande citat antyder spelanvisningen att Honey vid ett flertal, 

tidigare tillfällen svarat undvikande utan att röja sina egna känslor. Här har George nyss rutit 

åt Honey, irriterad över Marthas dröjande klädbyte: 

 
NICK [as HONEY starts]: You feel all right? 

HONEY [reassuring, but with the echo of a whine. A long-practised tone]: Oh, 
yes, dear… perfectly fine. (s 33) 

 

I ett samtal med George avslöjar Nick omständigheterna kring sitt och Honeys äktenskap. 

Han berättar här att han gifte sig med Honey för att hon var gravid. Det visade sig dock – efter 

de hade gift sig – att det varit en skengraviditet (s 60). Något senare i samtalet visar det sig 

också att pengar spelat en roll i frieriet (s 65f). Vidare berättar Nick att de båda känt varandra 

sedan barnsben och antyder att deras familjer – och kanske även de själva – tagit för givet att 

det skulle bli de två. Han menar också att det aldrig funnits någon särskild passion makarna 

emellan – inte ens i äktenskapets inledning (s 66f). Makarna har alltså till viss del tvingats in i 

ett kärlekslöst äktenskap, mycket på grund av omvärldens förväntningar. Ännu ett exempel 

där samhällets – i detta fallet familjernas – förväntningar orsakat konflikt då de ställts mot 

individens behov.  Honey har i sitt äktenskap antagit den ”nertryckta” rollen och försöker 

såsom visats inte ”stå ut” på något vis. Det är inte förrän en ordentlig bit in i andra akten som 

Honey står på sig och verkligen vågar svara emot sin make (s 79).  

Genom att svara undvikande döljer Honey sin egen osäkerhet, för andra och för 

sig själv. Hon uppvisar även andra försvarsmekanismer för att uppnå samma resultat. Vid 
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flera tillfällen kan hon sägas gömma sig bakom falska skratt eller fnissande, alltså uppvisa ett 

anlagt, roat yttre uppträdande (s 33f, 43).21 Senare i dramat eskalerar Honeys undvikande svar 

till mer konkreta metoder för att undvika situationen och tillvarons bekymmer. I ett samtal 

med George uttrycker hon klart att hon inte vill veta någonting om det som George talar om (s 

106). Ännu något senare – även här i samtal med George – menar hon att hon bestämt sig för 

att inte minnas någonting (s 124). 

Liksom George och Martha dricker Honey en hel del alkohol som ett 

eskapistiskt hjälpmedel. Hon inleder natten med lite konjak. ”[…] Never mix – never worry. 

[She giggles.]” (s 21). Lite konjak blir allteftersom mycket konjak, trots att hon påstår att hon 

inte dricker mycket alkohol (s 43). Senare i dramat börjar hon själv be om mer konjak (s 76), 

för att slutligen begära detsamma (s 106). 

Honeys smala höfter diskuteras vid ett flertal tillfällen. George och Martha 

nämner dem tidigt (s 14), George och Nick därefter (s 30). Hennes upprepade illamående 

diskuteras också vid ett tillfälle av George och Nick (s 60). Nick säger där att hon ofta mår illa 

och kastar upp (eller kräks). ”[…] Not all time, but… regularly.” (s 60) I andra aktens 

slutskede avslöjar Honey följande för George: 

 
HONEY: NO!...I DON’T WANT ANY…I DON’T WANT THEM… GO 

‘WAY… [Begins to cry] I DON’T WANT…ANY…CHILDREN… 
I…don’t…want…any…children. I’m afraid! I don’t want to be hurt…PLEASE! 
(s 105) 

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att Honey inte vill ha barn, då hon är rädd för att ”bli skadad”, 

”få ont”. Vi kan också dra den slutsatsen – liksom George gör raderna efter – att Honey utfört 

ett flertal aborter i hemlighet, och att dessa legat till grund för hennes illamående. Aborter kan 

ses som en enormt konkret försvarsmekanism, och ett tydligt tecken på dålig kommunikation i 

hennes relation med Nick. 

 

2.3.4 Nick 

I de allra första scen- och spelanvisningarna presenteras Nick som en blond, välbyggd 

trettioåring. Trots detta svarar Nick att han är tjugoåtta då George på tu man hand ställer 

frågan om ålder (s 27f). Att det inte är en felsägning bekräftas senare, då han upprepar samma 

ålder (s 30). Åldersfrågan hänger samman med en aspekt av ”The American Dream” – 
                                                 
21 Bigsby, Albee, s. 44. 
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framgång skall också vara snabb. Gästerna blir i dramats inledning genuint imponerade av 

Nicks akademiska (och snabba) karriär (s 35f). Frågan är dock om inte Nick är benägen att 

töja något på sanningen för att ställas i ännu bättre dager hos omvärlden. En författare har 

skrivit i anknytning till ”The American Dream”: ”[…] appearance is mistaken for 

substance.”22 Nick försöker då han ljuger om sin ålder framstå som ännu något mer 

framgångsrik i karriären än vad han faktiskt är. Än mer bekräftas begreppet i dramats senare 

del, då Nick uppenbarligen inte lyckas fullfölja den avsedda otroheten med Martha. Martha 

påtalar då att Nicks potential är bra men utförande, prestation betydligt sämre (s 111). 

Citatet nedan användes tidigare för att förtydliga Georges oförmåga att leva i 

nuet, då han istället ägnar sin tid åt det förflutna. Nick har dock valt den, i citatet nämnda, 

andra vägen; den att ändra framtiden.  

 
GEORGE [a hideous elation]: It’s very simple… When people can’t abide 

things as they are, when they can’t abide the present, they do one of two 
things… either they… either they turn to a contemplation of the past, as I 
have done, or they set about to… alter the future. […] (s 106f) 

 

Citatet på föregående sida avser påvisa att Nick – genom sitt yrkesval – inte vill se sanningen 

i vitögat, inte vill befatta sig med verklighetens obehagligheter. Det är svårt att sätta fingret på 

vad han finner obehagligt i sin vardag. Dock finns flera tecken på missnöje angående valet av 

hustru. Under en av sina dialoger med George berättar han att han gifte sig med henne för att 

hon var gravid (s 60). Vidare erkänner Nick att hennes pengar spelade en roll (s 65f), samt att 

deras familjer – och de själva - alltid sett deras giftermål som givet (s 67).  

I flera replikanvisningar ges läsaren intrycket att Nick är egoistisk och inte 

särskilt intresserad av sin makas åsikter eller välmående (s 47, 65, 85, 90). Under dramats 

gång nystas orsaken till Honeys upprepade och ”punktliga” illamåenden upp. George 

konfronterar i slutet av den andra akten henne med direkta frågor: ”[---] How do you make 

your secret little murders stud-boy doesn’t know about, hunh? Pills? [---]” (s 106). Honey har 

alltså gjort flertalet aborter utan sin mans vetskap. Som läsare undrar man lätt hur George 

inser detta under en och samma natt, medan maken inte lyckats förstå detsamma under flera 

års äktenskap.  

Även denna karaktär väljer alltså i flera aspekter att blunda för verkligheten. 

Missnöjet har skapat en karriär inom bioteknik. Vid flera tillfällen i dramat diskuteras den 
                                                 
22 Bigsby, Modern American Drama 1945-2000, s. 129. 
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nya, genetiska teknologin. George visar tidigt sin rädsla för likriktning genom genteknik, 

genom manipulerande av kromosomer skulle alla nya människor se likadana ut. Nick lyckas 

genom detta yrke skapa en distans till vardagens bekymmer, vilket Martha också påpekar för 

honom: 

MARTHA: […] You see everything but the goddamn mind; you see all the 
little specs and crap, but you don’t see what goes on, do you? (s 113) 

 

Nick vill även behålla distansen till andra människors bekymmer och försöker till en början 

hålla sig utanför George och Marthas/värdparets verbala lekar. Han säger själv tidigt i 

handlingen att han inte tycker om att bli indragen i andras angelägenheter. Genom denna 

försvarsmekanism hoppas Nick skärma av verklighetens mer problematiska aspekter. Han 

dras dock successivt med i spelet, och på så sätt kommer djupt dolda sanningar fram och kan 

slutligen behandlas. 

 

3. Slutdiskussion 
Studier av litteratur och drama grundar sig på analys och tolkning varför det inte finns några 

entydiga eller självklara svar förutom den faktiska information som finns tillgänglig om till 

exempel författarens biografi. Det är med andra ord nästintill en omöjlighet att få två absolut 

likadana perspektiv vid läsning av litteratur eller drama. Studier av litteratur och drama 

inbjuder därför till en mångfald av tolkningar vilket i mina ögon gör det hela än mer 

spännande.    

”The American Dream” är ett mycket svårt ämne att ringa in definitionen för. 

Ursprunget ur möjligheten till framgång genom hårt arbete, oavsett individens bakgrund, 

menar många har försvunnit. Kanske föddes idén efter USA:s ekonomiska kris under 1900-

talets början, kanske förblir den ursprungliga definitionen densamma för många än idag. 

Hursomhelst har uttrycket så vitt jag förstår debatterats flitigt under hela århundradet, och 

säkert fortsätter debatten länge ännu. Jag har funnit arbetet att beskriva den amerikanska, 

allmänna definitionen för begreppet under dramats tillkomstperiod ett näst intill omöjligt 

arbete, vilket i så fall antagligen med lätthet skulle kunna utgöra en separat, självständig 

uppsats. Jag förstår därför om läsaren av detta arbete kan finna resonemangen kring och 

kopplingarna till ”The American Dream” något oklara.  

Såsom litteratur är dramat samhällskritiskt, vilket kan sägas genomsyra hela 

verket. Ett litterärt verks syfte, kanske i synnerhet pjäser, torde vara att stimulera tankar, 
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frågor och funderingar hos läsaren. Därför blir detta arbetes andra frågeställning svår att 

besvara, eftersom svaret antagligen skulle beröra otaliga samhällsfrågor och bli enormt. Jag 

har ändå valt att låta frågeställningen vara kvar. Dock har jag valt att reducera svaret till att 

endast beröra idén om ”The American Dream” och de värderingar begreppet innefattar. Detta 

eftersom en så stor del av pjäsens innehåll riktar kritik mot dem.  
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Sammanfattning 

• Vad innebär begreppet eskapism? 

Jag har funnit att eskapism är en försvarsmekanism för att undvika obehagliga sanningar. Den 

kan yttra sig både mentalt och handlingsmässigt.  
• I vilka olika former förekommer eskapism i Edward Albees Who’s Afraid of 

Virginia Woolf? 

Jag har funnit att dramats tema, eskapism, förekommer i två former. Den första yttrar sig 

mentalt, exempelvis genom skapandet av en illusion. Den andra formen är handlingsmässig, 

exempelvis drickande av alkohol och häftiga, men innehållslösa samtal. 

• Vilka verkliga orsaker ligger till grund för pjäsens inslag av eskapism? 

Dramat riktar genom karaktärerna kritik mot ”The American Dream”, som utgörs av diverse 

värderingar. Författaren menar att mänskliga värderingar åsidosatts för vetenskapligt 

tänkande; att värderingarna skapat konflikt mellan personliga behov och samhällets 

förväntningar. 

• Vilka fiktiva orsaker ligger till grund för respektive fall – hur har de uppkommit 

samt hur har de utvecklats? 

Jag har under arbetet funnit belägg för fiktiva orsaker för karaktärernas inslag av eskapism. 

George är direkt ansvarig för båda sina föräldrars död. Hans behov av att bearbeta sina 

känslor inför detta kvästes tidigt av Marthas far. Martha föddes istället för den son och 

arvinge hennes far hoppats på. Hon har inte heller lyckats gifta sig med en make som kan 

överta rollen som arvinge. Martha kan inte heller få ett barn tillsammans med sin make. 

Honey är en försiktig, konflikträdd kvinna. Hon har ingått äktenskap främst eftersom hon 

trodde sig vara gravid. Hon har också smala höfter och är följaktligen rädd för att bli skadad 

vid en förlossning. Nick har ingått äktenskap eftersom kvinnan trodde sig vara gravid samt på 

grund av samhällets förväntningar. 

• Hur yttrar sig karaktärernas eskapism? 

Jag har också funnit att karaktärernas eskapism har yttrat sig på olika sätt dem emellan. 

Georges oförmåga att bearbeta sitt förflutna har fått honom att leva ett försiktigt liv. Hans fru 

menar att han i deras förhållande söker bestraffning av henne, för sina föräldrars död. Martha 

har skapat en illusion av ett eget barn, och närt denna illusion i 21 år. Hon dricker också stora 

mängder alkohol. Honey dricker alkohol, främst konjak, för att undvika verkligheten. Hon 

svarar undvikande och gömmer sin osäkerhet bakom ett anlagt yttre av falska skratt och 

fnissande. För att undvika uppriktig kommunikation med maken har hon också utfört ett 
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flertal aborter utan dennes vetskap. Nick försöker tydligt undvika att tala om andras 

angelägenheter. Detta för att slippa se verklighetens problem. Han har också skapat sig en 

karriär inom biologi, där han ser mot framtiden snarare än mot samtiden. 

• Vilka följder får karaktärernas eskapism? 

Följderna av karaktärernas eskapism är att deras ovilja att ta itu med verkliga faktum har 

medfört en bristande kommunikation i deras respektive förhållande. 

 

Uppsatsens resultat överrensstämmer väl med den tidigare forskning som använts, men 

utvecklar ofta de teorier (angående eskapism) som presenterats där.    
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