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1. Inledning  

I det svenska kollektiva historiska medvetandet finns en tydlig föreställning om den svenske 

skötsamme arbetaren. Arbetarrörelsen byggde sitt politiska projekt runt skötsamhetens 

måttstock, vilken så småningom kom att omfatta hela den svenska folkhemsmentaliteten.1

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson ser denna mentalitet som uppbyggd kring ideal såsom 

bildningsiver, solidaritet, nykterhet, ett välstädat hem, samt självbehärskning och 

självkontroll.2 Olika delar av idealet bars upp av olika delar av arbetarklassen. Den historiska 

självbilden säger att kvinnorna tog ett större ansvar i hemmet medan männen i högre 

utsträckning slöt upp kring bildningsivern. Mentaliteten präglade debatter, möten och vardag 

för de aktivister som kämpade för socialdemokratins mål under 1900-talets början. En av 

dessa aktivister var författaren Ivar Lo-Johansson, vars romaner utgör mitt material för denna 

uppsats.  

 Hur påverkade samtidens stämningar Lo-Johanssons författarskap? Vilka kvinnliga 

karaktärer väljer han att presentera under 1930-talet, då skötsamhetsprojeketet var som 

starkast? Hur samtida stämningar och attityder avseende skötsamhet påverkar och letar sig in i 

romaner från denna tid är ämnet för föreliggande studie.   

 

1.1 Frågeställning 

Ivar Lo-Johansson skrev sina romaner Måna är död (1932) och Bara en mor (1939) under 

olika delar av 1930-talet. Måna är död var hans debutroman, medan Bara en mor är resultatet 

av ett nästan tioårigt författarskap. Böckerna är skrivna i en miljö som upplevde stora 

förändringar både materiellt och ideologiskt. Att romanerna inte skulle ha påverkats av dessa 

tidsbundna stämningar ter sig orimligt. Frågan är bara hur. 

 Utifrån antagandet att litterära verk genomsyras av den samtida ideologiska horisonten är 

det intressant att undersöka vilka möjliga och önskvärda kvinnliga positioner Ivar Lo-

Johansson i relation till den skötsamma ideologin skapade genom sina romaner Måna är död 

och Bara en mor på 1930-talet. Frågeställningar som metodologiskt hjälper mig att bryta ner 

det övergripande syftet är t ex: Vilka sorts kvinnor är de ärbara i böckerna, vilka är de 

smutsiga? Vilken funktion fyller de ärbara och de icke ärbara kvinnorna i romanerna? Hur 

beskrivs den ideala skötsamma kvinnan? Är hon aktiv? Dricker hon själv eller gömmer hon 

bara sin mans alkoholism? Är idealet fläckfritt? Är hon politiskt aktiv? Finns det avvikelser 

från det skötsamma eller beskriver böckerna ett tillstånd av harmoni? Dikotomier och 

                                                 
1 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, Stockholm, 1998, (1988), s 9. 
2 Ambjörnsson, 1998 (1988), s 112. 
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tematiska enheter, som skötsam, respektabel, ren och dygdig kommer att vara centrala för 

diskussionen. Jag återkommer till definitioner av dessa begrepp.  

 

1.2 Den historiska kontexten - med folkhemmet stiga vi mot ljuset 

1930-talet är en spännande tid i svensk historia. Det är tiden då socialdemokratin erövrade 

”regeringsmakten och inledde byggandet av folkhemmet”.3 Det var även tiden ”då gamla 

levnadsmönster” och ”gamla kulturformer” ersattes med nya.4 Inte minst var det tiden då den 

pågående urbaniseringen slog igenom för fullt och industrialiseringen blev ett odiskutabelt 

faktum.5  

 På det politiska området diskuterades lagförslag som behandlade kvinnans rätt till 

preventivmedel och barnkontroll, antimilitarism och familjens funktion i samhället. Den 

omvälvande utvecklingen från agrart till industrialiserat, kapitalistiskt urbant samhälle 

påverkar givetvis livets alla arenor: arbete, fritid, familjesyn och könsroller. Hemmafruidealet 

började lanseras och gifta kvinnors möjligheter till lönearbete skulle komma att försvåras. 

 Att denna förändring ägde rum kan historiker konstatera med hjälp av protokoll och andra 

historiska källor, men hur denna förändring påverkade människors tankar och kulturella 

föreställningar är något som är svårare att söka svar på. Det är i ljuset av detta faktum som 

litteraturen blir intressant. Skönlitteraturen äger en säregen förmåga att inte bara redogöra för 

utan även just lyckas skildra samhällets ideologiska strömningar och kulturella 

föreställningars påverkan på människorna i samtiden; ”hur de kände och tänkte”.6         

 Litteraturens förmåga att återskapa den historiska verkligheten som den tedde sig måste 

givetvis ifrågasättas, eftersom hela den skönlitterära genren bygger på författarens rätt och 

lust till fiktion och skaparglädje. Den kontext man skapar utifrån är emellertid den egna 

samtiden och dess värderingar, eller med andra ord: ”författaren ‘gör’ […] sin egen historia, 

men inte under fritt valda omständigheter utan omständigheter som är nedärvda och 

omedelbart givna.”7  

 Denna utgångspunkt för hur författare omedvetet och medvetet förhåller sig till sin samtid 

är en av de centrala antagandena i den litteratursociologiska forskningen. Att närma sig 

historiskt verksamma ideologier på detta sätt, såsom jag ämnar göra är således knutet till det 

forskningsfältet.  
                                                 
3 Nilsson, Magnus, Den moderne Ivar Lo-Johansson, Hedemora, 2003, s 9. 
4 Nilsson, 2003, s 9. 
5 Nilsson, 2003, s 9. 
6 ”Litteratursociologi” av Johan Svedjedal, s 85, red. Staffan Bergsten, Litteraturvetenskap - en inledning, Lund, 
2002. 
7 ”Marxistisk litteraturteori” av Stefan Jonsson, s 102, red. Bergsten, 2002.  
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1.3 Ivar Lo-Johansson och arbetarlitteraturen 

Utvecklingen som Sverige undergick under denna period förändrade även förutsättningarna 

för den tidens författare. Vid ingången till 1900-talet började det litterära landskapet så 

sakteliga ändra skepnad. Förändringen karaktäriserades bland annat av den autodidakte 

arbetarens inträde i författarrollen. Denna förändring var så fullständig att 

litteratursociologerna Lars Furuland och Johan Svedjedal är böjda att jämföra med ”vad 

upplysningen en gång åstadkom när den definitivt berövade prästerskapet dess priviligerade 

ställning inom litteraturen.”8  

 Från att i början av 1900-talet mestadels ha åstadkommit kampdikter och agitatorisk 

litteratur, liksom romaner och noveller för en smalare läsekrets, slog arbetarlitteraturen 

igenom på riktigt på 1930-talet. Av dem som fick sina genombrott under detta decennium bör 

nämnas Moa Martinsson, Eyvind Johnsson och Ivar Lo-Johansson. Arbetarförfattarna skrev 

litteratur där tematiken till största delen kretsade kring arbetarnas ställning på 

arbetsmarknaden och kring förändringen från agrart till industriellt samhället.  

 Ivar Lo-Johansson torde vara en av de i nutiden mest ihågkomna och kända av dessa 

arbetarförfattare. Född den 23 februari i en statarfamilj på gården Ådala i Södermanland 

lyckades Lo-Johansson via autodidaktens prövningar som författare.9 Han studerade på 

folkhögskola, reste ute i Europa och debuterade 1927 med resereportaget Vagabondliv i 

Frankrike (1927). Bortsett från i det tidiga författarskapet, står statarnas historia och liv som 

centrala gestalter i Lo-Johanssons författarskap. Han ansåg själv att statarnas intåg i 

litteraturen innebar att ”en ny stil uppkommit” i och med att en ny miljö får röst. Genom Lo-

Johansson får en marginaliserad grupp erkännande i det offentliga rummet.10  Författarens 

eget syfte och mål var att skriva ”en realistisk prosaskildring” som skänkte rättvisa åt 

statarnas liv på gott och ont.11 Denna prosaskildring var dessutom, i likhet med de andra 

arbetarförfattarnas, fylld av skildringar av arbetarklassens vardag snarare än av 

arbetsplatserna.12 Författaren ser alltså det realistiska anspråket som viktigt och man kan då 

anta att Lo-Johansson är mer eller mindre sensibel inför stämningar, normer och ideal som 

formar och formas av människorna i tiden han beskriver.  

 Känd och erkänd författare som han var har det skrivits en del vetenskapligt om Lo-

Johansson. Tre avhandlingar har utkommit om honom. Den första är författad av Ola 

                                                 
8 Lars Furuland, & Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur, Stockholm, 2006, s 113. 
9 Nationalencyklopedin, ”Ivar Lo-Johansson”, 071210. 
10 Furuland, Svedjedal, 2006, s 188. 
11 Furuland, Svedjedal, 2006, s 190. 
12 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Lund, 2006, s 65. 
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Holmgren, som år 1978 skrev Kärlek och ära: En studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-

romaner. Det är en analys av Romanen om Måna, vilket gör den intressant för min 

undersökning. I avhandlingen utgår Holmgren från olika perspektiv på verken: allt från 

modernistiska vinklar till könspolitiska.  

 Nästa avhandling kom 2003 och är författad av Magnus Nilsson. Boken heter Den moderne 

Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna. Nilsson 

analyserar och argumenterar framförallt utifrån romanen Traktorn (1943), men även Bara en 

mor, för att Ivar Lo-Johansson är ett ypperligt exempel på svensk modernism. 

Folkhemsbygget och skötsamhetsidealet är i allra högsta grad delar av moderniseringen av 

Sverige vilket gör avhandlingen relevant för mig.  

 Förra året utkom den nyaste avhandlingen, som är författad av Margareta Wersäll och heter 

Fattighusliv i ensamhetsslott: Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt 

(2006) och avhandlar Lo-Johanssons stora engagemang i äldrefrågor. Relevanta perspektiv för 

denna uppsats berör Holmgren och Nilsson, som flitigt refereras till nedan. Wersälls fokus på 

äldrefrågor i Lo-Johanssons böcker är mindre centralt för min del. 

 Något som Lo-Johansson genomgående i sitt författarskap fått både ris och ros för är sina 

kvinnoskildringar. Romanerna som denna uppsats bygger på, samt kvinnogestaltningarna i 

andra av hans romaner har gett upphov till diskussioner om hans kvinnosyn. Vissa menar att 

han är en kvinnoskildrare av stora mått, medan andra vänder sig mot en sådan beskrivning. 

Själv var Lo-Johansson aktiv i frågor som rörde könsroller och kvinnlig emancipation. I 

artikeln ”Ha vi fått en ny kvinna?” (1930) argumenterar han mot den borgerliga 

kvinnorörelsens ideal och politiska mål – den självständiga moderna kvinnan.13

 

1.4 Måna är död och Bara en mor – två romaner, två kvinnor – ett forskningsfält i krig  

Debutromanen Måna är död (1932) handlar om den första intensiva kärleken och den 

existentiella inre kamp som huvudrollsinnehavaren Bo kämpar med: Vad är viktigast i livet? 

Kärlek eller ära? Den andra kvinnoskildringen som analyseras i denna uppsats är Bara en mor 

(1939), som gestaltar en annan kvinnobild, nämligen statarhustrun och modern Rya-Rya 

(Maria). Dessa böcker har av eftervärlden tolkats väldigt olika.  

 Ivar Lo-Johanssons uttryckliga ambition med debutromanen var att spegla ”en hel tids 

manliga kvinnouppfattning”.14 Denna inte alltför modesta strävan har givetvis provocerat 

många litteraturvetare och kritiker, inte minst feministiskt inspirerade sådana. Många tyckare 

                                                 
13 ”Ha vi fått en ny kvinna?”, Stockholms-Tidningen, 301130.  
14 Ola Holmgren, Kärlek och ära: en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner, Stockholm, 1978, s 156. 
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har analyserat Måna och lika många åsikter tycks presenteras. Måna ses exempelvis som en 

sexuellt frigjord kvinna av Bernt Olsson och Ingmar Algulin, medan Ebba Witt-Brattström 

betraktar gestaltningen av Måna som ett resultat av författarens agg mot den borgerliga 

kvinnorörelsens emanciperade kvinnoideal.15 Ola Holmgren är inne på samma spår, men han 

menar att kvinnogestaltningen präglas av sin samtid. Detta får han även stöd för när Lo-

Johansson i en av sina romaner 1944, för första gången, ger ut en reviderad upplaga av sitt 

debutverk.16 Holmgren ser detta som ett belägg för att författaren är i samklang med sin 

samtid – de partier som förändras är just kvinnogestaltningen.17  

 Beskrivningen av Rya-Rya har uppfattats mot en helt annan bakgrund. Nämnda Olsson och 

Algulin ser teckningen av Rya-Rya som ”teckningen av en individuellt medveten statarkvinna 

[…] som vågar gå sina egna vägar […] och som har kraft nog att uthärda en tillvaro fylld av 

övergrepp och beklämmande tristess”.18 Magnus Nilsson ser dock skildringen av Rya-Rya 

som ”en skarpt formulerad kritik av moderskapet med socialistiska förtecken”.19 Lo-

Johansson går alltså enligt Nilsson till attack mot den tidens traditionellt borgerliga syn på 

familjen genom att skildra karaktären Rya-Rya som ett offer för en modersroll hon inte 

kunde/orkade undkomma. Ola Holmgren väljer att se en utvecklingslinje mellan dessa två 

kvinnogestaltningar. Måna avlöses av den nya kvinnan Rya-Rya, som är statarhustru och i 

centrum för de samhälleliga förändringar som präglade dåtiden.20

 De tolkningar som presenterats ovan är gjorda utifrån olika utgångspunkter. Olsson/Algulin 

lyfter fram den tematik som de menar är sammanfattande, Witt-Brattström gör en feministisk 

tolkning av författarens intentioner med karaktären Måna, medan Nilsson gör en 

samhällskritiskt orienterad analys av Lo-Johanssons roman om Rya-Rya. En analys av dessa 

romaner utifrån ett skötsamhetsperspektiv skulle dock innebära ytterligare ett steg i 

förståelsen av hur både Måna och Rya-Rya är framställda.  

 

1.5 Skötsamhet eller egensinne – två dikotoma strategier 

Forskningen om den svenska skötsamma mentaliteten och dess innehåll har initierats av 

Ronny Ambjörnsson och följts av historiker som t ex Björn Horgby. Ambjörnsson har 

                                                 
15 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm, 1994 (1987), s 406; Ebba Witt-
Brattström, Ur könets mörker, Stockholm, 2003, s 214. 
16 Holmgren, 1978, s 155. 
17 Holmgren, 1978, s 156-157. 
18 Olsson, Algulin, 1994 (1987), s 406. 
19 ”Bara en mor? Om kritiken av moderskapet i Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn och Ivar Lo-
Johanssons Bara en mor” av Magnus Nilsson, s 183, red. Bibi Johnson, & Karin Nykvist & Birthe Sjöberg, Från 
Eden till damavdelningen: studier om kvinnan i litteraturen, Lund, 2004. 
20 Holmgren, 1978, s 177. 
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studerat nykterhetsloger och arbetarrörelsens organisationer i framförallt Holmsund för att dra 

upp gränserna för detta ideal.21 Idealet, menar Ambjörnsson, omgärdas av egenskaper som 

inbegriper renlighet, kontroll, nykterhet, bildningslust och solidaritet med arbetarrörelsens 

led.22 En annan viktig dimension av skötsamheten är att den utgjorde ett medvetet politiskt 

projekt från arbetarrörelsens sida. Man ville få bort fylleri och slarv på jobb och fritid för att 

bygga en respektabel fackförening som skulle bli värdig att förhandla gentemot arbetsgivarna 

i de hårda lönestrider som drevs under 1930-talet.23  

 I motsats till det skötsamma har forskningen, genom exempelvis Horgby, ställt det 

egensinniga. Det egensinniga är det skötsammas motpol och karaktäriserades snarast av 

egenskaper som fylleri, smuts i hörnen, impulsivitet, spontanitet, oplanerad livsföring samt en 

sexuellt utmanande livsstil. Skötsamhet och egensinne ska ses som två olika projekt med två 

olika beståndsdelar. Dels den personliga som genererar ovanstående karaktäristik, dels den 

politiska strategin. Om den politiska strategin i skötsamhetens fall resulterar i en respektabel 

fackförening med stabila kärnfamiljer som backar upp projektet, genererar egensinnet dess 

motsats: ”Att hålla makten på avstånd och att arbetarklassen ska kunna leva ett gemensamt 

och självständigt liv”.24

 Den svenska landsorganisationen (LO) präglades som sagt av skötsamheten, vilket gjorde 

egensinnet till enbart dess negativa motpol. Om man vidgar definitionerna av egensinne och 

skötsamhet, kan man emellertid se den skötsamma och den egensinniga som två stereotyper 

som analytiskt kan användas bortom sin funktion som politiskt formulerade kollektiva 

projekt. Ambjörnsson konstaterar, som sagt, att skötsamheten framåt 1930-talet blir en 

inkorporerad del av folkhemmet. Detta lösgör per definition begreppet från dess ursprungliga 

ändamål som politiskt laddad livsstrategi, och möjliggör därmed en analytisk användning av 

begreppen som någonting större – en livsstrategi i bredare bemärkelse. I denna uppsats 

används begreppen också så; som exempel, stereotyper och motpoler i diskussionen kring de 

kvinnliga huvudkaraktärerna i Måna är död och Bara en mor.  

 Forskningen om skötsamhet och egensinne har tidvis varit väldigt fokuserad på männen 

inom arbetarrörelsen och deras strävan efter det skötsamma idealet. Kvinnornas liv och 

verklighet har det inte forskats kring. Resultatet av detta blir, enligt idéhistorikern Karin 

Nordberg, att ”kvinnornas roll i skötsamhetens projekt reduceras till dess husliga innebörd”.25 

                                                 
21 Se Ambjörnsson, 1998, (1988). 
22 Ambjörnsson, 1998 (1988), s 112. 
23 Ambjörnsson, 1998 (1988), s 22.  
24 Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940, Stockholm, 1993, s 296. 
25 Karin Nordberg, ”De skötsamma fruarna i Holmsund”, Häften för kritiska studier, nr 2, 1990, s 5. 
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I historieskrivningen var det bara män som var aktörer medan kvinnor skildras som passiva 

och utelämnade åt andras handlingskraft. Många människors bild av den historiskt arbetande 

kvinnan idag är att hon arbetade i hemmet eller inte arbetade alls. Detta trots att 

hemmafruidealet var ett ideal som aldrig realiserades fullt ut i Sverige oavsett de hårda 

ansträngningarna från fackföreningar och politiskt etablissemang att stänga ute bland annat 

gifta kvinnor från arbetsmarknaden.26  

 Ett resultat av att hemmafruidealet varit så starkt i vårt medvetande, och av att den 

historiska forskningen inte fokuserat på kvinnors relation till det skötsamma idealet, är att 

avvikelser från skötsamheten osynliggjorts. Egensinnet sopas under mattan. Nämnde 

historikern Björn Horgby har dock funnit tendenser till motstånd genom egensinnets strategi 

just bland arbetarkvinnor inom industrin i Norrköping i slutet av 1800-talet: ”För att 

distansera sig från manliga arbetskamrater, vilka strävade efter att utestänga kvinnorna från 

industriarbetet och underordna dem i arbetet, valde de kvinnliga maskinarbeterskekollektiven 

att betona egensinnet”.27  Vi kan alltså skönja tendenser till att egensinne och skötsamhet har 

varit två olika strategier och att båda i någon mån har gått att välja. Det som dock är centralt 

är att skötsamheten avgick med segern om historieskrivningen. Den etablerade arbetarrörelsen 

i Sverige använde skötsamheten som en medveten strategi för att disciplinera och uppfostra 

sina medlemmar.28 Ivar Lo-Johansson, som var en del av arbetarrörelsen, levde och verkade 

under skötsamhetsprojektets guldålder, vilket gör hans författarskap mäkta intressant att 

studera just i jakten på spår av detta ideal och dess motpoler. 

 Både skötsamheten och egensinnet är intimt förknippade med kultur och klasstillhörighet. 

Arbetarrörelsens reformistiska delar höll skötsamheten högt, vilket gjorde att de politiskt 

avvikande elementen av arbetarrörelsen definierades som egensinniga. Borgerligheten närde 

inte samma ideal vid denna tid, vilket är tydligt i relation till de olika kvinnoideal som 

arbetarrörelsen och den borgerliga kvinnorörelsen hade. Det borgerliga feministiska idealet 

om den självständiga kvinnan står i bjärt kontrast till arbetarrörelsens idealkvinna som väl gift 

inte förvärvsarbetade utan såg hemmets skötsel som sin primära arbetsuppgift.  

 

1.6 Metod  

För att kunna besvara och undersöka mina frågeställningar kommer jag att arbeta med 

komparativ närläsning med skötsamhetsidealet som analytiskt riktmärke. Närläsning är ett vitt 

                                                 
26 Susanna Hedenborg & Ulla Wikander, Makt och försörjning, Lund, 2003, s 103. 
27 Horgby, 1993, s 485-486. 
28 Ambjörnsson, 1998, s 22. 
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begrepp och används inom många olika forskningsinriktningar. En av de stora konfliktlinjerna 

inom närläsningen är om huruvida man ska interpretera eller kontextualisera.29 I denna analys 

kommer båda att förekomma. Dock är det relevant att påpeka att kontextualisering också 

innebär ett visst mått av tolkning. 1930-talets samtid med dessa skötsamhetsideal är den 

kontext jag tolkar de kvinnliga centralgestalterna med hjälp av. 

 Jag kommer således att närläsa böckerna och analysera dess kvinnogestalter i förhållande 

till dikotomierna skötsamhet och egensinne. Analysen kommer att göras och presenteras i två 

steg. Böckerna närläses första var för sig i relation till skötsamhetsidealet. Jag målar upp 

bilderna av romanernas huvudgestalter Måna och Rya-Rya som kvinnor, stereotyper och 

bärare av sin tids ideologi. Kontextualisering med 1930-talet som fond går som en röd tråd 

genom analysen, i det sista komparativa skedet jämför jag och ser vilka skillnader och likheter 

som finns mellan romanerna när det gäller skötsamhetens och egensinnets livsstrategier.  

 I analysen är det bland annat viktigt att leta efter motsatspar/relationer. Görs Måna och Rya-

Rya till bra eller dåliga exempel? Är de protagonister eller huvudrollsinnehavarens antagonist, 

eller står de på god fot med romanens nyckelfigur? Hur reagerar romanens andra karaktärer 

på de undersökta karaktärernas förehavanden? Behäftas de med skötsamma eller egensinniga 

karaktärsdrag? Finns det andra kvinnor eller män i romanerna som beskrivs som dygdigare, 

busigare, sexuellt mer frigjorda/återhållsamma eller socialt utsvävande än Måna och Rya-

Rya? 

 Vidare är det viktigt att i kontextualiseringen av romanerna titta noga efter samtidsmarkörer 

i texten. Refererar Lo-Johansson direkt till saker som hänt? Återkommer språkbruk eller 

beskrivningar som sammanfaller med det skötsamma projektet? Är det textens tystnader i 

förhållande till andra livsstrategier än den skötsamma som blir den mest intressanta? Detta är 

de analytiskt och metodologiskt sett viktigaste hållpunkterna när vi nu går vidare in i 

uppsatsens analytiska del.  

                                                 
29 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys, Lund, 1999, s 38. 
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2. Analys av Måna är död  

2.1 Romanens handling och tillblivelse 

Måna är död (1932) handlar om intensiv kärlek, klassamhället, ära och ”tvånget att välja 

mellan kärleken och författarskapet”.30 Den skiljer sig från Lo-Johanssons övriga 

författargärning genom att vara en av få romaner som huvudsakligen handlar om kärlek. Att 

boken intar en särställning blir också tydligt eftersom den vid sidan av de resejournalistiska 

alstren är den enda roman som har omarbetats och getts ut i en ny upplaga.31 Måna är död 

gavs således ut även 1944 på bokförlaget Folket i Bild (FIB).32  

 I boken möter vi Måna, överklasskvinnan som fördriver sin tid med att dansa, umgås med 

vänner, underhålla och odla sina platoniska och andra relationer.33 Botanael (Bo) Probst, Lo-

Johanssons alter ego i romanen, är en hårt arbetande autodidakt författare.34 De två möts och 

en erotisk och intensiv kärleksaffär inleds. Som avslöjas redan i romanens titel, slutar det hela 

med att Måna dör. Intrigen fram till Månas död är till en del förlagd i Stockholm där paret 

planerar en resa till Norrland. Resan och vistelsen i Norrland, där Måna sedermera går en 

våldsam död till mötes, utgör dock merparten av boken. Romanen är skriven i jagform där Bo 

som berättare utvecklar sin syn på vem Måna är, och vad deras relation egentligen var. Bos 

svartsjuka, karriärhunger och syn på kärlek nagelfars i relation till Lo-Johanssons syn på 

Månas person.  

 Bo och Måna är de enda framträdande karaktärerna i romanen förutom ett par bosatta i Edet, 

som dock båda två hålls namnlösa romanen igenom.35 Detta par är Bo och Månas motpol. De 

är bördiga från Norrland, de tillhör båda arbetarklassen och de hyser samma lutherska 

inställning till arbete som Bo stoltserar med.36 Framförallt är det karaktären frun i Edet som 

Ivar Lo-Johansson väljer att redigera i den andra utgåvan av Måna är död, vilket jag 

återkommer till.  

 De analytiska spår som analysen kommer att utgå ifrån är Månas gestalt, Måna och Bos 

klassmässiga skillnader, samt frun i Edets roll i relation till Måna i romanen.  

 

 

 

                                                 
30 Furuland & Svedjedal, 2006, s 191. 
31 Holmgren, 1978, s 155.  
32 Ivar Lo-Johansson, Måna är död, Stockholm, 1944. 
33 Ivar Lo-Johansson, Måna är död, Stockholm, 1932, s 16-17. 
34 Lo-Johansson, 1932, s 6. 
35 Lo-Johansson, 1932, s 88. 
36 Lo-Johansson, 1932, s 99. 
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2.2 Vem är Måna? 

Måna beskrivs genomgående som en kvinna märkt av sin klass och sitt kön. Hon är mer en 

representant och stereotyp än en dynamisk karaktär. Hon beskrivs som bärare av naiv renhet, 

som ljus, flickaktig och egensinnig.37 Symbolik som refererar till barnslighet och ungdom är 

återkommande, trots att Måna är en fullvuxen kvinna som i andra passager i romanen tyngs av 

sin ålder. Hon är dock mer styrd av naturen och sina drifter än av sitt intellekt:  
 
Det är sådant som gör att en man blir osäker inför en kvinna som Måna. Hon var 

mera än hon själv visste om. Hon ägde resurser som hon själv inte kände till att 

hon ägde. [---] Det är kanske det som är skönhet. Det är kanske detta som gjorde 

att Måna var vacker, fast jag inte riktigt minns hur hon såg ut.38

 
En omedveten, vacker varelse, en kvinna, en saga, hon är kropp och inte själ: ”Under denna 

tid var hon bara ett par armar, utsträckta med famnen full av slöseri”.39 I romanen är det också 

så Bo vill ha det. Månas själ framträder för första gången efter att de har haft intimt umgänge; 

”Men det var denna första gång […] som Måna blev själ för mig”.40 Månas spontana 

inställning till sexualitet är både hennes förtjänst och leder till hennes fall i romanen. Hon har 

upplevt fler sexuella relationer än den med Bo, och de flesta med andra arbetarmän som till 

skillnad från Bo stannat i arbetarklassen och arbetat som flottare vid den stuga där paret bor.41 

Svartsjukan mellan paret är det som driver Måna i döden i Lo-Johanssons berättelse, men 

även Bos vanvettiga åtrå till Måna kan sägas härstamma från hennes kroppslighet och 

omedvetna uppsyn. 
 

Hennes ansikte var sig självt så olika från tid till tid. Det kunde bli mörkt och det 

kunde verka ljust och flickaktigt. Hennes kropp, hon själv, blev för mig bekant. 

Jag kunde inte längre bedöma varken brister eller någon viss, framträdande 

skönhet hos henne. En tid var hon allt för mig. Jag röcks upp med rötterna och 

kastades sedan runt i tomma luften.42

Egensinnet kan alltså på ett väldigt konkret sätt skönjas i gestaltningen av Måna. I vissa 

avseenden personifierar denna borgerliga kvinna egensinnets beståndsdelar, exempelvis 

bristen på sexuell återhållsamhet och självkontroll.  

                                                 
37 Lo-Johansson, 1932, s 37, 17, 42. 
38 Lo-Johansson, 1932, s 136. 
39 Lo-Johansson, 1932, s 32. 
40 Lo-Johansson, 1932, s 26. 
41 Lo-Johansson, 1932, s 25. 
42 Lo-Johansson, 1932, s 17. 
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 2.3 Klass mot klass 

Vid sidan av den primitivistiska kvinnoskildringen av Måna där skönheten förknippas med 

naturen och nakenheten, är Måna också en representant för sin klass; den välborna. Bo 

beskrivs som sprungen ur arbetarklassen och på väg mot att skriva dess levnadsöden. Han 

älskar och hatar Måna lika intensivt och skarpt, och hatet kommer från den avgrundsskillnad 

som deras klassbakgrund utgör. Måna är dock lika omedveten om sin klass som om sitt kön. 

Berättarjaget Bo lägger ut texten: 
 

Arbetarna tyckte om henne för att hon var så utpräglad överklass, för att hon var 

av finare härkomst än de själva, men det lärde hon sig aldrig att förstå. Hon hade 

en fast rotad uppfattning om sin egen impulsivitet, som ensamt skulle ha vägrat 

henne att erkänna de borgerliga idealen.43  
 

Bos identitet bygger däremot på en utpräglad klassmedvetenhet. Hans liv är en kamp för att 

orka med klassresan och lyckas i sin strävan efter ära.44 Klasstillhörigheten både attraherar 

och skiljer paret åt. Bos grovhet beskrivs som attraherande för Måna som sägs vara ”blaserad 

på mycket av det som var väluppfostrat, beräknat, konventionellt”.45 En annan central aspekt 

av tematiken som kretsar kring klass, är Bos mindervärdeskänslor och hans splittrade 

förhållande till klass och till Månas tidigare älskare som ingår i flottarlaget. Å ena sidan 

framhävs det att det alltid finns ”en instinktiv känsla av främlingskap mellan en som själv 

deltagit i grovt arbete och sedan övergått till något intellektuellt yrke”.46 Å andra sidan är Bo i 

sin förvirring tämligen fascinerad och attraherad av den ”spröda rikemanskultur” som var 

Månas.47 Berättarjaget menar till och med att hans ”egna drömmar framstod som drömmarna 

om en grov nybyggarberömmelse i jämförelse med denna förfining, som jag beundrade, 

kanske mest därför att den var Månas”.48  

 När Måna således beskrivs av Bo som kvinna blir hon en mytisk varelse som är mer natur 

än kultur. I hans ögon är drift och kön inkarnerat. Detta förändras när hennes klass kommer på 

tal. Fortfarande är hon en representant, en typ, för sin klass men hon saknar den relativa 

komplexitet eller lynnighet som hennes beskrivna kvinnlighet omgärdas av. Författarens 

litterära alter ego kontrasteras konsekvent gentemot Månas klass. Ebba Witt-Brattström har en 

poäng när hon konstaterar att romanen kan läsas som ”en illusionslös samtidsroman om 

                                                 
43 Lo-Johansson, 1932, s 203. 
44 Lo-Johansson, 1932, s 77. 
45 Lo-Johansson, 1932, s 19. 
46 Lo-Johansson, 1932, s 114. 
47 Lo-Johansson, 1932, s 134-135. 
48 Lo-Johansson, 1932, s 134-135. 
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könskampen mellan en kvinna som är ekonomiskt oavhängig och en karriärsugen ung manlig 

autodidakt som lätt känner sig hotad”.49 Denna könskamp, som snarare kan definieras som en 

klasskamp, får sin lösning i Månas död: ”Måna är död. Hon är en blåst för vilken min själ har 

vajat. Jag har känt vällust och pina tillsammans med henne – känt liv. Nu är hon borta, men 

jag lever. Nu kan jag börja arbeta för min ära.”50

 Intressant för denna analys är att studera hur klasstillhörighet och egensinne kopplas 

samman. Både egensinne och skötsamhet var inledningsvis kategorier förbehållna 

arbetarklassen. Skötsamheten blev hegemonisk och egensinnet dess motpol. Det Lo-

Johansson här gör är att koppla samman egensinnet med en borgerlig livsföring. Att på ett 

tydligare sätt avfärda den egensinniga livsstrategin torde vara svårt. 

 

2.4 Den skötsamma och Måna  

Den ideala arbetarklasskvinnan växte mot slutet av 1930-talet till sig och blev mer eller 

mindre normerande i arbetarrörelsens ideologi.51 Måna skapas inte till en representant för den 

skötsamma. Som jag har visat ovan har Måna fel klassbakgrund och hennes roll som mytisk 

och köttslig stereotyp är överordnat. Egensinnet blir Månas karaktäristik. Genomgående i 

romanen är att hon kontrasteras mot den ideala hemmafrun, som i originalupplagan är ett 

osynlig ideal, men som i den reviderade upplagan, 1944, reinkarneras i frun i Edet. Efter ett 

av Måna och Bos första stora gräl, vilka för övrigt tilltar ju närmre slutet av boken man 

kommer, utbrister Måna i uppgiven ton: ”– Jag ska vara snäll, fortsatte hon. Jag ska laga din 

mat, vi ska leva billigt och förnuftligt. Och du får arbeta. Jag skall inte störa dig då. Säg, Bo, 

kan vi inte?”52

 Måna tillskrivs således, inte ett medvetande om sin egen position på samhällsstegen, men 

väl en medvetenhet om att den moderna borgerliga kvinna hon är en representant för bryter 

mot normen om hur en husmoderlig arbetarfru ska vara. Måna beskrivs som egensinnig och 

avvikande och ges ingen önskan att vara något annat. Däremot vantrivs och ångrar hon sig 

stundtals på grund av sitt utanförskap: ”Men hon hade egensinne. Hon ångrade sig ofta, då låg 

hon hela nätter i ängslan för vad hon gjort – och hon kastade sig huvudlöst in i ett nytt 

äventyr, i en ny katastrof”.53

                                                 
49 Witt-Brattström, 2003, s 214. 
50 Lo-Johansson, 1932, s 320. 
51 Ambjörnsson, 1998, (1988), s 52. 
52 Lo-Johansson, 1932, s 39 
53 Lo-Johansson, 1932, s 42. 
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 Bortsett från de få stunder av självinsikt som författaren ger Måna i romanens dialoger, 

tillskrivs hon genomgående brist på de skötsamma egenskaper som inom stora delar av 

arbetarklassen är högt värderade under 1930-talet: 
 

Men hon dolde inte att matbestyren vållade henne obehag. Hon passade inte att 

laga mat. Ibland brändes det eller det vid, ibland glömde hon att lägga i den eller 

den kryddan. Hon följde mig på flotten över Stilla sjön, men slant på de vita 

stockarna och blev våt. Hon passade inte.54

 
Likt Bambi på is kan man föreställa sig Måna kämpande och ständigt misslyckandes med att 

leva upp till Bos förväntningar av vad en riktig kvinna ska vara - på alla livets områden 

förutom det köttsliga.  

 

2.5 Frun i Edet och Folket i Bilds upplaga av Måna är död 

Intressant och viktigt för analysen av Måna är död ur ett skötsamhetsideologiskt perspektiv är 

att boken utkom i en reviderad upplaga 1944, där en av nyckelkaraktärerna delvis givits 

andra, nya egenskaper. Den reviderade upplagan kommenterar Lo-Johansson själv med att 

debutromanen var en ”kärleksroman” som endast handlar om en sak nämligen ”arbetet kontra 

kärleken” och att den därför har ”extremt individualistiska” drag och är ”egocentrisk”.55 Detta 

kan ses som en ursäkt i förhållande till författarens annars så starka drivkraft att skriva 

kollektivromaner.56 Det författaren ber om ursäkt för borde rimligtvis stå att finna i det han 

ändrar på i den reviderade upplagan. Något som jag menar är intimt förbundet med den 

skötsamma ideologin.  

 Ändringarna kretsar framförallt kring de tre partier i verket där frun i Edet spelar en aktiv 

roll. Paret i Edet och särskilt frun bör ses som raka motsatsen till Bo och Måna. Edets par 

används också för att peka på olikheter och schismer mellan huvudrollsinnehavarna. I 

originalupplagan från 1932 är Bo otrogen med frun i Edet. Hon beskrivs som ett ovälkommet 

djur som Bo bemästrar. ”Hon är inte längre så motbjudande” utbrister exempelvis Bo efter att 

otroheten mellan de två håller på att fullbordas.57 När det hela är klart och frun ska gå hem 

beskrivs hon så här: ”Det sista jag såg av henne var då hon smygande, på något sätt våt som 

en djurhona gick den slingrande stigen nedöver vallen.”58

                                                 
54 Lo-Johansson, 1932, s 132. 
55 Lo-Johansson, 1944, förordet. 
56 Lo-Johansson, 1944, förordet. 
57 Lo-Johansson, 1932, s 165. 
58 Lo-Johansson, 1932, s 167. 
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 Djurassociationerna i relation till frun i Edet är genomgående. Hon beskrivs i 

originalupplagan som djurisk och det ligger något primitivt i det, till skillnad från Måna som 

beskrivs som övernaturlig och skön på grund av sin samklang med naturen. 

 Nästa gång Bo och frun ses på tumanhand upprepas samma beskrivningar och nedsättande 

förhållningssätt. Bo erfar ”åter den starka motviljan för henne”, hon rör sig ”smygande som 

ett djur”, kring henne finns ”en doft av kön” som gjorde ”avskyn starkare” och hennes väsen 

”flåsar” när hon företar sig ett närmande mot Bo.59

 I den reviderade upplagan är hela otrohetsaffären struken. Frun i Edet är en helt igenom 

annan karaktär. Den råa djuriska symboliken har ersatts av en på klassmässig grund baserad 

stolthet och rakryggad hållning. Hon är numera ”nästan skön”, ”en utvald” och Bo känner sig 

”smickrad av att hon står där så nära mig”.60 I denna version är det Bo som är djurisk och frun 

i Edet håller återhållsamhetens fana högt: ”Hon värjde sig och sprang ett par steg ut på golvet. 

– Det går inte med mig, sade hon.”61 Den sista sekvensen av deras andra möte som i 

originalupplagan åter igen resulterar i otrohet, vänds i den reviderade upplagan till revansch 

för frun i Edet. ”Hon svepte halsduken om huvudet och gick stolt och rak ut genom dörren”.62 

Hennes heder går inte att trampa på! 

 I den reviderade upplagan har Lo-Johansson således valt att sona en i hans eget tycke 

ungdomssynd, och gjort om frun till ett praktexemplar för den stolta arbetarhustrun. Frun i 

Edet arbetar, håller på sin sexuella heder och tar sig rakryggad bort från de mest prekära 

situationer. Jag väljer, i likhet med Ola Holmgren, att se denna svängning som en konsekvens 

av en förändring i samtidens ideologiska syn på arbetarkvinnan. Av den anledningen är det 

också frun i Edet som i den reviderade upplagan fått genomgå mest förändring, inte Måna. 

Lo-Johansson ”försöker istället göra kvinnan den rättvisa som redan kommit henne till del 

under den mellanliggande ‘statarepoken’, och därför är det heller inte bilden av Måna utan 

bilden av den arbetande kvinnan som är föremål för författarens omvärdering”.63  

 I den andra upplagan av Måna är död framträder den skötsamma kvinnan med all önskvärd 

tydlighet. Frun i Edet är gift, återhållsam, kontrollerad, arbetsam och aktsam om sin sexuella 

och personliga heder. Detta i bjärt kontrast till den första frun i Edet som med sina djuriska 

drag snarast kan liknas vid det sena 1800-talets beskrivningar av arbetarklassens kvinnor.64

                                                 
59 Lo-Johansson, 1932, s 218-219. 
60 Lo-Johansson, 1944, s 125. 
61 Lo-Johansson, 1944, s 125. 
62 Lo-Johansson, 1944, s 164. 
63 Holmgren, 1978, s 156-157. 
64 Beverly Skeggs, Att bli respektabel, London, 1997, s 71. 
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 Denna svängning är vidare något som även Witt-Brattström tagit fasta på. Hon uppfattar den 

dock som en anpassning till Folket i Bilds mer proletära läsekrets: ”Och hux flux företer hon 

[frun i Edet. min anm.] en slående likhet med Moa Martinssons kvinnogestalter och framstår 

som en stolt representant för den arbetarpublik som FIB vänder sig till”.65  

 Måna undgår inte heller helt Lo-Johanssons redigerariver, men de förändringar som berör 

henne är mer allmängiltiga och påverkar snarare bokens grundläggande kvinnosyn än 

karaktärens sammansättning. Ola Holmgren menar att ”påståenden som uttryckligen kränker 

kvinnans heder är strukna eller ändrade”.66 Fraser såsom Bos utrop i den första versionen när 

Måna är död: ”Hon var bara ett fnask! Skrek jag. Hennes moral var fnaskig. Hör ni!” är helt 

strukna.67 Andra passager är modifierade. I originalupplagan står följande att läsa om Måna: 

”Alltid samma smidighet, samma tunna, bladlika böjlighet för det som passade.”68 Frasen 

ändras till ”Alltid samma smidighet, samma tunna, bladlika böjlighet, samma foglighet mot 

den store mannen” i den reviderade upplagan.69 Ändringar likt den sistnämnda tydliggör 

romanens huvudsakliga konflikt mellan könen.  

 Det som sker är följaktligen att den reviderade upplagan görs tydligare. Två stereotypa 

kvinnogestaltningar får samsas mellan raderna istället för de stereotypa och endast 

nedsättande gestaltningarna som återfinns i originalupplagan från 1932. Både skötsamheten 

och egensinnet ges tydliga representanter. Hur denna roman förhåller sig till Bara en mor 

diskuteras i det följande.  

 

3. Analys av Bara en mor 

3.1 Romanens handling och tillblivelse 

Bara en mor utkom 1939 och blev Ivar Lo-Johanssons stora genombrott. Boken gjorde Lo-

Johansson till en av de stora kvinnoskildrarna inom svensk arbetarlitteratur genom sitt 

intensiva och gripande kvinnoporträtt.70 Till skillnad från Måna är död står inte en belevad 

överklasskvinna i centrum, utan statarhustrun Maria (Rya-Rya). Genom romanens drygt 600 

sidor får vi hennes levnadshistoria, från tonåren till den dagen hon dör till följd av en 

obehandlad cancer, serverad.71 Boken är uppbyggd kring två centrala skeenden som kommer 

att få ödesmättad effekt på Marias övriga liv och i ljuset av dessa händelser löper all övrig 

                                                 
65 Witt-Brattström, 2003, s 215-216. 
66 Holmgren, 1978, s 170. 
67 Lo-Johansson, 1932, s 311. 
68 Lo-Johansson, 1932, s 250. 
69 Lo-Johansson, 1944, s 187. 
70 Olsson & Algulin, 1994 (1987), s 406. 
71 Lo-Johansson, Bara en mor, Stockholm, 1939, s 613. 
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handling som röda trådar. ”En gång hade hon badat och skämt ut sig för allas ögon. En gång 

hade hon varit en otrogen hustru. Bägge dessa gånger hade hämnats sig mångfalt”.72

 Boken kan ses som en exposé över den tidens moral och normer i ljuset av dessa händelser. 

Efter badet får vi t ex reda på att Maria ”från och med nu kallades […] Rya-Rya. Det lät som 

hon varit en matta åt alla att trampa på”.73 I relation till de två centrala händelserna gifter hon 

sig, föder barn, arbetar och försöker föra att ett så bra liv som möjligt utifrån sina fattiga 

statarförutsättningar.  

 Rya-Rya, hennes man Henrik, älskaren Edvard Hammar, och Rya-Ryas antagonister: Erika 

Rost och Bertha, är de centrala figurerna och de karaktärer som är mest levandegjorda. 

Persongalleriet runt Rya-Rya fyller dock framförallt en funktion genom att reflektera, reagera 

på och kontrastera hennes eget agerande. 

 Analysen av Bara en mor kretsar kring Rya-Ryas person, normerna i hennes/romanens 

värld och de två centrala händelsernas konsekvenser. Slutligen relateras detta till 

skötsamheten och egensinnets karaktäristik.  

 

3.2 Vem är Rya-Rya? 

Rya-Rya är en vacker statarflicka, född på ett gods i Sörmland i början på 1900-talet. Hon är 

en sammansatt litterär personlighet: stark, egensinnig, skötsam, envis och underkuvad på 

samma gång. Hon är starkt präglad av sekelbörjans normer och uppfattningar. Detta blir 

tydligt genom hela romanen och framförallt i Rya-Ryas självbild, där det framgår att hennes 

dröm om ”sin kvinnolycka” är synonymt med att kämpa för att göra en bra ”insats som 

kvinna”.74 Att denna insats består i att bli en god hustru och bete sig hedersamt på livets alla 

områden blir snabbt tydligt. Den lyckligaste tiden i hennes liv är således också när hon lyckas 

smälta in och uppfylla omgivningens förväntningar – hon föder barn, som en äkta hustru: 

”Hon var som andra, hon tog emot, blev med barn, hon gick sina av naturen stadgade nio 

månader, hon födde barnet riktigt och hedersamt, och barnet var välskapat. Till på köpet hade 

det blivit en pojke.”75 Att det skötsamma idealet är en levande norm i bokens värld görs alltså 

tydligt redan i bokens inledning. 

 Redan efter Rya-Ryas olycksaliga bad på romanens inledande sida är hon emellertid en 

utdömd kvinna. Författaren konstaterar: ”Den kyska Rya-Rya tillhörde alla männen efter detta 

                                                 
72 Lo-Johansson, 1939, s 610-611. 
73 Lo-Johansson, 1939, s 6, Rya-Rya blir hädanefter hennes benämning i boken och i denna uppsats, Rya-Rya 
kallade Maria sig själv när hon lärde sig att prata. 
74 Lo-Johansson, 1939, s 11. 
75 Lo-Johansson, 1939, s 146. 
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bad”.76 Denna dom faller över henne oberoende av hennes vid detta tillfälle intakta kyskhet.77 

Detta gör att romanen bör läsas som en kvinnas kamp för att erövra och erkännas i besittning 

av de åtråvärda skötsamma uppförandekoderna, något som Rya-Rya aldrig fullt ut lyckas med 

oberoende av hennes faktiska göromål. Omgivningens dom är hård och hon anses ha förlorat 

hela sitt kvinnovärde.78 Inte desto mindre kan hon dock ses som bärare av de egenskaper som 

inbegrips inom den skötsamma ramen; hon är en god hemarbetande hustru, noggrann, sexuellt 

återhållsam, solidarisk med sin familj och duktig på att hushålla med deras resurser.79

 I kontrast till detta innehar Rya-Rya även en egensinnig sida som kommer till uttryck i form 

av reaktioner på omgivningens fördömande av hennes person; hon är otrogen mot sin man när 

omgivningen ändå ser henne som ”en frilla” på grund av en påstådd affär med godsets 

inspektor; hon sviker ”kvinnosolidariteten” och vägrar böja sig under ”den vita piskan”, men 

först efter att kvinnorna sviker henne; slutligen köper hon julklappar till sina barn med föga 

värde som nyttoartiklar, återigen efter att kvinnorna och hennes man isolerat henne från den 

skötsamma gemenskapen.80 Om dessa uttryck av egensinne ska ses som medvetna strategier 

eller som resultatet av år av social utfrysning och desperation återkommer jag till.  

 Det enda konstanta i Rya-Ryas liv, och det hon bygger sin värdighet på är hennes barn. 

Rollen som moder är hennes lycka och självbekräftelse.81 Titeln på romanen är också en 

indikation på att Rya-Rya just är Bara en mor. Lars Furuland och Johan Svedjedal ser Rya-

Ryas person på liknande sätt, men de menar att en orsak till den starka modersrollen är att hon 

står ”utan klassmedvetande”.82 Detta menar jag är felaktigt. Det är sant att Rya-Rya i relation 

till den gryende arbetarrörelsens framväxt ställer sig avig.83 Detta är dock inte den enda nivå 

som ett klassmedvetande kan yttra sig på. I inledningen till romanen konstaterar Rya-Rya att 

hon minsann tänker göra något av sitt liv.84 Detta något är att just avancera klassmässigt. Hon 

ser sig själv som kvinna och som tillhörande statarklassen. Det är därför hon i det längsta 

undviker den vita piskan och hellre städar hos inspektorn, och det är därför som hon och 

Henrik insisterar på att bo i den fristående stugan Svartmyllan istället för i statarlängan med 

                                                 
76 Lo-Johansson, 1939, s 7. 
77 Lo-Johansson, 1939, s 39. 
78 Lo-Johansson, 1939, s 59. 
79 Lo-Johansson, 1939, s 52, 101, 170. 
80 Lo-Johansson, 1939, s 367, 355. Den vita piskan är kravet på statarhustrurna att mjölka av godsets kor. 
81 Lo-Johansson, 1939, s 355. 
82 Furuland & Svedjedal, 2006, s 194. 
83 Lo-Johansson, 1939, s 491. 
84 Lo-Johansson, 1939, s 11. 
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de andra.85 Detta klassmedvetande är styrande för Rya-Rya och det är en viktig ingrediens i 

hennes strävan efter att uppnå acceptans och betraktas som skötsam.  

 

3.3 Samtidens normer och ideal i Bara en mor 

Att sköta sig, att visa ett hedersamt uppträdande och att blir en del av statarkollektivet på 

godset de arbetar vid är centrala delar i att få ett bra liv i Bara en mor. De som inte lyckas 

med detta blir definierade som avvikare. Ungflickan Bertha och den tidigare hyresgästen på 

Svartmyllan, Erika Rost, utgör de ytterligheter som Rya-Rya konsekvent ställs emot. Det är 

på detta sätt som Lo-Johansson framhäver de ideal och normer som är gällande; han 

presenterar antagonistiska karaktärer och låter dessa moraliskt övertrumfa eller förlora i 

relation till Rya-Rya och hennes familjs exempel.  

 Rya-Ryas egen drivkraft är, som sagts ovan, att bli en accepterad och skötsam moder. Av 

omgivningen definieras hon dock som statarsamhällets avvikare med en mer lösaktig karaktär 

än de andra kvinnorna, ända sedan hon badade naken en varm sommardag.86 Allt Rya-Rya 

företar sig blir utdömt. De andra kvinnorna som kontrasteras mot Rya-Rya är dock inga 

skötsamma ideal, men tack vare att hon konstitueras som sämre, är maktbalansen ändå intakt. 

Vi får här en intrikat inblick i mänsklig psykologi. I romanen skymtar både förebilder och 

motbilder till det normerande skötsamma i boken fram. Detta utgör ett väl utbyggt socialt 

pussel där Rya-Rya ständigt försöker vara en passande bricka i spelet, men ständigt 

misslyckas på grund av att omgivningen ändrar spelreglerna. En annan kvinna förlåts för 

samma förehavande som Rya-Rya döms för. Allt handlar om situation, sociala allianser och 

tur.  

 Erika Rost är barnlös och på grund av detta kroppsligt vackrare än de andra kvinnorna.87 

Hon är i romanen socialt utdömd och lämnar godset till följd av sitt kompakta utanförskap. 

Orsaken är att hon har haft en sexuell affär med inspektorn. I Bara en mor skildras Erika 

konstant som den mest egensinniga och lättfotade karaktären. Hon fick ”finna sig i att bli 

betraktad som godsets lilla frilla”.88 När hon lämnar godset bli hon en aktiv pacifist och 

fredskämpe mot första världskriget.89  

 På andra sidan skalan står Bertha. Hon har haft en sexuellt frigjord tonårsperiod, men lyckas 

gifta sig med Rya-Ryas ungdomskärlek, Nils. ”Den skenbart lättfärdiga” Bertha görs i ett slag 

                                                 
85 Lo-Johansson, 1939, s 472, 233. 
86 Lo-Johansson, 1939, s 564. 
87 Lo-Johansson, 1939, s 21 
88 Lo-Johansson, 1939, s 255. 
89 Lo-Johansson, 1939, s 255. 
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till det skötsamma hedersamma exemplet med få barnsängar, en nykter man och ett eget 

torp.90  

 Både berättarrösten och karaktärerna själva funderar i verket över skillnader, 

tillkortakommanden och fördelar som finns mellan figurerna vilket gör dessa pedagogiska 

dikotomier tydliga och verkningsfulla för att framhäva statarmiljön vid nittonhundratalets 

första decennier. Det är i denna miljö Rya-Rya navigerar och det är här hon upplever sitt livs 

bästa och sämsta dagar. Hon verkar i en omvärld där hon har de sämsta korten.  

 

3.4 Rya-Ryas bad och otrohetsaffär – hennes uppgång och fall 

I inledningen badar Rya-Rya. Detta är det första och största brottet mot skötsamhetens 

uppförandekod. Lo-Johansson beskriver:  
 
När statarnas kvinnor någon gång tvättade sig, dolde de sig mycket noga. [---] 

förhållandet hade sin grund inte i den bristande hygienen, utan i den stränga 

moralen, ty kroppen var syndig, så snart man inte för godsets räkning arbetade 

med den.91  
 

Anledningen till hennes bad är höljt i dunkel och i verket är enda orsaken som röjs att det var 

en synnerligen svettig och varm arbetsdag. I ett svep gjordes dock Rya-Rya till den mest 

lättfotade flickan i bygden. Hon förlorar sin trolovade Nils och i ilska över situationen gör hon 

sig gravid med Henrik, en av byns lite mindre ansedda män.92 Livet som gift kvinna tar sin 

början. I första delen av boken är Rya-Ryas liv lyckligt. Hon bygger i enlighet med bilden av 

den skötsamma statarhustrun sitt hem, föder sina barn och handskas med sin äkta make.93 

Rya-Rya var lycklig och ”hon var den yngsta statarhustrun på godset, den vackraste. Nu satte 

hon också som sitt mål att vara den duktigaste”.94 Hon kämpar för att bli sedd som den ärbara 

flickan hon var, innan det ödesdigra badet, och hon lyckas ända tills hon en dag går över 

gränsen. Gränserna var flytande i detta samhälle och för Rya-Rya gick den vid att övertala 

inspektorn att ge henne städtjänsten istället för att ge den till den äldre skröpliga Emili.95 Hela 

samhället vänder sig mot henne och till och med Henrik, hennes man, kallar henne för 

”inspektorsfrillan” med tydliga associationer till Erika Rost, den tidigare städerskan på 

                                                 
90 Lo-Johansson, 1939, s 286. 
91 Lo-Johansson, 1939, s 5.  
92 Lo-Johansson, 1939, s 61. 
93 Lo-Johansson, 1939, s 228-229. 
94 Lo-Johansson, 1939, s 228. 
95 Lo-Johansson, 1939, s 367. 
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godset.96 Till följd av denna händelse blir Rya-Rya sålunda än en gång definierad som den 

lättfotade kvinnan på godset och utfrysningen är hårdare och brutalare än innan, vilket ska ses 

som början på Rya-Ryas nerbrytning som människa. I desperation och längtan efter sann 

kärlek leder detta till att Rya-Rya är otrogen på riktigt.97  

 Efter denna peripeti klarar Rya-Rya inte längre av att upprätthålla den ordentliga fasaden. 

Henrik våldtar henne gång på gång, hon låter hemmet förfalla och barnen springer vind för 

våg.98 Slutet närmar sig när Rya-Rya blir diagnostiserad med cancer. Innan hon rycks bort 

upplever hon dock en av de stoltaste tidpunkterna i sitt liv: ”Det var ett av de stora ögonblick i 

livet, som Rya-Rya väntat på – hennes minsta barn hade gjort ifrån sig skolan. Hon hade fått 

uppleva den dag, när hon sett sin kull flygfärdig!”99 Hennes position som moder, och en 

lyckad sådan, kunde ingen ta ifrån henne. Hennes barn påbörjar den klassresa som undanhölls 

henne. Hon dör och den starka kvinnan Rya-Rya reduceras till ”ett kvinnobylte, som 

stank”.100

 Lo-Johansson målar inga idealiserade bilder av hur livet såg ut. Han skräder inte orden för 

att förklara samtidens realitet. Rya-Rya dör, som ett exempel på statartidens inskränkthet och 

efter ett helt liv fyllt med kamp för att passa in normalitetens snäva ramar.  

 

3.5 Skötsamhet och egensinne i Bara en mor 

För de litteraturvetare som tidigare analyserat Bara en mor är de stora stötestenarna huruvida 

Rya-Rya besitter en stor individuell styrka, och hur stor grad av medvetet handlande man ska 

tillskriva henne? Reagerar hon instinktivt, för att hon är av nöden tvungen, eller medvetet? 

Svaren på dessa frågor genererar olika analyser av hennes person, och därför är de centrala.  

 Bilden av en ”individuellt medveten statarkvinna” försvarar Bernt Olsson och Ingmar 

Algulin genom att mena att Rya-Ryas bad är en medveten upprorshandling mot en vardag 

fylld av tristess och övergrepp.101 Denna bild vänder jag mig emot. I likhet med Magnus 

Nilsson vill jag mena att Rya-Rya inte är en självmedveten streber. Hon är i högsta grad 

medveten om vilka normer och regler som styr det gods där hon är född i enlighet med 

analysen ovan. Denna medvetenhet och vilja att vara till lags och bli godkänd talar ”mot 

                                                 
96 Lo-Johansson, 1939, s 368. 
97 Lo-Johansson, 1939, s 420. 
98 Lo-Johansson, 1939, s 161, 476. 
99 Lo-Johansson, 1939, s 588. 
100 Lo-Johansson, 1939, s 564. 
101 Olsson & Algulin, 1994 (1987), s 406. 
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tanken på badet som revolthandling”.102 Rya-Rya vill bli accepterad som skötsam och en i 

gänget. Hon vill inte leva sitt liv som enstöring med en egensinnig självständighet. 

 Nilsson målar även upp bilden av Rya-Rya som tillhörande det gamla samhället. 

Moderniteten och med den det skötsamma idealet såsom Ronny Ambjörnsson tecknar det står 

statarhustrun utanför. Den tes som Nilsson driver går ut på att Rya-Rya, statarhustrun ”står 

utanför det moderna på grund av att hennes sociala vara inte tillåter henne att var något annat 

än moder”.103 Jag ämnar problematisera detta något. Det är sant att Rya-Rya vänder sig emot 

sina barns nyväckta intresse för den spirande socialistiska rörelsen.104 Samtidigt kan Rya-

Ryas person dock ses som förebildlig för hur arbetarrörelsens hemarbetande kvinnobild 

gestaltade sig under 1930- och 40-talet, då Lo-Johansson skrev föreliggande roman. Jag 

menar att Rya-Ryas misslyckade men ihärdiga försök att bli respektabel och sedd som en 

skötsam hustru står i samklang med den svenska arbetarrörelsens syn på den hemarbetande 

arbetarfrun under mellankrigstiden. Rya-Ryas bundenhet vid moderskapet passar även den in 

i bilden av den reformistiska socialdemokratiska rörelsens kvinnosyn. Den skötsamma 

arbetarkvinnan arbetade i hemmet och byggde familjen, precis som Rya-Rya gjorde bara 20 år 

tidigare.  

 En annan aspekt av skötsamheten, i romanen, är också att den inte är ställd längst fram på 

scenen. Den är fonden mot vilken Rya-Ryas och de andras beteende kontrasteras. Lo-

Johanssons sociala patos lyser igenom. När hans beskrivningar förstärker de kval Rya-Rya 

genomlider är det tydligt att han menar att dessa människor förtjänar något mer och bättre och 

det märks: ”Lo-Johanssons kvinnoportträtt är […] starka appeller för behovet att låta 

moderniseringens socialpolitiska framsteg komma kvinnorna till godo.”105

 Egensinnet, Rya-Ryas upprorshandlingar mot omgivningens behandling, menar jag är 

hennes överlevnadsstrategi. Badet var en impuls, men otroheten med älskaren Edvard kan 

tolkas som en handling gjord av en kvinna som förlorat allt och gett upp hoppet om att återfå 

det. Rya-Rya förstod att hon inte skulle vinna tillbaka omgivningens respekt som en 

hedervärd och skötsam kvinna – alltså hängav hon sig åt det som förvägrats henne: en totalt 

kravlös kärleksakt där hon för stunden inte behövde bry sig om någon annan än sig själv.  

 I denna roman konstitueras alltså skötsamheten och egensinnet som två strategier som båda 

är valbara för romanfigurerna i Bara en mors värld. Ivar Lo-Johansson lämnar dock aldrig 

något utrymme att tvivla på att skötsamheten är det eftersträvansvärda idealet.  
                                                 
102 Nilsson, 2003, s 49. 
103 Nilsson, 2003, s 200. 
104 Lo-Johansson, 1939, s 491. 
105 Nilsson, 2003, s 203. 
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 De båda romanernas förhållande till varandra, likheter och skillnader behandlas nedan i 

denna uppsats slutdiskussion.  

 

4. Slutsatser 

4.1 Skötsamhet och egensinne – Rya-Rya och Måna 

I dessa sinsemellan olika romaner möter vi två väsensskilda kvinnliga huvudkaraktärer; å ena 

sidan har vi den strävsamma Rya-Rya som idogt kämpar på i sin allt annat än glamorösa värld 

– å andra sidan ser vi nidbilden av den borgerliga kvinnosakskvinnan Måna. Jag menar att 

skötsamheten och egensinnet tydligt behäftas med de olika karaktärerna. Skötsamheten är det 

moraliska raster som Rya-Ryas alla förehavanden speglas mot. Denna fond saknas i Måna är 

död. Borgerligheten saknar i romanerna ett skötsamhetsideal. Här härskar egensinnet genom 

Lo-Johanssons Måna. Hon går sina egna vägar, bryter mot konventionen och representerar en 

annan klass och en annan kvinna än den Rya-Rya görs till typ för.  

 En tydlig tendens är alltså, att det skötsamma och det egensinniga i dessa romaner behäftas 

med tydliga klassmarkörer. Statarhustrun Rya-Ryas arbetarklassvärld omgärdas av 

skötsamheten. Dessa värderingar saknas t o m i den borgerliga sfär som i Bara en mor 

representeras av inspektorn. Han lever med normer som snarast är hämtade från en äldre 

patriarkal kultur. Godsets kvinnor och män är underordnade godsets herre och i förhållande 

till sina underordnade kan man kräva det mesta, t o m tjänster i natura av kvinnorna.106 Rya-

Rya städar, uppfostrar barn och man, visar upp en nykter fasad och är väl medveten om sina 

moraliska snedsteg när de väl sker. Denna moraliska kompass är vänd upp och ner när man 

läser om Månas förehavanden. Hon är sexuellt utsvävande, har flera män, lever ensam och vill 

aldrig mer gifta om sig. Självständighet och rätten att strunta i sina ”kvinnliga” plikter är 

överordnade. Egensinnets moral görs tydlig och i Lo-Johanssons tappning förkastas den – 

Måna dör/dödas. Arbetets ära är viktigare än kärlek till en borgerlig kvinna. 

 Skötsamhet och egensinne växte fram som teoretiska begrepp för att fungera som den 

svenska arbetarklassens moraliska och politiska projekt under de första skälvande decennierna 

av 1900-talet. En strategi som skulle skola tidens arbetare att bli värdiga motståndare till 

borgerligheten. Den reformistiska delen av arbetarrörelsen omfamnade skötsamheten och 

egensinnet blev dess motsats, ofta omnämnandes den revolutionära delen av samma rörelse. I 

denna uppsats har jag, som sagt, lyft ut dessa begrepp och använt dem bortom den 

organiserade arbetarrörelsens gränser. Det är i ljuset av denna begreppsvidgning som det blir 

                                                 
106 Lo-Johansson, 1939, s 35. 
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tydligt att egensinnet får en annan klasstillhörighet – förkroppsligad i gestalten Måna. Lo-

Johansson bygger in en skötsam moral i de karaktärer som tillhör arbetarklassen. Avvikarna 

tillskrivs egensinnet. Något som alltså inom arbetarrörelsen var en moral som omfattades av 

en minoritet transformeras här enkelt till en avvikelse som omfattar den klassmässige 

antagonisten. Den pedagogiska poängen blir att egensinnet och den utsvävande livsföringen 

än mer definieras som något avvikande.  

 I båda romanerna arbetar Lo-Johansson med karaktärer som är satta i ytterlighetspositioner 

för att tydliggöra dessa ideologiska och moraliska konflikter. Måna är egensinnet och i 

nyutgåvan av samma roman görs frun i Edet tydligt till företrädare för skötsamheten. Månas 

förehavanden blir således speglade mot nämnd frus hedersamma och fläckfria moral. I Bara 

en mor jämförs Rya-Rya mot den omvända och numera skötsamma Bertha å ena sidan och 

den utomordentligt egensinniga Erika Rost, å den andra. Erika Rost är i Bara en mor den enda 

kvinna som trots sin proletära bakgrund tillskrivs egensinnets markörer. Anledningen till detta 

torde vara att hon som ogift kvinna väljer att engagera sig politiskt. Hon har en historia av att 

vara lösaktig, väljer ett barnlöst liv och därtill flyr hon statartillvaron för ett liv som politisk 

aktivist. Erika Rost blir egensinnig inte på grund av sin klasstillhörighet, utan av den enkla 

anledningen att hon rakryggad vägrar kuva sig under varken skötsamhetens ok eller 

arbetarrörelsens kvinnoideal.  

 Den skötsamma och den egensinniga finner alltså representanter i båda böckerna och i 

romanerna sinsemellan finns samma tendens. Hur kommer det sig att den moraliska 

åtskillnaden mellan ett skötsamt och ett egensinnigt liv är så tydligt i dessa romaner från 

1930-talet? Det ska jag diskutera nedan.  

 

4.2 Vad hände egentligen under loppet av 1930-talet? 

I Måna är död från 1932 ställs Lo-Johanssons alter ego mot den borgerliga kvinnan Måna. 

Hon behäftas med egensinniga egenskaper. I samma roman stiftar vi bekantskap med frun i 

Edet. I denna upplaga är hon med Ebba Witt-Brattströms ord ”ett flamsigt påhäng som särar 

på benen så fort Probst uppenbarar sig”.107 När den reviderade upplagan från 1944 når 

bokhandeln är frun i Edet omgjord i klassisk skötsam tappning. I Bara en mor från 1939 

speglas allt mot en skötsam fond. Som jag ska argumentera för nedan kan detta ses som en 

förskjutning i Lo-Johanssons författarskap och hela den tidsanda som rådde under 1930-talets 

Sverige.  

                                                 
107 Witt-Brattström, 2003, s 215. 
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 Under 1930-talet skedde mycket som i längden kom att förändra synen på kvinnan i 

Sverige. Dels kom arbetsmarknadens sammansättning att förändras – fler kvinnor steg in på 

arbetsmarknaden. 1930 var t ex halva tjänstemannakåren kvinnlig.108 Denna utveckling 

genererade uppror från både borgerliga och proletära män, något som enligt Ebba Witt-

Brattström avspeglas i Måna är död. Boken ”kan läsas som en illusionslös samtidsroman om 

könskampen mellan en kvinna som är ekonomiskt oavhängig och en karriärsugen ung manlig 

autodidakt som lätt känner sig hotad. Framför allt av att kvinnorna intar arbetsmarknaden”.109

 Att kvinnorna intog arbetsmarknaden genererade även en ideologisk debatt om hur en 

kvinna borde vara. Denna debatt tog sig olika uttryck i den borgerliga kvinnorörelsen och 

inom arbetarrörelsens led. Debattens fokus koncentrerades i mångt och mycket kring den gifta 

kvinnans roll, då den ogifta kvinnan vid 1930-talets ingång redan tillskansat sig rätten att 

arbeta, utan att väcka motstånd. Den nya kvinnans uppgift var motsägande om man studerar 

de olika organisationernas ståndpunkter vid tiden. Med Magnus Nilssons ord:   
 
För folkhemsmodernisterna var hon den som skulle bibringas modernitet för att 

kunna inreda folkhemmet och leda reformerna av familjelivet. För feministerna 

var hon en självständig kvinna som skulle erövra både politiken och 

arbetsmarknaden. För lantarbetarrörelsen var hon den klassmedvetna 

lantarbetarhustru som skulle efterträda den allmänt bakåtsträvande 

statarkäringen. För primitivisterna var hon kurvig och oftast naken.110

 
Denna spännvidd i debatten om hur den moderna kvinnan skulle gestaltas ses tydligt i den 

svängning som sker i Lo-Johanssons romaner. Den borgerligt egensinniga och självständiga 

kvinnan gestaltad av Måna är inget Lo-Johansson lyfter fram. När hon dödas, träder i hennes 

ställe och tydligt förebildlig i romanerna, den stolta arbetarkvinnan fram.  

 I romanen från 1932 är arbetarkvinnan, som konstaterats, inte framträdande. Hon gör sin 

entré i Bara en mor från 1939 och i den reviderade upplagan av Måna är död från 1944. 

Under dessa år har några saker hänt som jag menar kan förklara den förändrade kvinnosynen. 

Arbetarrörelsens frammarsch är central eftersom den genererade det samhälleliga 

genombrottet för den skötsamma ideologin, enligt Ronny Ambjörnsson. Skötsamheten blir en 

mentalitet eller moral som omfattar hela det svenska folkhemsbygget och inte bara 

arbetarrörelsens led som tidigare. I kölvattnet av denna förändring växer således bilden av den 

                                                 
108 Witt-Brattström, 2003, s 214. 
109 Witt-Brattström, 2003, s 214. 
110 Nilsson, 2003, s 196. 
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stolta hemarbetande skötsamma hustrun fram, som sedermera gör sitt intåg i Ivar Lo-

Johanssons romaner från slutet av samma decennium.  

 Denna samhälleliga förändring blir tydlig i Bara en mor och i den reviderade upplagan av 

Måna är död; från föraktet mot den borgerliga karaktären Måna och den lössläppta frun i Edet 

1932 till hyllandet av den gifta arbetarkvinnan Rya-Rya och den omgjorda frun i Edet i slutet 

av samma decennium. Eller med Ola Holmgrens ord: ”Här liksom i övrigt visar det sig att den 

‘manliga’ uppfattningen om kvinnan som slav under arbete och drifter har förbytts i en 

hyllning till den självständiga och stolta arbetarkvinnan”.111  

 I ljuset av de samhällsförändringar som kan ha påverkat Lo-Johansson i sin skrivargärning 

menar jag att man kan se karaktärernas utveckling i dessa två romaner som en resumé av den 

ideologiska förskjutning som hela samhället genomgår vid denna tidpunkt. Romanerna är 

produkter av sin tid och detta erkänner Lo-Johansson implicit när han 1944 ändrar frun i Edets 

karaktäristik från den djuriska och sexuellt krävande arbetarhustrun till den folkhemssvenska 

bilden av den skötsamma arbetarhustrun.  

 För att slutligen återkomma till min frågeställning om vilka möjliga kvinnliga positioner 

som skapas i romanerna utifrån skötsamhetsidealet, menar jag att tendensen i romanerna är 

tydlig. Skötsamheten och egensinnet är distinkta kategorier som Lo-Johanssons romanfigurer 

underordnas för att i förlängningen fungera som förebildliga eller förkastliga.  

 Genom att analysera romanerna utifrån dess historiska samtid menar jag att man kan nå 

kunskap om hur ideologier har verkat. Romanerna bör inte ses som direkta avspeglingar av en 

historisk verklighet, men ger vägledning kring ideologiska strömningars genomslag. Att Lo-

Johanssons romanfigur Rya-Rya inte kommer undan skammen från sitt bad och sin 

otrohetsaffär, förklaras av skötsamhetens norm. För att göra Rya-Ryas romanvärld och 

karaktär trovärdig hade han inte kunnat göra på ett annat sätt.  

 Det hade vidare varit intressant att fortsätta att studera ideologiska strömningars genomslag 

i litteratur från denna tid för att på så sätt nå en fördjupad kunskap om hur historiskt 

tankegods har präglat människors vardag.  

                                                 
111 Holmgren, 1978, s 161. 
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