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Abstract 

Finnish-born writer Susanna Alakoski’s novel Svinalängorna became a big success after 

being published in Sweden in April 2006. Though the novel has many themes in common 

with earlier literature written by and about Finnish immigrants in Sweden, little attention has 

been brought to this fact by reviewers and journalists. This essay examines connections 

between Alakoski’s novel and Finnish migrant literature in Sweden mainly from the 1970s 

and how these connections have been recognised by reviewers in Sweden and Finland. Based 

on the examination made here, Svinalängorna can be said to have several significant themes 

and features in common with other Finnish immigrant literature written in Sweden. However, 

in the examined material, none of the Swedish reviewers and only two of the Finnish 

reviewers referred to earlier literature written by and/or about Finns in Sweden. The main 

reference point for the Swedish reviewers was traditional Swedish working-class literature 

while the Finnish reviewers mainly referred to newer Finnish literature exploring similar 

themes: alcoholism, poverty and childhood. In general, the Finnish reviewers found the novel 

more familiar than the Swedish reviewers. 

 

Keywords: Susanna Alakoski, Svinalängorna, Sikalat, reception, immigrant literature, 
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1. INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Sverigefinsk litteratur uppmärksammades under år 2006 i svensk media utan att något särskilt 

intresse för den skull riktades till den sverigefinska minoriteten eller dess tidigare litteratur. 

Susanna Alakoskis roman Svinalängorna fick Augustpriset i december 2006 och boken har 

långt efteråt legat i toppen av försäljningslistorna. Dessutom var den Stockholms 

stadsbiblioteks mest utlånade bok under 2007 (”Böcker av kvinnor mest utlånade” SvD 2008-

01-10). Svinalängorna fick beröm för att den mångsidigt behandlade ämnen som det tigits 

om: missbruk, fattigdom och det strukturellt utanförskap i den moderna välfärdsstaten 

Sverige. Romanen utspelar sig på 1970-talet mitt under den stora flyttvågen från Finland till 

Sverige som resulterade i att finländare än idag utgör den största invandrargruppen i Sverige. 

Susanna Alakoski är givetvis inte den första av dessa hundratusentals som har gjort 

skönlitteratur av sina upplevelser. Men vad har hon gemensamt med tidigare sverigefinska 

prosaister och hur har hennes finskhet och sverigefinskhet uppmärksammats av recensenter i 

Sverige och Finland? 

I den här uppsatsen försöker jag reda ut hur den sverigefinska litteraturens huvuddrag 

kommer fram i Svinalängorna, som kan betraktas som ett slags gränsfall mellan sverigefinsk 

och svensk litteratur – den är författad på svenska men handlar om finländare och har inslag 

av finska. För att göra denna jämförelse presenterar jag först Susanna Alakoski och romanen 

Svinalängorna, och jämför sedan dess tematik med tidigare sverigefinsk litteratur. Jag 

undersöker och jämför sedan i ljuset av detta hur boken samt dess översättning mottagits av 

pressen i Sverige och Finland. I synnerhet uppmärksammar jag hur recensenterna behandlat 

det sverigefinska och det finska i romanen samt vilka litterära associationer den har väckt, för 

att sedan jämföra receptionen av romanen i de två länderna. Slutligen jämför jag 

Svinalängornas potentiella plats i den sverigefinska litteraturen med hur den mottagits i de 

båda länderna. 

Information om Susanna Alakoski har jag hämtat från intervjuer och artiklar i 

dagstidningar och tidskrifter. Som källmaterial om den sverigefinska litteraturen har jag 

använt Marja-Liisa Pyynnönens Siirtolaisuuden vanavedessä och Erkki Vallenius 

Kansankodin kuokkavieraat. Pyynnönen försöker i sin avhandling ge en litteratursociologisk 

helhetsbild av den sverigefinska litteraturen från 1956-1988 medan Vallenius undersöker hur 

de finländare som kom till Sverige efter andra världskriget har beskrivits i skönlitteraturen, då 
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främst i den sverigefinska. Den samhälleliga och språkliga bakgrunden, samt en översikt över 

den sverigefinska litteraturen har jag hittat i antologin Monena suomi maailmalla: 

suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä som är sammanställd av Anna-Riitta Lindgren och 

Hannele Jönsson-Korhola. 

 

 

1.2 MATERIAL 

 

Det undersökta materialet består av tolv svenska och två finska recensioner av Svinalängorna 

samt åtta finska recensioner av Sikalat, romanens finska översättning. Jag analyserar i första 

hand hur recensenterna behandlar Alakoskis finskhet och sverigefinskhet, i vilken litterär 

tradition de placerar henne samt vilka författare Alakoski jämförs med. Dessutom tittar jag på 

vilka andra teman recensenterna valt att betona. 

 Den svenska pressens recensioner är i huvudsak plockade från dagstidningar, men även 

från SSU:s tidning Tvärdrag samt från Sveriges Radios Kulturnytt. Materialets finska 

recensioner är dels två recensioner av originaltexten, den ena från Helsingin Sanomat och den 

andra en finlandssvensk skribents recension i Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift, och dels 

åtta recensioner av Sikalat, Katriina Savolainens översättning av Svinalängorna som gavs ut 

av förlaget Schildts i Finland i augusti 2007. 

 Det har publicerats fler än de tolv svenska recensioner av Svinalängorna jag undersöker 

i denna uppsats. Databasen ArtikelSök, där ca 550 tidskrifters och ett 15-tal dagstidningars 

artiklar indexeras, hittar 17 recensioner på sökordet ”svinalängorna”. Jag valde ut de 

recensioner som tar upp de ämnen jag valt att behandla, alltså de som på något sätt försöker 

placera romanen i någon tradition eller kommentera dess finskhet eller sverigefinskhet. 

 Jag hittade recensionerna med hjälp av databaserna ArtikelSök och Aleksi samt 

sökmotorn Google. I mindre nättidningar och bloggar hade det funnits recensioner eller 

åsikter om Svinalängorna och Sikalat men jag tog inte med dessa i materialet eftersom jag 

velat undersöka just majoritetskulturens massmedias inställning till romanen. 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. SUSANNA ALAKOSKI OCH SVINALÄNGORNA 

 

Susanna Alakoski är född i Vasa 1962 och flyttade som treåring till Ystad i Skåne (Jurva 

2006). Hon är utbildad socionom och har dessutom arbetat som pressekreterare åt 

Vänsterpartiets dåvarande partiledare Gudrun Schyman (Palmén, 2007, s. 47). Alakoski är 

uppvuxen i en arbetarfamilj och hennes släkt är finskspråkig (Nordlund, 2007). Sin bakgrund 

samt erfarenheter av alkoholmissbruk i familjen har Alakoski gemensamt med jagberättaren 

Leena i debutromanen Svinalängorna. Romanen bygger mycket på författarens egna 

erfarenheter och utspelar sig dessutom i bostadsområdet där hon växt upp, men den är ändå 

inte självbiografisk (Welin, 2006). 

 Svinalängorna gavs ut i mars 2006 och vann August-priset i december samma år (STT, 

2006). Romanen kan beskrivas som en bildningsroman och skildrar finskfödda Leena 

Moilanens uppväxt i Ystad på 1970-talet ungefär från det att hon är fem år till det att hon är 

14. Familjen Moilanen har flyttat från knappa förhållanden i Finland till Sverige för att få ett 

bättre liv. Det nya hemmet i bostadsområdet Fridhem upplevs som ett paradis jämfört med 

familjens tidigare hem i Finland trots att myndigheterna kallar området för ”svinalängorna”. 

 Pappan i familjen är svarvare på en skyddad verkstad och mamman är hemmafru men 

extraarbetar som städerska och tidningsutdelare. Föräldrarna hamnar efter några år i en ond 

cirkel av fattigdom, alkoholism och våld. Pappan som växt upp på barnhem har 

språksvårigheter och mindervärdeskänslor inför myndigheter (51, 54). Han dricker och 

misshandlar sin fru i perioder som ibland slutar i delirium-tremens. Även modern dricker för 

att härda ut. Mitt i det kaos som uppstår försöker Leena leva ett normalt liv, men kan inte göra 

så mycket annat än att be till gud och ringa efter polis eller ambulans då det är som allra värst. 

Dessa svåra perioder karaktäriseras av att berättandet blir mer fragmentariskt och poetiskt. 

Nyktra perioder beskrivs som glada och varma. Leenas skolgång och det nya språket flyter 

bra men en ständig oro över hemmet får henne att längta bort. Leenas bröder klarar sig sämre: 

den yngre Sakari slutar prata och den äldre Markku bråkar och hamnar i dåligt sällskap. 

 Karaktärernas finskhet framkommer i romanen bland annat i matkulturen (31, 58, 59), 

diskussionerna om hemlandet och krigen (31-36), finsk tango och Olavi Virta (19, 159), 

bastubad (41), sportintresse (148, 149) och i de upprepade finska svordomarna (7, 9, 10, 86, 

102-104). Familjen Moilanen är nära vänner med en annan finsk familj, men de umgås även 

såväl med svenskar som med folk från andra länder. Romanens centrala problem är varken 

etniskt eller språkligt utanförskap utan snarare klass, missbruk och fattigdom. Ett annat viktigt 

tema är kvinnans ställning i samhället, vilket behandlas främst i diskussionerna mellan Leenas 
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mamma och hennes vän Helmi. Leenas språkbyte framställs inte som ett problem och 

familjens marginalisering skildras som en följd av klasskillnader och ren materiell brist 

snarare än av kulturella skillnader. 

 Skolan är i Svinalängorna en fristad där Leena får mat och positiv uppmärksamhet. 

Detta kan jämföras med uppväxtskildringarna hos en annan sverigefinsk författare, Antti 

Jalava, som beskriver skolan som en hemsk plats präglad av både fysisk och psykisk terror 

(Hannus skolgång i Jag har inte bett att få komma och Asfaltsblomman). Även polis- och 

socialmyndigheter skildras i Svinalängorna som positiva, om än väl passiva krafter. 

Romanens Leena ger inte heller uttryck för någon längtan efter sitt gamla hemland: Finland är 

ett nästan mystiskt land om vilket mamman viskar och fadern skryter högljutt på fyllan. De 

enda länkarna dit är mor- och farmödrarna. 

 Susanna Alakoski har i intervjuer berättat att hon bad om hemspråksundervisning i 

grundskolan utan att få det, vilket bland annat gjort att hennes finska begränsats till ett 

känslospråk, medan svenskan har blivit hennes skrift- och arbetsspråk (Arle, 2006). De finska 

orden i romanen är också ofta felstavade1, vilket uppmärksammades med både klander och 

uppskattning i Finland, bland annat i Helsingin Sanomat (Hämäläinen, 2006), Vasabladet 

(Nordlund, 2007) och Parnasso (Lappalainen, 2007, s. 73). Alakoski har sagt att hon medvetet 

stavat fel för att visa att ett invandrarbarn inte lär sig skriva på sitt modersmål om inte 

undervisning erbjuds (Snellman, 2007). Romanen behandlar dock inte detta problem mer 

explicit. 

 Alakoski har nämnt bland annat Virginia Woolf, Fjodor Dostojevskij, Kristina Lugn och 

Inger Alfvén som sina favoritförfattare (Hamrén, 2006). Personlig inspiration har hon fått från 

sin mormor som var analfabet men med hjälp av bibeln lärde sig läsa och dikta i vuxen ålder 

(Nordlund, 2007). Alakoski har sagt att hon känner sig stå närmare Moa Martinson än många 

av dagens författare men vill inte bära titeln arbetarförfattare eftersom man inte talar om 

”överklassförfattare” och då det i huvudsak är ett manligt begrepp (Andersson, 2006; 

Sundström, 2006). Hon ser sig hellre som invandrarförfattare men är helst av allt bara 

författare (Arle, 2006). 

 Alakoski har mycket gemensamt med den sverigefinske författaren Antti Jalava: båda 

kom till Sverige som barn och har gått grundskola i Sverige. Jalava kom dock till Sverige som 

tioåring redan 1959, vilket kan ha medfört att han behandlar språk- och kulturproblematiken 

mer explicit (Jalava, 1978, baksidestext). Alakoski nämner varken finska eller sverigefinska 

                                                 
1 Till exempel ”vittun” (7, 103, 104), ”ruvimeiseli” (51) och ”soumen” (148). 
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författare som inspirationskällor och identifierar sig med Moa Martinson. Även i detta kan 

Alakoski jämföras med Jalava, som sagt att han skriver i August Strindbergs snarare än i 

Aleksis Kivis tradition och varken ser sig som invandrarförfattare eller finsk (Vallenius, 1998, 

s. 14). Precis som Jalava verkar Alakoski i en svensk tradition men de har ändå det 

gemensamt att de skriver på svenska just om finländare i Sverige. Där Alakoski betonar 

klassperspektivet betonar Jalava språk och kultur. Båda aspekterna är ändå närvarande i de 

båda författarnas verk.  

 

 

3. SVERIGEFINNAR OCH SVERIGEFINSK LITTERATUR 

 

År 2000 blev sverigefinnarna officiellt en nationell minoritet och samtidigt blev finskan ett 

officiellt minoritetsspråk i Sverige. Begreppet sverigefinsk syftar oftast på de i Sverige fast 

bosatta finländare som flyttat efter andra världskriget samt deras barn. Minoritetsgruppen 

består nu av ca 446 000 personer, av vilka ungefär hälften har finska som modersmål. 

Efterkrigstidens flyttvåg från Finland till Sverige var som intensivast på 1960- och 1970-talen, 

men folk har flyttat från Finland till det som idag är Sverige i nära tusen år, såväl på jakt efter 

land och arbete som på flykt från krig. Flyttvågen från Finland till Sverige var delvis ett 

resultat av urbaniseringen och arbetslösheten i Finland och gick främst från norra Finland och 

Österbotten till Sveriges industristäder. Idag bor det finländare i de flesta av Sveriges 290 

kommuner (Andersson och Kangassalo, 2003, s.). 

Sverigefinnarnas litteratur är i första hand finskspråkig, men varken språket, 

utgivningslandet, författarens medborgarskap eller boställe kan användas som kriterium för 

vad som är sverigefinsk litteratur (Vallenius, 1998, s. 11). Den typiska bilden av en 

sverigefinsk författare är att han/hon har flyttat till Sverige på 1960- eller 1970-talet, har 

arbetarbakgrund, låg utbildning och skriver om ämnen som har att göra med flytten från 

Finland till Sverige (Andersson och Kangassalo, 2003, s. 95). Alakoski fyller alla dessa 

kriterier sånär på att hon har en akademisk utbildning. Marja-Liisa Pyynnönen håller i sin 

undersökning av sverigefinsk litteratur endast författare som börjat sin bana i Sverige som 

sverigefinska. Därmed skiljer hon dem från finska författare som bor eller har bott i Sverige 

som t.ex. Willy Kyrklund, Aila Meriluoto och Pentti Saarikoski (Pyynnönen 1991, s. 29). 

Begreppet kan förstås även definieras så att det täcker alla finska författare bosatta i Sverige. 

De sverigefinska författare som skriver på svenska hamnar i ett gränsland mellan svensk 

och finsk litteratur, då de rent språkligt hör till den svenska litteraturen men tematiskt ofta 
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även till den finska litteraturen. Ett exempel på detta är Antti Jalava, vars alla verk handlar om 

karaktärer födda i Finland och de identitetsproblem som deras utvandring väckt (Pyynnönen, 

1991, s. 105).  

Angående identitetsproblemen konstaterar Vallenius att de flesta av de som flyttade till 

Sverige kom direkt från en agrar miljö till moderna industristäder, vilket innebar en betydande 

kontrast och en ytterst snabb modernisering. Urbaniseringen hände samtidigt även inom 

Finlands gränser, men för de som flyttade till Sverige försvårades anpassningen till den nya 

miljön ytterligare i och med det främmande språket och kulturen, vilket tog sig uttryck i 

alienation, utanförskap, mindervärdeskänslor och skolsvårigheter (1998, s. 21). Enligt 

Vallenius så blev detta främlingskap på 1970-talet den sverigefinska litteraturens vanligaste 

tema (1998, s. 85). I litteraturen framgick det dock även att främlingskapet inte bara orsakats 

av flytten till Sverige (Vallenius, 1998, s. 89).  Förändringen från det förmoderna till det 

moderna syns även i Svinalängorna då familjen beundrar sin nya lägenhet. Främlingskapet i 

romanen verkar dock bero mer på ekonomiska problem och mindervärdeskänslor än på själva 

miljöombytet. 

 Enligt Vallenius hör sverigefinnarna i litteraturen oftast till de lägsta socialklasserna i 

Sverige, vilket kommer fram strukturellt bl.a. i beskrivningarna av hur de bor (1998, s. 96). 

Boende är ofta ett vanligt tema i invandrarlitteratur överhuvudtaget, och genom boendet 

beskrivs de finska invandrarnas strävan efter ett högre välstånd å ena sidan och å andra sidan 

var de hamnar i det svenska klassamhället. En flytt till ett höghus i en industristad innebar för 

många en förbättring av boendet, trots att lokalbefolkningen i staden ofta såg området som 

någon slags slum (Vallenius, 1998, s. 183-184). I Saatanan suomalainen, den första delen i 

Hannu Ylitalos ut/invandrartrilogi kallar stadens invånare huset huvudkaraktären Raimo 

Kujala bor i för ”finnekåk”/”suomalaisrähjä” (Ylitalo, 1971, s. 222). Detta går igen i 

Svinalängorna där stadens myndigheter kallar området där familjen Moilanen bor för just 

”svinalängor”, fastän familjen upplever lägenheten som lyxig (Alakoski, 2006, s. 18). 

 Alkohol är vanligt förekommande i skönlitterära skildringar av sverigefinnars fritid 

(Vallenius, 1998, s. 203). Riklig alkoholkonsumtion beskrivs som en flykt från vardagen och 

hör oftast till helger, danser, storhelger och semestrar. Skildringar av alkoholproblem inom 

familjer är mer sällsynt – i de skönlitterära skildringarna är det främst ensamma och unga som 

har problem med alkohol (Vallenius, 1998, s. 204). Alkoholmissbruk skildras ofta som ett 

uttryck för en i övrigt integrerad och anpassad individs inre missanpassning, som inte bara 

orsakats av flytten från hemlandet utan delvis är desamma som i Finland. Våldshandlingar i 

samband med alkohol förklaras som en följd av skuldkänslor och frustration över 
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misslyckanden (Vallenius, 1998, s. 205). Svinalängornas skildring av alkoholmissbruk är på 

många sätt typisk för sverigefinsk litteratur, men den avviker i den bemärkelsen att 

missbruket sker inom en familj och att missbruket i perioder dominerar karaktärernas liv 

nästan totalt och även leder till en yttre missanpassning. 

 Självbiografisk och dokumenterande litteratur på gränsen mellan fiktion och 

dokumentär har varit vanligt i den sverigefinska litteraturen. Sverigefinsk litteratur har setts 

som en utvandrarförlängning av den finska realismen och arbetarlitteraturen, där problemen 

omskapas från att vara nationella till att bli internationella. Typiskt för realismen är att 

konsten har en samhällsutvecklande uppgift och att mindre bemedlade skildras med respekt 

medan den dominerade kulturen skildras kritiskt. Till den sverigefinska litteraturen hör 

dessutom ett identitetssökande och en ångest som ger den existentiella drag (Pyynnönen, 

1991, s. 103). Svinalängorna fördjupar sig inte i existentiella frågor, men har realistiska drag 

och Alakoski har ofta sagt att hon vill påverka människor och samhället med sina böcker 

(t.ex. Jurva, 2006).  

 På 1970-talet då man började ge ut sverigefinsk litteratur, väntade man länge på en 

centralgestalt som skulle förena minoriteten och ge den en identitet på samma sätt som 

Aleksis Kivi och Väinö Linna lyckats skapa nationallitteratur. Inget som uppfyllde den 

önskan kom fram, men man kan påstå att t.ex. Hannu Ylitalos och Antero Pitkänens vardera 

invandrartrilogier, Antti Jalavas romaner och Martta Matinlopolon Ken tietäis huomisen alla 

bär bestående värden (Andersson och Kangassalo, 2003, s. 95). 

 I den nyare sverigefinska litteraturen behandlas invandrarteman och identitetssökande 

mer sällan jämfört med i 1970-talets litteratur. Författare som börjat sina banor på 1990-talet 

är bland andra Erkki Sirviö, Asta Piironen och Tuija Nieminen Kristofersson. Asko Sahlberg 

som bor i Göteborg debuterade på 2000-talet och fick i första hand uppmärksamhet i Finland 

(Andersson och Kangassalo 2003, s. 95). Jämfört med Alakoski är Sahlberg som skriver på 

finska längre från den traditionella sverigefinska tematiken. Sahlbergs romaner har ännu inte 

behandlat ämnen som direkt rör 1960- och 1970-talets flyttvåg, vilket genast gör att han står 

längre ifrån de tidigare sverigefinska prosaisterna än Alakoski. Man kan slutligen konstatera 

att många drag och teman som är typiska för 1970-talets sverigefinska litteratur går igen i 

Svinalängorna.  
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4. GRANSKNING AV MATERIALET 

 

4.1  SVENSKA RECENSIONER 

 

Svinalängorna fick ett mycket gott mottagande i Sverige, både i media och i bokhandlarna, 

vilket möjligtvis även hjälpte romanen att bli August-nominerad. Nomineringen och priset 

återigen, ökade bokens försäljning och pressens uppmärksamhet på Alakoski. Det är sällsynt 

att en debutförfattare når en sådan framgång och väcker så mycket intresse. I och med 

framgången med Svinalängorna har Alakoski möjligtvis fått en plats i den svenska 

litteraturhistorien redan med sin första roman.  

Av materialet, de undersökta recensionerna, att döma är begreppet ”sverigefinsk” 

ganska okänt i Sverige: ordet användes inte i någon av recensionerna. Bara en journalist, 

sverigefinska Maria-Kaisa Jurva, använde ordet sverigefinsk om Alakoski och karaktärerna i 

hennes roman. Samma Jurva är den enda skribent som i en svensk tidning nämnde tidigare 

sverigefinsk litteratur och refererade till Antti Jalavas genombrottsverk Asfaltsblomman 

(Jurva, 2006). Jurvas artikel är dock en intervju och inte en recension, vilket gör att den inte 

hör till det egentliga mottagandet av Svinalängorna. Lina Kalmteg jämförde i sin recension 

Svinalängorna med Lo Kauppis samtida föreställning Bergsprängardottern som exploderade, 

och påpekade att även Kauppi har både finsk bakgrund och erfarenheter av alkoholproblem 

(Kalmteg, 2006). 

Fredrik Borneskans och Bo Bjelvehammar använde i Arbetarbladet respektive 

Katrineholms-Kuriren termen ”finlandssvensk”, trots att de tydligt syftade på finskspråkiga 

finländare som flyttat från Finland till Sverige (2006; 2006). Detta torde vara en ganska vanlig 

sammanblandning i Sverige, där kännedomen om såväl finlandssvenskar som sverigefinnar 

ofta är överraskande vag. Även om begreppet sverigefinsk verkar vara okänt bland bokens 

recensenter så nämner alla antingen att familjen i romanen har flyttat från Finland till Sverige 

eller att författaren är född i Finland. I några recensioner nämndes båda dessa saker 

tillsammans med en historisk tillbakablick på den finska invandringen till Sverige (Nyström; 

Sarrimo; Suhonen). 

Daniel Suhonen inleder sin recension i SSU:s tidning Tvärdrag med att berätta om 

personliga erfarenheter av kulturella skiftningar bland barn till finska invandrare ur olika 

klasser. Sedan beskriver han flyttvågen från Finland till Sverige som ”en av de största 

folkförflyttningarna i Norden” och söker anledningen till att Sveriges finska invandrare så 

sällan förekommit i skönlitteraturen, och då oftast som klichéartade knivdragande fyllbultar. 
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Förklaringen till detta hittar han i utsattheten och utanförskapet i invandrarnas situation. Han 

påpekar även att arbetskraftsinvandrarna i Sverige rent generellt inte har skapat sin egen 

litteratur i samma utsträckning som de politiska flyktingarna har gjort. Suhonen placerar 

tydligt Svinalängorna i en historisk invandrarkontext men refererar bara till svenska författare 

som Kjell Johansson, Majgull Axelsson, Elsie Johansson och Lena Kallenberg (Suhonen, 

2006).  

Romanens finska kulturella särdrag nämndes bara i ett fåtal recensioner och det 

handlade då mest om gamla fördomar om finska invandrare som recensenterna tyckte att 

romanen uppfyller. Jan-Olov Nyström skrev i Norrbottens-Kuriren att karaktärerna lämnat 

fattigdomen i Finland, men att alkoholismen följt med. Alkoholismen är ett arv som Leena till 

skillnad från sina föräldrar lyckas avvärja. Det framgår inte i recensionen om detta arv är 

socialt, nationellt eller personligt (Nyström, 2006). Cristine Sarrimo skrev att stereotypen om 

den svärande, supande och knivkastande (det förekommer inget knivvåld i romanen) finnen 

uppfylls i Svinalängorna. Sarrimo uppmärksammar även andra kulturella detaljer: 

krigsminnena, matkulturen och musiken – ”Olavi Virttas [sic] tango” (Sarrimo, 2006). Även 

Jonas Thente tog i DN upp fördomar om finnar – knivslagsmål och Koskenkorva – och 

konstaterar att familjen i Svinalängorna uppfyller dem alla (2006). Om recensenterna gav den 

finska kulturen relativt lite uppmärksamhet så skrev de desto mer om klassproblematiken.  

Romanen beskrevs av de flesta recensenterna som en (under-) klasskildring 

(Borneskans; Dufva; Kalmteg; Karlsson, Jan; Planhammar; Suhonen) men man tog även upp 

invandrarproblematik och anpassningssvårigheter i allmänhet (Borneskans; Kalmteg; 

Löfvendal). Många recensenter tog upp temat med boende och det att familjen i 

Svinalängorna har flyttat från fattiga förhållanden i Finland för att komma till det svenska 

folkhemmets relativa välfärd – att miljonprogrammens nya lägenheter var luxuösa för dem 

som var vana vid utedass, brunn och vedspis (Borneskans; Dufva; Löfvendahl; Planhammar). 

Trots detta blev miljonprogrammen en grogrund för utanförskap och utslagning. 

Recensenterna tycks hitta förklaringen i att miljonprogrammen innebar en koncentration av 

låginkomsttagare och invandrare.  

Recensenterna som placerar Alakoski i en litterär kontext, placerar henne i den svenska 

arbetarlitteraturtraditionen. Recensenterna refererar till klassiska svenska arbetarförfattare 

som Moa Martinson (Borneskans; Karlsson, Lena S.), Ivar Lo-Johansson (Löfvendahl), 

Eyvind Johnson, Martin Koch, Harry Martinson (Borneskans) och till samtida 

författare/arbetarförfattare som Kjell Johansson, Majgull Axelsson, Elsie Johansson, Lena 
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Kallberg (Suhonen), Torbjörn Flygt och Lo Kauppi2 (Kalmteg). Enligt bl.a. Löfvendal, 

Bjelvehammar och Borneskans är det invandrarna, eller de så kallade ”nysvenskarna” i 

förorterna som skriver dagens arbetarlitteratur. 

Den svenska pressens recensenter läste inte Susanna Alakoski som en sverigefinsk 

författare och uppmärksammade inte tidigare sverigefinsk litteratur. Några skrev om Alakoski 

som invandrarförfattare och även fast viss uppmärksamhet riktades mot romanens finska drag 

så placerades den tydligt i Sveriges arbetarlitteratur. Detta är förmodligen lika mycket ett 

resultat av omedvetenhet om sverigefinsk litteratur som att Alakoski i romanen valt att betona 

sociala snarare än kulturella aspekter. 

 

 

4.2  FINSKA RECENSIONER AV ORIGINALET 

 

Susanna Alakoski väckte tack vare sina framgångar i Sverige mycket uppmärksamhet även i 

Finland. Hon blev särskilt uppmärksammad i notiser, intervjuer och artiklar som kandidat till 

och vinnare av Augustpriset. Bland finskspråkiga dagstidningar och tidsskrifter recenserades 

det svenska originalet dock endast i Helsingin Sanomat. Den finlandssvenska pressen verkar 

ha låtit bli att recensera romanen i ännu större utsträckning: den enda finlandssvenska 

recensionen jag kunde hitta fanns i den allmännordiska facktidskriften Nordisk alkohol- & 

narkotikatidskrift.  

Den finska pressen har nästan utan undantag använt ordet ”ruotsinsuomalainen”, 

sverigefinsk, då de skrivit om Susanna Alakoski i såväl notiser som intervjuer och så även i 

recensionen i Helsingin Sanomat. Timo Hämäläinen inledde sin recension med att sätta den i 

en sverigefinsk kontext med en föregående litterär historia. Han ansåg att Svinalängorna 

förändrat den annars bleka bilden av sverigefinsk litteratur. Hämäläinen påpekar att romanens 

Leena saknar den hemlängtan som varit vanlig hos tidigare sverigefinsk litteratur, där det 

gamla hemlandet enligt honom sågs som ett paradis medan det nya landet var frånstötande 

och främmande. Som exempel på detta ger han Antti Jalavas Jag har inte bett att få komma. 

Han refererade förutom till Jalava även till svenske Torbjörn Flygt som vann Augustpriset 

med sin Underdog år 2001, även den en berättelse om en uppväxt i ett miljonprogram under 

1960- och 70-talen (Hämäläinen, 2006).  

                                                 
2 Lo Kauppi har också finsk bakgrund. Hennes självbiografiska pjäs Bergsprängardottern som exploderade 
behandlar bl.a. hennes fars alkoholism. 
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Likt många av de svenska recensenterna kommenterade Hämäläinen miljonprogrammet 

som utgör romanens miljö och kom till den slutsatsen att bostads- och socialpolitiken som 

samlade av olika anledningar marginaliserade människor på samma ställe inte skapade 

möjligheter till att lyckas för de boende. Hämäläinen kallar romanen en hyllning till den 

svenska socialpolitikens tvångsomhändertaganden och tvångsvård precis som Jonas Thente 

gjorde i sin recension i Dagens Nyheter. Hämäläinen kritiserade romanens felstavade finska 

men var i övrigt positiv (2006). 

Finlandssvenska Ingalill Österberg skrev en recension av Svinalängorna i en 

facktidskrift om missbruk och behandlar följdenligt särskilt romanens skildring av 

alkoholism. Österbergs recension påminner om de svenska i den bemärkelsen att hon varken 

refererar till tidigare sverigefinsk litteratur eller använder ordet sverigefinsk. Istället väcker 

titeln Svinalängorna hos henne en association till statarlängor skildrade av Ivar Lo-Johansson. 

Å andra sidan behandlar Österberg såväl språk- och kulturproblematiken som 

klassproblematiken. Enligt Österberg uppfyller romanen fördomar om finländares 

alkoholbruk och hon anser också att de finska meningarna är klumpiga och ofta felstavade. 

Österberg är överhuvudtaget skeptisk till romanens belönade storhet och kritiserar även den 

svenska pressens mottagande bland annat för att den såg denna skildring av alkoholism som 

humoristisk (Österberg, 2007).  

Möjligen kan Hämäläinens recension ha blivit riktningsgivande för mottagningen av 

romanens översättning i och med Helsingin Sanomats stora inflytande i Finland. Österbergs 

recension å andra sidan kan nog inte ses som representativ för det finlandssvenska 

mottagandet då den är skriven ur en särskild facktidskrifts perspektiv och tidskriften är 

allmänt nordisk snarare än finsk.  

 

 

4.3  FINSKA RECENSIONER AV ÖVERSÄTTNINGEN 

 

Sikalat, Katriina Savolainens finska översättning av Svinalängorna gavs ut i Finland av 

Schildts förlag i augusti 2007 och recenserades i ett flertal finska dagstidningar och 

tidsskrifter under hösten det året. Överlag var recensenterna positiva till romanen. De flesta 

recensenterna kommenterade det goda svenska mottagandet av romanen och nämnde att den 

belönades med Augustpriset. Samtidigt gav många Alakoski benämningen 

”ruotsinsuomalainen” – sverigefinsk. Referenspunkten var dock oftast finsk skönlitteratur, 

vilken inte ansågs sakna realistiska skildringar av alkoholism och våld inom familjen.  
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 Kaisa Neimala reflekterade i Suomen Kuvalehti över att de svenska kritikerna tyckte att 

romanen tagit fram ämnen som länge saknats i litteraturen, medan man i Finland inte har 

behövt längta efter romaner om alkoholiserade föräldrar. Trots att hon anser att Sikalat i en 

finsk litterär kontext inte är lika originell som i en svensk, tyckte Neimala att den var mycket 

läsvärd (2007). Eeva Saesmaa i Keskisuomalainen menade däremot att romanen hade en 

positiv men ändå svart humor som saknas i finska romaner om samma ämnen. Dessutom 

påpekade hon som Jonas Thente i DN och Timo Hämäläinen i HS före henne, att romanen 

riktade ett tydligt tack till skolsystemet och socialtjänsten (2007). 

 Pertti Ehrnrooth tyckte i Karjalainen att Sikalat påminde om såväl Antti Jalavas som 

Asko Sahlbergs sverigefinska verk, men även om Kreetta Onkelis Ilonen talo, en finsk 

debutroman från 1996 som även den är en delvis självbiografisk överlevnadshistoria om en 

orolig barndom (2007). Även Anneli Kajanto på nättidningen sivistys.net jämförde Sikalat 

närmast med Ilonen talo men även med Lassi Sinkkonens Solveigin laulu från 1970 och Maila 

Ovaskas Polttava lapsuus från 1998. Kajanto tyckte Sikalat kändes vanlig i jämförelse med 

finska eländesskildringar och undrade med vilka skygglappar de svenska litterära cirklarna 

har haft om detta är något de varken sett eller upplevt tidigare, som dessutom är så originellt 

att det förtjänar landets mest ärofyllda litterära pris (2007). Sirpa Tuohela i Kuopios 

universitetstidning och Pia Lohikoski i vänstertidningen Murros menade å andra sidan att det 

är först nu det skrivs om rotlösheten och underlägsenheten som fanns hos sverigefinnarna, av 

vilka många upplevde krig som barn (2007; 2007).  

 Jämförelsepunkter hämtades även utanför de nordiska länderna: i sin recension i 

Kauppalehti konstaterade Tommi Aitio att skildringar av alkoholmissbrukande föräldrar från 

barnets perspektiv inte är något nytt i världslitteraturen. Han drog paralleller till Frank 

McCourt, men ansåg att McCourt mitt i eländet aldrig lyckats skildra barnets glädje och 

kärlek till föräldrarna som Alakoski. Aitio hyllade Sikalat bland annat för att den lyckas 

behålla barnperspektivet som hela tiden vandrar på gränsen till att börja förstå ”de vuxnas 

värld” (2007). 

 Otto Lappalainen i Parnasso hyllade stilen på språket i både originalverket och i Katriina 

Savolainens översättning. Skrivfelen, på finska i originalet och svenska i översättningen, 

betonar enligt Lappalainen på ett utmärkt sätt främlingskapet i romanen. Utöver stilen tackar 

Lappalainen romanen för att den håller sig vid barnets röst och aldrig börjar predika, döma 

eller förklara.  Som jämförelsepunkt använder Lappalainen Mikael Niemis Populärmusik från 

Vittula och konstaterar nöjt att den skönlitterära urstädningen av det svenska folkhemmets 

bortglömda hörn verkar värderas högt (Lappalainen, 2007, s. 73).  
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 I det föregående numret av Parnasso skrev Oscar Rossi en artikel som behandlar 

Svinalängorna, och som med god vilja kan betraktas som en recension. Han anser att man inte 

kan ta miste på Alakoskis sverigefinskhet som man kan med Monica Fagerholms 

finlandssvenskhet. Som särskilt sverigefinskt betraktade han supandet, men också det att den 

andra generationens sverigefinnar har integrerat sig i samhället och visat att alkoholism och 

det sociala underläget inte behöver gå i arv. Rossi tror att det var just den sverigefinska 

tematiken och det nära utanförperspektivet på svenskarna själva som tilltalade prisjuryn. Han 

befarade att romanen i översättning kommer att betraktas som orättvist stereotyp i Finland 

(Rossi, 2007, s. 20). Detta har dock inte hänt, åtminstone inte att döma av recensionerna som 

undersökts här. Alkoholmissbruk och fattigdom verkar vara relativt neutrala ämnen inom den 

finska litteraturen. I övrigt uppmärksammade de finska recensenterna ungefär samma saker 

som de svenska: barnperspektivet, missbruk, boendesituationen, fattigdom och 

klassproblematik 

 I stort verkar de finska recensenterna ha betraktat Susanna Alakoski som 

”ruotsinsuomalainen”, även om de sällan preciserade vad de tyckte att benämningen innebar. 

Endast en recensent nämnde tidigare sverigefinsk litteratur i sin recension av romanens 

översättning. Sikalat jämfördes med i första hand med finsk litteratur, men även med romaner 

av den svenske tornedalingen Mikael Niemi och irländaren Frank McCourt. Flera recensenter 

ansåg att romanen inte för med sig något nytt i en finsk kontext, och man förundrades till viss 

del över att Svinalängorna fått så mycket uppmärksamhet i Sverige. Vissa recensenter ansåg 

dock att romanen hade ett hopp och en humor som ofta saknas i liknande finska berättelser. 

De finska recensenterna betraktade inte romanen som en stereotyp skildring, trots att många 

av de svenska recensenterna ansåg att den infriade fördomar om finländare. Detta kan ha att 

göra med att Alakoski tydligt betonar klassproblematiken starkare än de kulturella särdragen 

hos romanens familj.   
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Tematiskt har Susanna Alakoskis Svinalängorna mycket gemensamt med tidigare 

sverigefinsk litteratur såsom den beskrivits bland annat i Marja-Liisa Pyynnönens och Erkki 

Vallenius avhandlingar. Bara titeln och hur boendet används för att skildra karaktärernas 

strävan uppåt kontra verkligheten ekar tillbaka till Hannu Ylitalos Saatanan suomalainen där 

huvudpersonens bostadsområde betraktas som en finnslum samtidigt som bostäderna har 

högre standard än de boendes tidigare hem. Även t.ex. Antti Jalava, som skriver på svenska 

om finländare i Sverige, har mycket gemensamt med Alakoski. Dessa kopplingar har dock 

inte uppmärksammats i den svenska mottagningen av romanen. Inte heller använder man 

ordet sverigefinsk för att beskriva Alakoskis bakgrund.  

I Finland tog två recensenter (Hämäläinen och Ehrnrooth) upp tidigare sverigefinsk 

litteratur, med Antti Jalava som närmaste referenspunkt. Antti Jalava är ju också en av de få 

andra sverigefinska författare som skrivit på svenska och nått en något större publik. Även om 

bara två finska recensenter refererade till annan sverigefinsk litteratur så skrev de flesta finska 

recensenterna, till skillnad från de svenska, om Alakoski som ”ruotsinsuomalainen” – 

sverigefinsk. De närmaste referenspunkterna hittades i den finska litteraturen, och man ansåg 

att Svinalängorna/Sikalat framstod som konventionell i ett finskt litterärt sammanhang. Detta 

jämfördes med de finska recensenternas intryck av den svenska mottagningen, som enligt dem 

hade betraktat Svinalängorna som ny och unik.  

 De svenska recensenterna såg å andra sidan gemensamma drag med de klassiska 

svenska arbetarförfattarna, samt med nyare arbetarklasskildrare. Detta samtidigt som 

referenser till svensk arbetarlitteratur inte alls förekom i de finska recensionerna av 

översättningen. Vissa av de svenska recensenterna ansåg att Alakoski hörde till de så kallade 

”nysvenskar” som skriver nutidens arbetarlitteratur. Man tog även upp vissa finska drag i 

boken, där alkohol av några betraktades som en viktig del. De finska recensenterna pekade 

inte tydligt ut sverigefinska eller finska drag i romanen. Den största skillnaden mellan 

mottagningen i de två länderna verkar vara att de finska recensenterna upplever romanen som 

bekant medan de svenska tyckte att den kom med något nytt.  

 En intressant omständighet är att de svenska recensenterna jämför Alakoski med 

svenska författare medan de finska recensenterna i huvudsak jämför henne med finska 

författare. Detta torde göras möjligt av att Alakoski i och med sin tidiga migration kan 

betraktas som svensk i Sverige och som finsk i Finland. Ifall det gällt en ”helsvensk” 

författare hade det nog även i Finland varit naturligt att dra paralleller till svensk 
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skönlitteratur. Som påvisats tidigare i denna uppsats har Svinalängorna mycket gemensamt 

med den sverigefinska litteraturen som den beskrivits av bland andra Marja-Liisa Pyynnönen 

och Erkki Vallenius. Det här sambandet har dock recensenterna på båda sidorna av 

Bottenviken förbisett, undantaget Hämäläinen i Helsingin Sanomat och Ehrnrooth i 

Karjalainen.  

 Att döma av det samtida mottagandet kommer Svinalängorna inte att gå till historien 

som en sverigefinsk roman trots att den har väldigt mycket gemensamt med tidigare 

sverigefinsk skönlitteratur. Mer sannolikt torde vara att den blir betraktad som en del av den 

svenska arbetarlitteraturtraditionen. Å andra sidan har Svinalängorna kanske så mycket 

gemensamt med 1970-talets sverigefinska romaner att de förr eller senare kommer att 

sammankopplas.  
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Tiivistelmä 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus tuli 00-luvun puolessavälissä esille Ruotsin lehdistössä ilman 

että itse ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön tai sen aiempaan kirjallisuuteen on kiinnitetty 

erityistä huomiota. Susanna Alakosken romaani Svinalängorna sai August-palkinnon 

joulukuussa 2006 ja kirja oli siitä asti kauan Ruotsin myyntilistojen kärjessä. Tässä esseessä 

yritän selvittää ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden pääpiirteitä ja millä tavalla ne ilmenevät 

Svinalängornassa, jota voi pitää eräänlaisena rajatapauksena ruotsinsuomalaisen ja 

ruotsalaisen kirjallisuuden välillä. Tehdäkseni tämän vertailun minun on määriteltävä mitä 

ruotsinsuomalainen kirjallisuus on ja kuvata sen historiaa. Tutkin sen jälkeen miten 

Svinalängornasta ja sen suomenkielisestä käännöksestä on kirjoitettu Ruotsin ja Suomen 

lehdistöjen arvosteluissa ja vertaan maiden vastaanottoja toisiinsa. 

 Tutkittu aineisto sisältää yhteensä kaksitoista ruotsalaista ja kaksi suomalaista arvostelua 

Svinalängorna-romaanista, sekä kahdeksan suomalaista arvostelua romaanin suomenkielisestä 

käännöksestä. Analysoin miten arvostelijat ovat käsitelleet Alakosken suomalaisuutta ja 

ruotsinsuomalaisuutta ja mihin kirjalliseen perinteeseen he ovat sijoittaneet Alakosken. 

Katson mihin muihin kirjailijoihin Alakoskea verrataan ja minkälaiseksi kirjailijaksi häntä 

kutsutaan. Tarkastelen myös mitä suomalaisia piirteitä arvostelijat ovat ottaneet huomioon.  

    

Svinalängorna kuvaa suomalaissyntyisen Leena Moilasen kasvua Ystadissa 1970-luvulla noin 

5-vuotiaasta 14-vuotiaaksi. Moilaset ovat muuttaneet niukoista olosuhteista Suomesta 

Ruotsiin saadakseen paremman elämän. Uusi koti asuinalueella Fridhemilla koetaan 

paratiisiksi verrattuna kotimökkiin Suomessa vaikka kunnan viranomaiset kutsuvat aluetta 

”svinalängornaksi” – sikataloiksi.  

 Suomalaisuus ilmenee romaanissa muun muassa ruokakulttuurissa, keskusteluissa 

kotimaasta ja sodista, suomalaisen musiikin kuuntelemisessa, saunomisessa, urheilun 

kannustamisessa ja toistuvissa suomalaisissa kirosanoissa. Romaanin keskeinen ongelma ei 

ole etnisyydestä tai kielestä johtuva syrjäytyminen vaan keskeistä on pikemmin väärinkäytön, 

alaluokan ja köyhyyden ongelmia. Kielenvaihtoa ei kuvata ongelmalliseksi ja vieraus 

vaikuttaa johtuvan enemmän materiallisesta puutteesta ja luokkaeroista kuin kulttuurieroista.  

 Alakoskella on paljon yhteistä ruotsinsuomalaisen kirjailijan Antti Jalavan kanssa. 

Molemmat tulivat Ruotsiin lapsina ja kävi peruskoulua Ruotsissa. Alakoski ei mainitse 

suomalaisia eikä ruotsinsuomalaisia kirjailijoita inspiraatioina ja identifioi itseään Moa 

Martinssoniin. Tässäkin Alakoskea voi verrata Jalavaan, joka sanoo kirjoittavansa August 
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Strindbergin pikemmin kuin Aleksis Kiven perinteessä eikä näe itseään siirtolaiskirjailijana 

eikä suomalaisena kirjailijana. Alakoski toimii aivan kuin Jalava ruotsalaisessa traditiossa 

mutta yhteistä heillä on kuitenkin osittain kadotettu äidinkielensä ja se, että he kirjoittavat 

ruotsiksi nimenomaan suomalaisista Ruotsissa. Siinä missä Alakoski korostaa alaluokan 

näkökulmaa, Jalava korostaa kieltä ja kulttuuria. Molemmat aspektit ovat silti läsnä 

molemman kirjailijan työssä.  

 

Ruotsinsuomalainen kirjallisuus on pääosaltansa suomenkielinen, mutta sen kriteerinä ei voi 

pitää teoksen julkaisukieltä tai julkaisumaata eikä kirjoittajan kansalaisuutta tai 

asumispaikkaa. Kaavamainen kuvaus ruotsinsuomalaisesta kirjailijasta on, että hänellä on 

työläistaustaa, melko vähän koulutusta, hän kirjoittaa siirtolaisaiheista ja on muuttanut 

Ruotsiin 1960- tai 1970-luvulla. Alakoski täyttää kaikki nämä kriteerit paitsi että hänellä on 

korkeampi koulutus. 

 Ruotsiksi kirjoittavat ruotsinsuomalaiset kirjailijat asettuvat usein Ruotsin ja Suomen 

kirjallisuuksien välimaastoon, kun he kuuluvat kielensä perusteella Ruotsin kirjallisuuteen 

mutta aiheensa kannalta myös Suomen kirjallisuuteen. Yksi esimerkki tästä on ruotsiksi 

kirjoittava Antti Jalava, jonka kaikki teokset kertovat Suomessa syntyneistä henkilöistä ja 

heidän maastamuuttonsa herättämistä identiteettiongelmistaan.  

 Identiteettiongelmien syistä Erkki Vallenius toteaa, että useimmat suuren muuton 

siirtolaisista muuttivat esimodernista agraarisesta ympäristöstä moderneihin 

teollisuuskaupunkeihin, mikä tarkoitti merkittävää yhteiskunnallista käännettä ja jyrkkää 

nykyaikaistumista.  Valleniuksen mukaan syrjäytimisestä ja vieraudesta tuli 1970-luvulla 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden yleisin teema. Muutos esimodernista moderniin näkyy 

myös Svinalängornassa kun perhe ihailee uutta asuntoaan. 

 Valleniuksen mukaan siirtolaiset kuuluvat kirjallisuuden kuvassa alimpien ruotsalaisten 

sosiaaliluokkaan, mikä näkyy rakenteellisesti heidän asumisessa. Asuminen on 

siirtolaiskirjallisuuden keskeisiä teemoja ja sen kautta kuvataan konkreettisesti siirtolaisen 

pyrkimys hyvään elämään ja mihin he sijoittuvat Ruotsin luokkayhteiskuntaan. Tämä on 

myös keskeistä Svinalängorna-romaanissa, jossa kaupungin viranomaiset kutsuvat Moilasen 

perheen asumaa asuinaluetta svinalängornaksi – ’sikataloiksi’, vaikka asunto on perheen 

mielestä ylellinen. 

 Alkoholi esiintyy melkein kaikissa kaunokirjallisuuden ruotsinsuomalaisten vapaa-ajan 

vieton kuvauksissa. Alkoholinkäyttöön liittyvä väkivalta on kaunokirjallisuudessa selitetty 

epäonnistumisen syyllisyydentunnon seurauksena. Svinalängorna-romaanin alkoholinkäytön 
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kuvaus on aika tyypillinen ruotsinsuomalaiselle kirjallisuudelle mutta poikkeuksellinen siinä 

mielessä, että se tapahtuu perheessä ja että se kausittain kääntää henkilöt kokonaan pois 

työelämästä, eli johtaa myös ulkoiseen sopeutumattomuuteen. 

 Ruotsinsuomalaisessa proosassa elämänkerrallinen ja dokumentoiva kirjallisuus fiktion 

ja dokumentin rajamailla on ollut yleistä. Ruotsinsuomalaista proosaa on pidetty perinteisenä 

Suomen realismin ja työläiskirjallisuuden siirtolaisjatkeena. Tyypillistä realismille on, että 

taiteella on yhteiskuntaa kehittävä tehtävä, että vähäosaisia kuvataan kunnioittavasti, kun taas 

valtakulttuuria kuvataan arvostelevasti. Ruotsinsuomalaiseen kirjallisuuteen kuuluvat myös 

tietty identiteetin etsintä ja olemassaolon ahdinko, jotka antavat sille eksistentiaalisia piirteitä. 

Svinalängorna ei syvenny eksistentiaalisiin kysymyksiin mutta siinä on realistisia piirteitä ja 

Alakoski on usein ilmaissut haluavansa vaikuttaa ihmisiin kirjoillaan.  

 Uudemmassa ruotsinsuomalaisessa kirjallisuudessa käsitellään vähemmän 

siirtolaisaiheita ja identiteetin etsintää 1970-luvun sukupolveen verrattuna. Alakosken 

romaanissa Svinalängorna peilautuu sen sijaan moni aiemmalle ruotsinsuomalaiselle 

siirtolaiskirjallisuudelle tyypillinen piirre. 

 

Svinalängorna sai erittäin hyvän vastaanoton Ruotsissa sekä lehdistössä että kirjakaupoissa. 

On harvinaista, että esikoiskirjailija saavuttaa tällaisen menestyksen ja herättää näin paljon 

kiinnostusta. Aineiston perusteella ruotsinsuomalainen, ’sverigefinsk’, on käsitteenä varsin 

vieras Ruotsissa. Kaksi arvostelijaa kirjoittivat suomenruotsalaisista ’finlandssvenskar’, 

vaikka he tarkoittivat Suomesta Ruotsiin muuttaneita suomenkielisiä siirtolaisia. Jokaisessa 

arvostelussa mainitaan toisaalta joko, että romaanin perhe on muuttanut Suomesta Ruotsiin 

tai, että kirjailija on syntynyt Suomessa. Joissain mainitaan molemmat ja annetaan myös 

taustatietoja Ruotsin suomalaissiirtolaisista. 

 Suomalaisia kulttuurisia erityispiirteitä mainitaan vain harvassa arvostelussa. 

Norrbottens-Kurirenissa vihjailtiin siitä, että henkilöhahmot ovat jättäneet köyhyyden 

Suomeen mutta että alkoholismi on tullut mukaan sieltä. Alkoholismi on perintö (tekstistä ei 

saa selvää, onko tämä perintö Suomen maan vai henkilökohtainen), jonka Leena pystyy 

torjumaan, toisin kuin hänen vanhempansa. Cristine Sarrimo kirjoitti Sydsvenskanissa, että 

stereotyyppi kiroilevasta, juopottelevasta, puukonheittävästä (romaanissa ei todella esiinny 

puukkoja eikä niiden heittoa) suomalaisesta toteutuu romaanissa. Sarrimo kiinnitti myös 

huomiota kulttuurisiin yksityiskohtiin: sodan muistelemiseen, ruokakulttuuriin, ja musiikkiin.  

Kulttuurin sijaan kiinnitettiin enemmän huomiota yhteiskuntaluokkaproblematiikkaan. 
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 Romaania pidettiin yleensä alaluokan kuvauksena mutta korostettiin myös yleistä 

siirtolaisproblematiikkaa ja sopeutumisen vaikeuksia. Arvostelijat, jotka sijoittavat Alakosken 

johonkin kirjalliseen kontekstiin, sijoittavat hänet Ruotsin työläiskirjallisuuden perinteeseen. 

Arvostelijat viittasivat klassisiin ruotsalaisiin työläiskirjailijoihin ja samanaikaisiin 

kirjailijoihin. Joidenkuiden arvostelijoiden mukaan nykypäivän työläiskirjailijat ovat 

maahanmuuttajat, niin sanotut ”uudet ruotsalaiset”. 

 Aineiston perusteella Ruotsin lehdistön arvostelijat eivät lukeneet Susanna Alakoskea 

ruotsinsuomalaisena kirjailijana eivätkä maininneet aiempaa kirjoitettua ruotsinsuomalaista 

kirjallisuutta. Jotkut kirjoittivat Alakoskesta siirtolaiskirjailijana ja Alakosken 

suomalaisuuteen kiinnitettiin kyllä huomiota mutta hänet sijoitettiin selvästi Ruotsin 

työläiskirjallisuuteen.  

 

Susanna Alakoski sai paljon huomiota myös Suomessa varsinkin August-palkinnon 

ehdokkaana ja voittajana. Svinalängorna itse taas arvosteltiin Suomessa vain Helsingin 

Sanomissa. Ainut löytämäni suomenruotsalainen arvostelu löytyi ammattilehdestä Nordisk 

alkohol- & narkotikatidskrift. 

Suomalainen lehdistö on kirjoittanut Alakoskesta lähes poikkeuksetta käyttäen sanaa 

ruotsinsuomalainen. Timo Hämäläinen otti heti arvostelunsa ensimmäisessä lauseessa esille 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kontekstin ja viittasi Antti Jalavaan mutta myös 

ruotsalaiseen Torbjörn Flygtiin. Hämäläisen mukaan Svinalängorna on muuttanut 

ruotsinsuomalaisen kirjallisuuden kalpeaa kuvaa. Verrattuna aiempaan ruotsinsuomalaiseen 

kirjallisuuteen, jossa kotikaipuu oli tavallista, Svinalängornan Leenasta puuttuu kaipuu 

takaisin Suomeen. Hämäläinen kritisoi romaanin väärin kirjoitettuja suomalaisia sanoja mutta 

oli muuten positiivinen.  

 Ingalill Österbergin arvostelu Svinalängornasta muistuttaa ruotsalaisia arvostelua siinä 

mielessä, että hän ei mainitse ruotsinsuomalaista kirjallista kontekstia eikä käytä sanaa 

ruotsinsuomalainen. Hän käsittelee toisaalta sekä kieli- ja kulttuuriproblematiikkaa että 

luokkaproblematiikkaa. Österbergin mukaan ennakkoluulo suomalaisten alkoholinkäytöstä 

toteutuu romaanissa ja suomenkieliset lauseet ja sanat ovat kömpelöjä ja usein väärin 

kirjoitettuja. Österberg epäilee ylipäätään romaanin palkittua suuruutta ja kritisoi myös 

Ruotsin lehdistön vastaanottoa muun muassa siitä, että alkoholismin kuvausta nähtiin 

humoristisena. 
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Sikalat, Katariina Savolaisen käännös Svinalängornasta, julkaistiin Suomessa elokuussa 

vuonna 2007 ja arvosteltiin useissa suomalaisissa sanomalehdissä ja aikakausilehdissä samana 

syksynä. Arvostelut olivat ylipäätään positiivisia. Monet arvostelijoista käyttivät sanaa 

ruotsinsuomalainen Alakoskesta, mutta vain yksi heistä viittasi aiempaan ruotsinsuomalaiseen 

kirjallisuuteen. Vertailukohteena pidettiin useimmiten suomalainen kirjallisuus, ja moni 

arvostelija huomautti, että Sikaloiden tematiikka on yleinen suomalaiselle kirjallisuudelle. 

Jotkut taas olivat sitä mieltä, että Sikalat on valoisampi ja hauskempi romaani kuin vastaavista 

aiheista kertova suomalainen kirjallisuus. 

 Usea arvostelija viittasi Kreetta Onkelin romaaniin Iloinen talo. Muita vertailukohteita 

olivat Lassi Sinkkosen Solveigin laulu, Maila Ovaskan Polttava lapsuus, Frank McCourtin 

omaelämäkerralliset romaanit ja Mikael Niemen Populärmusik från Vittula. Pertti Ehrnrooth 

Karjalaisessa oli ainoa arvostelija, joka viittasi ruotsinsuomalaisiin kirjailijoihin Antti 

Jalavaan ja Asko Sahlbergiin.  

 Moni arvostelijoista kommentoi romaanin vastaanottoa Ruotsissa ja hämmästeli sitä, 

että ruotsalaiset olivat pitäneet romaanin aiheita ennennäkemättöminä. Suomalaiset 

arvostelijat pitivät alkoholismia ja köyhyyttä tavallisina kaunokirjallisuuden teemoina ja siten 

Sikaloita tuntui heidän mielestä tavallisemmalta ja tutummalta kuin ruotsalaisten 

arvostelijoiden mielestä. Vaikka moni ruotsalainen arvostelija oli sitä mieltä, että romaani 

vahvistaa ennakkoluuloja suomalaisista, suomalaiset arvostelijat eivät katsoneet romaania 

stereotyyppiseksi kuvaukseksi. Mahdollisesti tämä johtuu siitä, että Alakoski on korostanut 

sosiaalisia ongelmia vahvemmin kuin kulttuurisia erikoispiirteitä. 

 

Yhteenvetona Svinolängorna-romaanilla on paljon yhteistä aiemman ruotsinsuomalaisen 

kirjallisuuden kanssa. Tätä ei otettu lainkaan huomioon Ruotsin lehdistön arvosteluissa ja se 

huomioitiin vain kahdessa suomalaisessa arvostelussa. Suomessa käytettiin useimmiten sanaa 

”ruotsinsuomalainen” Alakoskesta mutta Ruotsissa ei käytetty vastaavaa sanaa ”sverigefinsk” 

vaikka Alakosken suomalaisia juuria kylläkin huomioitiin. Ruotsalaiset arvostelijat viittasivat 

pääasiassa ruotsalaisiin kirjailijoihin kun taas suomalaiset arvostelijat viittasivat suomalaisiin 

kirjailijoihin. Romaanin tematiikka oli suomalaisille arvostelijoille jonkin verran tutumpi kuin 

ruotsalaisille arvostelijoille. 

 

 

 

 



 24 

Källor 
 
Alakoski, Susanna 2006: Svinalängorna: roman. Albert Bonniers förlag, Stockholm.  
Andersson, Karolina, ”Rapport från skuggsidan”. Svenska Dagbladet, 2006-04-03. 
Andersson, Paula och Kangassalo, Raija 2003: ”Suomi ja meänkieli Ruotsissa”, Monena  

suomi maailmalla: Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä (Red. Hannele  
Jönsson-Korhola och Anna-Riitta Lindgren). SKS, Helsingfors, s. 30-163. 

Arle, Solveig, ”Man måste tala om klass”. Ny Tid, 2006-10-18. 
”Böcker av kvinnor mest utlånade”. Svenska Dagbladet, 2008-01-10 
Hamrén, Henrik, ”Barnets röst finns kvar”. Sydsvenska Dagbladet, 2006-12-09. 
Jalava, Antti, Kukaan ei kysynyt minulta, Finn-kirja, Stockholm 1978. 
Jurva, Maria-Kaisa, ”Svinalängorna fyllde ett tomrum”. TCO-tidningen, 2006:12, s. 12-13. 
Nordlund, Max-Ola, ”Skrivarådran från mormor i Vasa”. Vasabladet, 2007-01-28. 
Palmén, Joanna, ”Matkustaja”. Image, 2007:1, s. 44-49. 
Pyynnönen, Marja-Liisa 1991: Siirtolaisuuden vanavedessä: Tutkimus ruotsinsuomalaisen  

kirjallisuuden kentästä vuosina 1956 – 1988. SKS, Helsingfors. 
Snellman, Ritva Liisa, ”Luokkaretkellä”. Helsingin Sanomat, 2007-02-11. 
STT, ”Alakoski sai August-palkinnon”. Suomen Kuvalehti, 2006-12-05. 
Sundström, Ulla, ”Susanna syr ihop sitt livs kunskap”. Göteborgs-Posten, 2006-12-01. 
Vallenius, Erkki 1998: Kansankodin kuokkavieraat: II maailmansodan jälkeen Ruotsiin  

muuttaneet suomalaiset kaunokirjallisuuden kuvaamina. SKS, Helsinki. 
Welin, Hanna, ”Från Svinalängorna till prispallen”. Helsingborgs Dagblad, 2006-12-18. 
Ylitalo, Hannu 1971, Saatanan suomalainen, Kirjayhtymä, Helsingfors. 
 
SKS=Suomen kirjallisuuden seura 
 
 
Svenska recensioner av Svinalängorna: 

 
Beckström, Liv, ”Hjärtskärande om alkoholistuppväxt”, Kommunalarbetaren, 2006-05-17. 
Berger, Måna N., ”Lysande porträtt av barn i alkoholismens skugga”, Nerikes Allehanda,  
 2006-06-14, s. 4. 
Bjelvehammar, Bo, ”Recension av Svinalängorna”, Ystads Allehanda, 2006-03-24. 
Borneskans, Fredrik, ”En ny het arbetarförfattare”, Arbetarbladet, 2006-04-27. 
Bromander, Lennart, ”Ystad blir aldrig som förr”, Aftonbladet, 2006-03-28. 
Dahlman, Inger, ”Högt betyg för sen romandebut”, Dalarnas tidningar, 2006-12-06. 
Dufva, Anneli, ””Svinalängorna” en storartad tidskildring”, Kulturnytt P1, 2006-03-27. 
 http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/  
 artikel.asp?ProgramID=478&Nyheter=1&artikel=824337 
Håkansson, Gabriella, ”Nybörjare tar sig an uttjatat ämne”, LO-tidningen, 2006:18. 
Johansson, Eva, ”Lysande debut om den svåra uppväxten”, Västervikstidningen, 2006-03-28. 
Kalmteg, Lina, ”Om ett barns utsatthet”, Upsala Nya Tidning, 2006-03-24, s. B9. 
Karlsson, Jan, ”Underklassens perspektiv”, Sundsvalls tidning, 2006-03-24. 
Karlsson, Lena S., ”En kraftfull röst i Moa Martinsons anda”, Dala-Demokraten, 2006-04-13. 
Klippvik, Ola, ”Ovanligt stilsäker debutant”, Östgöta Correspondenten, 2006-03-28. 
Lundberg, Kristian, ”Nattsvart och stjärngnistrande”, Helsingborgs Dagblad, 2006-03-26. 
Löfvendahl, Erik, ”Livet hos de till synes chanslösa”, Svenska Dagbladet, 2006-03-24. 
Mårtens, Ann, ”Uppväxt i Ystad”, Folket i Bild, 2006:5. 
Nordqvist, Tove, ”Verkligheten knackar på”, Gefle Dagblad, 2006-03-24. 
Nyström, Jan-Olov, ”Vid sidan av välståndet”, Norrbottens-Kuriren, 2006-03-29. 



 25 

Planhammar, Per, ”Bakom hyreshusfönstrens neddragna persienner”, Göteborgs-Posten,  
 2006-03-31. 
Sarrimo, Cristine, ”Cristine Sarrimo läser Susanna Alakoski”, Sydsvenska Dagbladet,  
 2006-04-10. 
Suhonen, Daniel, ”Arbetarklassverige som det var – och kanske är”, Tvärdrag, 2006:2, s. 34- 

35. 
Svensson, Per-Axel, ”Fylleslagsmål som utfyllnad”, Borås Tidning, 2006-03-24. 
Thente, Jonas, ”Ingripande och tvång. En vädjan när föräldrar lyckas dölja misären”, Dagens  
 Nyheter, 2006-03-25. 
 
 
Finska recensioner av Svinalängorna: 

 
Hämäläinen, Timo, ”Ystadin ryysyproletariaatin elämää ja sen kääntöpuolta”, Helsingin  
 Sanomat, 2006-04-05. 
Österberg, Ingalill, ”Finska invandrare i det folkhemska”, Nordisk alkohol- &  
 narkotikatidskrift, vol. 24, 2007, s. 62-63. 
 
Finska recensioner av Sikalat: 

 
Aitio, Tommi, ”Sikaloissa eletään täyttä elämää”, Kauppalehti, 2007-08-24. 
Ehrnrooth, Pentti, ”Susanna Alakoski teki sen taas”, Karjalainen, 2007-10-06. 
Kajanto, Anneli, ”Kurjuuskuvaus kaikilla mausteilla”, Sivistys.net, 2007-12-12. 
 http://sivistys.net/sivisty_/viikonlopun_kirja/kurjuuskuvaus_kaikilla_mausteilla.html 
Lappalainen, Otto, ”’Hakka päälle soumen poika’”, Parnasso, 2007:5, s. 73. 
Lohikoski, Pia, ”Luokkamatkalla sikalassa”, Murros, 2007-12-28. 
Neimala, Kaisa, ”Mutta valitettavasti”, Suomen Kuvalehti, 2007:35, s. 65. 
Rossi, Oscar, ”Ihmeellisen kohtaamisesta: kirje suomenruotsista”, Parnasso 2007:4, s. 20. 
Touhela, Sirpa, ”Kirja-arviot: Susanna Alakoski: Sikalat Schildts 2007”, Stimulus – Kuopion  
 ylioppilaslehti 2007:10. 


