
Ventilerad: 2010-12-17 Beteckning:   Sv4/14 
Betyg: G 
Handledare: Anna Williams 
Examinator: Ola Nordenfors 
  
 
 
 

  
 
 
 

Litteraturvetenskapliga institutionen 
 
 
 

Barnet i arbetslitteraturen 

En komparativ studie mellan Moa 

Martinsons Mor gifter sig och Susanna 

Alakoskis Svinalängorna 
 

 
Elin Björk 

 
 
 
 
 

Svenska 4 
 



UPPSALA UNIVERSITET  Uppsats, 15 hp 

Litteraturvetenskapliga institutionen  HT-10 

Elin Björk  elin.gustafsson.4448@student.uu.se 

   

2 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning s.3 

Mor gifter sig s.3 

Svinalängorna s.3 

1.1. Syfte  och frågeställning s.4 

1.2 .Bakgrund s.5  

1.3. Metod , teori och material s.6 

2. Avhandling s.7 

2.1. Barnet som berättare s.7 

2.2. Den missbrukande föräldern s.9 

2.3. Fattigdom och klassklyftor s.12 

2.4. Könskamp s.13 

2.5. Modern och barnet s.16 

2.6. Sexualitet s.17 

2.7. Barnets syn på Gud s.18 

3. Sammanfattning s.21 

Källor och litteratur s.24 



UPPSALA UNIVERSITET  Uppsats, 15 hp 

Litteraturvetenskapliga institutionen  HT-10 

Elin Björk  elin.gustafsson.4448@student.uu.se 

   

3 
 

 

1. Inledning  

Arbetarlitteraturen har under 1900-talet kommit att bli en av de stora litterära grenarna, 

mycket på grund av att den med sitt folkliga tilltal och vardagsrealistiska ämnen har kunnat nå 

ut till en stor läsekrets och medfört större möjligheter till identifikation. Detta har den kunnat 

göra först och främst på grund av att den på ett rättframt sätt porträtterar en epok av Sveriges 

historia som berört en stor del av befolkningen. Men vem är egentligen barnet i 

arbetarlitteraturen? Barnet har ofta stått i bakgrunden i litterära sammanhang, och så även i 

arbetarlitteraturen. Det har haft sin givna plats i periferin och de gånger det inte har det rör det 

sig i regel om litteratur med en manlig protagonist. Det är därför intressant att ställa sig frågor 

som vad barnet ser och hur barnet betraktar och beskriver sin situation, i synnerhet ur ett 

genusperspektiv. 

Skildringen av arbetaren och av arbetar-Sverige har alltid legat mig varmt om hjärtat 

och det är intressant att granska litteratur skriven med sjuttio års mellanrum men som har 

samma tematik och handskas med samma centrala konflikter. Min uppsats kommer att 

utforska barnets roll i två arbetarromaner. Jag kommer att titta på Moa Martinson och hennes 

roman Mor gifter sig från 1936 samt Susanna Alakoskis Svinalängorna från 2006.  

Huvudsakligt fokus i denna uppsats ligger på arbetarklassbarnets sätt att betrakta och 

uppfatta sin egen situation och det som pågår omkring, både i samhället och i hemmet. Jag 

kommer även att fokusera på könsskillnaderna och den roll förhållandet mellan män och 

kvinnor spelar i arbetarlitteraturen. 

 

Mor gifter sig 

Romanen Mor gifter sig från 1936 är den första delen i en romansvit i tre delar där Moa 

Martinson porträtterar arbetar-Sverige ur den då 8-åriga Mias ögon. Romanen tar avstamp i 

det tidiga 1900-talet i Norrköping och i trakterna runt omkring. Mias mor har gift om sig med 

en statare, en man som Mia inte har mycket till övers för och läsaren får följa hur hela hennes 

liv dikteras av styvfaderns möjligheter till arbete och de många flyttar runt omkring i Sverige 

som hans flackande statarliv medför. 

 

Svinalängorna 

Svinalängorna, skriven av Susanna Alakoski, är förlagd till 1970-talets Ystad och handlar om 
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Leena som kommer till Sverige med sina föräldrar och syskon i flykt från fattigdomens 

Finland. Romanen skildrar Leenas uppväxt, från barn till tonåring. Fadern arbetar i fabrik där 

mer eller mindre alla i området som kallas Svinalängorna arbetar med någon fas i 

tillverkningen av bordsunderlägg. Handlingen återges från Leenas perspektiv och genom att 

hon till exempel tjuvlyssnar på modern från sitt gömställe under köksbordet återges bitar av 

familjens historia, varpå läsaren får en viss insikt i den bakgrund familjen kommer från. 

Leena har alkoholiserade föräldrar, i synnerhet fadern, och även hennes vänners föräldrar har i 

många fall också problem med alkoholen. Detta är någonting som barnen är vana vid och har 

insett att de inte kan göra särskilt mycket åt. Läsaren får följa hur Leena handskas med 

föräldrarnas eskalerande alkoholmissbruk och de försvarsbeteenden hon utvecklar till följd av 

detta. 

 

1.1. Syfte  och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att, genom komparativ granskning av Moa 

Martinsons författarskap i förhållande till Susanna Alakoskis, synliggöra de skillnader och 

likheter som finns i porträtteringen av barnets roll i arbetarlitteraturen. Syftet är även att 

utifrån barnets synvinkel utforska dess situation i förhållande till romanernas mest centrala 

teman såsom klasskamp, kvinnoförtryck, fattigdom och missbruk för att se hur dessa utreds 

och även hur barnet tillåts reflektera över sin situation och sin omgivning. Uppsatsen syftar 

slutligen också till att belysa relationen mellan mor och barn i de båda romanerna. 

Följande frågor ligger till grund för analysen: 

 

 Hur porträtteras barnet i Svinalängorna och Mor gifter sig? Vilka skillnader respektive 

likheter finns? 

 

 Vilken effekt får barnet som berättare för läsningen? 

 

 Hur betraktar barnet de centrala teman, såsom missbruk, fattigdom, kvinnoförtryck, 

klasskillnader och religion, som romanerna behandlar? 

 

 Hur ser förhållandet ut mellan barnet och modern och vilken betydelse har detta 

förhållande i Svinalängorna respektive Mor gifter sig? 
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 Vilken roll spelar samhället i romanerna? 

 

 Hur ser könsrollerna ut och vilken betydelse får de för barnets roll? 

 

1.2. Bakgrund 

Begreppet arbetarlitteratur kommer att vara centralt och ligga till grund för arbetet. För en 

fördjupad förståelse av analysen följer därför en  kortare definition av begreppet 

arbetarlitteratur: 

Arbetarlitteraturen utgör en stor och viktig del av den svenska litterära historien. 

Grunden till arbetarlitteraturen finner man i 1890-talets arbetarrörelse och den fick sitt 

genomslag i Sverige under 1920-talets första hälft. Före detta var arbetarlitteraturen någonting 

som uteslutande hörde till arbetarrörelsen men har efterhand kommit att nå en bredare publik.
1
  

Sin storhetstid kom arbetarlitteraturen att få under 1930-talet. Den litteratur som kom 

till under denna period var inte sällan barndomsskildringar av självbiografisk karaktär
2
 och till 

denna kategori hör bland andra Mor gifter sig. Man ville under denna period också skapa en 

ny slags litteratur som skildrade arbetarklassen som kollektiv till skillnad från det man ansåg 

vara borgerlig individualistisk litteratur. Även modernistisk lyrik kom under 1930-talet att slå 

rot i svensk litteratur.
3
  

Arbetarlitteraturen slog inte nödvändigtvis ett slag för de ideal som arbetarrörelsen 

förespråkade men arbetarförfattarna ställde sig mer eller mindre konsekvent på arbetarens sida 

i sina romaner.
4
 Anledningen till att det stora genombrottet kom under just 30-talet tillskrivs 

det intresse allmänheten visade för just arbetargenren under perioden, ett intresse som delvis 

har sin grund i politiken där en stark socialdemokrati i Sverige bidrog till en ökad nyfikenhet. 

Ytterligare en intresseväckande faktor var den nyskapande litteratur och den strävan efter att 

modernisera som de unga 30-talisterna stod för.
5
 

I boken Svensk arbetarlitteratur lägger Lars Furuland fram tre definitioner av begreppet 

arbetarlitteratur. Han menar att arbetarlitteratur i grunden är litteratur skriven för arbetare, om 

arbetare och av arbetare men att: ”Det är i skärningspunkten mellan de tre nämnda 

                                                           
1
 Nilsson, Magnus, Arbetarlitteratur. Lund: Studentlitteratur 2006, s. 10f. 

2
 Nilsson, s. 63. 

3
 Nilsson, s. 64. 

4
 Nilsson, s. 66. 

5
 Nilsson, s. 70f. 
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perspektiven – dikt om arbetare, av arbetare, för arbetare – som man finner den väsentliga 

arbetardiktningen.”
6
  Furuland menar även att det framförallt är idéinnehållet som är 

avgörande för arbetarlitteraturens klassificering som just arbetarlitteratur. Det är alltså inget 

krav att arbetarlitteratur måste innefatta samtliga definitioner för att kunna klassas som just 

arbetarlitteratur. I takt med att innebörden av att vara arbetare har förändrats menar Furuland 

att också synen på vad arbetarlitteratur är måste breddas för att innefatta fler.
7
 Termen arbete 

kommer i så fall inte bara att inbegripa det rent fysiska kroppsarbetet utan också andra typer 

såsom kontorsarbete och annat, mindre fysiskt krävande arbete. 

 

1.3. Metod, teori och material 

Den metod som kommer att användas i denna uppsats är närläsning för att komparativt 

granska de valda romanerna. Jag kommer att använda mig av två skönlitterära verk till den 

komparativa undersökningen, Mor gifter sig av Moa Martinson samt Svinalängorna av 

Susanna Alakoski. Jag kommer att granska de två verken på en rad områden där fokus 

framförallt ligger på barnets perspektiv. Jag har valt att exemplifiera genom citat hämtade ur 

de valda verken och till stor del ta avstamp ur dessa. Värt att nämna är att den upplaga av Mor 

gifter sig som använts är utgiven 1956 och är således inte någon förstaupplaga. Den är dock 

helt oavkortad.  

De främsta sekundärverken är Ebba Witt-Brattströms avhandling Moa Martinson: Skrift 

och drift i trettiotalet, Svensk arbetarlitteratur av Lars Furuland och Arbetarlitteratur av 

Magnus Nilsson. Både Furuland och Nilsson ger med sina verk en generell överblick över vad 

arbetarlitteraturen är och den historiska bakgrunden till denna. Även artiklarna Genus – 

reflexioner kring kvinnors sociala underordning, av Yvonne Hirdman och Om 

barnperspektivet i barndomslitteraturen av Maj Asplund Carlsson har använts. Ytterligare 

sekundärlittaratur är uppslagsverk såsom Nordisk kvinnolitteraturhistoria som har använts för 

att ge en tydligare bild av framförallt Martinsons författarskap. 

Mycket är skrivet om Moa Martinson och hennes verk medan betydligt mindre, för att 

inte säga ingenting, har skrivits om Susanna Alakoski och om Svinalängorna, vilket ju har sin 

förklaring i den tidsskillnad som finns mellan tillkomsten för de båda verken. På grund av 

denna obalans i referensmaterial kommer olika aspekter av romanerna att belysas olika 

mycket.  

                                                           
6
 Furuland, Lars, Svedjedal, Johan.  Svensk arbetarlitteratur. Stockholm: Bokförlaget Atlas 2006, s. 23-24. 

7
 Furuland, Svedjedal, s. 25. 
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Uppsatsen är disponerad enligt följande: Inledningsvis kommer uppsatsen att koncentre-

ras på barnets roll som berättare och de effekter detta får för läsupplevelsen för att på så vis få 

en tydlig bild av barnets perspektiv. Jag går därpå vidare med att diskutera de olika centrala 

teman som romanerna kretsar kring och hur dessa hanteras. Genom att sätta de båda 

romanerna i förhållande till varandra är min förhoppning att kunna urskilja de skillnader och 

likheter som finns i framställningen av barnet. Först kommer jag att titta på temat fattigdom 

och efter det följer ett stycke där jag valt att titta på klasskamp och hur klassmedvetenheten 

färgar romanerna. Efter det följer ett avsnitt jag valt att kalla könskamp, ett område som går 

igen även i många av de andra områdena och som kan sägas utgöra en stor del av basen för 

analysen. Därefter kommer jag att titta på modern och barnet och deras förhållande till 

varandra samt betydelsen av detta förhållande i de valda verken. Efter detta kommer temat 

sexualitet att tas upp och då avses barnets syn på sexualitet; detta för att den ligger till grund 

för en rad av de konflikter som uppstår i bägge romanerna och det är också någonting som 

barnet i romanerna funderar och reflekterar mycket kring. Slutligen kommer ämnet religion 

att lyftas för att utforska hur religion och Gud ses på av barnet och vilken roll detta spelar. 

I stora delar av analysen kommer jag att stödja mig på Yvonne Hirdmans teori kring 

kvinnors sociala underordnade ställning gentemot män som alltså kommer att ligga till grund 

för en rad av de argument som förs. 

 

 

2. Avhandling 

2.1. Barnet som berättare  

Att göra barnet till berättare kan få intressanta effekter för läsupplevelsen, i synnerhet i 

litteratur som inte nödvändigtvis är skriven för barn. Detta bland annat på grund av att barnet 

lyfter fram andra problematiker än vuxna; vuxna kan i barnets framställning snarare utgöra en 

del av problemet. Barnet kan, på ett sätt som skiljer sig från den vuxnes, beskriva våld, 

alkohol etcetera som man normalt sett räknar till vuxenvärlden. Detta gör att det är intressant 

att granska hur författaren tar sig an att beskriva ur barnets perspektiv. Huruvida författaren 

lyckas eller inte är avhängigt om han eller hon exempelvis lyckas gå emot den vuxnes 

generella föreställningar om barnets sätt att se saker eller sin egen uppfattning om detsamma. 

I Moa Martinsons fall kan det vara en bidragande faktor att romanen Mor gifter sig är skriven 

ur självbiografisk synpunkt, något som färgar av sig i de uttryck huvudpersonen Mia tar sig; 
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de är självupplevda och kan därmed lättare tolkas på det viset av läsaren. Det är kanske därför 

möjligt att dra slutsatsen att en icke självbiografisk roman har svårare att på ett rättvist sätt 

gestalta barnet och dess upplevelser.  

Angående Mor gifter sig talar Ebba Witt-Brattström om de två olika jag som hela tiden 

finns närvarande i texten och som kan härledas till just det självbiografiska. Dessa två jag 

väljer hon att kalla Moa-jag och Mia-jag: 

 

I romanens första mening finns redan de två jagen med och skapar omedelbar närva-

rokänsla: 

 

Jag minns så väl dagen, mor gifte sig.  

 

”jag minns” är textens nu och ”dagen” det är dess då. Men inte bara Moa-jaget utan 

också Mia-jaget minns: då-et har ett nu utifrån vilket Mia kan minnas ännu ett då. 

Det är dessa dubbla minnen som ger djup åt skildringen. Det är en narrativ struktur 

som dramatiserar den dubbla temporala aspekten av berättartid (Moa-jaget) och be-

rättad tid (Mia-jaget)
8
  

 

Man kan alltså tala om olika nivåer av tid i texten som skapar djup i handlingen. Det pågår en 

ständig  rörelse mellan Moa-jaget och Mia-jaget, samtidigt som det hela tiden finns en närvaro 

av bägge jagen och det blir en spännande kontrast mellan Mia-jaget som är barn och Moa-

jaget som är vuxet. Martinsons sätt att arbeta berättartekniskt på flera tidsmässiga plan gör 

Mor gifter sig till en flerdimensionell roman. Denna strukturella finess som Martinson besitter 

lyfter Ebba Witt-Brattström på ett tydligt och konkret sätt fram i sin text. 

Både Martinson och Alakoski arbetar berättartekniskt med minnet. Imperfektformen  

tillsammans med jagberättare medför att läsaren får en känsla av att författaren drar sig till 

minnes och därför berättar någonting självupplevt. Att använda minnet som narratologiskt 

hjälpmedel är någonting som den nederländske kulturteoretikern Mieke Bal diskuterar i boken 

Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Hon diskuterar här minnet som ett eget 

slags seende som tillåter det förflutna att ta plats i nuet.
9
 Detta är applicerbart på Martinsons 

två jag, Moa-jaget och Mia-jaget, där det ena befinner sig just i nuet och det andra i det 

förflutna. Ytterligare någonting som gör Martinsons roman intressant är att hon förutom 

tillbakablickar även gör vad jag väljer att kalla framåtblickar. Då förflyttas handlingen för en 

                                                           
8
 Witt-Brattström, Ebba. (1988) Moa Martinson – skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Nordstedts, s. 

230f. 
9
 Bal, Mieke, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. 2 ed. Toronto: University of Toronto 1997, 

s. 147 
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liten stund till tillfället för textens uppkomst, och läsaren befinner sig i rummet med Moa, 

författaren och romanen får i det närmaste memoarlik karaktär. 

Maj Asplund Carlsson diskuterar i sin artikel ”Om barnperspektivet i barndomslitteratu-

ren” ämnet barndomslitteratur som hon definierar dels som skönlitteratur riktad till barn och 

dels ”fiktionslitteratur om barndom för vuxna läsare.”
10

 Till den senare kategorin skulle man 

kunna säga att både Martinsons och Alakoskis romaner hör. 

Asplund Carlsson menar att det finns en rad genrer inom barndomslitteraturen. Exempel 

på dessa genrer är vuxnas nedskrivna barndomsminnen. Asplund Carlsson diskuterar även 

barnperspektivet och hur märkbar närvaron av den vuxne är då syftet är att porträttera 

händelser ur barnets perspektiv.
11

 Denna närvaro kan alltså vara mer eller mindre explicit 

vilket får som resultat att det som berättas blir mer eller mindre trovärdigt. 

 

När barnet är fiktionens berättare, [---], är det per definition osäkert vad det är för 

berättelse som egentligen utspelas. [---] Författaren har möjlighet att låta barnet be-

rätta en historia som läsaren inser är förvrängd, eller osann, eller helt enkelt bara be-

gränsad.
12

 

 

Just begränsningen i den berättelse som förs fram av ett barn torde vara ett kriterium för att 

handlingen ska upplevas som realistisk av läsaren. Begränsningen blir ett krav på grund av att 

barnet enbart kan beskriva så mycket som det är förmöget att formulera och uttrycka. Man 

kan, utifrån Asplund Carlssons resonemang därav dra slutsatsen att litteratur skriven ur 

barnperspektiv innehåller två berättelser, den som förmedlas av barnet och den verkliga 

händelsen. Det kan sen förstås på en rad olika nivåer beroende på exempelvis läsvana. 

 

2.2. Den missbrukande föräldern 

Missbruk av främst alkohol är det ständigt återkommande temat, både hos Martinson och 

Alakoski. Den stora skillnaden ligger i barnets betraktelse av detta. I Mor gifter sig rör det sig 

uteslutande om ett manligt missbruk medan det i Svinalängorna handlar om att bägge 

föräldrarna har problem med alkohol. 

Både Leena och kompisen Åse skäms över sina föräldrar. I romanen kallar en kompis 

till Leena hennes pappa för periodare, varpå Leena menar att periodare åtminstone låter bättre 

                                                           
10

 Asplund Carlsson, Maj, ”Om barnperspektivet i barndomslitteraturen.” Pedagogisk Forskning i Sverige 

2003:1–2, s. 11. 
11

 Asplund Carlsson, s. 8. 
12

 Asplund Carlsson, s. 10. 
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än mördare. Vad en periodare är går så småningom upp för Leena och så gör även de följder 

som kommer av att vara barn till en sådan. 

 

– Mamma, varför åker inte vi till Finland på sommaren som Riittas familj?  

– För att din pappa super upp pengarna.  

– Men mamma, du dricker ju… 

– Jag dricker för att stå ut med din pappa.
13

  

 

Detta utdrag är utmärkande för romanen. Föräldrarna dricker varpå pappan kallar mamman 

för en rad öknamn. Detta leder i sin tur till att det utbryter bråk som ibland är så allvarliga att 

möblerna går sönder och mamman hamnar på sjukhus. Alakoski porträtterar med sin roman 

ett samhälle där stora familjer, fattigdom och alkoholism är vardag. Detta är återkommande 

teman i arbetarlitteraturen i stort som genom de frågor som tas upp förklarar sin samtid. 

Romanen visar även på hur kulturella krockar kan komma till uttryck hos barn som flyttar 

från ett land till ett annat. I sport hejar Leena exempelvis på Sverige i skolan och på Finland 

hemma, detta för att inte stöta sig med någon.  

I Mor gifter sig är det styvfadern Albert som gång på gång är onykter vilket resulterar i 

att han är otrogen mot Mias mor och till och med får barn med andra kvinnor. Även här 

förekommer det försök till nyktra perioder men precis som i Svinalängorna faller Albert gång 

på gång tillbaka till alkoholen. Efter att han fått tjänst som statare, och med statare menas i 

sammanhanget en arbetare som både arbetar och är inhyst med familj på arbetsgivarens mark, 

beskrivs det hur männen till jul får hämta ut brännvin hos bonden och Martinson beskriver hur 

även de mest tillbakadragna männen blir till djur när de fått lite innanför västen. Grannen 

Karlberg, som i alla avseenden är en lugn och sansad man som inte gärna tar till orda, 

beskrivs som otrevlig, högljudd och aggressiv efter en stor mängd brännvin. 

 För Mia är allting antingen svart eller vitt, bra eller dåligt men den känsla av uppgiven-

het som finns i Svinalängorna infinner sig aldrig hos henne. När det är bra tar hon det för vad 

det är och förefaller aldrig sträva efter att skapa ett liv som skiljer sig från moderns, tvärtom 

vill hon så mycket som möjligt följa i moderns fotspår. 

Leena vill inget annat än att komma bort från sin hemmamiljö och hon är ett tydligt 

exempel på när barnet vill tro att allting kan bli bra men inte riktigt vågar lita på föräldrarnas 

ord till följd av ständiga återfall i missbruk och brutna löften. Alakoski accelererar tempot i 

                                                           
13

 Alakoski, Susanna, Svinalängorna. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2006, s. 153. 
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berättandet för att få läsaren insatt i de allt mer frekvent återkommande perioderna av 

alkoholmissbruk. 

 

Det kom inga bättre tider. De nyktra perioderna fick suddiga konturer. De 

onyktra skarpa. Jag förlorade fotfästet mer och mer. Och nu var det dags igen. [---] 

Jag hade lärt mig. Tygpåsen på cykelstyret, mjölkglasvinglasen, mammas skrikande 

och allt snabbare kroppsrörelser och pappas sätt att stirra i golvet, svära. De utlö-

sande fraserna.
14

   

 

Ovanstående citat visar på hur Alakoski porträtterat barnets ångest inför de signaler 

föräldrarna sänder ut. Tygkassen på styret och framplockandet av mjölkglasvinglasen blir till 

symboler för slutet på en alkoholfri period och det som i början av romanen uppfattas som en 

skildring av en stökig men sammanhållen familj övergår allt mer till att porträttera det förfall 

som barnen tvingas bevittna hos sina föräldrar. Allt eftersom romanen fortskrider eskalerar 

också problemen: 

 

Mamma och pappa lagade varken mat eller tvättade. 

Det var så med perioder. Och när det var över talade ingen om det. Mina ord 

fanns inte, inte mina minnen. Jag kunde inte, hur jag än försökte, provocera fram 

bilderna, ljuden eller gesterna som giltiga efteråt. Det gick inte när mamma såg bort. 

När pappa blev arg. När inga vuxna frågade. Veckorna som gick hade gått för alltid. 

Inte ens Polisen trodde på mig när jag ringde och berättade för dem om veckorna då 

vi inte åt någon mat.
15

  

 

Citaten vittnar om den neråtgående spiral Leena ser sina föräldrar befinna sig i och även det 

svek hon upplever, från föräldrarna då missbruket har dem i ett järngrepp men också från 

myndigheterna som inte tar henne på allvar. Det visar också på hur hon börjar tvivla på vad 

som verkligen har hänt och inte, till följd av den brist på respons hon möter från omgivningen. 

Barnets naiva önskan om att allting ska bli bättre förbyts sakta men säkert mot insikten om att 

det kanske aldrig kan bli riktigt bra: 

 

Det är inte lönt. Det är hopplöst. Det är ingen idé. 

Pappa orkade inte låtsas att han trivdes på jobbet. [---] Mamma orkade inte låtsas att 

hon trivdes med att vara en hemmafru som diskade och delade ut tidningar.
16

  

 

Tidigare har de på ett eller annat sätt lyckats hålla uppe en fasad av att vara en någorlunda 

fungerande familj men övergår till att bli en totalt dysfunktionell sådan. Denna totala 
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uppgivenhet som skildras visar även på hur rollerna i familjen luckras upp, från det att ha varit 

en fungerande arbetare och en fungerande hemmafru har föräldrarna blivit sitt missbruk. 

Bilden av mannen som den starke försörjaren och kvinnan som den omhändertagande måste 

här ifrågasättas då de stereotypa rollerna inte längre finns presenterade. Detta kan ses som ett 

slags brutet genuskontrakt där alla de traditionella föreställningarna bestrids; detta kommer att 

presenteras mer utförligt senare i avhandlingen. I takt med att dessa maktstrukturer förändras 

ökar istället  mannens behov av att hävda sig genom våld. 

 

2.3. Fattigdom och klassklyftor 

Någonting som de båda romanerna har gemensamt är de uppenbara klasskillnader som gör sig 

gällande och som ju ligger till grund för arbetarlitteraturen i stort. I Mor gifter sig ges det 

åtskilliga exempel på att man inte är något om man inte har pengar. De andra barnen flockas 

kring Mia när familjen har pengar, men när hon är fattig, lusig och kläderna är slitna får hon 

inte riktigt vara med. Det blir väldigt tydligt att det inte är tal om något särskilt 

människovärde utan enbart människor med och utan pengar. Även i Svinalängorna görs en 

uppenbar distinktion mellan fattiga och rika i och med att bostadsområdet, som egentligen 

heter Fridhem, ges öknamnet Svinalängorna av kommunen, detta på grund av den låga 

statusen på invånarna som består till största delen av låginkomsttagare och invandrare. I 

Svinalängorna har kommunen till synes samlat alla de som inte uppfyller kraven som ställs på 

en integrerad medlem av det svenska samhället. Alakoskis porträttering av ett förhållningssätt 

gentemot människor, som utövas än idag, kan inte ses som annat än uppenbar kritik mot de 

effekter som följer när ett problem isoleras och förträngs i förhoppningen kväva det. 

En konflikt mellan klassmedvetande och kvinnomedvetande är någonting som Furuland 

menar att det finns hos Martinsons karaktärer.
17

 Även Ebba Witt-Brattström diskuterar 

klasskampen och påvisar hur kvinnorna ser på den endast som ett sätt för männen att träffas 

och supa. Inga av de frågor som berör kvinnorna, exempelvis preventivmedel, menar hon är 

inkluderade i klasskampens anspråk.
18

 På så vis blir inte denna kamp en prioritet för kvinnan. 

Man kan säga att Martinson i grova drag skildrar Sverige ur ett klassperspektiv och hemmet 

ur ett könsperspektiv. Dessa arenor är skilda från varandra och blir på så vis upphov till en 

konflikt. 
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 Furuland, Svedjedal, s. 204. 
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I bägge framställningarna är barnet ytterst medvetet om sin klasstillhörighet. Leena 

drömmer om fina kläder men tvingas istället utstå förnedringen i att behöva hämta andras 

avlagda kläder som skänkts till välgörenhet av Barnavårdsnämnden medan Mia är medveten 

men samtidigt förefaller ta lättare på hur omständigheterna växlar. Läsaren får genom Mia en 

bild av det tidiga 1900-talets statarliv. Fattigdomen smyger sig på till följd av att arbetet tar 

slut. Det finns ingen ekonomisk säkerhet och familjen lever i vetskapen om att de när som 

helst kan stå utan någonting. Följande utdrag vittnar om dessa ostabila förhållanden: 

 

Nu började för mig förnedringens tid, fast det förstod jag inte då. Det var den ovissa 

brödkakans tid. Det hade det alltid varit, men jag hade aldrig hunnit få så skarp kän-

ning av det, alltid fanns det något åt mig. 

Det blev lössens och de smutsiga förklädenas tid och skolk från skolan. Det 

började blåsa tattarvind över dagarna.
19

  

 

Vardagen går snabbt från dräglig till att i det närmaste kunna beskrivas som misär för att i 

nästa stund se ut på följande vis: 

 

Det var som om det aldrig existerat en avskyvärd tid med löss och trasor, en avsky-

värd natt med hårda ord.  

 Där jag nu dansade fram  på väg att köpa blommor, på väg att stiga innanför 

häcken, samma häck som skrämt mig så oerhört i månskenet, var jag en helt annan 

person än den gången då mor gick i bara strumporna på landsvägen. Något dylikt 

hade inte existerat. Några bekymmer hade aldrig funnits. Min styvfar tjänade pengar 

och bar hem dem till mor och bar hem god mat.
20

 

 

Dessa snabba skiftningar  som presenteras är representativa för i stort sett hela romanen. Hela 

tillvaron står och faller med tillgången till arbete och läsaren ser genom Mias ögon hur 

problematik som hör till vuxenvärlden snabbt får konsekvenser även för barnet som tvingas 

flytta dit arbetet finns: ”Styvfars tillfälliga arbete var slut. Han var hemma hela dagarna nu. 

Jag hörde ofta mor säga att lönen var för liten på den nya platsen.”
21

 Detta blir en  potentiell 

upptakt till ytterligare en flytt.  

 

2.4. Könskamp 

Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt och de förväntningar som ställs utifrån denna 

uppdelning är en huvudpunkt både hos Alakoski och Martinson som på olika sätt porträtterar  

                                                           
19

 Martinson, Moa, Mor gifter sig (1933). Stockholm: Folket i Bilds Förlag 1956, s.134f. 
20

 Martinson, s. 202. 
21

 Martinson, s. 212. 
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den könskamp som pågår i hemmen. Kvinnligt definieras utifrån manligt och i och med att 

bägge huvudpersonerna är flickor som växer upp i familjer där  uppdelningen av manligt och 

kvinnligt är väldigt tydlig blir genus en viktig aspekt att belysa. Kvinnoforskaren Yvonne 

Hirdman lägger i artikeln ”Genus – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” fram hur 

kvinnan både historiskt sett och än idag befinner sig i underläge gentemot mannen och menar 

att detta beror på att det dels finns en historiskt befäst dikotomi mellan manligt och kvinnligt 

och dels på betraktandet av det manliga som norm.
22

 

Bägge romanerna fungerar som en kritik mot det mansdominerade samhället som 

historiskt sett varit ledande. Av de betraktelser som porträtteras av två unga flickor blir det 

uppenbart att genuskontrakten gör sig gällande trots försök att upphäva dem. Yvonne 

Hirdman belyser skillnaden mellan män och kvinnor i boken Genus – om det stabilas 

föränderliga former: 

 

Ty vad begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs under, 

som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – samtidigt som de antyder möj-

ligheter till förhandling, men också en förståelse av upplevda fördelar av den styrda 

överenskommelsen.
23

 

 

Hirdman menar att det i grunden bygger på ett ömsesidigt utbyte där mannen blir 

omhändertagen i hemmet och kvinnan blir försörjd. Detta utbyte kommer dock med 

förpliktelser och samtidigt som både kvinnor och män kan dra nytta av det kan det alltså 

samtidigt belasta båda. I romanerna målas en bild av starka kvinnor upp, starka kvinnor som 

vill försörja sig själva men som i slutändan förlitar sig på männen ändå.  

Någonting Hirdman också diskuterar är nedärvda genuskontrakt som förs vidare från 

kvinna till kvinna och från man till man, alltså att döttrar i mångt och mycket tar efter sina 

mödrar medan söner tar efter sina fäder vilket leder till att genuskontrakten hela tiden 

reproduceras, de ärvs ned från generation till generation.
24

 Detta är applicerbart på Mia som 

längre fram i romansviten följer i sin mors fotspår. 

Hirdman tar också upp tre olika nivåer för reproduktion av genus. Dessa tre nivåer är 

kulturell överlagring, social integration och socialisering. Med kulturell överlagring menar 

Hirdman de tänkta genusfigurerna medan social integration innefattar exempelvis 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Med socialisering menas slutligen den process 

                                                           
22

 Hirdman, Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning.” 

Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988:3, s. 51. 
23

 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former. Liber AB 2001, s. 84. 
24

 Hirdman (1988), s. 54. 
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som inleds med barn redan då de är små och som lär barnet in i sitt sociala kön.
25

 Hirdman 

ställer sig också frågan vad kvinnor själva gör för att bidra till sitt eget förtryck och menar att 

det sker på samtliga tidigare nämnda nivåer.
26

 Kvinnor och män upprätthåller i så fall 

gemensamt isärhållandet av könen i och med de genuskontrakt som utformas och godkänns 

dem emellan och de förs även vidare till kommande generationer. Genom barnets objektivitet 

och dess ärlighet som berättare synliggörs uppdelningen mellan manligt och kvinnligt i båda 

romanerna. 

Kvinnan existerar, som tidigare nämnts, i många avseenden i förhållande till mannen 

där ett exempel är att Mias mor, som tidigare lämnat bort Mia, kan ta tillbaka henne först då 

hon skaffat sig en man som kan försörja familjen. Detta beroende är något som kritik riktas 

mot i Mor gifter sig, något som dock är motsägelsefullt då Mia inte förefaller hysa någon 

önskan om ett annorlunda liv än moderns för sig själv. 

Furuland menar att Martinson med sin roman belyser konflikten mellan kvinnomedve-

tande och klassmedvetande.
27

 Kvinnornas egen kamp förs i hemmen medan kampen mellan 

klasserna förs utanför hemmets fyra väggar. Klasskampen blir på så sätt männens strid medan 

könskampen tillskrivs kvinnorna. Dessa två strider är inte förenliga med varandra vilket 

romanen belyser.  

Det blir tydligt hur kvinnligt respektive manligt beteende målas upp för barnen som 

socialiseras in i detta stereotypa synsätt redan i hemmet och från väldigt låg ålder. Det är 

därför intressant att betrakta hur denna socialisering ses på av barnet och dess tankar kring sin 

egen roll. 

Kvinnorna i romanerna svetsas samman i och med männens opålitlighet. 

Alkoholkonsumtion räknas på sätt och vis som ett normalt manligt beteende; särskilt tydligt 

blir detta då Martinson beskriver männens brännvinsdrickande på julafton. Kvinnans uppgift 

blir då att ta hand om mannen när han har druckit för mycket. En gemensam nämnare mellan 

romanerna är kvinnornas sätt att se på sina män och den styrka det kvinnliga kontaktnätet av 

vänner spelar för deras förmåga att hantera sin situation. Både i Mor gifter sig och i 

Svinalängorna beskrivs en rad tillfällen då mödrarna träffar grannkvinnorna för att ventilera 

sina tankar och åsikter kring männen och deras oduglighet. I Martinsons roman är just Mias 

ogillande av styvfadern en tydlig del av handlingen och romanen har en allmänt ironiserande 
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ton kring män och deras vanor. Alakoski är mer subtil i sin framställning, i synnerhet eftersom 

hon tillskriver även modern i familjen grava alkoholproblem, även om detta också förklaras 

med mannens brister. 

 

Mamma höll mig hårt i handen när vi gick till skolan. Nu börjar du i första klass sa 

hon. Det lät som att hon skulle börja gråta. Kom ihåg Leena, skolan är det viktigaste 

av allt. Lova att göra som din fröken säger fortsatte hon. Du måste vara duktig i 

skolan och du måste skaffa dig en utbildning innan du gifter dig och skaffar barn. 

Annars är du fast, i synnerhet om du är född till kvinna. Se på mig sa hon. Jag är helt 

beroende av pappa.
28

  

 

Det finns hela tiden en medvetenhet hos barnen kring hur män och kvinnor ska vara. I 

ovanstående citat blir det tydligt hur föräldrarna är medskapare till denna medvetenhet och 

hur modern medverkar till dotterns medvetenhet kring sitt eget könsmässiga underläge. 

 

2.5. Modern och barnet  

En aspekt som synliggörs både I Mor gifter sig och Svinalängorna är förhållandet mellan mor 

och barn. I Mor gifter sig symboliserar styvfadern Albert det som förstör för familjen genom 

sitt supande och svårigheter att behålla ett jobb; detta medan modern i det närmaste idoliseras. 

Ebba Witt-Brattström har i sin avhandling ägnat ett kapitel åt just detta, vilket hon valt att 

kalla ”Oidipus som proletärflicka”
29

. Att Witt-Brattström drar paralleller till just 

oidipuskomplexet är förståeligt då Mia initialt ofta tycker illa om de som kommer modern 

nära men kan ändå tyckas en aning hårdraget. En instinktiv invändning mot detta är att Mia 

inte nödvändigtvis vill ha modern alldeles för sig själv, hon vill bara inte att styvfadern ska 

vara den hon delar henne med. I romanen ges exempel på då Mia försöker para ihop modern 

med den lokale bagaren, enbart för att hon anser att denne är snällare och skulle behandla 

modern bättre. Däremot får andra kvinnor fungera som mottagare för denna ”oidipala” kärlek. 

Däribland finns exempelvis lärarinnan som beskrivs som det vackraste Mia någonsin sett. 

Oviljan att dela med sig av henne till de övriga eleverna förstärker ytterligare en slags 

oidipusparallell. Mia anser sig i det närmaste ha ensamrätt till lärarinnan och blir fruktansvärt 

avundsjuk då andra klasskamrater, i Mias ögon, konkurrerar om hennes uppmärksamhet. Det 

kan alltså finnas oidipustendenser, men att kalla Mia oidipal gentemot modern är möjligen att 

dra det aningen för långt. 
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 Witt-Brattström, s. 207. 



UPPSALA UNIVERSITET  Uppsats, 15 hp 

Litteraturvetenskapliga institutionen  HT-10 

Elin Björk  elin.gustafsson.4448@student.uu.se 

   

17 
 

Även i Svinalängorna blir förhållandet mellan mor och dotter viktigt om dock inte på 

samma sätt som i Mor gifter sig. Trots att även modern i detta fall är alkoholiserad så känner 

sig Leena beskyddande över henne på ett annat sätt än över fadern. Missbruket beskrivs alltså 

som någonting som bidrar till att barnet hyser agg mot fadern medan moderns problem väcker 

barnets sympati. Vad beror då denna skillnad på? En förklaring skulle kunna vara att kvinnan 

generellt sett ses som den svaga, den som behöver beskyddas och sympatiseras med. Det 

skulle också kunna förklaras med den eventuella identifikation som finns i modern hos barnet 

av kvinnokön och att hon genom att skydda modern också försöker skydda sig själv. 

Det finns en uppenbar koppling mellan modern och barnet som inte finns på samma sätt 

mellan barnet och fadern. 

 

2.6. Sexualitet 

I Svinalängorna såväl som i Mor gifter sig är sexualitet ett återkommande tema. I Mor gifter 

sig tycker Mia illa om styvfadern, något som bland annat bottnar i att han är upphov till 

moderns återkommande graviditeter, vilka i Mias ögon gör henne tjock, ful och dum. ”Det för  

det oidipala flickebarnet så obegripliga – att kvinnorna trots allt håller fast vid männen och 

tycks uppleva ett begär – är den oförlösta spänning som ger dynamik åt skildringen.”
30

  

Ebba Witt-Brattström lägger här fram ett resonemang som är en av grundpelarna i romanens 

handling och hon lyfter frågan varför kvinnorna konstant fortsätter att underkasta sig männen 

och deras drifter. Här kan man hävda att de tidigare nämnda genuskontrakten spelar en viktig 

roll. Det är en fråga om att försörja och att bli försörjd, att ge och att ta emot och det ena 

förutsätter alltid det andra. Kvinnorna är villiga att betala ett visst pris för den trygghet 

männen, om än sporadiskt, är förmögna att ge. Samhällets begränsningar medför en påtvingad 

beroendeposition som kvinnorna inte med lätthet tar sig ur.  

Ebba Witt-Brattström belyser även att Martinson i sin text influerats berättartekniskt av 

psykoanalysen genom att skapa vad det, enligt Witt-Brattström, oidipala barnet uppfattar som 

en god och en ond sida av modern. Ond i de perioder då hon väntar barn och står i en 

beroendeposition gentemot mannen, något som symboliseras av att modern blir tjock och slö, 

och god då hon är smal och betydligt mer oberoende av styvfadern.
31

 Föraktet mot modern 

ligger på så sätt i denna underkastelse som ur Mias perspektiv betraktas som en svaghet. 

                                                           
30

 Witt-Brattström, Ebba.”Livets egen runsten. Om Moa Martinson” Nordisk kvinnolitteraturhistoria 3: Vida 

Världen 1900–1960,  red. Elisabeth Møller Jensen. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB 1996, s. 358–368. 
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 Det sexuella kan alltså sägas ligga till grund för en rad konflikter i romanen. Även 

Alakoski problematiserar med sin roman sexualiteten genom att  måla upp en rad scenarier 

där barnet ställs inför sexualitet och därmed reflekterar över det. Det har dock inte några drag 

av den ilska sexualiteten får symbolisera för Mia. För  Mia är sexualiteten en symbol för 

någonting negativt medan Leena snarare ser det som någonting spännande och komiskt. Från 

sitt gömställe under köksbordet har Leena vid många tillfällen tjuvlyssnat på de långa samtal 

modern haft med väninnan Helmi och genom detta hört en hel del som hon sedan delar med 

sig av till kompisarna Åse och Riita. Leena och Åse smyger ibland på Åses mamma och 

hennes nye man Sten och funderar kring det de snappat upp om orgasmer, hur barn blir till 

och om preventivmedel, även om de inte riktigt vet vad  orden betyder. 

Någonting som också Moa Martinson stundtals berör i sin roman är, viket jag tidigare 

nämnt, frågan kring preventivmedel: 

 

[D]en anarkistiska tidningen Brand letade sig väg ned till Norrköping. Den talade 

om storstrejk. Den talade om att kvinnor skulle neka föda barn till svält och krig. [---

]  – Jag har aldrig gått med någon militär, sade Olga triumferande. Men hur ska man 

slippa få barn, viskade hon åt mor. [---] Mina öron spetsade sig alltid numera när det 

blev fråga om barn. I synnerhet som jag själv undrat alldeles som Olga, varför fick 

folk barn när de inte ville ha dem.
32

 

 

Kvinnorna i Mor gifter sig föder många barn men förhållandena under vilka de lever leder till 

att barnen ofta dör. Mias mor, Hedvig, menar att det vore skönare att helt enkelt slippa få fler 

barn. Ebba Witt-Brattström beskriver hur Martinson under sina tidiga år som skribent 

arbetade tillsammans med Elise Ottesen Jensen, den för tiden främsta förkämpen för kvinnans 

rätt till preventivmedel och frihet att bestämma över den egna kroppen.
33

 Denna brinnande 

och kontroversiella fråga har tydligt satt avtryck i Martinsons roman. Det tidigare nämnda 

förakt som väcks hos Mia inför den gravida modern kan ses som kritik riktad mot detta 

nedtryckande av kvinnans rättigheter. 

 

2.7 Barnets syn på Gud 

Religion utgör en central aspekt av båda romanerna. Mia fascineras av Bibeln efter att hon 

träffat en man som är olik alla män hon tidigare mött under sitt åttaåriga liv. Han syr, lagar 

mat och läser spännande historier, hämtade ur Bibeln, för sina barn. 
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Mias intresse för Bibeln blir i det närmaste manisk och hon tar varje tillfälle hon får att 

läsa trots moderns och styvfaderns uppenbara ogillande: 

  

Likt en katolsk kättare blev jag förföljd, därför att jag slagit mig på att läsa bibeln. 

Både min styvfar och min mor blev retade så fort de såg att jag satt med den tjocka 

boken i knät.
34

  

 

Trots föräldrarnas tydliga irritation slukar Mia Bibeln i jakt på de berättelser hon fått höra 

hemma hos den ovanlige mannen men finner den en besvikelse då den inte alls är lika 

spännande och en rad ord, som för henne framstår som oerhört konstiga, såsom vidunder och 

sköka får henne att tappa intresset. Mia tycker även att det är obehagligt och konstigt när 

farmodern allt mer tyr sig till tron. Hon betraktar den drastiska förändring den gamla kvinnan 

genomgått efter att denna påstår sig ha mött Jesus och bestämmer sig för att hon inte tycker 

om det hon ser. 

I Svinalängorna erbjuds barnen att gå i söndagsskola och föräldrarna går motvilligt med 

på detta i och med den gratis barnpassning det innebär. Men detta hindrar inte Leenas mor 

från att undra över söndagsskolefröken tant Elly, med sitt prat om Jesus, om: ”hon verkade 

riktigt… redig?”
35

  

Ett tillfälle i romanen är då söndagsskolelärarna har för avsikt att döpa Leena och 

hennes vänner utan någon förälders vetskap. Detta tilltag är något som gör föräldrarna 

rasande. Leena förefaller klamra sig fast vid någonting som föräldrarna sedan länge har tappat 

tron på, i synnerhet modern som hävdar att: ”Det finns så mycket orättvisor i världen. Det kan 

inte finnas en Gud”
36

 men samtidigt menar hon ändå att ”alla människor ber till en Gud när de 

inte har någon annan utväg.”
37

  Leena är ett tydligt exempel på detta som klamrar sig fast vid 

hoppet på att det trots allt kanske finns någon som lyssnar. Till följd av detta utvecklar hon ett 

slags tvångsbeteende där hon försöker förhandla med Gud;  bara hon är tillräckligt snäll så 

kommer föräldrarna att sluta bråka och bara hon inte går på streck så kommer kanske inte 

pappan att misshandla mamman mer: 

 

Gode Gud, gör så att mamma inte tar livet av sig. Gode Gud, om jag inte trampar på 

streck. Om jag inte trampar på trasiga stenar. Jag trampar inte på streck. Inte på 

trasiga stenar. Gode Gode Gud.
38

 

                                                           
34

 Martinson, s. 312. 
35

 Alakoski, s. 79. 
36

 Alakoski, s. 80. 
37

 Ibid. 
38

 Alakoski, s. 220. 
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På samma gång som Leena utvecklar detta beteende så tar hon på sätt och vis också på sig 

rollen som syndabock och det blir indirekt hennes fel då föräldrarnas problem inte upphör; 

hon har inte varit tillräckligt duktig, hon har inte varit tillräckligt snäll eller så har hon trampat 

på för många streck och stenar. 

Behovet av en gud är närvarande på samma gång som det finns en viss misstro till en 

gud som tillåter dem att stundtals leva i ren misär.  

Både Martinson och Alakoski experimenterar med barnets syn på sin egen tro. Medan 

Mia tar tillflykt till berättelserna dras Leena dels till sångerna och dels, kanske främst, till 

tanken på att det finns någon där att förlita sig på. Om de verkligen tror på Gud är svårt att 

utröna men viljan att ha en Gud att vända sig till blir tydlig, särskilt hos Leena som säger: 

”Jag bad till Gud att Gud skulle finnas.”
39

 Svinalängorna avslutas med ett samtal om just tro 

där Leena trots allt kommit till insikt om sin syn på religionen: 

 

– Tror ni på Gud? frågade jag.  

– Jag gör det, sa Riita. 

– Vet inte, sa Åse. 

– Gör du? frågade Riita. 

– Nä, men jag ber till Gud ändå, hela tiden.
40

 

 

Det finns en optimistisk ton i detta uttalande som vittnar om att Gud är någonting Leena insett 

att hon kan vända sig till utan att för den skull vara tvungen att tro så mycket och har i och 

med detta även lyft skuldmanteln från sina egna axlar.

                                                           
39

 Alakoski, s. 219. 
40

 Alakoski, s. 260. 
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3. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att utforska och utröna hur barnets syn på sin egen situation fram-

ställs i arbetarlitteraturen, samt att utforska vilka skillnader och likheter som står att finna 

mellan Mor gifter sig och Svinalängorna i detta avseende och en rad slutsatser har kunnat dras 

utifrån denna jämförelse. Huvudfokus för komparationen har varit att betrakta verken ur en 

genussynpunkt och hur könsaspekten går igen på ett flertal plan och utgör en bas för barnet 

identifikation. 

I komparation med varandra är Mor gifter sig och Svinalängorna både mycket lika och 

mycket olika. Romanerna beskriver samma typer av problematik ur samma typ av perspektiv, 

det kvinnliga barnets. Den stora skillnaden ligger i porträtteringen av det sätt på vilket olika 

aspekter hanteras.  

Att göra barnet till berättare i en bok riktad till vuxna får intressanta effekter för läsaren 

som ges en mer begränsad bild av det som sker än om det hade rört sig om en vuxen berättare; 

författaren anpassar sig till ramarna för barnets förmåga att porträttera och beskriva och 

minnet utgör en viktig del berättartekniskt hos båda författarna för att skapa en 

verklighetstrogen berättelse. Genom att arbeta med just minne på olika sätt skapas ett djup 

och en känsla hos läsaren av att berättaren dels är närvarande och dels berättar om någonting 

självupplevt. 

Könsrollerna är någonting som uppenbart spelar stor roll för barnets syn på sig själv i de 

granskade verken. Barnet betraktar de roller föräldrarna har, i hemmet och i samhället, för att 

sedan själv axla samma roll. Det blir tydligt i båda romanerna att både Leena och Mia 

sympatiserar med sina mödrar på ett annat sätt än med fadern och styvfadern, vilket troligen 

har att göra med den identifiering med modern som dottern gör, vilket Hirdman påvisar då 

hon skriver om nedärvda genuskontrakt. En intressant aspekt som framkommer är att 

Alakoski, till skillnad från Martinson valt att göra även kvinnorna till en del av missbruket, en 

lika stor del som männen, något som inte hindrar Leena från att orubbligt ta moderns parti. 

Det faktum att barnet i bägge fallen är av kvinnokön uppfattar jag som avgörande för den 

grundläggande identifikation som båda gör med sina mödrar. 

Det finns en tydlig uppdelning mellan manligt och kvinnligt i båda romanerna och 

genom barnets objektivitet och dess ärlighet som berättare synliggörs denna uppdelning. 

Sexualiteten är också ett tema som båda författarna behandlar och som får följder både 

för  barnets syn på sig själv och synen på vuxna. Hos Mia skapar sexualitetens följder stor 
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ilska och skapar även konflikt mellan henne och styvfadern medan det i Svinalängorna målas 

upp en mer komisk bild för läsaren. 

Bristen på möjligheten att skydda sig från oönskade graviditeter och små möjligheter till 

ordentligt arbete gör kvinnorna till offer, både i samhället och i hemmet. Det är också här 

bägge författarna har sin utgångspunkt, i mannens makt över kvinnan och det ironiska i detta 

då männen är de som inte klarar av att behålla ett arbete. Barnet förstår detta och fungerar i 

romanerna som en kritiskt granskande röst. 

Litteraturen fungerar på många sätt som en spegling av samhället och både Alakoski 

och Martinson lyckas på ett indragande och känsloväckande sätt att porträttera de samhällen 

som romanerna är skrivna mot bakgrund av och de människor som är en del av dessa 

samhällen. Båda belyser problematik såsom missbruk, klass- och könsdiskriminering och mitt 

i centrum för detta porträtteras barnen som får fungera som förmedlare av denna i många fall 

dystopiska bild. 

En viktig aspekt i romanerna är fattigdomen och de stora klassklyftorna som både 

Martinson och Alakoski porträtterar. Alakoski målar upp en bild av segregation i 70-talets 

Sverige där människor som inte passar in hamnar i områden som Svinalängorna. Det blir till 

en självuppfyllande profetia där tidigare nämnda grupper inte tillåts beblanda sig med det 

övriga samhället utan isoleras i en egen liten värld bestående av ett par lägenhetshus. Alla 

arbetar på samma ställe och det är inte utan att detta arbete snarare upplevs som en åtgärd än 

ett riktigt jobb.  

Ett sätt som båda huvudpersonerna genomgående hanterar sina känslor på är genom att 

på olika sätt ta tillflykt till religionen, även om de har olika syn på vad det innebär och betyder 

för dem själva. Gud och religion har en plats i båda romanerna och vittnar om behovet av 

någonting att hålla sig fast vid när det blir som svårast. Tron fungerar, särskilt i 

Svinalängorna, som en kraft som, likt det citatet på sida nitton visar på, människor i utsatta 

situationer tar till då de inte har någonting annat kvar att vända sig till. Här vittnar både Mia 

och Leena om att det i utsatta miljöer behövs någonting att klamra sig fast vid, även om de 

egentligen inte är övertygade om huruvida detta någonting verkligen existerar och i slutändan 

kommer bägge ändå fram till att de inte tror på Gud. 

Genom att sätta Svinalängorna och Mor gifter sig i komparation till varandra blir det 

uppenbart för läsaren att de centrala temana är desamma och man kan i grova drag säga att 

Martinson skildrar Sverige ur ett klassperspektiv och hemmet ur ett könsperspektiv. I mitten 

av detta står barnet, högst medveten om de konflikter som pågår runt omkring. 
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De förutfattade meningar jag gick in med då jag började skriva har i mångt och mycket 

visat sig korrekta. Min förhoppning var att kunna utröna ett tematiskt samband mellan 

romanerna, något jag tycker mig ha lyckats med på samma gång som jag också tycker mig ha 

kunnat urskilja en rad intressanta skillnader. Slutligen blir det kanske motiverat att återigen 

ställa frågan: Vem är barnet? Den sammanfattade synen på barnet i romanerna är den som 

mindre värd än en vuxen och barnen i romanerna upplever också själva att de ses på som 

mindre värda av de vuxna. Detta är någonting som dock, i synnerhet i Svinalängorna, ställs i 

stark kontrast till barnet som tvingas att växa upp alldeles för snabbt, dels för att klara sig 

själv och dels för att skydda de yngre syskonen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att barnet betraktar de företeelser som sätts i 

samband med att växa upp i ett arbetarhem, både positivt och negativt och de olika aspekter, 

eller teman som berörts, samverkar för att skapa en så tydlig bild som möjligt. Barnet 

porträtteras som nyfiket och naivt men också ärligt och omtänksamt och visar framförallt 

tecken på en obotlig optimism som lyser igenom, trots alla svårigheter de tvingas möta och 

som vittnar om att de alltid ser ljus i slutet av tunneln. 

 

 

.  
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