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1. Inledning 

1927 gav Virginia Woolf ut sin fjärde roman To the Lighthouse.1 Woolf var modernist och 

hennes nydanande romaner blev inskrivna i litteraturhistorien bland annat eftersom hon var en 

av de första som kom att använda sig av tekniken stream of consciousness (medvetandeström) 

precis som bland annat James Joyce och Marcel Proust. I To the Lighthouse använder sig 

Woolf av denna berättarteknik då romanen är berättad som en inre monolog. 

 I Nationalencyklopedin står det om hur Woolf i To the Lighthouse förmedlar 

”konstens sanna funktion”, vilket ger associationer till mitt intresse i romanen då jag är 

intresserad av att undersöka hur vägen till konsten eller det vetenskapliga arbetet 

(kreativiteten) påverkar karaktärernas utveckling. Några av Woolfs feministiska essäer nämns 

i samma artikel och i dessa essäer går det att finna hennes syn på ”kvinnans ställning i ett 

mansdominerat samhälle och på den kvinnliga kreativitetens villkor, samtidigt som hon 

utvecklade sin dröm om androgyniteten”.2 Några av dessa begrepp återfinns i denna uppsats 

då dess syfte är att visa hur karaktärernas kreativitet påverkar sökandet efter könsidentitet 

samt visa på en koppling mellan vägen till balans mellan könen och karaktärernas kreativitet. 

Det finns vissa förutsättningar för att karaktärernas kreativitet ska vara möjlig, en sådan är att 

de är tvungna att frigöra sig ifrån de föreskrivna könsrollerna för att lyckas. Vägen till 

kreativitetens ändamål och karaktärernas frigörelse analyseras därmed. Den syn som finns i 

romanen på de olika könen tillsammans med åsikter om konst och kreativt uttryck behandlas. 

Syftet är även att påvisa androgynitetens betydelse för det kreativa uttrycket. Den 

androgynitet som uppsatsen behandlar är ingen fysisk androgynitet utan en konceptionell 

androgynitet. Det handlar alltså aldrig om att någon karaktär rent fysiskt förenar två kön utan 

det är mer en idémässig androgynitet som utformas hos vissa av karaktärerna, och som 

kännetecknas av en mer balanserad kombination av både kvinnliga och manliga egenskaper 

hos den enskilde personen. I min användning av termen, betecknar ”androgyn” karaktärer 

som lever med det kvinnliga och manliga i sig i symbios. Ända till slutet av romanen kämpar 

Lily Briscoe med att finna en balans mellan de manliga och kvinnliga egenskaperna, från 

början finns de alltså inte tillsammans i henne då det råder obalans. Lily strävar efter att nå en 

balans mellan de olika könsidentiteterna. 

                                                 
1 Virginia Woolf, To the Lighthouse, Oxford, 2006. Hänvisningar till To the Lighthouse anges hädanefter med 
sidnummer inom parentes. 
2 “Virginia Woolf”, Nationalencykopledin, http://ne.se/lang/virginia-woolf, ( 2009-11-16). 
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I romanen arbetar och fördriver vissa av karaktärerna sin tid genom att vara 

kreativa. Några är konstnärer medan andra är vetenskapsmän. Karaktärernas tankar kretsar 

ofta kring hur de ska finna en lösning på de problem som finns i de arbeten som de har åtagit 

sig. Till exempel så funderar Lily Briscoe på hur hon ska göra för att finna balans i sin tavla 

medan Mr Ramsay försöker att hitta en lösning på hur han ska kunna ta sig framåt i sitt arbete.  

Karaktärerna har åsikter om varandras arbete och de värdesätter konst/vetenskap 

olika. Ibland diskuterar karaktärerna varandras arbete och en del får ta emot kritik. Jag är 

intresserad av att bland annat analysera hur de olika värderingarna påverkar karaktärernas 

kreativitet, och jag vill utföra en sådan undersökning med hjälp av att analysera ur ett 

genusperspektiv. Genom att använda detta perspektiv kan slutsatser dras kring exempelvis 

huruvida Lily får utstå kritik för att hon inte följer den kvinnliga normen (hon är ogift och 

barnlös) eller om det endast beror på det faktum att hon är kvinna. Valet av genusperspektiv 

beror på att romanen tar upp karaktärernas syn på vem som är den ideala kvinnan/mannen. 

Uppsatsen behandlar såväl det manliga som kvinnliga perspektivet. Det finns även olika 

åsikter kring vilka som ska eller inte ska ägna sig åt konst/vetenskap och vilka som hellre bör 

sträva efter att bli den ideala mannen/kvinnan. Med hjälp av genusperspektiv kommer jag att 

demonstrera vilka skillnader som finns i hur männen värderar kvinnornas kreativitet, och 

vilka effekter kritiken får, och tvärtom. Jag vill använda genusperspektivet på individnivå för 

att kunna analysera hur könsidentiteten ser ut i romanen eftersom det när vissa av 

karaktärerna är kreativa pågår en annan process hos dem. De försöker till exempel finna 

meningen med livet, hitta sin identitet eller försöka skapa någon slags balans i sig själva. Jag 

menar att ett genusperspektiv även skulle kunna ge klarhet i hur karaktärernas åsikter 

beträffande varandras arbete/konst påverkar sökandet efter identitet som pågår då de är 

kreativt aktiva.  

 Utan genusperspektivet skulle analysen inte bli lika nyanserad och hur genus 

påverkar kreativiteten bidrar med poänger i slutsatsen som inte hade funnits utan 

genusperspektivet. 

 Det finns många intressanta vetenskapliga verk som behandlar genus och inte 

minst feminism i Woolfs romaner. Likaså när det gäller konsten i romanen, den litteratur som 

finns skriven diskuterar gärna bildmotivet (till exempel Mrs Ramsay och hennes förhållande 

till sonen, Mrs Ramsay som modersgestalt och så vidare). En kombination av genus och 

kreativitet begränsar dock tillgången till litteratur eftersom mycket av litteraturen lägger vikt 

vid konsten och behandlar inte i lika hög grad vägen dit. Ett exempel på ett verk som arbetar 

3 



 

med såväl kreativiteten som könsrollerna i To the Lighthouse är Nicole Ward Jouves bok 

Female Genesis. Creativity, Self and Gender.3

 I Ward Jouves bok diskuteras Mrs Ramsay som modergestalt precis som i andra 

verk. Skillnaden är dock att Ward Jouve sätter Mrs Ramsay i relation till Lily och en sådan 

vinkling kan bidra till min undersökning. Hon skriver i sin inledning om hur analyser av 

kvinnlig kreativitet ofta sätts i relation till moderskapet. Modern är den som skyddar barnet 

och det är därför som barnet inte kan skapa. Det är först när kvinnan gör sig fri från sin egen 

moder som hon kan vara kreativ och skapa.4 Jag kommer att dela Ward Jouves syn på 

kreativiteten till viss del då jag analyserar To the Lighthouse och analyserar Lilys förhållande 

till Mrs Ramsay och om hon kan ses som en moder som Lily måste frigöra sig ifrån. 

 Ward Jouve skriver även om androgyniteten och om Woolfs idéer kring denna: 

 
 to Virginia Woolf´s notion that the true, the full creator is both 
male and female, needs to achieve a lyrical state of balance – to 
Jung´s ascription of an inner anima figure to men, an animus figure 
to women: it is in finding a relation to the inner other, the inner 
figure of the other sex, that each sex achieves integration.5

 

I analysdelen kommer jag att undersöka huruvida Lilys sökande efter balans mellan de olika 

könsidentiteterna påverkar målningens färdigställande. 

 Jag har även haft nytta av Mona Sandqvists artikel ”Att säga det osägbara: om 

tystnadens poetik i To the Lighthouse”.6 Artikeln fokuserar inte på genusfrågor men det finns 

slutsatser i den som påminner om de slutsatser jag har kunnat dra med hjälp av ett 

genusperspektiv. 

 Uppsatsen inleds med ett avsnitt som definierar uppsatsens användning av ordet 

kreativitet. Senare följer den del där såväl karaktärernas kreativa aktivitet presenteras som 

vilka åsikter de har gällande konst. Även avgränsningar och analysfokus behandlas i denna 

del. Därefter presenteras det budskap som går att märka redan från romanens början. En 

analys av vägen till balans mellan könen följer sedan. I den sista delen finns Mr Ramsays 

perspektiv på konst och kreativitet och även vad som räknas till det manliga respektive 

kvinnliga, i avsnittet därefter analyseras såväl Mr Ramsay som övriga karaktärers 

bekräftelsebehov. Karaktärernas syn på den ideala kvinnan/mannen uttrycks i samband med 

                                                 
3 Nicole Ward Jouve, Female Genesis. Creativity, self and gender, Oxford, 1998. 
4 Ibid, s. 3. 
5 Ibid, s. 3. 
6 Mona Sandqvist, ”Att säga det osägbara: om tystnadens poetik i Virginia Woolfs To the Lighthouse”, Tidsskrift 
för litteraturvetenskap, 1991:4, ss. 36-55. 
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konst och kreativitet i det näst sista avsnittet. Den uppnådda balansen mellan könen och i Lily 

presenteras i det sista och avslutande avsnittet. 

 

2. Kreativiteten 

2.1 Definition av kreativitet 

Ordet ”kreativitet” har sitt ursprung i latinets ”creare” som betyder skapa eller frambringa. I 

Nationalencyklopedin beskrivs ordet närmre: ”Kreativitet förbinds vanligen med värdefulla 

produkter på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält. Man kan emellertid också ge 

termen en mer allmän tolkning som syftar på individens sätt att uppleva sig själv och 

omvärlden”.7 I samma artikel beskrivs även hur problemen inom de områden som utövaren är 

kreativt aktiv i ofta blir problem som blir en del av det egna jaget. I romanen går det att se hur 

detta beskrivs hos karaktären Lily Briscoe. Till exempel så finns det något som hela tiden 

glider undan i hennes tavla och samma sak händer hos Lily. Problemet i tavlan som hon inte 

kan gripa tag i finns även hos henne själv (s. 158). Lilys problem är ofta kopplade till tavlan 

precis som tavlans problem har en koppling till Lily. 

 Uttrycket ”kreativitet” används i uppsatsen inte bara för de konstnärliga 

karaktärerna. Vetenskapliga aktiviteter omfattas också av detta begrepp. Till exempel så 

funderar Mr Ramsay på vissa problem då han ska försöka färdigställa sin avhandling. Jag ser 

på en sådan process som kreativ aktivitet då karaktären söker svar på problem som finns både 

i arbetet och i honom själv under den kreativa processen. 

2.2 Karaktärernas kreativa aktivitet 

Här följer några exempel på kreativ aktivitet hos karaktärerna: Mr Ramsay är vetenskapsman 

och sysslar bland annat med att fundera på om han någonsin ska nå fram till bokstaven R i sitt 

arbete med vad som verkar vara ett filosofilexikon. Charles Tansley är även han 

vetenskapsman och elev till Mr Ramsay. Augustus Carmichael sysselsätter sig med sin poesi 

medan Lily Briscoe målar på sin tavla och så vidare. 

 Lilys konst kritiseras av såväl manliga som kvinnliga karaktärer. Till exempel så 

menar Mrs Ramsay att konsten inte kan fylla en kvinnas liv, äktenskap och familj är enligt 

henne de faktorer som kan göra ett liv lyckligt. 

                                                 
7 ”Kreativitet”, Nationalencyklopedin, http://ne.se/lang/kreativitet, (2009-11-16). 
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  När Mrs Ramsay och Charles Tansley är ute på promenad har hon svårt att 

uppfatta vad han talar om, annat än enskilda ord som avhandling, professur och så vidare. 

Hon påstår att Mr Tansley är en tråkmåns och viktigpetter, han roar inte henne med sin 

akademiska jargong (s. 14). Lite senare på promenaden ser de konstnärer som står och målar 

av utsikten, en kreativ aktivitet som Mrs Ramsay uppskattar. Hon fantiserar även om att 

hennes son James ska bli en stor konstnär, medan Mr Ramsay å andra sidan menar att James 

en dag måste börja arbeta på sin avhandling: ”James will have to write his dissertation one of 

these days” (s. 29). Mrs Ramsay representerar till viss del det konstnärliga, hon är intresserad 

av det konstnärliga men anser inte att en ensam kvinna som Lily ska ägna sig åt enbart 

konsten. Kvinnornas uppgift är i första hand att ta hand om familjen och barnen, vilket hon 

försöker förmedla till Lily. Hennes åsikter beträffande konst i relation till kvinnorollen är 

relevanta för undersökningen av kreativiteten och könsrollerna i romanen. Mrs Ramsay ägnar 

stora delar av sin tid åt barnen och att ta hand om sina gäster. Hon representerar den ideala 

kvinnorollen och förespråkar även denna. Hennes make representerar det vetenskapliga i 

romanen tillsammans med en del övriga manliga karaktärer. 

Könsrollerna ser ofta ut som sådana att männen sysslar med det akademiska 

medan kvinnorna lutar mer åt det konstnärliga hållet. Den enda som inte följer detta mönster 

är Augustus Carmichael. Han ägnar sig åt poesi istället för akademiska aktiviteter. På grund 

av denna avvikelse blir Augustus en viktig karaktär utifrån mitt analysperspektiv, och jag 

kommer att diskutera honom i samband med min analys av androgynitetens betydelse för 

kreativiteten.  

Den karaktär som får en central plats i uppsatsen är målarinnan Lily Briscoe. 

Anledningen till att hon får ta en stor plats i uppsatsen beror bland annat på att de andra 

karaktärerna ofta tycker till kring hennes tavla. Hon är även betydelsefull då hon är en av dem 

som lyckas fullborda kreativiteten vilket hos henne är kopplat till androgynitet och balans 

mellan de könsidentiteter som finns i romanen. 

 De övriga karaktärer som behandlas är just de karaktärer som har åsikter kring 

Lilys konst och påverkar hennes kreativitet. Även karaktärer som har allmänna åsikter kring 

kreativitet och konst kommer att behandlas. Mrs Ramsay och Mr Ramsay har båda åsikter 

som berör Lilys konst. De representerar även det manliga perspektivet respektive det 

kvinnliga perspektivet i romanen och genom att analysera deras syn på kreativiteten kan 

intressanta slutsatser dras om könsidentiteter i kontrast till kreativiteten hos såväl Lily Briscoe 

som övriga karaktärer. 
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 Andra karaktärer som har varit av intresse för min analys är bland annat William 

Bankes, en ensam akademiker som inte ser ner på vare sig Lilys konst eller kreativitet. 

Däremot har William åsikter kring Mr Ramsays arbete och det finns en intressant passage i 

romanen där Lily och William diskuterar Mr Ramsays arbete och huruvida detta påverkar 

hans identitet. Det finns även intressanta aspekter på könsroller i denna passage (s. 21ff). 

 De ovannämnda är de som tar störst plats i uppsatsen då de står i direkt relation 

till antingen kreativitet eller synen på könen, i vissa fall bägge delar. 

2.3 Women can’t paint, women can’t write 

Mr Tansley representerar den traditionella synen på kvinnan och hans uttalande om att 

kvinnor varken kan måla eller skriva genomsyrar romanens första två delar, då kriget är över 

och balansen är uppnådd är Mr Tansleys uttalande inte längre lika påtagligt. Tidigt i boken 

uppdagas synen på kvinnors kreativitet, och det är mot denna syn som Lily kämpar. Hennes 

kamp för att finna balans mellan manligt och kvinnligt innebär också en kamp mot Tansleys 

uttalande för att bevisa att han har fel. 

 Vid den stora middagen då stora delar av sällskapet befinner sig runt bordet så 

avslöjas en del av Mr Tansleys tankar kring kvinnor: 

 
They never got anything worth having from one year’s end to 
another. They did nothing but talk, talk, talk, eat, eat, eat. It was 
the women’s fault. Women made civilization impossible with all 
their ’charm’, all their silliness. (s. 70) 
 

Tansley anser att kvinnorna inte tillför något av värde då de talar. Han tycker att de ägnar sig åt 

larv och det har bidragit till att kvinnorna enligt honom har förstört civilisationen. 

 Lily tvivlar på sin förmåga som konstnär vilket hon ger uttryck för i romanen 

”And it would never be seen; never be hung even, and there was Mr Tansley whispering in 

her ear, ’Women can’t paint, women can’t write… ‘” (s. 42). Tansleys uttalande kommer att 

eka hos Lily till dess då tavlan är färdig. I slutet av romanen återupprepas Tansleys uttalande 

om att kvinnor varken kan måla eller skriva men då glömmer Lily för en stund bort varifrån 

uttalandet kommer. Att hon glömmer bort vem som är avsändaren till detta påstående tyder på 

att Lily har tänkt på uttalandet eller hört uttalandet så ofta att det till sist har blivit något som, 

utan att hon tänker på det, alltid finns med henne. Ward Jouve för en diskussion i sin bok 

kring detta uttalande: ”Those phrases had changed meaning over time, of course: how gender 
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codes have mutated through the ages, how subtle those historical shifts are”.8 Efter kriget är 

Tansleys uttalande inte längre lika påtagligt. Synen på kvinnan har förändrats, den ideala 

kvinnan (Mrs Ramsay) är död och det är dags för Lily att få kliva fram. 

 Uttalandet utgör i romanen ett dolt budskap som påverkar klimatet kring Lily 

och hennes konst, läsaren märker av detta budskap relativt tidigt i romanen. 

 Det är dock en lång process för Lily innan tavlan blir färdig och hon finner en 

lösning på det problem som finns kring balansen mellan könen.  

2.4 Balansen mellan könen 

Karaktärerna i romanen drivs framåt genom att undra över sin identitet och livets mening. Lily 

Briscoe är den karaktär som kämpar mest med att finna sin identitet, en process som pågår 

tillsammans med kreativiteten och försöket att fullborda tavlan. De första raderna i den sista 

delen av romanen lyder ”What does it mean then, what can it all mean? Lily Briscoe asked 

herself” (s. 121). Samtidigt som hon funderar över livets mening målar hon på sin tavla. Randi 

Koppen skriver i sin artikel om kopplingen mellan det estetiska och livet ”the life-art relationship 

in this novel tend[s] to focus on perceived relations of equivalence between emotional 

experience and aesthetic (con)figuration, between ’life’ on the one hand, and shape, trope, 

structure on the other”.9  Koppen refererar till Roger Frys undersökning som visar att konsten i 

romanen inte vill imitera en form utan snarare skapa en form, inte heller imitera livet utan finna 

något som är likvärdigt med livet. Koppen skriver lite senare i sin artikel om hur det den fysiska 

aktiviteten, till exempel målning, startar en kreativ process: ”[the] physical process is set in 

motion in the body, which coincides with artistic activity and releases a creative and anamnesic 

process”.10 Koppen menar att kreativiteten är en terapeutisk aktivitet och att kroppen får uppleva 

en slags meditation under denna aktivitet. Påståendet stämmer överens med det avsnitt i romanen 

då Lily upplever något som skulle kunna kallas ett medialt tillstånd.  

 
Certainly she was losing consciousness of outer things. And as she 
lost consciousness of outer things, and her name and her 
personality and her appearance, and whether Mr Carmichael was 
there or not, her mind kept throwing up from its depths, scenes, 
and names, and sayings, and memories and ideas, like a fountain 
spurting over that glaring, hideously difficult white space, while 
she modelled it with greens and blues. (s. 132) 
 

                                                 
8 Ward Jouve, s. 130. 
9 Randi Koppen, ” Embodied Form: Art and Life in Virginia Woolf's To the Lighthouse”, New Literary History, 
Charlottesville, årg. 32, 2001:2, s. 375. 
10 Ibid, s. 383.  

8 



 

Vid dessa tillstånd försöker Lily måla på sin tavla; hon får ofta små uppenbarelser vid sådana 

tillfällen. Då hon glömmer bort sin personlighet försvinner även medvetenheten om 

könsidentiteten. Det problem som Lily har beträffande balansen mellan könen är inte lika 

påtagligt här och när könsidentitet och därmed balansproblemet försvinner för en stund så kan 

hon måla på sin tavla. 

 Mr Ramsay hamnar i ett liknande tillstånd då han tänker på sitt arbete: ”even his 

own name was forgotten by him, he kept even in that desolation a vigilance which spared no 

phantom and luxuriated in no vision” (s. 38). Lily Briscoe och Mr Ramsay upplever båda ett 

tillstånd då identiteten försvinner, men de finner inte någon lösning på sina problem genom att 

deras identitet försvinner.  

Det går att se hur Lily i romanen har svårt att förlika sig med den föreskrivna 

kvinnliga könsrollen. Ett exempel är när hon hyser en viss avund gentemot det manliga könet. 

Hon visar det bland annat när hon vid en middag ber om att få följa med Paul Rayley då han ska 

leta efter en brosch som Minta har tappat på stranden. Lily vill utföra samma handling som Paul, 

för att kunna bli som Paul; hon vill göra en manlig gest för att gynna en kvinna. Mona Sandqvist 

drar i sin artikel samma slutsats beträffande Lilys manliga gest.11 Tidigare i romanen har Lily 

inte visat något intresse för Paul och hon nämner honom endast ett fåtal gånger. Av den 

anledningen är det mindre troligt att hon önskar följa med Paul på grund av ett romantiskt 

intresse. Istället vill hon följa med för att finna någon slags gemenskap med Paul som är man. 

 I romanens första del (”The Window”) blir läsaren varse Lilys kärlek till det liv 

som makarna Ramsay lever. Det är först i den sista delen då hon har upptäckt både det manliga 

och kvinnliga i sig själv som hon kan måla färdigt tavlan. Hon kan alltså vara produktiv i de 

mediala tillstånden då hennes könsidentitet inte är påtaglig men hennes problem med obalansen 

går inte att lösa genom att medvetenheten om könsidentiteten försvinner. Problemet med den 

obalans som råder tycks vara ett problem som avspeglas i hennes målning och så länge 

problemet finns så kan inte tavlan bli färdig. Hon tvingas att lösa problemet med balansen mellan 

könen för att kunna lösa tavlans problem. När Lily har funnit balansen så har hon även funnit sin 

identitet och bestämt sig för att fortsätta leva ensam och inte försätta sig i en ideal kvinnoroll 

(den som Mrs Ramsay representerar). Therese L. Crater skriver om den kvinnoroll som Lily 

representerar i romanen: 

 
Lily Briscoe is the first of Woolf’s characters to escape the 
totalizing image of Woman, represented in the novel as Mrs. 

                                                 
11 Sandqvist, s. 41. 
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Ramsay, and the silencing presence of the Law-of-the-Father, 
appearing as Mr. Ramsay, and to find a way to represent a reality 
of women’s lives which is different from the figure of Woman 12

 

Vissa av de partier i romanen då Lily är kreativ kan dock tolkas som att Lily måste 

frångå sin könsidentitet, dock inte helt och hållet. Jag tänker då på den entydiga könsidentiteten. 

Då hon förstått att det är föreningen av de båda könen och avskaffandet av det entydiga könet 

som möjliggör en balans mellan könen så blir tavlan klar. 

 Lily är sammanlänkad med sin målning sedan första gången hon påträffas i 

romanen, det är redan här som Mrs Ramsay påstår att det inte går att ta Lilys konst på allvar: 

”she would never marry; one could not take her painting very seriously; but she was an 

independent little creature” (s. 17f). Eftersom Lily är ogift så tar inte Mrs Ramsay hennes 

målning seriöst. Det finns likheter mellan Mrs Ramsays åsikter kring ogifta kvinnors kreativitet 

och den underton i romanen som Tansley bidrar till med sitt uttalande om att kvinnor är 

oförmögna att skriva och måla. Visserligen nämns inte familjeliv i samband med Tansleys 

uttalande men både Mrs Ramsay och Tansley är överens om att kvinnor inte kan måla, speciellt 

inte då de är ogifta menar Mrs Ramsay. Lily frångår normen som den ideala kvinnan och detta 

har såväl Tansley som Mrs Ramsay svårt att acceptera. 

Vad som ligger bakom Mrs Ramsays åsikter angående idén att kvinnan ska vara en 

del av ett äktenskap och gärna ha familj förklarar John R. Maze: ”It seems the things Mrs. 

Ramsay treats as eternal verities – the absolute values of charity, domesticity, marriage, and 

childbearing – may be merely ephemeral expedients to hide the fact of death and the 

pointlessness in life.”13 I To the Lighthouse går det dock inte att utläsa att Lily skulle ha någon 

liknande rädsla för meningslöshet i livet som Mrs Ramsay har. Det närmsta Lily kommer att 

vidröra meningslösheten med livet är då hon funderar över livets mening, vilket hon gör då hon 

är kreativ. Anledningen till att Lily inte anser att hennes liv är meningslöst utan äktenskap och 

familj beror på att hon har hittat sin mening med livet genom sin kreativitet och i sin konst.  

John R. Maze jämför Lilys skapande med hur en mor skapar ett barn: ”For Lily 

painting, and for Woolf writing, are attempts to demonstrate they are complete and capable, 

because they can create from the material of the world new objects – as a mother creates a 

child.”14 Enligt Maze argument borde alltså Lily och Mrs Ramsay uppleva samma sak, fast på 

                                                 
12 Theresa L. Crater, ”Lily Briscoe's Vision: The Articulation of Silence”, Rocky Mountain Review of Language 
and Literature, årg. 50, 1996:2,  s. 122. 
13 John R. Maze, Virginia Woolf: feminism, creativity and the unconscious, London, 1997, s. 91. 
14 Ibid, s. 87. 
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olika sätt. Mrs Ramsay finner sin mening genom familjen och barnen medan Lily upplever 

samma sak genom sin konst. 

 I Mr Ramsays närhet har Lily svårt för att måla: ”But with Mr Ramsay bearing 

down on her, she could do nothing. Every time he approached – he was walking up and down the 

terrace – ruin approached, chaos approached. She could not paint.” (s. 123) Lite senare i 

romanen beskrivs Mr Ramsays krav på Lily då han söker hennes sympati och medlidande. Så 

länge Mr Ramsay söker sin sympati hos Lily så kan hon inte vara kreativ. Detta kan kopplas ihop 

med den ideala kvinnorollen, Mrs Ramsay som företräder denna roll är den i romanen som ger 

sympati åt dem som söker den. Lily vill inte försätta sig i denna roll och det är av den 

anledningen som hon inte ger någon sympati åt Mr Ramsay. Det går även att se problematiken 

beträffande balansen mellan könen i citatet ovan, Lily har ännu inte funnit balansen då hon inte 

tycks ha fått grepp om Mr Ramsay. Hon förstår honom inte och kan inte ge honom det som han 

kräver. Balansproblemet är fortfarande påtagligt då Mr Ramsay sitter i båten på väg mot fyren: 

”The disproportion there seemed to upset some harmony in her own mind. She felt an obscure 

distress. It was confirmed when she turned to her picture” (s. 158). De felaktiga proportionerna 

och obalansen finns fortfarande kvar i såväl Lily som tavlan. Det är samtidigt som Mr Ramsay 

kommer fram till fyren som Lily förstår att problemet går att lösa: ”The problem might be solved 

after all” (s. 164). 

 Nicole Ward Jouve poängterar romanens påtaglighet av sökandet efter balans: 

”And yet, with all its woman-centredness, the book seeks for balance between the sexes. It 

carefully distributes text between male and female characters, imaginatively enters both male 

and female consciousness”.15 Vägen till balans mellan könen går att utläsa i romanen genom 

såväl det manliga som kvinnliga perspektivet.  

 Det är efter kriget som Lilys tavla blir färdig då Mrs Ramsay och den ideala 

kvinnorollen är död och borta. Det är därför som Lily efter Mrs Ramsays död har lättare för att 

hitta balansen mellan könen. Kvinnorollen behöver inte längre se ut som den som Mrs Ramsay 

förespråkade, den kvinnoroll som Lily företräder är mer acceptabel efter kriget. Att kvinnor inte 

kan skriva eller måla skulle kunna ses som någon form av norm som rådde före kriget men att 

den normen efter kriget har försvunnit. Ward Jouve skriver att Mrs Ramsays död krävdes för att 

Lily överhuvudtaget skulle kunna vara kreativ och få sin tavla färdig.16

 

                                                 
15 Ward Jouve, s. 122. 
16 Ibid, s. 134. 
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3. Den uppnådda balansen 

3.1 Mr Ramsay 

Mr Ramsays kvinnosyn kan vara värd att nämna då det genom honom blir tydligt vad som 

räknas som manligt respektive kvinnligt. I romanen är det han som står för det manliga 

perspektivet precis som Mrs Ramsay står för det kvinnliga perspektivet.  Han är 

vetenskapsman (närmre bestämt metafysiker) och har åsikter kring vad kvinnorna i romanen 

(hans dotter, Mrs Ramsay och Lily) är förmögna att göra. När Mr Ramsay sitter i båten på väg 

ut mot fyren så tänker han:  

 
He thought, women are always like that; the vagueness of their 
minds is hopeless; it was a thing he had never been able to 
understand; but so it was. It had been so with her – his wife. They 
could not keep anything clearly fixed in their minds. But he had 
been wrong to be angry with her; moreover, did he not rather like 
this vagueness in women? (s. 138) 
 

Mr Ramsay uppskattar denna ”vaghet” hos kvinnor för att han själv på så vis ter sig mer 

intellektuell i deras omgivning och därmed står högre i hierarkin än kvinnorna, att han faktiskt 

uppskattar detta hos kvinnorna blir han dock inte varse om förrän i slutet av romanen. 

Tidigare i romanen då Mr Ramsay och Mrs Ramsay talar om vädret så får vi följa 

Mr Ramsays tankar: ”The extraordinary irrationality of her remark, the folly of women’s minds 

enraged him. He had ridden trough the valley of death, been shattered and shivered; and now 

she flew in the face of facts, made his children hope what was utterly out of the question, in 

effect, told lies.” (s. 29) Här citerar Mr Ramsay diktaren Alfred Tennysons dikt ”The Charge of 

the Light Brigade”, Tennysons dikt handlar om krig, kanoner och soldater. Att Mr Ramsay 

citerar Tennyson visar att han menar att de våndor som männen får gå igenom (till exempel i 

krig) är så mycket hårdare än de som kvinnorna går igenom. Därför tycker han att Mrs Ramsay 

bör ta det i beaktande då hon ifrågasätter honom.  

 Även Mr Ramsays syn på konsten får komma till tals i romanen, han påstår att 

”the arts are merely a decoration imposed on the top of human life; they do not express it” (s. 

38). Mr Ramsay syn på konsten rent generellt är dock att den faktiskt ska återspegla 

verkligheten, vilket den i allmänhet inte gör enligt honom. För Lily däremot så fungerar inte 

hennes konst som någon slags dekoration, hon är väl medveten om att hennes tavla inte 

kommer att hänga på någon vägg och hennes syfte har aldrig varit att den ska verka som 

dekoration. Å andra sidan speglar Lilys konst hennes problem kring könsidentitet. Konstens 
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betydelse är olika beroende på vilken karaktär man ser till. Mr Ramsays arbete är ägnat åt 

metafysiken, kort uttryckt är metafysiken en filosofi som ägnar sig åt exempelvis verklighetens 

egenskaper. Mr Ramsay anser att hans kreativa aktivitet och resultatet av denna återspeglar 

verkligheten mer än vad konsten gör. 

 Mr Ramsay värdesätter sin kreativitet och anser att det är av vikt att han finner en 

lösning på det metafysiska problem som han funderar över medan det för Lily är viktigt att 

hitta balansen i sig själv och i tavlan. De är båda kreativa men de går igenom olika processer 

och har olika problem, det är därmed inte förvånande att de ser på konsten på olika sätt. 

William Bankes har också åsikter om kvinnans förnuft men de skiljer sig från Mr 

Ramsays, han anser att Lily har ett sunt förnuft och det är därför som han föredrar Lily framför 

karaktären Minta Doyle vilken enligt William har vacker hy men inte så mycket annat. William 

och Lily bor i samma by och brukar tala med varandra på väg till och från makarna Ramsays. 

William är den enda vetenskapsmannen i romanen som visar viss förståelse för Lilys målning: 

”One could talk of painting then seriously to a man. Indeed, his friendship had been one of the 

pleasures of her life. She loved William Bankes.” (s. 145)  

 Vad gäller Mr Ramsays arbete så kämpar han med att komma fram till bokstaven R 

då han endast har nått till Q. Han kräver hela tiden bekräftelse på sin intelligens från sin 

omgivning, Mrs Ramsay ger honom ständigt det medlidande han ber om och talar om för honom 

att han är värd något och att det arbete han sysslar med är meningsfullt. 

3.2 Sökandet efter bekräftelse 

Det finns fler karaktärer i romanen än Mr Ramsay som söker bekräftelse på sin intelligens. Mr 

Tansleys behov av att få hävda sig och därigenom få bekräftelse blir tydligt mot slutet av den 

första delen av romanen. Vid middagen väntar Mr Tansley på att någon ska ge honom tillfälle 

att hävda sig, han blir irriterad när ingen frågar honom efter hans åsikt då de övriga 

karaktärerna konverserar. Lily ser behovet som Mr Tansley har men vill inte hjälpa honom in 

i konversationen:  

 
There is a code of behaviour she knew, whose seventh article (it 
may be) says that on occasions of this sort it behoves the woman, 
whatever her own occupation may be, to go to the help of the 
young man opposite so that he may expose and relieve the thigh 
bones, the ribs, of his vanity, of his urgent desire to assert himself 
(s. 74f) 
 

Citatet ovan förklarar varför Lily är ogift. Enligt henne är en kvinna tvungen att släppa allt 

hon sysslar med för att vara mannen behjälplig om han söker bekräftelse hos henne. Om Lily 
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hade varit gift så menar hon att hon ständigt hade blivit avbruten i sin kreativitet för att kunna 

behaga mannen. 

 Lena Kjersén Edman påpekar att Woolf redan i Mrs Dalloway, som kom ut två 

år innan (1925) To The Lighthouse, behandlar bekräftelsebehovet: ”Männen hade fått 

självförtroendet, tänkte hon, genom att definiera kvinnor som av naturen underlägsna 

människor, vars främsta uppgift var att blåsa upp männens självförtroende”.17

 Allt som oftast är det männen som söker kvinnornas bekräftelse. Tydligast blir 

det när det kommer till Mr Ramsay och Tansley. Männen söker bekräftelse för sin intelligens 

men det finns en kvinna som söker bekräftelse och det är Mrs Ramsay. Hennes 

bekräftelsebehov är dock inte av samma sort och inte av samma anledning. Mrs Ramsay söker 

bekräftelse för sin skönhet. Det är viktigt för Mrs Ramsay, som förespråkar den ideala 

kvinnorollen, att vara vacker och visa upp en prydlig fasad. Samtidigt söker hon bekräftelse 

för sin roll som mor och maka. Hon blir bekräftad av alla karaktärer utom en: Augustus. Mrs 

Ramsay beundrar honom för att han inte är förtjust i henne. Augustus uppför sig mot Mrs 

Ramsay precis som Lily uppför sig mot Mr Ramsay. Han är mer förtjust i Mrs Ramsays son 

Andrew (s. 79), vilket blir extra tydligt i den andra delen av romanen (”Time Passes”) då 

Andrew har dött och Augustus sörjer honom. Precis som Lily har både kvinnliga och manliga 

egenskaper så skulle Augustus kunna förklaras som en typ av spegelbild till Lily. Lily och 

Augustus är de enda karaktärerna som sysselsätter sig med konstnärlig kreativitet (målning 

och poesi), och de är ensamma om att inte avguda Mrs Ramsay och hennes skönhet. 

 Enligt Mrs Ramsay så blir hon omtyckt av dem som uppskattar hennes skönhet, då 

Augustus inte uppskattar denna tror hon att han inte tycker om henne ”after all, she had not 

generally any difficulty in making people like her” (s. 36). 

 Mrs Ramsay har en central plats då det gäller annat bekräftelsebehov än hennes 

eget, hon ger sin make den bekräftelse som han behöver för att känna sig säker på sin intelligens. 

Samma sak gäller då Mrs Ramsay och William är ute på promenad, hon stöttar och uppmuntrar 

de manliga karaktärerna trots att hon inte finner något intresse i deras arbete: ”still he went on 

talking, about settlements, and teaching, and working men, and helping our own class, and 

lectures, till she gathered that he had got back entire self-confidence” (s. 14). 

 De enda som inte söker bekräftelse ifrån sin omgivning är Lily och Augustus, de är 

även ensamma om att inte ge vare sig Mrs Ramsay eller Mr Ramsay någon bekräftelse. Lily blir 

tvärtom nedvärderad av Mr Tansley vilket gör att hon tvivlar på sin kapacitet men hon väntar 

                                                 
17 Lena Kjersén Edman, Systrar – 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid, Lund, 2001, s. 74. 
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aldrig på att någon ska ge henne bekräftelse. Hon vet om att många av karaktärerna inte 

uppskattar hennes konst men hon fortsätter ändå att vara kreativ. 

3.3 Den ideala kvinno- respektive mansrollen i kombination med 
kreativitet 

Lily beklagar sig över att hon är tvungen att sköta om sin fars hushåll och tankarna kring detta 

nämns i samma anda som hennes obetydlighet (s. 19). Det är när hon börjar måla som dessa 

funderingar precis som så många andra tankar, tränger sig på henne. Sysslor som att se efter sin 

fars hushåll är aktiviteter som hon inte vill ägna sig åt. Samtidigt är hon förälskad i den tillvaro 

(med barn och hus) som makarna Ramsays lever i, trots att hon inte vill ta sig an den roll som 

Mrs Ramsay företräder. Det är den roll i äktenskapet som Mr Ramsays har som hon avundas. 

Lily vill precis som Mr Ramsay ägna sig åt sitt intresse och arbete (i hennes fall: konsten) trots 

bland annat familj, äktenskap och hushåll (s. 19).  

Mrs Ramsay har åsikter kring vad ett äktenskap bidrar med: ”an unmarried woman 

has missed the best of life. The house seemed full of children sleeping and Mrs Ramsay listening 

of shaded lights and regular breathing” (s. 43). Lily menar dock att hon inte är gjord för rollen 

som ideal kvinna med hushåll, bara för att hon är ogift så känner hon sig för den sakens skull inte 

olycklig: ”there was her father; her home; even, had she dared to say it, her painting. […] she 

would urge her own exemption from the universal law; plead for it; she liked to be alone; she 

liked to be to herself; she was not made for that” (s. 43). Lily ser sig själv som ett undantag från 

det allmängiltiga, hennes målning gör henne lycklig och hon behöver inte gifta sig eftersom hon 

är tillfreds med att vara ensam. Hon avundas dock de som lyckats kombinera sin kreativitet 

tillsammans med äktenskap och familj, Mr Ramsay är en av dem som har lyckats med detta 

enligt Lily.  

Hon jämför Mr Ramsay och William som är utan familj och hustru. Rent 

vetenskapsmässigt så är William (enligt William själv) mer framgångsrik än Mr Ramsay men 

detta spelar mindre roll i Lilys ögon då William lever ensam. Williams intellekt och de 

framgångar som det har bringat honom är i Lilys ögon inte värt något då han inte lyckats 

kombinera det med exempelvis familjeliv. I detta avseende delar Lily Mrs Ramsays åsikter, men 

Mrs Ramsays åsikter om att familj och äktenskap är viktigt verkar endast gälla för kvinnan 

medan Lily menar att kvinnan inte ska behöva ge upp sin kreativitet och konst på grund av 

familjelivet och giftermålet, av den anledningen ser hon upp till Mr Ramsay. Lily ser på den 

manliga delen av ett äktenskap precis som Mrs Ramsay gör med den kvinnliga. Kombinationen 

med kreativitet och familjeliv värdesätter de båda. Mrs Ramsay menar dock att kvinnans roll 
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som konstnär blir acceptabel förstå då hon gift sig medan Lily menar att en lycklig man är den 

som kombinerat sin kreativitet med familjelivet. Mr Ramsay har inte gett upp sitt arbete (vilket 

en kvinna delvis är tvungen att göra för att kunna ta hand om familjen) och ändå lyckats med 

äktenskap och familj.   

Även William har en del åsikter kring huruvida Mr Ramsay är den ideala mannen 

eller inte. Han menar att Mr Ramsay en gång var en väldigt intellektuell man som gått ner sig 

genom familj och giftermål och att Mr Ramsays beroende av beröm är förnedrande (s. 22). Han 

ser ned på Mr Ramsay eftersom han anser att familjelivet har stoppat Mr Ramsay från att nå 

framgång, medan Lily tvärtom ser upp till Mr Ramsay för att han kombinerar familjelivet 

tillsammans med sin kreativitet och sitt arbete.  

 Om Lily skulle gifta sig skulle hon inte kunna vara konstnär, hennes kreativitet 

hade fått avbrytas för att bland annat ge bekräftelse åt mannen. Hon skulle dessutom vara 

tvungen att se efter hushåll och eventuella barn. Men om hon i ett äktenskap skulle ta sig an den 

roll som Mr Ramsay företräder så skulle en kombination mellan hennes kreativitet och familjeliv 

vara möjlig då den andra delen (mannen) får ta hand om hushåll. Så länge den ideala 

kvinnorollen och Mrs Ramsay lever så är det inte möjligt för Lily att gifta sig då hon inte skulle 

kunna fortsätta med konsten.   

 John R. Maze drar i sin bok paralleller mellan Woolf och Lily, och menar att Woolf 

i sin ungdom uppfattade sin mor och den viktorianska kvinnoroll som fanns då så som Mrs 

Ramsay porträtteras. Om denna biografiska jämförelse stämmer så kan följande citat igenkännas 

från Lilys kamp mot obalansen mellan könen: ”It was not just male chauvinism that was her 

enemy, it was the moralism on both sides of the sexual polarity.”18 Lily kämpar inte bara mot de 

manliga karaktärernas kvinnosyn utan även mot Mrs Ramsays kvinnosyn. 

3.4 Augustus och Lily – androgyna karaktärer? 

Lily är som sagt inte ensam om att ägna sig åt konst, Augustus är en gammal poet som sällan 

uppmärksammas av de övriga karaktärerna. Han nämns hastigt ett fåtal gånger i romanen. De 

gånger han nämns så handlar det om att han inte ger samma bekräftelse på Mrs Ramsays skönhet 

så som de övriga manliga karaktärerna gör. Augustus är förtjust i makarna Ramsays son Andrew 

och han ligger ofta i gräset någonstans i närheten av Lily med en bok och läser då bland annat 

Vergilius.  

Lily och Augustus har en del saker gemensamt, det är endast de två som med hjälp 

av sin kreativitet lyckas färdigställa något (romanen förtäljer till exempel inte hur det går med 
                                                 
18 John R. Maze, s. 118. 
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Mr Ramsays avhandling). Lilys tavla blir färdig och Augustus lyckas publicera en diktsamling 

som gör en ”unexpected success” (s. 110). Augustus fungerar som sagt som en spegel till Lily, 

de är båda lika vad gäller konsten och de har även svårigheter med att ge bekräftelse till de 

karaktärer som söker den. 

Sandqvist nämner även hon Augustus som en spegling av Lily: ”Det finns dock en 

man som speglar dessa känslor. Det är Augustus Carmichael.”19 Hon analyserar dock Augustus 

och Lilys relation genom att se till det individualpsykologiska och uppmärksammar 

karaktärernas känslor i högre grad än könsidentitet och könsroller. Det går dock att komma fram 

till samma slutsats genom att studera deras könsidentitet.  

 Lily gestaltas som en androgyn karaktär i några av de artiklar som behandlar To 

The Lighthouse. Sandqvist är en av dem som talar om Lily som androgyn karaktär då det enligt 

Sandqvist ryms såväl manligt som kvinnligt inuti Lily: ”en gestalt som förenar egenskaper hos 

dem båda. Något av en androgyn kvinnogestalt.”20 Det stämmer att Lily förenar Mr Ramsays 

och Mrs Ramsays egenskaper men detta lyckas hon med först i slutet av romanen.  

Att Lily har en viss förståelse för Mr Ramsay och det manliga könet uppdagas 

relativt tidigt i romanen. Hon menar att kontrasterna mellan den vetenskapliga värld som Mr 

Ramsay figurerar i och det liv som de lever på ön Skye är så olika varandra: 

 
Teaching and preaching is beyond human power, Lily suspected 
[…] Mrs Ramsay gave him what he asked too easily. Then the 
change must be so upsetting, Lily said. He comes in from his 
books and finds us all playing games and talking nonsense. 
Imagine what a change from the things he thinks about, she said. 
(s. 39) 
 

Vid det här tillfället i romanen är Lily i fullgång med att försöka hitta en balans och få färdigt sin 

tavla. Tavlan blir färdig och Lily hittar en balans genom att förena både Mrs Ramsays och Mr 

Ramsays egenskaper. Hon företräder därmed både det manliga och det kvinnliga och kan nu ses 

som en androgyn karaktär. Att hon även har det manliga i sig blir tydligt då Mr Ramsay sitter i 

båten på väg ut mot fyren ”She felt curiously divided, as if one part of her were drawn out there” 

(s. 129). Hon har funnit en slags förståelse för både det manliga och kvinnliga och när hon funnit 

den så vet hon hur hon ska kombinera dessa två så att det uppstår en balans dem emellan (både i 

sig själv och i tavlan). John R. Maze visar en liknande läsning av hur Lily i sin målning försöker 

                                                 
19 Sandqvist, s. 41. 
20 Ibid, s. 37. 
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finna en balans mellan de två könen: ”Lily's painting itself may be seen as imaging a balanced 

relation between the sexes”.21 Hennes estetiska vision speglar därmed hennes liv. 

  Augustus skiljer sig från de övriga manliga karaktärerna då han inte arbetar med 

det vetenskapliga. Han följer alltså inte det mönster som de övriga manliga karaktärerna i 

romanen följer. Augustus är den enda manliga karaktären som avviker från detta mönster; han är 

poet och tillhör den konstnärliga typen av karaktär (den som Lily representerar). Han har ett 

misslyckat äktenskap bakom sig och skulle kunna beskrivas som Mr Ramsays motsats. Han 

kommer väl överens med barnen och han berättar ofta sagor för dem; hans engagemang för 

barnen påminner om en kvinnas, närmre bestämt Mrs Ramsays. Barnen avskyr många av 

gästerna (till exempel William) men Augustus är omtyckt av barnen. Augustus sorg när Andrew 

dött ger associationer till en kvinnas känslor, i synnerhet som de känslor som männen visar sällan 

är i närheten av sorg. Mr Ramsays tankar är ibland tyngda men det gäller oftast hans arbete, 

fostran av barnen eller sökandet efter bekräftelse. Ledsamma känslor kring exempelvis Mrs 

Ramsays död påtalas dock aldrig.  

Det är svårt att upptäcka de sidor hos Augustus som kan ses som kvinnliga, 

främst eftersom hans yttre beskrivs väl jämfört med övriga karaktärer. Han är en gammal man 

med ett stort skägg som gulnat av opium. Augustus får inte ta särskilt mycket plats i romanen, 

och vid middagen där de flesta karaktärernas bekräftelsebehov blir som tydligast sitter 

Augustus och äter sin soppa med ett stort lugn. 

Augustus och Lily fungerar alltså som exempel på hur androgynitet, som en 

balans mellan könsidentiteterna, blir en viktig förutsättning för kreativitet i romanen. 

Skillnaden mellan Augustus och Lily är dock att ingen kritiserar Augustus poesi på det sätt 

som Lilys målning får utstå kritik eftersom han är man och konstnärlighet kopplas till 

manlighet i romanen.  

 Genom att utveckla en androgynitet lyckas Lily få färdigt sin tavla. Hon finner en 

balans mellan könsidentiteterna samtidigt som hon förenar Mr och Mrs Ramsay. I en uppsats av 

Christina Gullin-Skansjö påtalas kombinationen mellan kreativitet och androgynitet som 

Showalter har uppmärksammat: ”Även i det konstnärliga skapandet menar Showalter att Virginia 

Woolf ser androgynitet som en möjlighet att uppnå ett idealtillstånd.”22 Woolf fortsatte efter To 

The Lighthouse med att vidareutveckla androgyniteten i Orlando som kom ut året efter To The 

Lighthouse (1928). Även denna roman behandlar kreativiteten och vägen till konstens 

                                                 
21 John R. Maze, s. 97. 
22 Christina Gullin-Skansjö, ”Androgynitet – flykt eller förutsättning. Två perspektiv på Virginia Woolfs Ett eget 
rum och Orlando”, Efter Dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori, Lund, 1994, s. 77. 

18 



 

färdigställande. Precis som Lilys tavla blir färdig då hon uppnår androgynitet blir det litterära 

verk som huvudkaraktären i Orlando ägnat sig åt färdigt då denne/denna lyckats kombinera sitt 

manliga och kvinnliga jag. 

 Det är tack vare balansen mellan de båda sidorna, det manliga och det kvinnliga, 

som Lily lyckas med sin tavla. Tavlan har tidigare inte kunnat bli färdig då det inte har funnits 

någon balans mellan de olika könen. Innan Lilys androgynitet råder det osämja mellan 

könsidentiteterna, och så länge Lily inte får uttrycka dem är det inte heller möjligt för Lily att få 

sin tavla klar. Efter kriget finns det mer plats för den kvinnliga formen av kreativitet vilket 

tillsammans med bortgången av Mrs Ramsay och därmed synen på den ideala kvinnan gör det 

möjligt för Lily att måla färdigt sin tavla. Framför allt så behöver Lily inte längre definieras 

utifrån andra karaktärers idéer om könsroller då kriget och synen på den ideala kvinnorollen inte 

längre är lika tydlig. 

 

4. Sammanfattning 
Jag har genom användning av genusperspektiv vid analys av könsrollerna i kombination med 

kreativiteten i To the Lighthouse visat att genom androgynitet uppnås balans mellan de olika 

könsidentiteterna. Balansen leder till att Lily Briscoe färdigställer sin tavla, tidigare har inte 

detta varit möjligt på grund av den rådande obalans som funnit hos såväl Lily som hennes 

målning. Analysen av karaktärernas syn på vem som är den ideala mannen/kvinnan visar att 

Lily är ogift på grund av att hon annars inte hade kunnat ägna sig åt sin kreativitet då hon 

blivit tvungen att ägna sig åt exempelvis barnuppfostran. Då Mrs Ramsay har dött och synen 

på den ideala kvinnan (som gift med familj) är borta kan Lilys kreativitet ta större plats. 

Karaktärernas bekräftelsebehov är även de en anledning till att Lily är ogift. Ett giftermål 

skulle betyda att hon skulle bli tvungen att ständigt avbryta sin kreativa aktivitet för att ge den 

bekräftelse som en eventuell make söker. Utifrån genusperspektivet har Mr Ramsay (som 

representerar det manliga perspektivet) analyserats. Hans åsikter gällande konst tillsammans 

med hans syn på kvinnan har diskuterats i samband med Lilys kreativitet. Att de har olika 

åsikter gällande konst beror på att de ägnar sin kreativitet åt två olika problem. Charles 

Tansley bidrar med sitt uttalande om att kvinnor varken kan skriva eller måla till en underton i 

romanen gällande kvinnors kreativitet. Det är mot denna syn som Lily till stor del kämpar. 

Syftet med uppsatsen har delvis varit att påvisa androgynitetens betydelse för det kreativa 

uttrycket vilket jag demonstrerat genom att bland annat visa hur karaktärerna Lily och 

Augustus är ensamma i romanen om att färdigställa sin konst. 
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