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Abstract

This thesis is a study of spatial practice and literary depictions of homes in novels by Elsie 

Johansson, Kerstin Thorvall and Kristina Sandberg. The theoretical perspective is based on Henri 

Lefebvre´s view on social space, and on the concept of spatial practice. Research questions are: 

What homes are depicted? How does spatial practice function in the texts? How does the depicted 

spatial practice relate to norms and ideals?

The novels, published 1993-2014, depict an interesting period in Swedish history (cirka 

1920-1970) when politics and society at large was deeply involved in reshaping the homes and lives

of Swedish citizens. The aim was to turn the citizens into new, healthy and rational parts of the new 

and rational society. Housewives where put in a position where the new rational housekeeping 

clashed with the standards and practices of earlier generations. 

Class is found to be a crucial factor in performing and experiencing domesticity in the 

studied novels. Housewive characters in the Thorvall and Sandberg novels, raised in working class 

families, struggle in adapting the spatial practice of home in their new middle class environments. 

Part of the thesis is a discussion on domesticity seen as an adaptive pracitce – catering to the needs 

of husbands and children. The novels show this, but also depict housework being used as a way to 

escape unpleasant conversations or forget ones unpleasant feelings. Another task with complex 

connitations and uses is cleaning. Cleaning in these novels have a strong connection to positive 

feelings like pleasure and pride, but also to negative feelings of shame and a loss of control. Acting 

normal to achieve a state of normality within the home and family is a common strategy for the 

housewives. The material is found to support Lefebvres idea on the importance of spatial practice - 

sense of home, for the studied housewife characters, is found to be more dependent on spatial 

practice than on the home itself.

Keywords: domesticity, homemaking, spatial practice, spatial reading, Kerstin Thorvall, Elsie 

Johansson, Kristina Sandberg, Henri Lefebvre, 20th century Sweden, housewives
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 1 Inledning
Hon satte det nya hemmet i stånd. Beskaffenheten var erbarmlig. Tidigare hyresgäster hade underlåtit att 
städa efter sig. Hans möbler var ditsatta hur som helst och i dåligt skick. Detta förfall skrämde henne 
ingalunda. Det var upplivande och tacksamt att ta itu med något som var så försummat. Å, alla dessa 
rengöringsmedel med sina dofter. Grönsåpan, Tomtens skurpulver, ammoniak till fönstren.1 (Thorvall, 
1993, s. 175)

 1.1 Bakgrund

Genom tillredning, städning och lagning ordnar människor den dagliga tillvaron. Hushållets sysslor 

återkommer dagligen. Laga mat, duka, äta, duka undan och diska. I många litterära texter göms 

dock vardagens sysslor undan – ingen mat behöver lagas och ingen tvätt behöver hängas. I de texter

jag studerar i den här uppsatsen lyfts sysslorna fram. Uppsatsens rubrik "Medan detta nya 

fruktansvärda hände i Kramfors, stod mamma i köket och putsade prästgårdssilvret" är hämtad ur 

Thorvalls När man skjuter arbetare... (Thorvall, 1993, s. 14). Det är den första gången moders-

karaktären nämns i romanen. Hon är i köket och arbetar med hushållssysslorna, oavsett vad som 

händer utanför2. Gestaltade sysslor kan i texter fungera symboliskt eller stilistiskt. Skildringarna kan

dokumentärt synliggöra arbetet i sig, de kan användas för att beskriva karaktärernas sinnestillstånd 

eller peka på större samhälleliga sammanhang. 

I hemmet utförs sysslor som motiveras av kärlek, omtanke, plikt, lojalitet, dåligt samvete, 

gammal vana eller anpassning till normer. Det är sysslor som idealt ska resultera i "ätbar mat, 

bärbara kläder, beboeliga rum, daglig hälsa och välbefinnande"3. Jag närmar mig i studien texterna 

utifrån hemmet. Under perioden för det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad var hemmet en 

starkt ideologiskt laddad plats. Hemmets tillstånd var av intresse inte bara för de som bodde i det, 

utan för sociala ingenjörer, politiker och myndigheter.

Hemmets rumsliga praktiker är de handlingar som länkar samman kroppen och hemmet. Det

är praktiker som producerar och reproducerar hemmet som plats. Hushållssysslorna är en viktig 

rumslig praktik, och jag är intresserad av att undersöka hemmet som praktiserad plats. Det 

teoretiska perspektivet grundar sig i Henri Lefebvres syn på rum som socialt producerat och den 

rumsliga triad han utvecklade - där rumsliga praktiker är ett viktigt begrepp. Som material använder

jag romaner utgivna 1993-2014 – tre trilogier, skrivna av Kerstin Thorvall, Elsie Johansson och 

Kristina Sandberg. Romanerna skildrar tillsammans perioden 1920-1970. 

Hemmets starka ideologiska laddning under 1900-talet var bland annat kopplat till 

1 Kerstin Thorvall, När man skjuter arbetare... (Stockholm 1993), s. 175. Fortsättningsvis görs hänvisningar till 
skönlitterära texter med författarnamn, årtal och sida inom parentes  i den löpande texten .

2 I detta fall är det Ådalskravallerna som är det nya fruktansvärda som sker.
3 Min översättning. Jeannette Batz Cooperman, The broom closet: secret meanings of domesticity in postfeminist 

novels by Louise Erdrich, Mary Gordon, Toni Morrison, Marge Piercy, Jane Smiley, and Amy Tan (New York 1999) 
s. 2. 
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genuskontrakt och familjenormer. Men också till synen på samhället – folkhemmet Sverige skulle 

byggas, socialt, mentalt och rent fysiskt, via reformerad socialpolitik, ansvarstagande och rationella 

medborgare och genom stora statliga investeringar för byggandet av nya, ljusa och sunda bostäder. 

Med samtidshistorikern Yvonne Hirdmans formulering ville den svenska socialdemokratin 

genomföra en "revolutionerande omvandling av den svenska vardagen, vare sig det gäller bostäder, 

barnbidrag, mödrapenning [...] eller en rad osynliga revolutioner om hur man ska fostra barn, sköta 

ett hem, laga mat, älska och leva det 'lilla livet'."4 Ambitionen var att lägga livet till rätta – vilket 

skulle gynna både samhället och medborgarna.

Trots att det vardagliga livet var politiskt viktigt under perioden, hamnade hemmen till att 

börja med i skymundan i historieskrivningen. Sedan 1980-talet har dock bland andra Yvonne 

Hirdman sett till att frågor om vardagslivet i folkhemmet Sverige lyfts. De romaner jag studerar 

innehåller skildringar av sysslornas vardag, dess strukturer och symbolvärden och är på så sätt 

intressanta i relation historieskrivningen. 

 1.2 Materialbeskrivning

I den här uppsatsen studerar jag tre romantrilogier utgivna mellan 1990 och 2014. Romanerna lyfter

i stor utsträckning fram tidigare kvinnogenerationers kunnande och erfarenheter. De liknar på så sätt

tidigare svensk arbetarlitteratur skriven av kvinnor. De skildrar de svenska moderniserings-, 

urbaniserings- och industrialiserings-processerna under 1900-talet5 och gestaltar de uttryck som 

dessa processer tog sig i vardagliga kvinnoliv.

Kerstin Thorvall och Elsie Johansson publicerade under 1990-talet och tidiga 2000-talet 

varsin romansvit med självbiografiska inslag. Kristina Sandberg har under 2010-talet publicerat sin 

trilogi om hemmafrun Maj. 

För Johansson och Thorvall innebar trilogierna en förändrad litterär ställning. Johansson fick

med sin trilogi stort genomslag både bland läsare och kritiker6, medan Thorvall blev mer litterärt 

respekterad och etablerad och fick ett slags andra genombrott bland litteraturkritikerna7. Även 

Sandberg har blivit mycket uppmärksammad för sin trilogi, och den tredje och avslutande romanen 

i Romanen om Maj tilldelades hösten 2014 Augustpriset. Motiveringen betonar skildringen av det 

4    Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, (Stockholm 1989) s. 10.

5 I 1970-talslitteratur av "svenska proletärförfattarinnor" skildras flera generationers erfarenheter, på ett sätt som 
liknar det som jag ska visa att även de i denna studie undersökta texterna gör. Se Kristina Lundgren, Enel Melberg, 
"Visioner vid diskbänken. 70-talets arbetarförfattarinnor – de som debuterade sent i livet" i Vardagsslit och 
drömmars språk: svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, red. Eva Adolfsson 
(Enskede 1981) s. 199.

6 "Johansson, Elsie", ALEX författarlexikon  http://www.alex.se/Alex/, 14-10-27.
7 "Thorvall, Kerstin", ALEX författarlexikon  http://www.alex.se/Alex/, 14-10-27.
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vardagliga:

Vissa livsresor förblir osynliga. [...] Med sitt epos om hemmafrun Maj visar Kristina Sandberg att inom 
en örnsköldsviksvånings väggar kan rymmas en hel odyssé. Med distans och empati skildras ett skört och 
sårigt familjeliv i välfärdsstaten. Noggrant registreras matoset, tvättångorna, havsbrisens farliga sälta. Vi 
står bredvid Maj i köket med livets stora frågor och vad kan hon hitta på åt dem till middag?8

Romantrilogierna har alltså fått stort publikt och kritiskt genomslag. De beskrivs dock ömsom 

benämns som konventionella, kompetenta upprepningar av en känd historia, och ömsom som 

nyskapande och unika projekt som lyfter fram dolda svenska kvinnoöden. 

Kerstin Thorvall (född 1925) debuterade 1959 med en bok för ungdomar och skrev sedan för såväl 

barn och ungdomar som vuxna. Hennes karriär var bred och produktiv och förutom som författare 

var hon verksam som tecknare och krönikör. 

Trilogin Berättelsen om Signe utgavs 1993-1998, och består av När man skjuter arbetare... 

(1993), I skuggan av oron (1995) och Från Signe till Alberte (1998). Berättelsen utspelar sig från 

1923 och några decennier framåt. När man skjuter arbetare... handlar till stor del om Signes 

mamma Hilma och hennes relation till maken Sigfrid. Hilma är en skogsarbetardotter från de 

norrländska skogarna som fått utbilda sig till lärarinna. Sigfrid är en skönsjungande 

läroverksadjunkt från Mellansverige som charmar henne. Sigfrids sinnessjukdom bryter ut i 

anslutning till bröllopet och innan han tas in på sjukhus har den nyblivna hustrun blivit våldtagen 

och traumatiserad. Hon är dock fast besluten att stanna i äktenskapet. Efter ett missfall blir Hilma 

gravid igen och Signe föds. Sigfrid får efter några års vikariat i Eskilstuna ett fast arbete i Sollefteå, 

så familjen flyttar dit innan Signe börjar skolan. 

Sigfrid dör av hjärtsjukdom i anslutning till en manisk episod 1936. Signe är då 11 år. Hilma

och Signe flyttar till Eskilstuna och sedan till Uppsala där Hilma börjar jobba igen som lärarinna, 

och Signe går i skolan. Den tredje boken är skriven helt ur Signes perspektiv och följer Signe till 

modeteckningsskola i Stockholm, i Paris, i äktenskap och föräldraskap i Stockholm och mälarstaden

Svarttuna. Då jag i analysen fokuserar på de delar av trilogin som skildrar Hilma kommer inte den 

tredje romanen att vara i fokus för analysen

Elsie Johansson (född 1931) debuterade som poet 1979. Hon skriver både barn- och 

ungdomsböcker och prosa för vuxna och gav ut sin första roman 1984. 

Berättelsen om Nancy, också kallad Nancy-trilogin utgavs 1996-2001. Trilogin består av 

Glasfåglarna (1996), Mosippan (1998) och Nancy (2001). Den utspelar sig under en dryg 

8 "Årets Augustpristagare har tillkännagivits", Augustpriset, http://www.augustpriset.se/nyheter/arets-
augustpristagare-har-tillkannagivits-0, 14-11-24.
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tioårsperiod från 1934 och skildrar Nancys uppväxt från tidiga tonår tills hon är drygt tjugo år. 

Nancy, som är trilogins berättare, är yngst av syskonen och bor i stuga på den uppländska 

landsbygden med sina föräldrar. Fadern, kallad TåPelle arbetar på sågen och haltar efter en olycka, 

modern Frida tar hand om hushållet. Syskonen flyttar hemifrån för att arbeta när de är kring femton 

år, men Nancy blir kvar längre hemma. Nancy har läshuvud och uppmuntras av lärarinnan och 

prästen att fortsätta studera och hon påbörjar en korrespondenskurs. Så småningom börjar hon också

att arbeta på det lokala postkontoret. 

Morsan och farsan, som Nancy kallar dem, är viktiga karaktärer i böckerna, liksom 

syskonen. Farsan dör i slutet av Mosippan, vilket är början på slutet för stuglivet. I Nancy flyttar 

Nancy och morsan till Uppsala där Nancy börjar arbeta på Postverket och mamma Frida i köket på 

Tempo. Efter en tid inleder Frida ett förhållande med en arbetskamrat, och hon flyttar så 

småningom in hos denne Birger. Den drygt tjugoåriga Nancy blir då ensam kvar i lägenheten och 

ska på egen hand ta sig an vuxenlivet. Hon lämnar Uppsala för att dela lägenhet i Stockholm med 

vännen Solan, och förbereder sig till slut för att genom en preparandkurs faktiskt kunna ta examen.

I uppsatsen kommer framför allt Nancy och Frida och relationen dem emellan att undersökas

– Frida som husmor och Nancy som dotter och berättare.

Kristina Sandberg (född 1971) debuterade 1997 och har innan trilogin om Maj givit ut tre romaner.

Trilogin Romanen om Maj publicerades 2010-2014, Att föda ett barn (2010), Sörja för de 

sina (2012), och Liv till varje pris (2014). Den skildrar tiden från 1938 till tidigt 70-tal och gestaltar

arbetarklasskvinnan Majs liv, från att hon som tjugoåring flyttar till Örnsköldsvik från Östersund. 

Perspektivet är till största delen Majs, men några kapitel är berättade ur maken Tomas perspektiv 

och i korta passager och inskjutna meningar syns också berättaren. Berättaren är ett barnbarn som i 

sina reflektioner relaterar det berättade till 2010-talet. 

Majs tid som servitris på bageriet i Örnsköldsvik blir kort. Efter en oengagerad förbindelse 

med Tomas Berglund, den medelålders och frånskilda sonen till en fabrikör, blir hon gravid. Tomas 

vill ta ansvar för det barn hon väntar, och de gifter sig. Betydligt tidigare än hon tänkt sig får Maj 

alltså barn och får förestå ett medelklasshushåll. Hon blir också en del av det sällskapsliv som 

Tomas stora släkt ägnar sig åt. Maj upplever vardagen som ett test av hennes duglighet och hon går 

in för att klara det väl och vara en klanderfri husmor. Maj och Tomas får två barn, Anita och Lasse. 

Lasse föds under kriget då Tomas periodvis är inkallad. 

Trilogin följer sedan familjen genom makens alkoholism och Majs odefinierade smärtor, 

deras föräldrars dödsfall. Barnen växer upp och får egna barn. Företaget går Tomas ur händerna och

han misslyckas när han försöker börja om med en ny verksamhet. För att bidra till ekonomin väljer 
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Maj till slut att åter gå ut på arbetsmarknaden. Hon börjar arbeta på en kemtvätt.

Till undersökningen har jag valt dessa romaner för att de tydligt skildrar hemmet som plats och dess

vardagliga sysslor. Det vardagliga och husliga är i dessa texter en starkt närvarande dimension som 

tydligt påverkar läsupplevelsen. Det är samtidigt en dimension som lätt hamnar i bakgrunden av ett 

mer dramatiskt narrativ, vilket även märks i referaten ovan. 

Att studera romaner som skildrar en annan tid än den de skrivits i innebär förstås vissa 

förutsättningar, eller komplikationer. I dessa romaner kombineras detaljrikedom gällande det 

vardagliga livet – vilket förstärker intrycket av välförankrat tidsdokument – med distanserande 

grepp som tydliggör att det är historier som skrivits på stort tidsavstånd och att det är fiktion. De har

minnets uppbrutna kronologi, där det tematiska och associativa går före det linjärt kronologiska.

Romanerna lyfter fram de vardagliga kunskaper som en husmor i det alltmer moderna 

Sverige tillägnade sig och praktiserade och jag kommer i studien att kontextualisera texterna 

historiskt, men samtidigt vara uppmärksam på romanernas textualitet. 

 1.3 Syfte, metod, frågeställningar

Jag avser i min masteruppsats studera litterära texter där hushållssysslor skrivs in. Teoretiskt och 

metodologiskt bottnar uppsatsen i rumsteori utifrån Lefebvre, och i litteraturvetenskaplig rumslig 

läsning. Studien har också den historiska kontexten Folkhemssverige som en viktig komponent. 

Syftet är att undersöka och diskutera relationerna mellan texten, karaktärerna, sysslorna och 

hemmet som idé och plats. Ett delsyfte är också att pröva och utvärdera den teoretiska 

utgångspunkten. Genom att studera de rumsliga praktikerna tror jag att jag kan få möjlighet att göra 

en typ av tematisk analys som mer allmänna läsningar av texterna inte når.9 Därför vill jag göra en 

analys som utgår från hemmiljön och sätter fokus på de rumsliga praktikerna i hemmet. Jag utgår 

från följande frågeställningar: 

• Vad är det för hem som skildras? 

• Hur fungerar hemmens rumsliga praktiker? 

9 Jag har inte funnit några andra som använder just detta perspektiv för att studera litteratur men har själv ytligt 
vidrört hemmets rumsliga praktiker i tidigare uppsatser. Kandidatuppsatsen "Göra rum: Elin Wägners Norrtullsligan
och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv" täckte in så många aspekter som möjligt av den rumsliga dimensionen i 
de undersökta romanerna. Där blev det tydligt att kvinnornas kollektiva boende var ett villkorat hem då det ej 
legitimerades av någon man. Magisteruppsatsen "'Husets ABC' : En rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset" 
täckte också många dimensioner av rum, men satte mer fokus på hem som plats. Också här tematiserades 
kopplingen mellan kärnfamilj, husmoderlighet och det legitima hemmet. Se Sara Pärsson "Göra rum: Elin Wägners 
Norrtullsligan och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv" http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-72056, 
14-11-24 och Sara Pärsson "'Husets ABC' : En rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset" 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-94120, 14-11-24
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• Hur förhåller sig de rumsliga praktikerna till normer gällande genus, klass, ålder och 

föreställningar om det ideala hemmet?

Utifrån frågorna kommer jag att lyfta fram exempel ur de enskilda texterna och diskutera likheter 

och olikheter texter och karaktärer emellan. I undersökningen kommer jag att göra detta genom att 

studera ett antal frågor och teman som berör återkommande motiv, karaktärers strategier och den 

litterära gestaltningen. Jag kommer att också att knyta texterna till andra källor för att förankra 

tolkningarna.

Undersökningen disponeras som följer: Först kartläggs de hem som skildras i romanerna och

de karaktärer som utför hushållssysslorna. Denna kartläggning utgör en grund för den fortsatta 

analysen. De rumsliga praktikernas olika konnotationer diskuteras därefter – är hushållsarbetet ett 

sätt att ge uttryck för kärlek och omsorg, är det en plikt eller en serie inlärda kunskaper? Sedan 

studeras i två på varandra följande avsnitt hur sysslorna fungerar i texterna – hur påverkar de dess 

uppbyggnad och dess innehåll? Städningen och dess idéhistoriska kontext diskuteras därefter. De 

sista avsnitten behandlar kvinnoroller och hushållsarbete, och bostäderna som hem.

 1.4 Teoretisk grund

Teoretiskt bottnar uppsatsen i rumsteori, anpassad för litteraturstudier. Utgångspunkten för studien 

är den rumsliga läsningen. "Den plats där en berättelse tilldrar sig påverkar den narrativa handlingen

samt avgör vilka händelser och gestalter som är möjliga eller otänkbara" skriver litteraturvetaren 

Alexandra Borg i sin avhandling om Stockholm i litteraturen.10 Romanens miljö fungerar alltså som 

en ram och ett referenssystem för den narrativa värld där berättelsen utspelar sig. Var utspelas 

berättelsen och vilka implikationer har denna plats i berättelsen? Har rummen symbolisk laddning 

inom verket? Uttrycker och belyser rummen en särskilt idéhistorisk situation?

Den forskning som hanterar rum och rumsliga praktiker är ofta knuten till tvärvetenskaplig 

urbanitetsforskning och därför studeras ofta offentliga och semioffentliga rum. Hemmet har alltså 

inte studerats särskilt ingående ur det rumsliga perspektivet. Det innebär i det här fallet både ett 

problem och en möjlighet – det finns mindre att stödja sig emot, men fler luckor att fylla och fler 

slutsatser att dra. Det är alltså här jag hoppas kunna bidra genom min studie.

 1.4.1 Rumsteoretiskt ramverk

Det rumsteoretiska ramverket bygger först och främst på Henri Lefebvres teorier om rum. Jag utgår 

ifrån Lefebvres socialkonstruktivistiska syn på rum och använder mig av hans begrepp rumsliga 

praktiker operativt i analysen. Lefebvre frågar sig:

10 Alexandra Borg, En vildmark av sten Stockholm i litteraturen 1897-1916 (diss. Stockholm 2011) s. 26.
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Could space be nothing more than the passive locus of social relations, the milieu in which their 
combinations take on body, or the aggregate of the procedures employed in their removal? The answer 
must be no. [...] I shall demonstrate the active – the operational or instrumental – role of space, as 
knowledge and action [...].11

Henri Lefebvre ser rummet som en betydelsebärande social konstruktion. För Lefebvre är inte rum 

statiskt eller passivt, snarare aktivt och kopplat till både kunskaper och handlingar. I The Production

of Space presenterar han sitt bidrag till "a science of space"12 genom att konstruera en modell för 

hur vi upplever rum. Modellen förenar det fysiska, det mentala och det sociala.13 I den rumsliga 

triaden står samtliga tre begrepp i relation till varandra. Begreppen är representationella rum, 

representationer av rummet och rumsliga praktiker.14 De kan också formuleras som det levda 

rummet, det föreställda rummet och det varseblivna rummet.15 

Representationella rum är ett begrepp som motsvarar det levda rummet eller det sociala 

rummet. Det omfattar symboler och myter, och kan omfatta de två andra kategorierna utan att 

utesluta dem. Representationer av rum är i sin tur ett begrepp som motsvarar det föreställda rummet

eller det uttänkta rummet. Detta rum är främst mentalt och återfinns i litteratur, ritningar och 

diagram. Det tredje begreppet, rumsliga praktiker motsvarar det varseblivna rummet – eller det 

praktiska rummet. Det omfattar det fysiska rummet och våra handlingar i det som alltså betraktas 

som samma fysiskt upplevda rum. Begreppen kan appliceras på min uppsats såhär: Texterna är 

representationer av rum, bidrar till att forma representationella rum, men skildrar samtidigt rumsliga

praktiker på ett intressant sätt. 

Av Lefebvres begrepp väljer jag alltså i denna studie att koncentrera mig på rumsliga 

praktiker-begreppet, det praktiserade eller varseblivna rummet. Lefebvre är i The Production of 

Space ganska vag i sina beskrivningar av triaden och begreppen har därför kunnat tolkas och 

vidareutvecklas på olika sätt för olika bruk.16 Det blir här nödvändigt att klargöra att jag i denna 

11 Henri Lefebvre The Production of Space översättning Donald Nicholson-Smith, (Oxford 1991), s. 11.  (I original 
Production de léspace (Paris 1974).)

12 Ibid., s. 7.
13 Ibid., s. 11.
14 Lefebvre, s. 38 f. Termer i översättning till svenska enligt Amanda Lagerkvist "Mediestadens retorik. Webbkameror 

i framtidsstaden Shanghai." i Berättande i olika medier red. Leif Dahlberg, Pelle Snickars (Stockholm 2008), s. 314.
15 Lagerkvist, s. 314f. Daniel Koch påpekar i sin avhandling Structuring fashion (2007) att det inte är en exakt 

överensstämmelse mellan dessa två triader och förklarar skillnaden: "These trialectics are then different not because 
they differ so much in definition, but because they follow different trajecotries. Space as lived, percieved and 
conceived form a set of terms for the experiencing or analysing subject, while representations of space, 
representational space, and spatial practice are concepts based on the acting subject, [...] while we experience our 
daily life in lived space, we act through spatial practice." Medan triaden som innehåller begreppet rumsliga praktiker
baseras på det agerande subjektet är det levda, föreställda och varseblivna rummet en triad baserad på det upplevda. 
Daniel Koch, Structuring Fashion : Department Stores as Situating Spatial Practice (Stockholm 2007), s. 47.

16 För denna uppsats har jag studerat Alexandra Borgs, Amanda Lagerkvists, Lena Grips och Daniel Kochs läsningar 
av Lefebvre. Flera av dem har jag redan nämnt. Borg använder Lefebvre som grunden för sin litterära geografi och 
ligger i tolkning nära Lagerkvist (vars översättningar hon också använder). Koch, som är arkitekt och studerar 
varuhus, är klargörande i sitt resonemang om skillnaden mellan agerande och tolkning och använder termen 
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undersökning kommer att använda rumsliga praktiker-begreppet som analysverktyg på ett sätt som i

viss mån förvanskar det från Lefebvres ursprungliga definition. Detta eftersom jag kommer att låta 

rumsliga praktiker-begreppet främst stå för handlingarna snarare än att i samma mån omfatta rum 

och handling. Detta för att göra det möjligt att peka på den komplexa dynamik formar som 

utförandet av och synen på detta arbete i hemmet. Jag kommer alltså begreppsligt att skilja på 

hemmet som plats och de rumsliga praktikerna som sysslor trots att dessa båda ryms inom 

Lefebvres praktiska rum.

 1.4.2 Det svenska folkhemmet

Om rum är socialt bestämt betyder det att rum är utsatt för historisk förändring – rum förändras 

både fysiskt och socialt över tid. Därför blir den historiska kontexten viktig, som ett sätt att omsätta 

Lefebvres teorier om det sociala rummet i praktiken. För den här undersökningen använder jag 

framför allt texter av Yvonne Hirdman, som bland annat har studerat det svenska folkhemmet ur 

ideologiskt och genushistoriskt perspektiv. 

Hirdman skriver att kvinnans arbete i hemmet betonades i 1920 års nya äktenskaps-

lagstiftning: 

Den nya lagen hävdade bådas bidrag till försörjning – men där hennes del låg i att hushållsarbete skulle 
anses vara ett jämlikt bidrag, alltså att hemarbete skulle värderas som försörjning likvärdig med 
förvärvsarbete. Detta är genusprincipen bakom den ömsesidiga underhållsplikten. [...] Det var därför bara 
på den glatta ytan man kunde tala om en ekonomisk likställighet17

Den nya lagstiftningen innebar från statligt håll en uppvärdering av kvinnornas arbete i hemmen 

och skrivningen bidrog till att förstärka hemmafrunormen. Detta trots att kvinnornas hemarbete, 

som förmodades vara likvärdigt med makarnas yrkesarbete, inte genererade några ekonomiska 

inkomster. 

Några år senare blev också själva hemmen en statlig angelägenhet – själva bostäderna 

ansågs behöva bli bättre. Man ansåg dessutom från statligt håll att folk behövde lära sig att bo 

bättre. Radikala tankar om hemmens transformering uppkom – hemmen skulle genom det moderna 

projektet förvandlas till ljusa, sunda miljöer för goda, välmående medborgare. Det mörka och trånga

"situating practice" som pekar både på imperativet – att rum konstrueras för en viss användning – och på 
användningen, praktiken. Också Grip, som undersöker föreställningar om migration och nationen som ett socialt 
rum, använder en ytterligare triad i anslutning till Lefebvres modell. Den består av schablon, situation och levd 
erfarenhet. Lena Grip, Likhetens rum – olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner  
(diss. Karlstad 2010), s. 27ff. Situationsbegreppet är för Grip ett sätt att fånga det individuella – den kroppsliga plats
en individ befinner sig på – men också en kombination av de kategorier som påverkar tolkningen av personen, som 
kön, klass, etnicitet och ålder.  

17 Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg, Sveriges historia. 1920-1965 : [rösträtt och demokrati, 
fackföreningar, förbudsomröstning, depression, Ådalskravaller, Kreugerkrasch, kohandel, Saltsjöbadsavtal, 
folkhem, krispolitik, urbanisering, neutralitet, samlingsregering, beredskapstid, ATP-reform, radio och teve, bilism, 
rekordår], (Stockholm 2012), s. 78.
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som förknippades med 1800-talet skulle bort. Hela samhället beskrevs också som ett hem som 

skulle förändras. Hirdman ger en samlad bild av hur centralt hemmet var på 1930-talet:

Bostaden, hemmet, var både metaforen och praktiken i den nya planhushållningspolitiken. Det var 
bostaden Wigforss använde på partikongressen som pedagogiskt exempel för att övertyga 
socialiseringsanhängarna om planhushållningens fördelar. Det var bostaden som Gunnar Myrdal i sin tur 
satte i centrum när han ville beskriva vad en profylaktisk socialpolitik var. Och det var naturligtvis 
bostaden som hem som Per Albin använde som bild för att få människor övertygade om den nya 
'folkpolitiken', samförståndets idé. Folk- eller medborgarhemmet.18 

Staten tog ett stort ansvar för att förbättra medborgarnas bostäder, och föreställningen om att 

bostadsfrågan är en statlig fråga höll i sig fram till miljonprogramsprojektet. Det var viktigt för 

politiker att visa att de tog sitt ansvar i bostadsfrågan. Detta var en konsekvens av föreställningen 

om att reformerade och moderna hem var nödvändiga för att få ett reformerat och modernt 

samhälle, bebott av moderna medborgare. Hela skalan – från utformningen av bostäder till 

utförandet av den enskilda hushållssysslan – sågs som viktiga samhällsangelägenheter.

De konkreta hushållssysslorna studerades därför under denna period noggrant och vetenskapligt ur 

funktionalistiskt perspektiv, i syfte att effektivisera kvinnors arbete i hemmet. Hirdman skriver: "De

nya dygderna effektivitet och rationalisering predikades [...] för tidens husmödrar. Det handlade inte

bara om att moralisera. Det handlade också – och främst – om att söka göra livet mer modernt för 

'hemmets kvinnor' som de ofta kallades."19 Hemmafruarna, husmödrarna var alltså hemmets 

kvinnor, och tanken var att också deras arbetsplatser skulle få följa med moderniseringen. Kvinnor 

skulle genom rationaliserat hushållsarbete hinna med fler sysslor och på så sätt höja den hygieniska 

standarden i hemmet. En alltmer professionell (men obetald) husmor skulle bidra till att det hem 

hon förestod var modernt, effektivt och sunt. Samtidigt fanns en parallell idéströmning om att det 

rationella hemmet skulle kunna skötas av en husmor som också hade ett förvärvsarbete. Det innebar

ett annat sätt att se på moderniseringen av hemmets rumsliga praktiker. Alva Myrdal var en av 

förespråkarna för att fler av hemmets sysslor – tvätt och matlagning, såväl som barnpassning skulle 

kunna centraliseras och utföras utanför hemmet och på så vis frigöra kvinnan till betalt arbete.20 Det 

handlade alltså om att effektivisera genom att flytta sysslor från hemmet till samhället. Denna 

tankeströmning blev dock inte dominerande under perioden. Hemmafruvurmen nådde sin kulmen 

under 1950-talet.

 1.4.3 Litteraturvetenskapliga studier av hem

Hem är ett begrepp med många överförda och metaforiska betydelser, och inom litteratur-

18 Ibid., s. 200.
19 Ibid., s. 79.
20 Hirdman, s. 108.
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vetenskapen finns det ett antal studier av hem, huslighet och hushållsarbete.21 I dessa studier 

används dock begreppet hem framför allt i känslomässig eller metaforisk betydelse. Det är dock 

studier som sällan ger sig i kast med att studera skildringar av själva hemmen eller dess rumsliga 

praktiker. Då jag i uppsatsen snarare är att komma nära hemmet som plats och praktiserat rum, 

kommer jag inte att ge någon utförligare fördjupning i den tidigare forskningen eller använda den i 

den fortsatta undersökningen. En studie som emellertid diskuteras i uppsatsen är Jeanette Batz 

Cooperman The Broom Closet (1999), där hon studerar hushållsarbete i ett antal amerikanska 

romaner från det sena 1900-talet. 

 1.4.4 Hemmets rumsliga praktiker

I analysen kommer jag att undersöka hemmets rumsliga praktiker. Begreppet är ett sätt att benämna 

hushållsarbete som pekar på att dessa sysslor är konstituerande för hemmet som plats. Jag menar att

hemmets rum och dess praktiker är beroende av varandra.

I inläsningen har jag stött på en flora av begrepp för vardagsliv och hushållssysslor: det 

vardagliga, det husliga, hushållsarbete, hemarbete, det lilla livet, livet i hemmen, på engelska 

domestic, homemaking, housework, the everyday, private life. Dessa begrepp har lite olika omfång 

och inriktning. Gemensamt är att begreppen beskriver det som är återkommande, det som är 

repetitivt och vanligt förekommande, och som synliggör kopplingar mellan norm och individ – 

diskurs och praktik. Genom det teoretiska begrepp jag använder – hemmets rumsliga praktiker – vill

jag lyfta fram föreställningar om hemmet, och vad ett hemliv föreställs innebära och innehålla. Det 

är tänkt att motsvara engelskans "domesticity" eller "homemaking" och samtidigt vara ett praktik-

begrepp i dialog med Lefebvre. I diskussionen blir dock detta perspektiv-betonande begrepp lite 

otympligt att använda genomgående, och jag kommer därför att använda hushållssysslor, sysslor 

och det vardagliga som andra sätt att benämna detta. Det vardagliga livet i hemmen innehåller 

förstås andra rumsliga praktiker än själva hushållssysslorna - som att umgås, sova, läsa och så 

vidare, men eftersom hushållssysslorna är så tydligt fysiskt kopplade till hemmet är det dem jag 

fokuserar på. 

Sysslorna kan ses som en typ av aktivitet eller som Jeanette Batz Cooperman beskriver i sin 

studie av domesticity:

The stable goals of the domestic sphere are edible food, wearable clothes, livable rooms, daily health and 
well-being – but each goal is a process linked to the others, not an isolated simple task. Well-being 

21 Några titlar som kan nämnas är: Natalie Edwards, & Christopher Hogarth (red.), Gender and displacement: 'home' 
in contemporary francophone women's autobiography (Newcastle 2008), Roberta Rubenstein Home matters: 
longing and belonging, nostalgia and mourning in women's fiction (Basingstoke 2001), Victoria Rosner, Modernism
and the architecture of private life (New York 2005) och Rosemary Marangoly George, (red.), Burning down the 
house: recycling domesticity (Boulder 1998).
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suggests hospitality, which requires shopping and cooking, which neccessitates cleaning, and clothes 
break into buying, sewing, washing, drying, mending, ironing, folding, hanging and storing [...].22 

Hushållsarbete består av en mängd olika moment som kräver olika kunskaper. Och även om målen 

för hushållsarbetet är sig likt – välmående, mätta, varma, torra och klädda hushållsmedlemmar – så 

är inte hemmets rumsliga praktiker en fixerad uppsättning sysslor. Sysslorna är föränderliga och 

beroende av såväl kulturella och sociala som ekonomiska och tekniska faktorer. Cooperman noterar:

 [...] domesticity was a gestalt of hundreds of different tasks and techniques falling with diverse, social, 
historical and cultural traditions. Domestic practices took new shape every time technology changed or 
social standards shifted; meanwhile, each domestic act reflected countless values and influences, some 
generalizable, some idiosyncratic.23

I Coopermans studie undersöks ett antal amerikanska romaner från 1980- och 90-talet. Slutsatserna 

är problematiskt universellt hållna och oprecisa, men studien innehåller intressanta resonemang om 

hushållsarbete och hemskapande som processer av ordnande och omsorg. Cooperman ser att 

möjligheten att bringa ordning inte bara gäller fysiskt, utan också mentalt och känslomässigt – det 

finns en koppling mellan kaotiska situationer och skildringar av ordnande hushållssysslor.24 

Ordnandets psykologiska och känslomässiga implikationer kommer jag att återkomma till i 

undersökningen. 

Hellre än att hänvisa hushållsarbetet till den privata sfären vill Cooperman kalla 

hushållssysslorna för "an art and science of the boundaries" – en gränsernas konst.25 Hon skriver om

gränserna mellan offentligt och privat, familjens, kroppens och psykets gränser. Att se 

hushållsarbetet som förknippat med gränser innebär en intressant perspektivförändring.

Socialantropologen Sarah Pink har i Home Truths (2004) skrivit om hushållsarbete ur ett 

sinnesperspektiv, vilket är ett sätt att undersöka upplevelser av hemmet och av att utföra 

hushållssysslor. Pink menar att dessa sinnesupplevelser och hur de artikuleras och utförs visar på 

olika strategier för att uppfylla traditionella genusmönster eller göra motstånd mot dem.26 Pinks 

studie gäller hur personer i Storbritannien och Spanien beskriver sina hem och hushållsarbetet i 

hemmen. De hemmafruar hon intervjuat beskriver att sysslorna strukturerar deras vardagliga liv,27 

medan andra informanter markerar avstånd gentemot hemmafruidentiteten genom att betona att 

sysslorna görs när de har lust, när det passar dem själva.28 

22 Cooperman, Jeannette Batz, The Broom Closet: secret meanings of domesticity in postfeminist novels by Louise 
Erdrich, Mary Gordon, Toni Morrison, Marge Piercy, Jane Smiley, and Amy Tan (New York 1999), s. 2.

23 Ibid., s. 2.
24 Ibid., s. 16.
25 Ibid., s. 9.
26 Sarah Pink, Home Truths: gender, domestic objects and everyday life (London 2004), s . 9.
27 Ibid., s. 138.
28 Ibid., s. 139.

14



Pink skriver att i upplevelsen av det vardagliga livet i hemmet är alla sinnen aktiva: "[O]ne 

might feel dirt, smell the landlord´s neglect and hear the sounds of being at home."29 Hon påpekar 

också att "privacy itself is conceptualized as a sensory experience"30 genom att det privata – att vara

ifred – främst kännetecknas av frånvaron av sinnesintryck som kommer utifrån, från omvärlden 

eller grannar. Sinnesintrycken ger signaler om att någon syssla behöver göras, eller vittnar om att de

utförts så att bostaden uppnått ett tillfredsställande rent eller väldoftande tillstånd. Detta påminner 

om Lefebvres varseblivna rum. Det är relevant för min studie inte minst eftersom de olika sinnenas 

förmåga att upptäcka och bedöma hemmet och sysslorna gestaltas i de skönlitterära texterna. I 

texterna är beskrivningar av sinnesintrycken en viktig del av de förkroppsligade upplevelserna av 

hemmet.

Hemmets rumsliga praktiker används alltså i uppsatsen som ett begrepp för hushållssysslor - sysslor

som genomförs för att upprätthålla det vardagliga livet i hemmet. Dessa sysslor påverkas av ideal, 

av tillgången till kunskap och teknik och sysslorna utförs och utvärderas med hjälp av kroppens 

olika sinnen.

 1.5 Tidigare forskning gällande författarskapen

Då denna studie främst är tematisk kommer jag inte att presentera någon total översikt över tidigare 

forskning om författarskapen, utan bara nämna att Thorvall analyserats som bekännelseförfattare 

och att Johansson och Sandberg hittills studerats i liten utsträckning.

Om Kerstin Thorvall och Elsie Johansson har varsin journalistisk biografi bidragit med 

bakgrund till min studie – Beata Arnborgs Kerstin Thorvall: uppror i skärt och svart. En biografi 

(2013) och Anneli Jordahls Att besegra fru J. En bok om Elsie Johansson (2006). För läsningen av 

Kristina Sandberg används några längre recensioner och intervjuer31, samt några blogginlägg som 

författaren själv skrev på förlagets webbplats 2012.32 

29 Ibid., s. 9.
30 Ibid., s. 19.
31 Anna Williams "Solidariskt memento över hemmafrun" SVD (publicerad 14-09-15) 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/solidariskt-memento-over-hemmafrun_3917632.svd, 14-09-30.
Åsa Beckman "Kristina Sandberg: 'Att föda ett barn'" Dagens Nyheter
      http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kristina-sandberg-att-foda-ett-barn/, 2014-09-30.
Camilla Hällbom, "Intervju med Kristina Sandberg – ett samtal om hemmafruar, matlagning, skrivande och feminism", 

Dagens bok, http://dagensbok.com/2012/10/22/intervju-med-kristina-sandberg-ett-samtal-om-hemmafruar-
matlagning-skrivande-och-feminism/, 14-09-30.

Lina Kalmteg ”Jag håller på med något slags utforskning av kvinnoförakt”, Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/kultur/jag-haller-pa-med-nagot-slags-utforskning-av-kvinnoforakt_3928368.svd 2014-09-30.

32 Kristina Sandberg,, "Jag tror på mångfalden av berättelser, röster..." Norstedtsbloggen http://www.norstedts.se/pa-
gang/Norstedtsbloggen/Dates/2012/9/Jag-tror-pa-mangfalden-av-berattelser-roster/, 14-09-30.

Kristina Sandberg,  "Modern i fokus" Norstedtsbloggen http://www.norstedts.se/pa-
gang/Norstedtsbloggen/Dates/2012/9/Modern-i-fokus/, 14-09-30.
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Författarna har jämförts ytligt, för att peka på en tradition av kvinnliga författares skrivande 

om tidigare generationers kvinnoliv, men jag har inte funnit några utförligare jämförelser i tidigare 

forskning. Det finns ett par studier som överlappar mina genom att behandla samma författarskap 

och ämnesområden: Tordis Dahllöfs Verkligheten i dikten: författaren som forskare i sin kulturmiljö

(1994) behandlar Elsie Johanssons diktsamling Gå i mitt gräs: dikter 1979-1986 (1987) som tolkas 

biografiskt. Analysen gäller skildringen av hemmiljön. Vissa av iakttagelserna är giltiga även för 

Nancy-trilogin.

Maria Jönsson skriver i TfL 2013:3-4 om hemmet som plats i Kerstin Thorvalls 

mellanåldersböcker. Artikeln heter "Hemmet som pojkland. Relationellt subjektsblivande i Kerstin 

Thorvalls mellanåldersromaner" och Jönsson använder sig av Bachtins kronotop-begrepp för att 

studera hemmet. Hennes artikel är intressant i relation till hur hemmet skildras i trilogin Berättelsen

om Signe, även om jag valt Lefebvres begrepp framför Bachtins som grunden för det rumsliga 

perspektivet. Jönsson visar att hemmet är en viktig plats i Thorvalls mellanåldersböcker:

I Thorvalls böcker ligger pojklandet mitt i hemmet, huset eller lägenheten. Mer specifikt utspelar sig 
handlingen oftast i köket, hallen eller sovrummen. Hemmets tid är den reproduktiva tiden: repetitionens 
och vardagslivets tid. Men hemmets tid är i moderniteten också förbunden med produktionens tid, ja hela 
sättet att indela tillvaron i arbetstid, fritid, familjetid och så vidare.33

I köket ser hon pojkarna lyssna, prata, städa och ta ansvar för hushållssysslor, utan att det i texten 

görs någon tydlig didaktisk koppling.34 Hallen skildras som en paus, men också som platsen för 

växling mellan barnets beroende och oberoende.35

Kristina Sandberg, "Är den här veckan den värsta i ett författarliv?" Norstedtsbloggen http://www.norstedts.se/pa-
gang/Norstedtsbloggen/Dates/2012/9/Ar-den-har-veckan-den-varsta-i-ett-forfattarliv-/ ,14-09-30.

33  Maria Jönsson, "Hemmet som pojkland. Relationellt subjektsblivande i Kerstin Thorvalls mellanåldersromaner" 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:3-4 s. 77.

34 Ibid., s. 79.
35 Ibid., s. 81 f.
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 2 Undersökning
 2.1 Vad är det för hem som skildras?

De hem som skildras i romanerna utgör grunden för vilka skeenden och rumsliga praktiker som 

förstås som rimliga, normala och möjliga i respektive berättelse. Hemmen formar både miljön och 

den sociala inramningen för respektive berättelse. Varje hem har sin plats – geografiskt men också 

socialt, baserat på samhälleliga hierarkier och kategorier. Lefebvres poäng om att rum är socialt 

producerat är tydligt i dessa skildringar. Det är fiktiva platser, som relaterar till verkliga situationer. 

Att klass påverkar förväntningarna på hur ett hem ska fungera är mycket tydligt i de studerade 

romanerna. 

De tre romansviterna skildrar tillsammans tiden från 1920-tal till 1960-tal, med både bakåt- 

och framåtblickar. Elsie Johanssons moderskaraktär Frida är född 1893 och dottern Nancy 1923. 

Berättelsen om Nancy utspelar sig 1934-1945. Kerstin Thorvalls moderskaraktär Hilma är född 

kring 1901 och dottern Signe 1925. Berättelsen om Signe utspelar sig från mitten av 1920-talet och 

några årtionden framåt, fram till den vuxna Signes skilsmässa från maken Lars-Ivar. Kristina 

Sandbergs romaner utspelar sig från 1938 till tidigt 1970-tal. Huvudpersonen Maj är född 1918 och 

hon föder sitt första barn, Anita, 1939. Samtliga romaner skildrar alltså perioden för uppbyggnaden 

av det svenska välfärdssamhället, en tid präglad av rationalitetssträvan, framstegstro, hygieniver och

en något ambivalent hemmafrunorm.

I romanerna skildras borgerliga hem och arbetarhem i både stad och landsbygd. Mödrarna, 

hemmafruarna är de som står för större delen av det praktiska arbetet kring vardagen. De är den 

familjemedlem som spenderar mest tid i hemmet och den som städar och ordnar med mat och 

kläder. Romanerna skildrar dessa husmödrar i relation till sig själva, sina familjer och den yngre 

släkting som har berättarfunktion.36 Männen är främst familjeförsörjare, deras inblandning i hemmet

gäller främst de ekonomiska villkoren, men de fattar också de större besluten till exempel vid en 

flytt. 

Yvonne Hirdman menar att husmorsrollen var närmast obligatorisk för kvinnor under 

perioden: 

Att bli en husmor. Det var 1920-talets kvinnoöde, oavsett om man kom från landet eller staden, från 
arbetarhem eller högborgerliga hem, oavsett om man hade en utbildning eller inte. Husmor: ett enda 
begrepp för så många olika sorters kvinnor! Det enda som band dem samman var att de var gifta med män

36 Hos Johansson och Thorvall står en dotter som för perspektivet på modern, hos Sandberg ett barnbarn. Hos 
Johansson och Thorvall finns dotterns perspektiv, hos Johansson filtrerar det morsans karaktär helt och hållet, hos 
Thorvall skiftar perspektivet mellan moderns och dotterns. Hos Sandberg är perspektivet flytande – oftast Majs, men
ibland berättarens eller Tomas perspektiv.
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och att de fanns till, anpassade, för honom hemma.37

Att vara en husmor innebär att anpassa sitt eget liv efter mannen, och ofta innebär det att avstå eget 

yrkesarbete. Thorvalls Hilma ser det som ett dilemma att gifta sig och ge upp sin lärarinnekarriär 

bara ett par år efter att hon blivit färdig med utbildningen. (Thorvall, 1993, s. 37) Att sluta 

yrkesarbeta innebär ett visst motstånd även för Sandbergs Maj. Värt att nämna är också att ingen av 

kvinnorna har hemhjälp eller tjänstefolk under någon längre period trots att både Majs make Tomas 

(Sandberg) och Hilmas make Sigfrid (Thorvall) kommer från en bakgrund där mödrar har betald 

hjälp i hemmet och där frågan är uppe för diskussion. Den arbetsledning det innebär att ha 

hembiträde framstår som en ovan och obekväm syssla för de arbetarkvinnor som gift sig in i 

medelklassen.

 2.1.1 Hemmen i Thorvalls Berättelsen om Signe 

I Kerstin Thorvalls Berättelsen om Signe skildras främst Hilma och Sigfrid Tornvalls gemensamma 

hem med dottern Signe. De har en tvårumslägenhet i Eskilstuna som de bor i som nygifta och där 

Signe bor som liten, och en våning i Sollefteå dit de flyttar efter några år. Efter Sigfrids död har 

Hilma och Signe gemensamma hem i Eskilstuna och Uppsala.38 Hilma står för det praktiska 

upprätthållandet och iordningställandet av hemmet – hon sköter alla hushållets sysslor. 

Och hans hustru då? Den tidigare småskollärarinnan? Skogshuggardottern? [...] Hon städade, putsade, 
polerade, skrubbade, rengjorde golv, fönster, skåpdörrar, lister, for med en dammtrasa över möbler, 
väggar och då särskilt i hörnen uppe vid taket. Hon stod på stegar. Hon kröp på knä. Hon tvättade kläder, 
bykte vittvätt, hängde tvätt, manglade, strök, vek ihop, krusade örngottsband. Hon gjorde matinköp, 
sköljde, borstade, ansade, kokade, stekte, stuvade, dukade av och på, diskade, torkade med luddfri 
handduk, skötte flickan, tog tempen på henne, oroade sig för henne, bevakade henne, hjälpte henne med 
läxorna [...]. (Thorvall, 1993 s. 294)

Som en viktig jämförelse till familjen Tornvall finns Hilmas föräldrahem – Selma och Christians 

hus i Lövberga.. Det är ett anspråkslöst hem i bymiljö som är mycket kristet återhållsamt. Selma 

och Christian sätter alltid arbetet först, men det utesluter inte att hemmet har en viss skönhet: 

gardinerna är vackra – traditionella och hemvävda, och i lapptäcken och trasmattor har Selma tagit 

vara på allt tyg som gått ifrån gamla kläder och brukstextil. Finrummet används bara vid festligare 

tillfällen. Detta hem har format Hilma till ödmjukhet och arbetsnit. Kontrasterna hemmen emellan 

är iögonfallande, och i texten understryks och förklaras karaktärers olikheter av deras respektive 

hemmiljöer.

Hilma och Sigfrids hem i Eskilstuna ligger, med anledning av Sigfrids politiska övertygelse, 

i ett arbetarkvarter. Inomhus är dock lägenheten uttryck för Sigfrids borgerliga bakgrund, med hans 

37 Hirdman, Björkman, Lundberg, s. 77.
38 Signes olika hemmiljöer bland annat i Stockholm och Svarttuna där hon bor som vuxen skildras i den tredje 

romanen, men dem studerar jag inte närmare.
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möbler och hans herrum. Hilma är hemmafru och känner sig isolerad i arbetarkvarteren, hon har 

både genom lärarinneutbildning och äktenskap lämnat arbetarklassen och har inga önskemål om att 

umgås med sina arbetargrannar. Efter flytten till Sollefteå har de en mer tydligt borgerlig bostad: 

"Det var en ståtlig lägenhet om tre rum och kök, möblerbar hall samt stor jungfrukammare" 

(Thorvall, 1993, s. 212):

Sigfrids ideella betänkligheter fick ge vika för hustruns lågmälda, men dock förtjusning. Ljust och luftigt 
och därför lätt att hålla rent. Men bäst av allt: eget badrum ingick. Istället för det tvivelaktiga kollektiva 
badet i källaren som krävde minst en kvarts skurande med Bon Ami och Tomteskur för att man alls skulle 
våga använda det. (Thorvall, 1993, s. 212) 

Kvällarna hos familjen Tornvall i Sollefteåvåningen kan se ut som en borgerlig idyll, där fadern 

Sigfrid sitter i herrummet och arbetar (rättar skrivböcker) medan modern Hilma sitter intill i en 

fåtölj och lappar och lagar kläder för hand. Dottern Signe förväntas sova i sitt rum. Var och en utför 

den normativa rumsliga praktik som åligger dem.

Hilma och Signes hem i Uppsala, som blir den bostad som Hilma kommer att stanna kvar i, 

är en ny HSB-lägenhet om två rum och kök i Luthagen. Tillvaron i Uppsala beskrivs som en frihet 

för Hilma, men hemmet är sparsamt beskrivet.

Antalet hem är många hos Thorvall, men som jag tidigare nämnt bär olika personers hem 

olika konnotationer, och används som betydelsebärande kontraster i berättelsen. De olika platser 

som familjen Hilma, Signe och Sigfrid bor på stabiliseras – görs mer lika varandra – genom att 

respektive karaktärs förhållningssätt till hemmet är sig likt. De rumsliga praktikerna och 

föreställningarna om varje familjemedlems särskilda förhållningssätt till hemmet är sig lika, 

modern, fadern och barnen är roller med rumslig innebörd. Hilma sköter hushållsarbetet och 

spenderar mycket tid i köket. Sigfrid har herrummet till arbete, radio och läsning. Signe har sitt rum 

att läsa, leka och rita i.

 2.1.2 Hemmen i Johanssons Berättelsen om Nancy

I Elsie Johanssons Nancy-trilogi skildras två bostäder i större utsträckning – stugan i utkanten av ett

uppländskt samhälle, och den lägenhet i Uppsala som Nancy och modern Frida flyttar till. 

Stugan, som kallas TåPelles efter familjen, är den huvudsakliga spelplatsen för romanerna 

och. Bostaden är en stuga som "står på ofri grund" efter att farsan försökt köpa den men av bonden 

lurats att bara köpa stugan utan tomten. (Johansson, 1996, s. 69) Det gör att farsan demonstrativt 

drar en gräns för vad som är familjens gårdsplan och vägrar underhålla det som ligger utanför 

gränsen. (Johansson, 1996, s. 68) En del av hushållets sysslor och aktiviteter sker dock ute på 

gården och runt omkring i omgivningarna – bärplockning, mjölkhämtning, odling – och 

omgivningen och hembygden blir på så sätt skildrad som en del av hemmet. 
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Stugan är liten och har kök, kammare och en vindskammare som fungerar som sommarrum. 

Köket är det rum som används mest, kammaren används vid behov eller under den varmare delen 

av året. Köket är möblerat med kökssoffa, matbord och byrå med prydnadssaker ovanpå. Är det 

riktigt kallt sover hela familjen i köket, nära vedspisen som är hemmets centralpunkt.

Så länge farsan lever har föräldrarna en tydlig arbetsdelning, där var och en har sina delar att

besluta om och utföra. Morsan tar hand om det dagliga – hon eldar i spisen, städar, bakar, lagar mat,

kokar kaffe och syr kläder. Nancy är morsans assistent i en del av dessa sysslor. Farsan har framför 

allt björkveden som sin stolthet – den köper han för sin lön, trots att han får ta spillbitar från sågen 

gratis. Han ägnar vårkvällarna åt att såga, klyva och lägga in veden i det alltmer förfallna lusthuset 

på gården. (Johansson, 1996, s. 65) Farsan gör sina insatser för hushållet mer känsla och i sin egen 

takt. Morsan är den som sköter sina sysslor regelbundet och punktligt, hon anpassar sig efter 

familjens tider och ser till att maten står på bordet när farsan kommer hem från arbetet, 

Det finns en kombination av arbetsgemenskap mellan modern Frida och Nancy. Deras 

handlingar i och kring stugan hakar i varandra, vilket placerar Nancy i en mycket nära relation både 

till morsan och till stugan. Här beskrivs hur det hjälps åt att rensa lingon som de ska sälja till 

uppköpare:

När kaffet var uppdrucket och smörgåsen uppäten satte vi igång. Morsan tog plats vid oppändan [av 
lingonharpan, en sockerlåda med gallerbotten], hällde på lite i taget ur korgen och vispade iväg med den 
gulvita björkvispen som var enkom avsedd för ändamålet. Hennes rörelser var väl avvägda och 
anpassades hela tiden till mina möjligheter att hinna undan. Ibland fortade hon på, ibland hejdade hon 
flödet med vänsterhanden redde, noppade och nöp. Jag stod på knä framför sockerlådan och finrensade, 
fingrade itu klasar och knipsade bort skaft, plockade samvetsgrant ur mjölon och vitkart, skrumpruttna 
lingon och ett och annat svålon eller blåbär som råkat slinka med.

Vi var i arbetets trygghet. I nyttighetens lugn. (Johansson, 1998, s. 58)

Bilden är detaljrik och varm. Nancy och Frida har sina respektive arbetsuppgifter och morsan ser till

att anpassa arbetets takt efter Nancy. De är noggranna i arbetet vilket höjer känslan av stolthet.

I den tredje delen av trilogin är Nancy och morsan ensamma kvar i stugan, och i sorgen efter

farsan kämpar de sig igenom en hård vinter. Morsan behöver nya inkomster, så hon tar hem 

sömnadsarbete som kommer hem i stora kartonger som fyller stugan och ruckar de vanliga 

dagsrutinerna och rörelsemönstren för både Nancy och henne själv. Köket "kom att översvämmas, 

för att inte säga ockuperas, av skjortärmar, manschetter, trådändar, knappaskar, nålar, stora bruna 

pappkartonger och flygande små tussar av ljust bomullsludd. [...] Möblera om lite fick vi också lov 

att göra" (Johansson, 2001, s. 23). Med hjälp av morsan Fridas släktingar, flyttar de inför nästa 

vinter till ett rum och kök i ett slitet gårdshus i Uppsala. Den har gas och vatten indraget men dass 

på gården. Nancy beskriver lägenheten som sliten och upplever den som en mindre värdig bostad än

den nedgångna stugan. 
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Lefebvres varseblivna rum39, den med sinnena upplevda hemmiljön, är tydligt gestaltat hos 

Johansson. Stugan framställs med tydliga sinnesförnimmelser och med sin väl utprövade ordning 

nästan som en väloljad maskin, trots all sin gammaldags fattigdom och futtighet. Hemmet och dess 

rumsliga praktiker fyller Nancy med stolthet och hemhörighetskänslor, men också med 

fattigdomsskam. Det innebär en sorts ambivalens kring stugan som centrum eller periferi. Nancy är 

medveten om att de från samhällets sida sett är fattiga utkantsmänniskor, men när hon ser stugan 

inifrån – som sin egen norm och ett centrum för familjens liv – kan hon beskriva en trygghet i det 

hemtama och invanda, och en stolthet över hemmet. Nancys beskrivningar lyfter också stoltheten 

över morsan och över hennes arbete som ställer allt i ordning. 

 2.1.3 Hemmen i Sandbergs Romanen om Maj

Kristina Sandberg skildrar i Romanen om Maj främst Majs hem med maken Tomas i Örnsköldsvik. 

Deras första gemensamma bostad är hans tvårummare i vilken hon flyttar in 1938, då de gifter sig. 

Det är en murrig lägenhet på tre trappor på Viktoriaesplanaden – ovanför Tomas mammas våning. 

Lägenheten har sovrum, vardagsrum och kök och är moderniserad gällande det tekniska, men känns

fortfarande gammaldags. 

Maj har svårt att känna sig hemma. Tant låter också Maj veta att det är lyhört så att hon kan 

höra vad de gör i sin lägenhet. Hennes kommentarer är en påminnelse om tants underkännande av 

Maj som svärdotter och en fordring på Maj att hon ska anpassa sina rumsliga praktiker. Det innebär 

ett dubbelt krav på anpassning. Maj försöker att vara en husmor på det sätt hon tänker att Tomas 

maka borde vara, och hon försöker samtidigt undvika att göra ljud som skulle störa tant – som att 

alltför hårt stänga en dörr eller en skåplucka i köket. 

Tomas har många syskon som bor i samma stad, och det sociala liv de har präglas av 

ambitiösa bjudningar. Om somrarna lever de semesterliv enligt borgerliga konventioner vid 

föräldrarnas trävilla vid havet, där flera syskon har hus. Tomas och Maj delar Tomas föräldrars hus 

med tant så länge hon lever – så även på sommarstället sätter tant villkoren. (Sandberg, 2010, s. 

411) Tomas syskons hem och Tants hem fungerar som jämförelsepunkter gällande en lyckad 

borgerlig livsföring – när Maj går dit utvärderar och bedömer hon sin egen duglighet som 

klassresenär i den borgerliga miljön, men hon ser också ibland kritiskt på de borgerliga vanorna.

År 1946, ungefär mitt i romansviten, flyttar familjen Berglund till en nybyggd modernistisk 

HSB-lägenhet som Maj tycker bättre om – för att den är praktisk och ljus. Dock tycker hon att 

köksskåpen är väl grunda, och städskrubben väl smal. (Sandberg, 2012, s. 238) Skildringen här 

utgör en blinkning till funktionalismens arbetskök som var minimalt utformade eftersom "[m]an 

39 Lefebvre, s. 40.
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föreställde sig [...] att hushållsarbetet redan var så rationaliserat att det räckte med småutrymmen, 

där den förvärvsarbetande modern värmde färdiglagad mat".40 I denna lägenhet vistas Maj och gör 

sitt bästa för att "hålla den vita elektriska fyraplattorsspisen med ugn blank" och glädjas åt "[h]ur 

diskbänken i rostfritt" kan och ska vara "ett smycke i rätta händer. Hennes händer." (Sandberg, 

2012, s. 238) De två bostäder som Maj och Tomas bor i tillsammans kan sägas representera ett 

historiskt förankrat borgerligt ideal, nära släkten, och ett modernt och självständigt ideal där 

kärnfamiljen är central.

Som en kontrast finns i bakgrunden Majs föräldrahem i Östersund, en liten etta, nitiskt ren 

och skött av modern: "Mamma som skrubbar väggar, golv och tak i deras etta, men så har de inte 

heller löss av något slag." (Sandberg, 2010, s. 19) Skildringen av föräldrahemmet påminner om 

Thorvalls skildring av Hilmas föräldrahem. Båda hemmen hålls oklanderligt rena av varsin stolt och

arbetsam kvinna som ser på omvärlden, inklusive sina barn, med kritisk blick. 

I hemmet sköter Maj allt, till en början söker hon stöd i sin nya klassposition genom att 

försöka resonera med maken Tomas om huruvida något passar eller hur han vill ha det. Han svarar 

oftast bara att han litar på henne och att det blir bra som hon tänkt. Tomas har inget större intresse 

för matlagning, städning eller det borgerliga livets etikett och detaljer. När Maj ber Tomas om hjälp 

med praktiska saker går det inte heller något vidare: "Så småningom kommer hon att märka hur den

här typen av krav på honom sprider en olustig ovilja, som om faderns handlingskraft tränger undan 

all tillstymmelse till eget praktiskt handlag." (Sandberg, 2010, s. 217) Tomas har snarare kapacitet 

till ett känslomässigt engagemang i familjen. Men både Maj och Tomas styrs hårt av 

konventionerna och lever i ett äktenskap där hans uppgift är att yrkesarbeta för att försörja familjen 

och hennes uppgift är att sköta hem och barn och passa upp på maken.

Hos Thorvall och Sandberg är medelklasslägenheter i svenska småstäder de huvudsakliga 

miljöerna, som kontrast finns arbetarbostäderna – skogsarbetarstugan som Hilmas föräldrar bor i 

eller Majs föräldrars enrummare i Östersund. Hos Johansson är stugan på åsen en centralpunkt i 

berättelsen. Den byts i Nancy ut mot en enkel lägenhet i stan, som dock aldrig blir lika hemlik. 

I dessa romaner hade stad och land kunnat fungera som en dikotomi då lantliga föräldrahem 

ställs emot den egna tillvaron i stadsmiljö. Skildringarna är dock inte uppbyggda på detta vis utan 

skillnader i vanor och värderingar kopplas mer till klass och generation än geografisk plats. Elsie 

Johanssons trilogi är möjligen ett undantag där – då flytten från stugan till lägenheten i Uppsala 

skildras som ett tydligt skifte från det lantliga levnadssättet med trädgård och egna odlingar, till 

40 Eva Rudberg, "'Stäng in arkitekten i kokvrån!' Kvinnorna och bostadsplaneringen" , i Den okända vardagen: om 
arbetet i hemmen, red. Brita Åkerman (Stockholm 1983), s. 207.
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lägenhetsliv med grannar vägg i vägg.

Hos Thorvall och Sandberg skildras klassresenärer – kvinnor som från arbetarbakgrund 

gifter sig in i borgerlighet under 20- respektive 30-talet. Hilma och Maj får därför förestå hushåll 

som innebär större bostäder och mer avancerad matlagning. Borgerligheten och medelklassen 

lägger inte samma tonvikt vid hygien och renhet som arbetarkvinnorna tvingats göra, utan brukar 

anställa personal ur arbetarklassen för att göra grovjobbet. Hilma och Maj sköter dessa sysslor 

själva. De fortsätter också att förhålla sig till sin barndoms ideal i bedömningen av den egna och 

andras insatser och beteenden.

Medan Thorvall och Sandberg skildrar mödrar och kvinnor som tar fullt och ensamt ansvar 

för hushållet och ser det som sin ensamma uppgift finns i Nancyböckerna en sorts symbios mellan 

modern och Nancy. De arbetar ofta med sysslorna ihop och delar upp momenten eller hjälps åt. 

Morsan är den vuxna och den som tar initiativen, men det finns en stor del arbetsgemenskap dem 

emellan som ger skildringen av det praktiska en varm ton av gemenskap.

 2.2 Sysslorna som kunskap, plikt och känslor

I det här avsnittet kommer jag att fokusera på olika konnotationer som hushållssysslor har i 

romanerna. Det är betydelser som inte direkt kopplar sysslorna till rummet men som påverkar 

kvinnorna som utför sysslorna och i förlängningen påverkar den plats där de utförs. Hem, mat och 

kläder ska ordnas – men varför och av vem? Husmödrarnas respektive situationer gör dem på olika 

sätt utsatta för förväntningar och krav. Hemarbete kan utifrån de undersökta romanerna ses som 

kärleksfullt omsorgsgivande, kunnigt utövande av inlärda metoder, eller som en kvinnas moraliska 

skyldighet och plikt gentemot sin familj och hennes bidrag till samhällsbygget. I den svenska 1900-

talsdiskursen kring kvinnors sysslor i hemmet strålade dessa motiv samman, vilket skapade en 

komplex föreställning om vad en husmoder bör göra, hur och varför. 

Samhället skulle förändras i trettiotalets Sverige och kvinnors egna ärvda eller improviserade 

tillvägagångssätt i hemmen ansågs inte passa i den nya tiden. Hirdman sammanfattar synen på de 

kunskaper som krävdes:

Nej, kvinnorna måste utbildas, eller fostras i behovsförståelse, de måste lära sig sitt husmorsyrke – obetalt
men viktigt. Kanske det viktigaste av alla yrken. Det var inte lite som krävdes: kunskaper i modern 
näringsfysiologi, modern hälsolära, hygien, spädbarnsvård, sjukvård, den moderna psykologins senaste 
landvinningar [...].41 

Husmoderns uppgifter beskrivs här som ett yrke – men innebär samtidigt en komplicerad blandning 

41 Hirdman, Björkman, Lundberg, s. 206. 
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av identiteten som maka, mor och husmor; sysslor som hushållsarbete och omvårdnad; och platsen  

hemmet. Från trettiotalet fanns det gott om expertis som kunde hjälpa – eller uppfostra – husmodern

till det rätta arbetssättet i hemmet. En stark normering av sysslorna skedde genom till exempel 

Hemmets Forskningsinstitut som grundades 1944, men hade ideologiska rötter längre bak i tiden. 

Syftet var att rationalisera sysslorna i hemmet då staten ansågs ha en skyldighet att försöka 

underlätta hushållsarbetet. Det fanns också ett intresse att styra hemarbetet för att inte medborgarna 

skulle fara illa eller slösa arbetskraft genom felaktiga metoder och dåliga hjälpmedel.42 Om det var 

samhällets plikt att lära upp husmödrarna så var det husmödrarnas plikt att visa sig mottagliga för 

kunskapen och förändra sitt sätt att göra saker. Husmödrarna förväntades vara ödmjuka inför den 

nya tidens auktoriteter.

En samhällsauktoritet som starkt påverkade husmödrarna var de barnmorskor och sköterskor som 

utbildats inom det senaste inom barnuppfostran. Små barn rekommenderades mat och skötsel var 

fjärde timme, inte mer. Moderskaraktärerna Maj och Hilma får båda förhållningsorder om att inte ta

upp eller amma barnet för ofta. Barn ansågs inte fara illa av att skrika – det var bra för lungorna. 

Det sågs också som en viktig psykologisk härdning:

[D]et var absolut inte bra att ta upp barnet i tid och otid. Det var att binda ris åt egen rygg och barnet 
skulle sen allt framgent förstå att det inte skulle gå att skrika sig till det man ville ha. Mat och ombyte var 
fjärde timme, så sa de senaste rönen och där emellan fick barnet tåla sig. Det var nödvändigt att redan från
början få in ett barn i goda regelbundna vanor. (Thorvall, 1993 s. 180f)

Tiden mellan dessa fyratimmarsintervaller skulle förslagsvis ägnas åt andra hushållssysslor eller 

förströelse "'Så ja', sa sköterskan till mamman [...]. 'Hon tystnar snart. Gå in i det stora rummet och 

stäng dörren och sätt dig där med ett handarbete eller en bok. [...]'" (Thorvall, 1993 s. 181) Det 

rationella sättet att sköta barn skulle alltså frigöra tid för mödrarna att ägna sig åt annat, men i 

romanerna framställs det istället som en sorts klockans tyranni. I Sandbergs trilogi kliver den 

berättande författaren in och relaterar påbuden till nutiden. (Sandberg, 2010, s. 348ff) Berättaren 

pekar på trettiotalets önskemål om att i samhället ha "principfasta, redbara, ordentliga mödrar" för 

att "fostra den nya tidens medborgare". (Sandberg, 2010, s. 349) Påbuden innebär ett skifte mellan 

känslomässigt och kroppsligt styrd rytm och rationellt styrd rytm. I ett rationellt samhälle förväntas 

redan spädbarn anpassa sig efter klocktider, med mödrarnas ståndaktiga hjälp. De kunskaper som 

mödrarna får av auktoriteterna om det bästa sättet att sköta barn kräver ett rationellt förhållningssätt 

och principfasthet, för att inte genast ta hand om det lilla barn som skriker. Samhället går in och 

dikterar att det rationella måste stå över det emotionella.

42 Hirdman, s. 154.

24



Fäderna (Sigfrid & Tomas) bryr sig inte om dessa direktiv utan bär runt på sina bebisar och 

visar dem ömhet och ger dem komplimanger (Thorvall, 1993, s. 186.) (Sandberg, 2010, s. 335) 

Och Tomas? Tomas har en stark längtan efter att bära sitt barn. Ja han skulle kunna bära henne genom 
dagar och nätter. [...] Men kanske tar tiden också här ifrån honom den känslan. En man försörjer hustru 
och barn. Är den trygga klippan, familjens överhuvud. Måste lämnas utrymme för sitt... livsverk. Som 
Tomas egen far. Vilken duktig karl. Inte bar han omkring på barnen. (Sandberg, 2010, s. 351)

Fäderna hos både Sandberg och Thorvall visar yvig kärlek för barnet, vilket skrämmer deras 

hustrur. Maj och Hilma är uppvuxna i ordknapp miljö och tror inte att barn mår bra av de starka 

kärleksord som uppfattas som överord och smicker och som dessutom går emot råden om rationell 

vård av barn. I allmänhet föredrar Maj och Hilma en familj där var och visar sin eventuella kärlek 

genom att göra sin plikt, alltså genom att inordna sig i den konventionella familjens roller. Att 

försöka göra allt det som är ens plikt enligt samhället och den egna moralen är den strategi de själva

använder sig av, och de sätter stort värde på den normalitet det innebär.

Husmödrarna i romanerna vill uppfylla rollen, men olika auktoriteter inom hushållsområdet 

definierar husmorsidealet, ibland på sätt som motsäger de andra auktoriteterna. Husmödrarna 

Hilma, Maj och Frida förhåller sig på olika sätt till det föreskrivna ideala sätt att sköta ett hushåll. 

För Thorvalls Hilma och Sandbergs Maj är de stränga mödrarna en jämförelsepunkt – när mödrarna 

inte är närvarande vid sina vuxna döttrars sida så hörs deras kritiska röster i stället ljuda genom 

Hilmas eller Majs tankar. Mödrarnas röster förmedlar såväl kunskaper som plikter och det är 

mödrarnas röster som frågar om Maj och Hilma verkligen gör mycket nog, och bra nog. Rösterna 

ifrågasätter och manar på husmödrarna, och det arbetssätt de förespråkar är nedärvt, traditionellt 

och fysiskt krävande, snarare än modernt, rationellt och effektivt. För Maj är också 

samhällsnormerna och den släkt hon gift in sig i tydliga som punkter att jämföra sig med. Berglunds

har ingen lång historia av rikedom i släkten, men har uppnått en imponerande, och för Maj 

skrämmande, stabilitet genom sina livsvanor, umgängesformer och traditioner. För Maj, såväl som 

för Hilma är oroligheten ett karaktärsdrag som gör dem mottagliga för auktoriteters synpunkter och 

kritik, medan det för Johanssons Frida främst är stoltheten som utmärker henne. Det är stolthet både

i bemärkelsen att hon sätter en ära i att utföra sina sysslor på ett bra sätt, men också genom en stark 

vilja till oberoende och att ha sina egna bestämda sätt att utföra saker. 

Husmödrarna Hilma och Maj strävar efter att duga i den stränga moderns och de stränga 

auktoriteternas ögon. De vill vara kompetenta – kunniga och dugliga husmödrar. Majs tankar utgörs

av en ström av påbud: "En hustru måste finna sig i sin makes nycker. Vara tålmodig och mild. Inte 

sätta sig själv i första rummet. Backa upp och stötta. Vara foglig." (Sandberg 2010, s. 342) "I 
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burkarna ligger mandelformar – ja ett drygt dussin för de fastnade faktiskt i formarna, du slarvade 

väl inte med smörjningen Maj?" (Sandberg, 2012, s. 167f) 

Hos Maj och Hilma finns en oro över att det i hemarbetet alltid finns något att ta itu med, att 

det aldrig riktigt blir färdigt. Det rationaliserade hushållsarbetet innebar under den period som 

skildras inte några reella tidsvinster för hemmafruarna. I stället höjdes standarden och 

förväntningarna kontinuerligt på det arbete som utfördes i hemmet.43 Pausen efter avklarad syssla 

kan vara andaktsfull, men snart dyker den gnagande misstanken upp – att något annat i hemmet har 

blivit förbisett. Känslan av att något behöver göras är inte nödvändigtvis styrt av sinnesupplevelser 

av att något är smutsigt eller illaluktande, utan ofta av yttre faktorer – tidpunkten på året, tillgången 

på råvaror, eller helt enkelt rädslan för att verkar oföretagsam. "Redan när du tar igen dig efter 

golvtorkandet med kaffe och sockerskorpor faller smulor från ditt bord." (Sandberg, 2010, s. 254) 

Jag har tidigare nämnt Sarah Pinks iakttagelse om att för hemmafruar är det hushållsarbetet som 

strukturerar deras dagliga tillvaro.44 Jag ser i viss mån detta skildras i romanerna, men det är inte 

främst arbetet i sig som strukturerar tiden – utan maken och barnen. Hirdman definierar husmodern 

i relation till mannen – vad husmödrar hade gemensamt var "att de fanns till, anpassade, för honom 

hemma".45 Husmoderns dag ordnas utifrån de andra familjemedlemmarnas tider. När farsan 

kommer hem ser morsan till att alltid ha middagen klar. (Johansson, 1996, s. 40f) Trots att kvinnans 

bidrag i hemmet enligt lagtexten skulle värderas som ett likvärdigt bidrag till försörjningen som 

makens yrkesarbete så tycks hemmets praktiker organiseras utifrån att makens avlönade tid är 

viktigare än makans oavlönade tid. Maken blir på så sätt också en av de hushållsauktoriteter som 

styr över vad husmödrar ska utföra, och när.

Anpassningen till maken gäller när sysslorna ska utföras, men präglar också vilka sysslor 

som görs. Husmödrarnas matlagning tycks genast bli allvarligare om maken ska äta. Då maken 

Sigfrid i Berättelsen om Signe har tagits in på sjukhus känner hustrun Hilma lättnad. Känslan har 

många skäl men inför sig själv förklarar hon att hon är lättad över: 

[...] att det nu var ett så mycket mindre hushåll; han var ganska petig med maten, det var somt han inte åt, 
och annat han ville ha ofta, som oxrullader med lingon och potatismos. Men när det bara var hon och 
flickan kunde hon ta det enklare med pannkakor, potatisplättar, stekt falukorv och makaroner, stekt saltsill
med skalpotatis. (Thorvall, 1993, s. 263) 

Både Maj och Hilma har ju gjort en klassresa genom äktenskapet, och är uppvuxna med enklare 

mathållning och hushåll. Trots att de själva handlar och lagar maten är det makens klass och smak 

43 Britta Lövgren,  Hemarbete som politik: diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av 
Hemmens forskningsinstitut  (diss. Stockholm 1993), s. 7.

44 Pink, s. 138ff.
45 Hirdman, Björkman, Lundberg, s. 77.
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som dikterar menyn. Hilma beskrivs, som en travesti på makens syn på sin hustru, som "en dotter 

av folket":

[...] som nu fanns där hemma och lagade hans mat, tvättade och strök hans skjortor, städade och städade, 
putsade silvret, skötte dottern, ängslades över dottern, vaktade dottern, stod till tjänst i hans säng, var 
honom trogen och dessutom så vacker, denna flicka från de djupa skogarna i norr, mörkögd som en av 
dessa gömda bottenlösa tjärnar där näckrosor vilar tysta och oåtkomliga. Som hon varit. Men han hade 
lyckats slita loss henne, denna sällsamma blomma från en annan värld och göra henne till sin hustru. 
(Thorvall, 1993, s. 243)

Denna sällsamma blomma, som i själva verket varit en yrkesverksam lärarinna då de möttes, lagar 

nu mycket riktigt hans mat och putsar hans silver. Sigfrids syn på frun gör hennes husliga arbete och

hennes praktiska kunskaper till något mystiskt men samtidigt naturligt. Det skulle inte falla honom 

in att delta i hushållsarbetet. Det skulle heller inte falla Sigfrid in att diskutera pedagogiska frågor 

med sin hustru eftersom Hilma och han, i hans ögon, är väsensskilda varelser.

I början av äktenskapet noterar Sandbergs Maj vad Tomas gillar, trots att hon varken förmår 

känna eller visa ömhet för Tomas på andra sätt:

 
Jo. Man visar också omsorg så. Även om hon för tillfället inte är mycket för omfamningar och kel så 
lägger hon på minnet vad han längtar efter och tycker om. I matväg. Som att han vill ha laxskinnet saltat 
och stekt så att det krullar sig, serverat vid sidan om fjärilskotletten. Välkokt kött med dillsås, kroppkakor,
pölsa, stekt strömming förstås, tunnpannkakor efter soppan, gärna ärter och fläsk, pannbiff med lök. Han 
har inget emot den mer exklusiva krogmaten, men känner sig bekvämare med rejäl och vanlig mat. Fast 
kroppkakorna med sin gömma av lök och sidfläsktärningar lagar man inte i en handvändning förstås. 
(Sandberg, 2010, s. 254)

Det är "rejäl och vanlig mat", men ändå mer avancerad matlagning än vad hon är van vid från sitt 

föräldrahem.

Husmödrarnas anpassning efter övriga familjemedlemmar är en del av husmorsnormen 

vilket har att göra med hushållssysslorna som omsorgsgivande arbete. Hushållssysslor kan vara, 

eller ses som, ett sätt att uttrycka omsorg och kärlek genom handling. Det finns i romanerna gott om

exempel på hur dvardagliga underlättande och anpassade handlingar ersätter verbala uttryck för 

tillgivenhet. Maj förmår inte visa omsorg eller tillgivenhet på många andra sätt, men hon kan 

anpassa sin matlagning och sina sysslor efter Tomas önskemål. Hos Elsie Johanssons TåPelle-familj

uttrycks mycket genom ordlöst sysslande, snarare än verbala uttryck för tillgivenhet. Duktighet kan 

belönas genom uppmuntran, men genom romansviten finns återkommande reflektioner kring att 

starka känslor inte uttrycks för att familjen inte har några ord som känns som deras att uttrycka dem 

med. Det gäller särskilt tillgivenhet och kärlek. Sådant manifesteras i stället genom till exempel att 

morsan går upp mycket tidigt på morgonen, tre kvart innan Nancy behöver gå upp. Morsan eldar så 

det blir dräglig temperatur inomhus, ljummar tvättvatten på spisen och sätter på kaffet, brer 

matsäck. Även farsan går under denna period upp tidigare än vanligt, för att följa Nancy på vägen 
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mot jobbet. (Johansson, 1998, s. 146ff) 

Hushållsarbetet kan också vara en kreativ syssla som ger upphov till stolthet över det egna 

kunnandet och egna påfund. I tider av knapphet kan husmödrarna ta hushållandet som en kreativ 

utmaning – där kvinnorna har nytta av sina kunskaper men också måste vara kreativa. Både 

Thorvalls Hilma och Johanssons Frida kan tycka att det är roligt med den finurlighet som kriget och

ransoneringarna tvingar dem att uppvisa. Hushållets viktiga uppgifter blir svårare – och därför 

viktigare:

Morsan [...] hade fullt sjå med att lösa alla vardagsproblem som kristiden förde med sig. Det innebar inte 
bara bekymmer och elände för hennes del, det hade jag nog märkt, även om det kunde utlåta sig så. Hon 
hade alltid varit noga med att "ta reda på", som hon sa, och hitta utvägar. Det var hennes natur, och nu 
fick hon dagligen användning för sin påhittighet och förmåga att räkna ut det. [...] Ibland såg man att hon 
blossade av nöjdhet med sig själv. (Johansson, 1998, s. 158)

Johanssons Frida – morsan – är "rikt begåvad både var händer och huvud beträffa[r]" (Johansson, 

1998, s. 48) och för henne innebär ransoneringens begränsningar att hon får nytta av de praktiska 

kunskaper hon har, men hon får också lov att tänka till lite extra vilket för med sig ökad arbetsglädje

och stolthet. Det är på liknande sätt för Thorvalls moderskaraktär Hilma: "Att snåla in, spara och 

försaka kunde hon närmast erfara som något uppiggande. Att ta itu med konkreta svårigheter och 

reda upp dem; det var något hon tränat sen barnsben." (Thorvall, 1995, s. 161) 

Hemma hos Sandbergs Maj landar en uppfostrande broschyr om konservering i brevhögen 

på dörrmattan i hallen (Sandberg, 2012, 82), men Tomas brukar inte odla vid sommarvillan och Maj

försöker fortfarande anpassa sig till sin roll som husmor, maka och mor. Hon tar inte egna initiativ 

som ligger utanför sin nya släkts vanor. Maj låter broschyren ligga i brevhögen – i valet mellan att 

göra som andra eller följa föreskrifter väljer hon att göra som andra. Hennes stolthet finns istället i 

att tänka ut bra menyer och baka gott bröd och kakor.

En av Coopermans viktiga poänger är att hushållssysslor som till det yttre ser likadana ut kan laddas

med helt olika känslomässiga värden. Det kan handla om att uttrycka omsorg och kärlek genom 

arbetet, men också om att arbeta för att kanalisera och lugna andra känslor. Men Cooperman har i 

sina studier också funnit att: "The very same tasks, done with different motives, were used to 

dominate, reject, coerce, exploit, placate or thwart intimacy."46 Kärlekens och omtankens praktiker 

kan alltså också användas för att dominera och avvisa. Cooperman tar upp mord genom förgiftad 

mat som ett exempel. Även om jag inte i mitt material funnit några tydliga exempel på 

hushållsarbete som utförs med direkt destruktiva intentioner så syftar hushållsarbetet i de 

46 Cooperman, s. 208.
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undersökta romanerna ofta till att kanalisera eller undkomma husmödrarnas egna jobbiga känslor. 

Det finns också gott om sysslor som görs för att undvika känslomässigt intensiva samtal eller 

jobbiga uppgörelser, vilket fungerar som som ett undvikande och avvisande av intimitet och 

förtrolighet. Det gäller i alla romansviterna och jag kommer att undersöka det närmare i den 

fortsatta analysen. Hos Thorvall och Sandberg får hushållssysslor, barnavård och hänsyn till barnen 

också fungera som skäl att undvika fysisk intimitet mellan makar. "'Jag tror jag bör ligga inne hos 

Signe. Hon har varit så orolig i kväll', ljög [Hilma]". (Thorvall, 1993, s. 198) 

Hushållsarbetet är i dessa romaner inte avlönat arbete47 – utan ett arbete vars produkt i bästa 

fall är ett gott liv och en harmonisk familj. Både Maj och Hilma tackar nej till att ha hemhjälp, för 

att de själva ska ha något att göra.48 Som gifta kvinnor med goda ekonomiska villkor är det 

självklart att inte de ska förvärvsarbeta. Aktiviteten som hushållssysslorna innebär ett lugn – men 

det väcker också en ny oro över att räcka till som mor och husmor.

För Sandbergs Maj och resten av familjen Berglund blir det ett problem att Maj önskar få 

något i utbyte för sin anpassning och sitt arbete. Hon längtar efter att bli sedd och uppmärksammad 

– och eftersom det hon som hemmafru främst ägnar sig åt är hushållssysslor längtar hon efter att 

familjen och släkten ska märka och berömma hennes husliga insatser. Genom romansviten 

synliggörs sysslorna och den insats de innebär för Maj, men för de karaktärer som utgör hennes 

närmsta krets i berättelsen blir hennes höga ambitionsnivå i hemmet en sorts osynligt standardläge. 

Maj är av sin mor uppfostrad till att passa upp på den övriga familjen (Sandberg, 2012, s. 

122), men hon gör det inte utan ansträngning. Det finns i husmorsrollen en underförstådd 

uppfattning om att tjänandet och ansträngningen borde utgöra en belöning i sig. Men Maj vill ha 

tack. "När han [Tomas] till sist kommer tillbaka vill hon att han med mjuk röst ska säga att hon har 

ordnat det bra, ja hur mamma sa att jag måste vara så lycklig och tacksam att jag har fått tag på dig 

– men Maj vet att han aldrig säger något sådant." (Sandberg, 2012, s. 133) Hon vill bli sedd i sina 

ansträngningar – i allt arbete hon lägger ner på att ge familjen god och bra mat, städa deras hem, 

tvätta och diska, men hon uppfattas istället tidvis både som uppfordrande och krävande. Maj och 

väninnan Vera blir osams när Vera tar upp nya råd om att slopa storstädningar för att "[h]ushålla 

med tidsåtgången framför allt. [...] Det kan faktiskt kännas lite krävande att komma hem hit, 

eftersom du alltid har det så perfekt, Maj." (Sandberg, 2012, s. 233) Maj känner sig förödmjukad 

och upplever det som ett svek från väninnans sidat. Hon vill ju vara renlig, prydlig och hon vill vara

klanderfri – att det skulle kunna vara klandervärt att vara för renlig eller för duktig är en tanke som 

47 Även om betalt hushållsarbete förekommer i olika former, till exempel genom arbetarklasskvinnor som tjänar som 
pigor (Johansson), hembiträden (Thorvall, Sandberg) eller barnjungfrur (Sandberg).

48 Hos Sandberg är detta något komplicerat – Maj skulle gärna få hjälp med barnen men den barnjungfru som hon och 
Tomas försöker anställa drar sig ur eftersom de inte är nykterister.
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Maj inte kan hantera.

Den rena, snygga och högpresterande – ja rentav yrkesmässiga – fasad som Maj håller upp 

även inför maken och barnen skapar ett känslomässigt avstånd mellan dem. Hon, som arbetardotter, 

känner vikten av att genom en välputsad fasad visa upp ett respektabelt och ordentligt familjeliv och

hon anstränger sig för att åstadkomma denna ordentlighet. Hon vet dock inte hur hon samtidigt ska 

kunna sänka garden inför de sina. Paradoxen är att det yttre exemplariska omsorgsgivande hon 

utövar för familjen hindrar känslomässiga band emellan dem. Hon är alltför rädd att göra fel eller 

misslyckas för att kunna vara känslomässigt närvarande. (Sandberg 2012, s. 187) För Maj handlar 

hushållsarbetet alltså mycket om plikt, professionalism och ansträngning. Matlagning, men framför 

allt bakning, är dock sysslor som Maj uppskattar och håller fast vid: "Men något måste man ju ha 

för händerna också. Något livgivande lustfyllt som färskt bröd." (Sandberg, 2012, 238) Bakningen 

är hennes sätt att finna liv och lust i sysslorna. Men det är en glädje som är mellan henne och degen,

snarare än mellan henne och den familj hon dukar upp bakverken framför.

För Thorvalls moderskaraktär Hilma är sysslorna ett sätt att omsätta kärleken för dottern, 

och tysta den oro som både gäller henne själv, och flickan. "Hon hade flickan att sköta, skydda, 

uppfostra, aga, lära, vakta, oroa sig över. [...] Kanske Den allsmäktige menade att också hon skulle 

få en levande varelse att utgiva sig åt med all den kärlek hon var mäktig." (Thorvall, 1993, s. 179) 

Sysslornas rigiditet kan även hos Thorvall uppfattas som sträng och hård, men Hilmas 

hushållsarbete drivs av kärlek till dottern och en uppriktig uppfattning att tro sig göra det bästa för 

flickan. Det innebär en viktig skillnad i motivation jämfört med Maj som drivs av plikt och rädsla. 

Hilmas hushållsarbete blir på så sätt mer i linje med idealet, då det drivs av kärlek och 

känslomässigt engagemang.

Att utföra hushållets sysslor och vården av små barn rätt är alltså en komplex operation som ska 

kombinera ett känslomässigt engagemang i såväl sysslorna själva som de sysslorna är till gagn för, 

kunnande och en medvetenhet om och acceptans inför kvinnans plats och kvinnans uppgift i 

samhällsbygget. Det känslomässiga engagemanget ska göra att kvinnan får tillräckligt stort utbyte 

av att göra dessa tjänster för familjen för att tycka att det känns acceptabelt att arbeta med 

husmorsyrket utan att få betalt. Kunnande kring barnuppfostran, mat, hygien och hälsa kan ärvas 

från tidigare generationer eller komma som direktiv från myndigheter och rådgivningslitteratur. 

Ofta kombineras de båda, men ibland står de också i konflikt vilket ställer husmödrarna inför svåra 

dilemman. 

Jämfört med Sandberg och Thorvall så fungerar normer annorlunda i Johanssons text. I 

Nancy-böckerna gör familjens utkantsposition tillsammans med morsans och farsans stolthet att de 
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hamnar i en sorts opposition mot samhällsauktoriteter. Familjen motsätter sig yttre inblandning och 

de propsar på att göra saker på sitt eget sätt. I Sandbergs och Thorvalls romaner finns normer och 

auktoriteter mycket mer närvarande i texten – de tydliggörs som olika röster som husmödrarna 

försöker förhålla sig till. Normerna kommer både från familjen: maken eller de egna föräldrarna; 

från samhälleliga auktoriteter som till exempel vårdpersonal; och från sakkunniga och experter som 

kokboksförfattare. Särskilt Maj försöker också i hög utsträckning avkoda det passande – hon vill 

behärska alla klassberoende och lokala normer och sedvänjor hon stöter på i umgänget med sin 

makes stora borgerliga släkt. På så vis är de kvinnor som pysslar med sina sysslor ensamma i 

hemmen samtidigt del i de historiska rörelserna – att föra vidare traditioner eller uppfylla nya ideal.

 2.3 Att skriva in sysslorna

Dessa tre romanserier synliggör det vardagliga livet och de vardagliga sysslorna. I detta avsnitt 

kommer jag gå in på några sätt som hemmen och hushållsarbetet beskrivs på och används i texterna.

Det gäller både hushållssysslorna som motiv och vilka funktioner de fyller narratologiskt i 

romanernas struktur. 

Romanerna lyfter fram vardagen och hushållssysslorna genom att med detaljer och 

beskrivningar skapa en stark känsla av närvaro i miljö och vardag – ändå är det inte i någon av 

trilogierna fråga om strikt realistiskt berättande eller konsekvent linearitet. Berättarna gör hopp i 

kronologin och kan ingående beskriva en enstaka syssla för att sedan förbigå en rad andra sysslor 

med tystnad och beskriva ett skeende i svepande ordalag. Känslan av närvaro för med sig en stark 

rumskänsla, men vid närmare granskning av texterna framgår att de inte innehåller rums-

beskrivningar i någon större omfattning. I stället förmedlas rummet genom beskrivningar av hur 

karaktärers kroppar är närvarande i, interagerar med och med sina sinnen upplever rummen. När 

husmödrarna skildras blir deras hem synliga utifrån de sysslor de har att utföra. Köket blir en 

central plats eftersom det är där de spenderar mycket av sin vakna tid – läsaren tar i texterna del av 

husmödrarnas rumsliga praktiker och av deras varseblivna rum.

Jag kommer nu ta upp ett exempel på hur sysslorna fungerar narratologiskt, bland annat som

närvaroförmedlare. I den andra delen av Berättelsen om Signe ska Hilma just ta emot ett 

telefonsamtal som meddelar att Sigfrid har dött på det sjukhus där han är inlagd. Läsaren är 

förberedd på vad detta samtal kommer att meddela, men Hilma skildras först i köket tre gånger, 

innan hon slutligen lyfter telefonluren. 

Den första gången introduceras situationen genom en generell beskrivning av hur 

telefonsamtal tas emot. Detta sätt att berätta är exempel på vad Gerard Genette kallar för ett iterativt
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narrativ – när ett yttrande står för en mängd tillfällen.49

En telefonsignal skar sönder det vardagliga lugnet, man stannade med händerna i det man höll på med 
och torkade av dem på förklädet. Medan det ringde och ringde och faran i detta ljud kändes som något 
kallt och svårsmält i maggropen.

Vad är det nu som har hänt?
De ringde och hon visste vad som hänt. (Thorvall, 1995 s. 11)

Efter frågan "Vad är det nu som har hänt?" Skiftar berättandet från iterativt till singulärt. Hon vet att
han "fått åt hjärtat" och har blivit lovad att de skulle ringa om förändring sker. Efter detta 
konstaterande görs dock ett tidshopp två dagar bakåt i tiden, till det förra telefonsamtal Hilma fick 
från sjukhuset.

Och nu ringde de alltså.
Hon var i köket och för att ha något tidsödande och besvärligt att distrahera tankarna med hade 

hon rört ihop köttmassa till fläskkorv och var nu på väg att via köttkvarnen fylla i det första skinnet. Både 
Signe och hon tyckte om rotmos med fläskkorv. I en balja med kallvatten låg finskurna kålrotsbitar och 
ett par palsternackor. (Thorvall, 1995 s. 12)

Efter flera ytterligare utvikningar, om matvanor och läsning, där iterativa yttranden varvas med 

händelser från tiden veckorna innan telefonsamtalet, återknyter Thorvall till slut till samma 

situation, och nu rör sig berättelsen framåt: 

Medan signalerna går som vassa knivar genom hennes kropp, sköljer hon sina händer, knyter av sig 
förklädet (som om de skulle kunna se henne). Hon slätar också till håret innan hon svarar. I det 
ögonblicket hände något rent fysiskt med hennes kropp. En mattighet och andningen som liksom hakade 
upp sig innan hjärtat kvicknade till och rusade som om det ville springa ifrån henne.

Hon lyfte på luren.
"152", sa hon andtrutet.
"Är det fru läroverksadjunkt Sigfrid Tornvall?", undrade en distinkt kvinnoröst.
"Ja, det är hans hustru Hilma Tornvall"
"Ett ögonblick, så kommer överläkare Burén."
Då vek sig hennes ben. De hade alltid haft en stol stående vid telefonen, det ansågs höra till. Men

nu var det första gången hon fick anledning att använda sig av den. (Thorvall, 1995 s. 16)

Sysslorna används i texten för att återgå från utvikningarna till berättelsens nu. Övergången görs 

genom att skildra vad Hilma sysslar med. Första gången har hon "händerna i det man höll på med", 

andra gången berättas vad hon gör – hon lagar fläskkorv och rotmos till sig och Signe, och den 

tredje gången lyfter hon händerna från arbetet och går mot telefonen. På så sätt ges samtidigt en 

karaktärisering av Hilma, en beskrivning av Hilma och Signes vanor, och en beskrivning av nuet – 

dessa medel skapar tillsammans en starkt upplevd närvaro utan att vara direkt rumsbeskrivande. 

Genom det gestaltade livet och dess rumsliga praktiker får läsaren också syn på rummet. Lefebvres 

koppling mellan rumsliga praktiker och varseblivning är här tydlig.50 När Hilma sjunker ihop i 

stolen vid telefonen får vi veta att stolen alltid har stått där, återigen ett iterativt yttrande, och den 

enstaka händelsen placeras genom denna anmärkning tydligare in i det vardagliga hemmet. Stolen 

49 Gérard Genette, Narrative discourse: an essay in method, (Ithaca 1980) s. 116.
50 Lefebvre, s. 38ff.
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har alltid stått där, men den har aldrig tidigare kommit till användning eftersom något liknande inte 

tidigare hänt.

Hos Sandberg fungerar sysslorna på liknande sätt, men där är texten till största delen 

filtrerad genom Maj och gestaltar tydligare ett tankeflöde. Majs handlingar beskrivs genom 

strömmen av tankar, och det som kan göras och borde göras är lika närvarande som det som faktiskt

görs:

Vad vill Maj – den här barnfria dagen i slutet av juli[...] Baka? Inte när solen ligger på i köket. Sola? Inte 
tålamod. Städa? För all del – men det är varmt. Läsa veckotidningar? Bläddra lite hastigt. Planera 
middagsmat? Det ingår i dagsverket. Rensa ogräs? Jo – hon knyter en scarf över håret och går ut i sina 
shorts och kortärmad blus och rensar. Så tillfredsställande – att se omedelbart resultat. Vinbären som 
börjar rodna. Kunde de [familjen] inte bett bara en gång till att hon skulle komma med ut på sjön. 
(Sandberg, 2012, s. 286)

Kombinationen av yttre skeende och korthuggna inre reflektioner är typisk för stilen i Sandbergs 

trilogi. Ibland är det oklart vad som är skeende och vad som är tankar, men genom exaktheten i det 

tänkta – Maj vill inte bara i köket när solen ligger på – skapas tydliga rumsliga bilder även av 

sysslor som aldrig blir utförda. Gestaltningen med sitt flöde av tankar och känslor är en medveten 

motvikt mot den vackra yta den lyckade hemmafrun visar upp – både den egen personliga, 

kroppsliga ytan och hemmet.51 Hur väl Maj lyckas putsa ytan ägnas mindre uppmärksamhet än 

tankarna och arbetet som ligger bakom. 

Åsa Beckman skriver i sin recension av Sandbergs första roman om Maj att "[s]ättet att 

bygga en textmassa blir en viktig poäng. Det är som att texten skapar ett instängt 30-tals-hem med 

tunga mattor, draperier och gardinuppsättningar, där dagsljuset knappt når in."52 Tätheten i stilen 

gestaltar alltså i någon mån rummen och den sociala miljö Maj arbetar i, så utan att explicit och 

exakt beskriva rummen och sysslorna så gestaltas de i romansviten. Kristina Sandberg själv 

uttrycker det som att hon vill föra in orenhet i berättandet: "En hemmafru ska ju inte ta plats och det

ska vara tyst och ordning. Då hade man kunnat skriva texten på ett väldigt stramt och kontrollerat 

sätt. Men med Maj kände jag att jag måste gå den andra vägen. Jag måste vara för mycket, med alla 

detaljer och all smuts[...]."53 Majs oro och rädslor varvas med hennes sysslor och ges större plats i 

texten än det renstädade hemmet och den vackra ytan.

51 Kristina Sandberg säger i en intervju: "Alla detaljer, tankar och påbud som Maj måste hantera möter läsaren som ett 
mumlande flöde som man inte kan värja sig emot. [...] Har det blivit för sockrigt måste det in något skarpt. Det 
motstridiga måste synas i texten. Eftersom Majs ideal är att hålla ordning vill jag att texten ska vara något annat, det 
vildvuxna som hon måste trycka undan." Camilla Hällbom "Intervju med Kristina Sandberg – ett samtal om 
hemmafruar, matlagning, skrivande och feminism", Dagens bok, http://dagensbok.com/2012/10/22/intervju-med-
kristina-sandberg-ett-samtal-om-hemmafruar-matlagning-skrivande-och-feminism/, 14-09-30.

52 Åsa Beckman, "Kristina Sandberg: 'Att föda ett barn'", Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/kristina-sandberg-att-foda-ett-barn/, 14-09-30.

53 Lina Kalmteg”Jag håller på med något slags utforskning av kvinnoförakt”, Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/kultur/jag-haller-pa-med-nagot-slags-utforskning-av-kvinnoforakt_3928368.svd 2014-09-30
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Att romanerna sätter fokus på sysslorna märks också på urvalet av scener - vad som berättas. I 

romanerna skildras festligheter inte utan de praktiska förberedelserna. Vad som ska göras för att 

styra ihop en festmåltid är ofta mer tidsödande och energikrävande än själva festen, och det är 

arbete som syns i romanerna. Hos Sandberg firar Tomas släkt nästan vad som helst med stora 

bjudningar. Hos Johansson är det jular, midsomrar, barndop och jämna födelsedagar som firas 

genom särskilt god mat och särskilt renstädat hem. Julen skildras återkommande i Nancy-böckerna. 

De markerar tidens gång och tydliggör för läsaren vad som är sig likt och vad som förändras. I detta

stycke ur Johanssons Glasfåglarna beskrivs den julfina stugan på ett sätt som visar upp det 

skinande slutresultatet, men samtidigt benämns alla de förberedelser som gjort det så fint:

Morsan hade stärkt sina vita köksgardiner med potatismjöl. Golvet var renskurat in i minsta vrå 
och korkmattsplätten mittpå var nyfernissad. Björkveden var inburen, spismuren vitlimmad, rent 
tidningspapper utbrett på hällen och nya hyllremsor uppsatta runt kåpan. Båda kopparbunkarna, den stora 
och den lilla, blänkte som solar, det var min förtjänst, jag hade skurat svartskaftsknivarna och gafflarna 
också. [...]

Det var ommöblerat också. Soffan på vindskammarn hade burits ner, bordet var framflyttat mitt 
på golvet, och byrån, som annars stod snett över ett hörn, hade skjutits in mot väggen, granen stod nu i 
vinkeln framför den och radiobordet. (Johansson, 1996, s.117f)

Nancys beskrivning är som att ögna igenom en lång, avbockad, att-göra-lista. Slutresultatet kopplas 

ihop med ansträngningen som ligger bakom. Det finns också en högtidlighet i denna beskrivning 

blir starkare av att det är julstädning och pynt som ordnats. I Nancy-trilogin är julen omgiven av ett 

starkt skimmer. Skimret kan läsas som barndomens förhållande till festligheten, men också som ett 

tecken på att högtidsstädningen fyller en rituell funktion. Cooperman beskriver att ritualiserade 

hushållssysslor kopplar ihop ett fysiskt behov med sociala behov i familje- eller samhällskontest 

och att sysslorna då får kanalisera och symbolisera djupare känslor och behov.54  Den värdighets-

törstande TåPelle-familjen anstränger sig inför julen för att göra bostaden så stolt och pyntad som 

möjligt, så att det till slut är "så fint överallt så man kunde inte fatta att det bara kunnat bli så 

obegripligt fint!" (Johansson, 1996, s. 117) 

Då Nancy och morsan städar undan efter julen säger morsan alltid: "–Jaa – få se hur det ser 

ut till ett annat år..." (Johansson, 1996 s. 244) Även här används iterativt berättande. Att städa undan

julen är en del av familjens ritualiserade sysslor kring högtiden. Repliken pekar på både kontinuitet 

och förändring. I början av den tredje romanen har så mycket förändrats att ritualen tappat sin 

förtrollning. "Julgranen blev avklädd förstås och utslängd bakom vedboden, det skedde liksom i 

hasten och utan sentimentalitet, mamma kom inte ens med sin vanliga ramsa när vi lindande in och 

stoppade ner [...]. Det var inte läge för det." (Johansson, 2001, s. 24) Den stabila sociala och 

54 Cooperman, s. 213.
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känslomässiga grunden för julen är förändrad, vilket Johansson alltså tydliggör genom att skildra att

sysslan har tappat sin laddning som ritual. Utan socialt sammanhang fungerar den inte.

Beskrivningarna av hemmet och sysslorna hos Johansson kopplar handlingarna till kroppen 

hos berättaren, och hos den som utför handlingarna. De detaljer som används ger skildringarna en 

stark sinnesdimension. Det varseblivna rummet är starkt närvarande i texten. Dahllöf har sett 

samma sak i Johanssons poesi: "Stugans inre miljö speglas i utpräglat sensoriska minnen. Hon 

ligger i utdragssoffan, känner fotogenlampans gula klämt mot ögonen, hör hur faderns kaffeflaska 

fylls, känner korkens lukt, ser moderns runda förklädesmage mellan skänk och bord[...]."55 

Johansson skildrar även i böckerna om Nancy stugan tydligt som en central plats genom att 

uppmärksamma alla ljud och lukter som vardagssysslorna för med sig: "Pannan bossade över. Det 

fräste till på spisen. [...] Kvickt var morsan där. Små brunaktiga vattenkulor tillrade i väg över 

ringarna och det luktade vidbränd kaffesump ett tag, men snabbt som blixten drog hon pannan åt 

sidan [...]." (Johansson, 1996, s. 9) Både Nancy och morsan vet vad det fräsande ljuder betyder, och

de känner igen lukten av bränd sump. Att ljud och lukter framstår som igenkännbara och vana visar 

hur stugan är ett permanent hem där en familj lever ut sina fasta vanor – det är inte den första 

gången kaffet kokar över, och inte heller den sista. Beskrivningen är i sig singulär, inte iterativ, men 

den exakthet och den mängd sinnesintryck som beskrivningen innehåller ger den ett iterativt drag. 

Genom denna beskrivning förstärks också skildringen av karaktärernas kroppsliga närvaro i texten 

och rumskänslan. I texten införs alltså även här en iterativ dimension – genom det enskilda skeendet

berättas samtidigt om det ofta upprepade och det invanda. Så fungerar beskrivningarna av det 

återkommande även hos Thorvall, till exempel gällande stolen vid telefonen. Det som för tillfället 

sker pekar mot en hel rad andra händelser.

Sysslornas funktion i texterna kan också studeras skildras som narrativ. Med ett narrativ menar jag 

representationen av en händelse eller handling.56 Och jag menar att sysslorna i romanerna fungerar 

som mikronarrativ – korta narrativ som illustrerar, förstärker, kontrasterar eller avbryter de större 

och mer långsiktiga skeenden som romanerna skildrar. Dessa mikronarrativ fungerar närhets-

förmedlande i texten, men skjuter samtidigt upp, eller skjuter undan, det mer långsträckta narrativa 

skeendet. Också i detta sammanhang är Hilmas förberedelse för att svara i telefonen och ta emot 

Sigfrids dödsbud ett bra exempel. "Medan signalerna går som vassa knivar genom hennes kropp, 

sköljer hon sina händer, knyter av sig förklädet (som om de skulle kunna se henne). Hon slätar 

också till håret innan hon svarar." (Thorvall, 1995 s. 16) Den skildrade rumsliga praktiken förankrar

55 Dahllöf, s. 97.
56 H. Porter Abbott, The Cambridge introduction to narrative (Cambridge 2002), s. 12. Svenska begrepp i min 

översättning. På engelska: "kernels" respektive "satellites". 
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handlingen i rummet, förankrar texten och skeendet i det vardagliga men skjuter samtidigt upp det 

livsförändrande besked som samtalet kommer att föra med sig. Effekten i texten blir ett spel med 

olika skalor. Kring det livsavgörande skeendet – maken är död – finns det vardagliga – Hilma torkar

av händerna på förklädet och rättar till håret. 

Kombinationen av narrativ kan kallas constituent events eller kärnhändelser, och 

supplementary events eller satellithändelser där kärnhändelser är det som krävs för att en berättelse 

ska vara sig lik – vändpunkter och drivande händelser, medan satellithändelser är sådana som inte är

direkt nödvändiga för narrativet.57 I Sandbergs trilogi är en nödvändig kärnhändelse att Maj blir 

med barn och en satellithändelse – eller supplementär händelse – att hon innan hon flyttar frånsitt  

hyresrum städar det mycket noggrant. 

Men det intressanta uppstår genom att dessa begrepp i relation till de romanprojekt jag 

studerar i denna undersökning väcker frågan om vad som egentligen är det mer nödvändiga i dessa 

berättelser. Är det mer långsträckta skeendet viktigare än det vardagliga livets alla livsuppehållande 

sysslor som texterna skildrar? I Sandbergs trilogi är det både ett tema och en gestaltningsstrategi att 

lyfta fram det ständiga hushållsarbete som kringgärdar alla andra händelser och flikas in i alla 

husmoderns tankar, i samma tankeflöde:

Annandag imorgon. Hos Nina och Ragnar. Hur ska hon hinna [förbereda sin egen middagsbjudning] – om
inte inköpen så dukningen i alla fall, hon får helt enkelt lov att skicka Tomas till tant för att låna dukar och
porslin och stolar och bord och mamma är ond på mig, det känner hon långt in i kroppens alla ådror – 
men varför kan du inte tycka om mig mamma? (Sandberg, 2010, s. 214)

Hos Sandberg innebär valet av estetik att texten närmar sig den punkt där vardagshandlingarna tar 

över och blir till textens kärnhändelser. Även hos Johansson och Thorvall binds stora och små 

skeenden till varandra och kopplas samman tills det knappt går att separera nivåerna längre. Det 

stora är stort – för det är livet. Men det lilla livet är inte särskilt litet. 

Romanernas uppbyggnad påverkas av det faktum att texterna synliggör de vardagliga 

hushållssysslorna – en påverkan som gäller såväl romanernas uppbyggnad, som dess språk och 

scenval. I romanerna får vardagens ord ta plats i språket och genom att hemmets rumsliga praktiker 

skildras blir köket en central plats i berättelserna. Inte bara höjdpunkten, festen, skildras utan också 

förberedelserna, och den disk och städning som måste göras efteråt. Hos Johansson skildras hela 

julen med förberedelser och efterarbete som del av samma ritualiserade firande. Genom skildringar 

av sysslor och sinnesintryck blir texten laddad med en känsla av närvaro i rummet, trots att texterna 

i liten utsträckning innehåller rena rumsbeskrivningar. Detta är starkast genomfört hos Johansson, 

57 Ibid., s. 20.
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som också är tydlig med vardagshandlingarnas upprepade karaktär. Det iterativa berättandet är ett 

effektivt grepp för att ge händelser en tydlig rumslig och vardaglig inramning.

Beskrivningar av vad husmödrarna gör är mikronarrativ som omger och flätas in i 

makronarrativen och avgörande livshändelser. Framför allt i Sandbergs trilogi är det en tydlig och 

uttalad gestaltningsstrategi att i texten upphäva den hierarkiska relationen mellan det som kallas det 

stora, det offentliga, och det som kallas det lilla, det privata livet. 

 2.4 Det vardagliga som undanflykt och avbrott

Hemmets rumsliga praktiker kan fungera strukturerande och normaliserande, så att sysslorna ger 

husmödrarnas dagar en viss rytm av måltider och göromål. Men jag har också funnit i de undersökta

texterna att sysslorna kan fungera som undanflykter. Hushållsarbete, som föreställs vara anpassligt 

och uppassande, tjänar i dessa texter ibland som ursäkter för husmödrarna att slippa undan – samtal 

som börjat glida in på känsliga ämnen avbryts av frågor om brådskande praktiska göromål eller av 

att husmödrarna helt enkelt börjar syssla med göromålen. Det innebär att omsorg om och 

uppfyllande av fysiska behov av mat, värme eller vila får fungera avledande – för att dölja 

känslomässiga behov eller förhindra att dolda problem kommer fram. Resultatet är att 

kommunikation mellan makar eller mellan mödrar och döttrar ersätts av kaffe, sömnpulver eller 

mat. Detta kommenteras i romanerna, och ges ett antal olika förklaringar.

Kvinnorna är vana vid och kompetenta gällande husmorsrollens praktiska sidor, vilka de 

kunnat få både tidigare generationers och samhällets nya experters utlåtanden och råd om. Däremot 

har de inte vuxit upp i sammanhang med känslouttryck och prat om känslor. De har därför inte 

samma trygghet i det emotionella. Hilma har fått lära sig att aldrig gråta i onödan: "[A]ldrig för att 

det kändes konstigt oroligt i kroppen; sådana känslor existerade officiellt inte. Enda accepterade 

kroppsreaktioner var hunger, trötthet och svår värk." (Thorvall, 1993, s. 32) Bara vissa av kroppens 

behov ska vara synliga för andra, och inte några känslomässiga behov. Som vuxen blir Hilma, helt i 

linje med detta, en mor som försöker skydda dottern Signe från hunger och trötthet. Husmödrarna 

tar till sysslorna för att dölja den osäkerhet de känner inför sig själva och i familjerelationerna. I 

texterna synliggörs den osäkerhet husmödrarna försöker dölja bland annat genom att 

undvikandesituationerna gestaltas och kommenteras. 

De avbrutna samtalen kan också ses som en gestaltning av det utövande av normalitet som 

husmödrarna förespråkar. Karaktärerna ger genom sitt handlande ofta uttryck för föreställningen om

att problem kan tigas ihjäl. Tystnadens normalitet är en sorts trygghet. Det är särskilt intressant i 

relation till hushållssysslornas olika konnotationer som praktiska, omsorgsgivande och uppfostrande

m.m. Genom att den praktiska omsorgen premieras framför det känslomässiga förmedlar 
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husmödrarna bilden av att praktiska behov är viktigare än emotionella, och att det är bäst att hålla 

problem för sig själv. Det är en inställning som romanernas husmorskaraktärer har i sig, men som 

romanernas berättare mer eller mindre uttalat, förhåller sig kritiska till. Ifrågasättandet märks i 

tonfall, formuleringar och kommentarer.

 Berättarnas ifrågasättande av husmödrarna tolkar jag tidsbundet kopplat till att romanerna 

skildrar mitten av 1900-talet, men skrivits under den senare delen av 1900-talet eller i början av 

2000-talet. Ur berättarnas perspektiv är husmödrarnas inställning omodern. Klass kan också spela in

– Johansson återkommer i trilogin till att kärlekens och sorgens stora ord inte fanns i familjens 

språk och hon kopplar det till klass. Maj, Hilma och Frida är alla tre kvinnor med 

arbetarklassuppväxt som gör klassresor och påverkas av samhällsutvecklingen, medan de kvinnor 

som är romanernas berättare är döttrar och barnbarn med tryggare klasstillhörighet och en säkrare 

tillgång till språkets stora ord. 

Berättarkaraktärerna gör alltså upp med undvikandets strategi, men skildrar också hur den 

tidigare gått i arv från generation till generation. Hos Thorvall får Hilma strategin av sin mamma 

Selma, och Selma använder också metoden för att hjälpa Hilma. Under en period då maken Sigfrid 

är inlagd är Hilma hos sina föräldrar på besök. För att inte göra sina föräldrar besvikna har hon dolt 

makens sinnessjukdom. Hilmas pappa frågar hur länge Hilma ska stanna hos dem och om inte 

Sigfrid behöver henne: "Med urmoderns intuition såg ʼa Selma att dessa frågor gjorde flickan blek 

och brydd, så hon kastade en blick på klockan och utropade: 'Ja huvaligen, här sitter jag som skulle 

sätta igång med 'pärstampan'. Hilma, du får gå ut till källaren och hämta in mjölken och 

smörbyttan.'" (Thorvall, 1993 s. 169.) De tar itu med sysslan, och så är frågan ur världen. Selma vet 

inte om att Hilma döljer något och är inte själv intresserad av att ställa de svåra frågorna, utan låter 

dem båda försjunka i det lugnande arbetet.

Thorvalls Hilma är den i romanerna som oftast nyttjar undvikandets strategi. Det blir extra 

viktigt för Hilma att undvika uttryck för det känslostormande och det svåra i äktenskapet med 

Sigfrid, då hon läser in ett hot om uppblossande galenskap i alla känsloutbrott. Hilma vill att 

hemmet ska ha ett lugnt tillstånd av vardaglig normalitet och alla avsteg väcker hennes oro och 

vaksamhet. Därför försöker hon kontrollera makens latenta galenskap och risken att dottern ska ha 

ärvt den, genom att ignorera eller tillrättavisa alltför livligt beteende och oönskade samtalsämnen. 

När dottern Signe är i tonåren kommer hon hem från en skoldans och är ledsen. Hilma är 

omhändertagande, men samtidigt undvikande. För att ställa frågan till Signe måste hon anstränga 

sig:

"Det var alltså inte roligt på skoldansen?" vågade sig Hilma till att undra.
[...]
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"Flickan bredvid mig och framför mig blev uppbjuden och sen hon på min andra sida också och 
då var det bara jag kvar, jag kände ribbstolen genom klänningen..."

Hon tystnade. Snöt sig, men till ingen nytta precis, för nu var hon sannerligen helt i händerna på 
sin gråt, där mycket fick dras med, när hon ändå var igång. Att hon var så ensam. Att hon var så ful att 
ingen ville ha henne. Att det gick så dåligt i skolan. Att hon var så rädd för franskläraren att hon 
stammade på hans lektioner...

Att hon var så rädd hela tiden.
Detta förmedlades till Hilma i sönderhackade, oavslutade satser. Och hela tiden kände Hilma att 

där fanns ytterligare något som Signe teg om. Något som var ännu värre.
Hilma tvekade inte. Ordlöst gick hon till det överskåp i köket där den lilla burken med Fenemal 

var gömd. Hon vickade på burken, hällde ut en liten vit tablett i sin kupade hand, spolade vatten i ett glas 
och bjöd Signe att ta emot det. Hon gjorde så. (Thorvall, 1995, s. 233f)

Signe ska i första hand lugnas, sanningen är mindre viktig. Vad Hilma fruktar djupast är att få veta 

att hon har misslyckats med att passa Signe under Sigfrids maniska perioder, så att Sigfrid har 

kunnat begå övergrepp på flickan. Om det har hänt blir aldrig uttalat. Hilma kommer inte heller att 

ta tag i den skolsituation som Signe i samtalet beklagar sig över förrän längre fram, då 

klassföreståndarinnan ger henne rådet att sätta Signe i en annan skola. Hilma tvingas då 

konfronteras med en verklighet hon inte känner igen: "Allt mer plågad och häpen hade hon lyssnat 

på synpunkter kring en skolflicka som de påstod var hennes dotter Signe" – "[P]å den svarandens 

bänk satt hon tillintetgjord med sin migrän och den förfärande upptäckten att hon, Signes mor, inte 

hade förstått hur illa det var ställt med dottern. Signe hade tigit." (Thorvall, 1995, s. 238) När Signe 

lärt sig att tiga om det svåra blir Hilma förvånad att det svåra ändå finns kvar. 

Hos Kristina Sandberg finns ett liknande mönster, där det för Maj gäller att genom att utöva 

normalitet hålla makens alkoholism i schack, liksom dottern Anitas känslighet. Maj har 

förväntningar på sig från makens släkt att hålla ordning på Tomas, och hon själv är rädd att Anitas 

temperamentsfulla känsloutspel ska dra uppmärksamheten till sig och visa Majs egen oförmåga som

mor. Maj använder dock i mindre utsträckning strategin att avbryta obehagliga samtal med sysslor. 

Hon ser oftast till att inte hamna i svåra samtal över huvud taget, och det är snarare när maken 

Tomas sträcker ut en hand och försöker erbjuda henne uppmärksamhet eller gottgörelse som Maj får

bråttom att duka bort kaffekopparna. (Sandberg, 2014, s. 100) I samtal med familjen tar Maj sin 

tillflykt till den praktiska sidan av tillvaron. Den inledande kursiveringen är Majs tanke, som förblir 

outtalad: 

Klarar vi det här Tomas?
Fru Jansson ser nog lite illa för när hon har varit här är det alltid lite smuts kvar, säger hon 

istället, det är så tacksamt handgripligt, [...] Jo men fru Jansson har varit mamma trogen i många, många 
år. Vi kan inte... Tomas drar efter andan och reser sig för att hämta ännu en pilsner ur kallskafferiet. Nej, 
ingen anklagar Tomas för tummade lister och skräpiga golv. Anklagar de Maj? Kanske. Jag tror att det 
blir bra när barnet kommer, säger Tomas, liksom rätt ut. Då vet vi vad som gäller. Ja, svarar Maj, lite för 
snabbt. (Sandberg, 2010, s. 265)

Tomas förstår vad som står på spel även om Maj inte förmår säga det, men han insisterar inte på att 
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de ska prata igenom situationen eller dela varandras oro. Han låter henne komma undan.

I Nancy-trilogin skildras Nancys och Fridas tillvaro i hemmet som fysiskt nära och 

känslomässigt tät. Men även där använder sig modern av undvikandets strategi i svåra situationer. I 

trilogins början har morsan hittat en väska med stöldgods i farstun58 men inför Nancy vill hon inte 

ge sken av att veta något om saken. För att undvika ämnet och få Nancy att koncentrera sig på något

annat så smilar morsan upp sig och säger åt Nancy att sätta på kaffet.

Hon trugade med brödfatet och fjäskade för mig, som om jag hade varit tant Ågren eller Hugossons Klara
eller någon annan tantalona som råkat slinka in. Stackars dumma morsan! Hennes manöver var rörande. 
Hon var naturligtvis osäker på om jag trots allt hade fått väderkorn på det där som hon så uppenbart ville 
dölja för mig, vad det nu var[...]. (Johansson, 1996, s. 9)

Avledningsmanövern blir för Nancy i stället ett bekräftande avslöjande av att morsan har något att 

dölja. Den tystnad som Nancy och Frida har emellan sig skildras denna den första gången som 

hanterbar och dråplig, men beskrivs andra gånger som frustrerande eller utestängande: "vid 

våldsamma känslor som kärlek, sorg och skuld rörde vi aldrig. Det var sådana vi var, vår hjälplösa 

metod var att tiga oss igenom." (Johansson, 2001, s. 6) De tiger och de arbetar. Med tiden, när 

Nancy blir äldre och börjar frigöra sig från modern blir tystnaden allt mer frustrerande för henne.

När sysslorna fungerar som ursäkt och undanflykt är de inte längre anpassade efter familjen eller 

andra närvarande personer, utan efter husmodern själv. Det blir plötsligt väldigt viktigt att utföra en 

specifik syssla vid en viss tid, snarare än att vara anpasslig utifrån familjemedlemmarnas behov. 

Omsorgens handlingar används här aktivt för att strukturera om och kontrollera den obekväma 

situationen. Hilmas väninna Brita försöker, vid ett tillfälle då Sigfrid är inlagd, fråga om inte Hilma 

saknar intimiteten med maken:

"Ja men Hilma", sa hon, "nätterna är ju inte bara till för sömn, inte sant? Där finns annat som man, ja, 
skulle kunna sakna..." 

Nu blev Hilma blodröd i ansiktet och reste sig med en knyck [...] och när hon skulle ta 
silverkannan höll hon på att slå omkull den. Men hon fick tag i den i sista ögonblicket, mumlade något 
om att hälla på varmare kaffe och skyndade ut i köket.

En liten inre darrning i kroppen kom handen som bar att fumla, när kannan skulle ner på 
diskbänken. Och då stjälpte den. Men det var lätt att torka upp, det var inte mycket kaffe kvar i den Hon 
fick då också något annat att koncentrera sig på.

Men bakom malde denna förfäran. Att Brita så till den grad hade överskridit varje normal 
anständighet och god ton! (Thorvall, 1993 s. 271)

Hilma måste fylla på varmare kaffe, det tillhör det goda värdinneskapet, men det tillfälle hon gör 

det är helt och hållet valt för att komma undan Britas fråga utan att behöva låtsas om den. Att hon 

råkar spilla på köksbänken köper henne ytterligare tid då hon kan samla sig. Intima förtroenden kan 

Hilma inte hantera, men de yttre ramarna för en kaffebjudning utgör inga problem.

58 Tjuvgodset har Doras pojkvän Charlie, som är på besök i stugan, stulit från handelsboden föregående natt.
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Den maktposition som det innebär att kunna kontrollera situationer på detta vis ska inte 

överdrivas – det är knappast en oinskränkt makt eller en total frihet som kvinnorna kan nå genom 

att vägra samtala om det svåra. Undvikandet kan erbjuda dem en osynlighet eller en fristad i 

sysslan, en möjlighet att låta sig själva döljas bakom en arbetsam fasad. Hemmets domäner – som 

också är kvinnornas domäner – kan den övriga familjen inte stängas ute ifrån. Kvinnorna skaffar sig

ett mentalt rum genom att inte vara känslomässigt eller mentalt tillgängliga i stunden. Husmoderns 

sysslor – som beskrivs ömsom som ett naturligt omsorgsgivande och ömsom som yrkesutövning – 

framstår här som en mask och en yrkesroll, en professionalism bakom vilken husmödrarna kan 

dölja sin känslomässiga osäkerhet och oro. Det är samma mekanismer som gör att Maj knappt vet 

hur hon skulle kunna sänka garden inför sina familjemedlemmar. Kraven på att husmodern ska vara 

tillgänglig i hemmet och plikttroget utföra sina sysslor gör att husmödrarna skaffar strategier för att 

ändå kunna ha integritet och välja om de ska delta i samtal.

Texterna stänger inte helt ute det obehagliga eller obekväma som husmödrarna vill undvika. 

Stunderna av utebliven kommunikation eller utebliven förståelse som är resultatet skildras med 

både förståelse för och avståndstagande gentemot husmödrarnas motvilja att tala om det känsliga. I 

Elsie Johanssons böcker om Nancy återkommer konstaterandet att de stora orden eller de raka 

samtalen inte är för folk som dem, men känslorna antyds. 

Hittills har jag beskrivit hur sysslorna får skapa avbrott i samtal mellan olika karaktärer. Då 

romanernas husmödrar genomgår sorg gestaltas en liknade koppling mellan svåra känslor och 

hushållssysslor. Under sorgeperioden fortsätter de nödvändiga sysslorna att vara nödvändiga, och de

skildras då som en lättnad, som låter husmödrarna vila från sig själv och sina sorger. I sorgen efter 

farsan är Nancy och morsan tacksamma över den hårda och snörika vintern som håller dem 

sysselsatta. 

[S]tugan stod pall, märkligt nog. [...] Och det gjorde vi också, mamma och jag. Vi kunde ha knäckts, kan 
man tycka, men det tog en annan vändning. Vi väcktes i stället. Vi vaknade upp ur förlamningstillståndet 
efter pappas död, nu fanns det inte tid för grubblerier och självömkan, det fick komma sedan, nu gällde 
det livet, bokstavligt talat. Det gavs ingen annan utväg än att kämpa på. (Johansson, 2001, s. 9)

De avbrott i grubblerier och sorg som Nancy och Frida tvingas göra för att skotta vägen och elda 

och bära ved för att hålla stugan varm, blir värdefulla och hjälper dem att gå vidare då den 

distraherar dem från frånvaron av farsan och ovissheten om vad som väntar dem. Först måste de se 

till att överleva vintern. Också Thorvalls Hilma är tacksam för sysslorna under sin tid av sorg efter 

maken Sigfrid:

Vad vore människan utan sina plikter? [...]

41



För Hilma var allt detta vardagliga, till synes enahanda och tradiga det som fick henne att stå rak 
och stark genom livet.

När tillvaron gungade och brast i sömmarna fanns alltid händernas nödvändiga sysslor. En mors 
och husmors åtaganden får aldrig försummas hur eländigt det än känns i övrigt. Ingen sorg får ta över så 
att man försummar sitt barns behov, själsligen och kroppsligen. Och att hålla eld i spisen, bädda, vädra, få
iväg ett barn till skolan, besöka matvaruaffärer, laga mat diska, städa, tvätta, stryka, laga kläder.. 
(Thorvall, 1995, s. 61f)

Händernas nödvändiga sysslor, och vetskapen om att ha en uppgift, fungerar som en tillflykt för 

Hilma. Hon anser att hon själv måste övervinna sina känslor för att inte svika sina åtaganden, och 

hon är därför oftast kapabel att göra det. Den plikt att ständigt vara både sysselsatt och tillgänglig 

som husmorsskapet för med sig fungerar som en anledning att inte släppa fram de svåraste 

känslorna.

Sandbergs Maj däremot väntar sitt andra barn då hennes egen mamma dör. Maken Tomas är 

inkallad och sorgen och graviditetssymptomen går för henne ihop i en enda stor trötthet. Hon säckar

ihop på sängen – "åh att bara mista all sin kraft så här, när arbetsviljan är det man har att luta sig 

emot, att då bli matt och svag och klen". (Sandberg, 2012, s. 116) Hon vill göra som Hilma – arbeta 

sig bort från känslorna av sorg och känner inte igen sig i detta orkeslösa tillstånd. Maj hoppas att 

den verksamhet som kommer med det nyfödda barnet ska distrahera henne: "Bara så kan mammas 

död hanteras. Att tiden går. Sedan kommer barnet. Då har hon inte tid med sorgen mera. Då börjar 

livet på nytt." (Sandberg, 2012, s. 118) 

Ovan har jag visat att husmödrarna sätter familjens fysiska behov framför de känslomässiga. 

Husmödrarna försöker på olika sätt uppnå och upprätthålla normalitet i hemmen genom att undvika 

jobbiga situationer. När ett samtal börjar bli obekvämt händer det att de ditintills så anpassade och 

anpassliga hushållssysslorna förändrar sin funktion och fungerar som en ursäkt för husmodern att 

slippa undan. Husmoderligheten kan användas som en roll att gå in i för att slippa vara 

känslomässigt tillgänglig för andra, eller för att slippa föra ett obehagligt samtal. I sorg fungerar 

sysslorna för husmödrarna som ett sätt att undvika sina egna känslor av sorg och vanmakt. Plikten 

att utföra sina sysslor hjälper till att hålla husmödrarna upprätta. Maj har en period i trötthetstöcken,

men hon gör det hon ska. Hon släpper inte efter helt.

 2.5 Städning – sinnlighet och skam

Hilma, Frida och Maj är alla tre mycket noga med städningen. Städningen är en syssla som 

verkligen utgör en hemmets praktik och den kan sysselsätta dem intensivt. I texterna betonas att 

husmödrarna är noggranna och kunniga gällande städtekniker. De har kunskaper och färdigheter, 

men att hålla rent omkring sig är samtidigt kopplat till stolthet – och skam. Husmödrarnas städning 
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beskrivs både som pliktbetonad och som passionerad. Städningen gestaltas som både psykologiskt 

och emotionellt viktig. 

Gestaltningarna av idogt städande hemmafruar har en tydlig idéhistorisk koppling till de 

samhällsdiskurser om hygien och duglighet som var högaktuella i Sverige under det tidiga 1900-

talet59. Framför allt ser jag i romanerna en samhällsförankrad skildring av arbetarklassens kvinnors 

respektabilitetssträvan. Ordningen – ordnandet – städningen används som en universallösning i 

vardagen, framför allt hos Thorvall och Sandberg. Kvinnorna städar och städar för att stävja socialt 

eller känslomässigt kaos. Också hos Johansson är ett rent hem viktigt för självbilden. Städningen är 

ett sätt att besvärja och frammana den normaliserade och ordnade tillvaron, och att samtidigt nå den

fysiska trötthetens saliga lugn. 

Den av husmödrarna som är den mest passionerade städaren är Hilma i Thorvalls När man skjuter 

arbetare... Städningen beskrivs för Hilma tydligt kopplad till positiva känslor. Det finns en koppling

till sexualitet som både är negativ och positiv. Det sexuella traumat som våldtäkten på bröllops-

natten är gör Hilma inkapabel att uppskatta makens fysiska närhet, och därför tar Hilma ut sin 

liderlighet på annat vis:

Den lidelse som under andra lyckligare omständigheter kunde fått sitt utlopp mellan kärleksbäddens 
skrynkliga lakan förde hon alltså framgångsrikt över till städandet, putsandet, skrubbandet, gnuggandet, 
jagandet med fuktig trasa efter något som kändes kladdigt och i värsta fall fastnat så att det måste skrapas 
bort med tumnageln. Hon kunde då rodna över att hon varit så ouppmärksam att hon inte tidigare gått på 
detta ställe med borste och Tomteskur.

Och när händerna sprack sönder, naglarna bröts av och varje fingertopp var vitrynkig efter all 
denna kontakt med vatten, så kunde hon torka sig, smörja in händerna med sprit-glycerin och rosenvatten,
en läkande mixtur som fanns att köpa på apotek. Och knyta av sig förklädet och sätta sig vid köksbordet 
med en kopp silverte.

Så var då denna fridfulla stund inte så olik avspänningen efter en orgasm[.] (Thorvall, 1993, s. 
184) 

Städningen beskrivs här som något som påminner om sexuella handlingar – ett jagande och 

gnuggande, ett skamfyllt rodnande. Kroppens utmattning och det rena hemmet är det som ger Hilma

frid och avspänning. Liderligheten hon känner gäller inte maken. Trots att hon charmades av honom

inledningsvis skräms hon efter bröllopet av den sinnessjukdom han bär på och tillåter sig inte att 

tappa kontrollen i hans närhet. Hon ser sedan äktenskapet främst som en dygd och en plikt: "Denne 

man, galen, hednisk eller vad som helst, var den man vid vars sida hon skulle stå, så var det också 

bestämt i den heliga skrift." (Thorvall, 1993 s. 66) 

Thorvall beskriver att den lidelse som Hilma utövar genom städningen är utslaget av en 

ärftlig liderlig läggning: "[H]ennes kapacitet till lidelse var stor. Det var ett släktdrag bland 

59   Anneli Jordahl, Att besegra fru J.: en bok om Elsie Johansson (Stockholm 2006), s. 214.
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kvinnorna på mors sida. Att när man börjat med något gick man helhjärtat in för det. Med hull och 

hår som man brukar säga." (Thorvall, 1993 s. 177). Denna förklaringsmodell förebådar också 

dottern Signes kroppsligt utlevda sinnlighet och minskar den psykologiska skillnaden mellan 

föräldrarna – Hilma framställs i detta som mindre kontrollerad och rationell än hon annars framstår. 

För Hilma finns det njutning i att vårda och oroa sig för Signe och i att ta ut sig genom 

hushållsarbete:

Vår Herre visade henne att tålamodets och smärtornas väg härmed skulle bliva hennes. Men lidelsen i 
henne kom han inte åt. Hon gömde den som ett skamligt lyte, men hittade ärbara utvägar åt den.

Renligheten. Städningen. Det besatta jagandet efter en dammtuss, en fläck på flickans klänning, 
en kladdig bordskant. Och så flickan. Hon hade flickan att sköta, skydda, uppfostra, aga, lära, vakta, oroa 
sig över. (Thorvall, 1993, s. 179)

Men det är förblir om njutningen handlar om sysselsättningen i sig, om kroppsarbetet eller om att 

känna sig kapabel. Hilma påstås finna  njutning i själva försakelsen, vilket genom romansviten 

förklaras som en del av den lutheransk norrländsk arbetsdisciplin hon ärvt: "Hon hade växt upp i ett 

ordentligt, gudfruktigt hem i Lövberga, där man lever i herrans tukt och förmaning och vet att livets

mening är bön, arbete och försakelse." (Thorvall, 1993, s. 18)

Ur detta synsätt går det att (försöka) kontrollera alla typer av känslor genom att kasta sig in i

kroppsligt arbete. Då Hilma börjat återhämta sig efter ett missfall en tid efter bröllopsnatten åker 

hon till sitt föräldrahem i Lövberga. Hilma upplever efter en längre tids påtvingad vila på sjukhus 

att hushållsarbetet i föräldrahemmet innebär en återgång till livet som hjälper henne att uppleva 

kroppslig glädje: 

Lyckan i att åter befinna sig mitt i ett storbyk med elden som flammade och knastrade under den stora 
svarta järngrytan och att med en stång lyfta de bolmande, rykande lakanen och bära ner dem till bryggan 
där de fräsande mötte det iskalla vattnet. 

Hennes kropps glädje, den återfunna styrkan i den och den sköna känslan i sträckningen när man 
spänner rep mellan björkarna och med klädnyporna häktar fast de stora lakanen och tänker på att parera så
att de inte lägger sig våttunga över den som hänger upp dem. (Thorvall, 1993 s. 163)

Tvätt och städning innebär normalitet, och att utföra dessa sysslor hjälper till att upprätta och 

upprätthålla känslan av ordning och lugn.

För att undvika stilla tysta stunder, men också för att hon tyckte om det, såg Hilma till att alltid vara 
sysselsatt. Det var inte bara byken, hon skurade spisen och ugnen, tvättade fönster, rengjorde hönshuset, 
tog ner gardiner, hittade någon trasmatta som man nog borde tvätta nere på bryggan så här före vintern. 
[...] Men förutom att allt detta praktiska hindrade tillfällen då frågor kunde börja ställas, så var detta 
städande i barndomshemmet ett försök att hitta fram till verkligheten igen. Den gamla kända vanliga 
normala verkligheten. Det var ju just den hon trängtat efter. Att tyst och energiskt trötta ut sin unga kropp 
och se hur fint det blev. Något annat ville hon inte. (Thorvall, 1993, s. 165)

Hilma har med sig denna metod från uppväxten, och hon tar med det in i familjelivet. Det går att 

läsa hela Hilmas noggrant genomförda huslighet som ett sätt att förebygga och undvika ett utbrott 
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av Sigfrids sjukdom. Hushållsarbetet är inte en gemensam ritual som hon delar med den övriga 

familjen, utan en omsorgssyssla omdefinierad till en privat ritual, en personlig strategi. Cooperman 

har beskrivit hushållsarbetets ritualiserande funktion som att det kombinerar ett biologiskt behov – 

av till exempel en dräglig bostad – med ett socialt behov – av till exempel gemenskap.60 Städningen 

är inte en gemensam angelägenhet, men den är psykologiskt starkt laddad för Hilma och utgör ett 

privat handlingsrum för en personlig ritual. Hilma hoppas att hennes och hemmets normalitet ska 

skapa en så tydligt normal hemvärld att det sjuka inte har någon möjlighet att få fäste och blomma 

ut. Hon tror att ett kontrollerat hem och känslomässigt behärskade familjemedlemmar är vad 

familjen behöver.

När Sigfrid under en period är inlagd på sjukhus upplever Hilma att städtvånget lugnas:

Det pockande behovet att oavbrutet städa, putsa, torka polera; tvånget att hela tiden ha en 
skinande tom och renskurad diskbänk och spis, ett köksgolv utan smulor och vedfnas, skåpdörrar utan 
minsta rand eller kladdighet, alla dessa otadligt rena hörn och kanter hade varit hennes sätt att fly undan 
ängslans krampaktiga grepp.

Nu var orons själva kärna borta. Hennes plikt som vakterska och kontrollant var tillfälligt 
bortlyft. (Thorvall, 1993 s. 263f)

När Hilma inte känner oron är städningen inte lika nödvändig som tillflykt och ritual. Thorvall ger 

här städningen en förklaring som konkurrerar med den tidigare beskrivningen om städningen som 

driven av lust och lidelse som främst har med Hilmas egen person och hennes uppväxt att göra. 

Romanerna ger inget entydigt svar på vilken av förklaringsmodellerna som är viktigast, men denna 

andra förklaring om städningen som ett sätt att mota bort oron korresponderar väl mot städningens 

betydelse i Sandbergs trilogi.

Hos Sandbergs Maj har städningen en liknande laddning – på samma gång njutningsfylld och 

kontrollerande. Majs kamp mot smutsen är sinnlig och kroppslig, men allra främst ångestdämpande.

Städbehovet länkas till skammen över att ha blivit gravid som ogift, en skam som raserat den mer 

positiva sexualitet Maj haft tidigare. Den har ersatts med behovet av att göra bot och att visa sig 

duglig och värdig. Liksom hos Thorvall finns det i Sandbergs romaner skäl att försöka hålla extra 

mycket ordning inom familjen: Hemma hos Maj och Tomas Berglund är det deras oengagerade 

äktenskap och Tomas alkoholism som ska förebyggas eller döljas. Maj är dock inte övertygad om 

att det är något hon klarar av och ibland tänker hon ifrågasättande tankar om huruvida det 

egentligen är rimligt att den hemmavarande frun ska kunna kontrollera vad den yrkesarbetande 

maken gör.

Maj kommer från en arbetarfamilj och hon är uppfostrad med moderns renlighetsmani – 

60 Cooperman, s. 213.
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vilket är en viktig bakgrund till städningens stora betydelse för Maj, även om behovet intensifieras i

och med att hon blir med barn. Renligheten är redan från början kopplad till att räcka till, att duga 

och att upprätta stolthet. 

Anneli Jordahl har skrivit om arbetarkvinnornas inställning till städning. Citatet behandlar 

Elsie Johanssons författarskap, men det hon skriver tycks intressant nog ha minst lika god bäring på

Thorvalls och Sandbergs romaner:

Efter Lubbe Nordströms framfart i Lort-Sverige städade arbetarkvinnorna som aldrig förr. Golven skulle 
knäskuras, det doftade såpa och Fenom hos arbetaren och hans »dugliga« kvinna. Det har nämligen alltid 
varit arbetarkvinnan som fått bära skammen över ett smutsigt hem. 

Rollerna i de olika samhällsklasserna blev efter hand ombytta och är så än idag. [...] 
Underförstått, i medelklasshemmen har man viktigare saker för sig än att städa.61 

Maj upplever att hon själv riskerar att misstänkliggöras om hemmet inte är rent nog. Hon försöker 

vara trevlig mot den städhjälp som både tant och Tomas anlitar en gång i veckan, men med sina 

höga krav på renlighet, tycker hon inte att fru Jansson städar riktigt rent. Maj går därför själv och 

torkar i hörn och putsar känsliga ytor, både före och efter att städhjälpen varit där. Om Maj faktiskt 

döms som slarvig eller anses sköta sig lämnas öppet. Maken, som är av medelklass, är dock oberörd

av frågan: "ingen anklagar Tomas för tummade lister och skräpiga golv. Anklagar de Maj? Kanske."

(Sandberg, 2010, s. 265) Trots att Tomas släkt fått sin förmögenhet först genom Tomas fars företag 

har de anammat ett borgerligt umgänge och borgerliga värderingar snabbt, men Maj går inte 

nödvändigtvis fri från anklagelser för den sakens skull. Om det hem Maj förestår är slarvigt och 

smutsigt så riskerar hon, på grund av sin klassbakgrund och eftersom så ung jämfört med Tomas, att

det ses som negativa avspeglingar av hennes personlighet.

En vanlig tankemodell är att beskriva städningen som ett ordnande av kaos. Cooperman menar att 

denna ordnande funktion gäller för hushållssysslor i stort,62 och jag håller med henne, då 

hushållsarbetet handlar om att upprätta och upprätthålla normalitet. Jag ser dock att det i dessa 

romaner finns en särskilt stark koppling mellan städning, ordning, känslor och samhällsposition. För

arbetarklasskvinnorna är städning det främsta medlet för att upprätta normalitet och värdighet. För 

att fortsätta undersöka städningens roll i romanerna kommer jag nu att gå djupare in i städningens 

idéhistoriska dimension.

Jonas Frykman och Orvar Löfgren skriver i Den kultiverade människan (1979) om 

städningens ordnande funktion och den roll städning kom att få inom arbetarklassen under 1900-

talet. För arbetarhemmen hade kvinnorna ansvar: "Under början av 1900-talet återvänder många 

61   Jordahl, s. 214.
62 Ibid. s. 16.
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arbetarhustrur till hemmet från arbetsplatserna. Drömmen om ett 'riktigt' hem och ett bättre liv 

förvaltades i hög grad av hustrun. Det blev hennes uppgift att hålla barnen hela och rena och putsa 

hemfasaden."63 Att hålla barn och hem hela och rena var viktigt för att familjen skulle visa upp 

respektabilitet och ordentlighet, skriver Löfgren. Men det var inte ett enkelt projekt som 

arbetarkvinnorna tog sig an, då normerna var stadda i förändring:

Genom borgerskapets kampanjer för med välskötta hem kom arbetarkvinnans arbetsfält och 
prestigenormer att omdefinieras. Den arbetarhustru som ville leva upp till de borgerliga idealen kring 
renhet och prydlighet – utan tjänstefolk och små resurser – hade ett sisyfosarbete framför sig. Det fanns i 
princip inga gränser för mycket man kunde städa och ordna.64 

Idealen sipprar från borgerskap och medelklass till arbetarklass. Anneli Jordahl skriver angående 

Elsie Johanssons författarskap att "[k]ontroll blir honnörsordet när den fattige svensken skulle 

civiliseras till präktig medborgare genom välfärdsstaten".65 Och städningen är en dubbel kontroll – 

att utföra sysslorna kräver självkontroll samtidigt som sysslorna kontrollerar hemmiljön. Frykman 

och Löfgren igen: 

Renlighet, kontroll och självdisciplin går hand i hand. [...] Via hygienföreställningar övertog arbetarna 
borgerliga värderingar och tillämpade dem på sina liv. På så vis blev de dels medvetna om sin egen 
otillräcklighet, dels lärde de sig självkontrollens teknik. Därigenom blev de också bättre arbetare i den 
nymornade industrinationen. Smutsiga personer är svårkontrollerade och upproriska – de hela och rena 
[...] blir till goda samhällsmedlemmar.66

I Thorvalls och Sandbergs trilogier skildras arbetarklasskvinnornas renlighet som ett sätt att räcka 

till och visa sig värdig och kapabel gentemot den borgerliga miljö som Maj och Hilma genom 

äktenskap har hamnat i. Hos Johansson är berättelsen fast förankrad i arbetarklassen, men ändå 

rymmer husmoderns dagar ständigt arbete med hushållssysslor – inte minst städningen. Att det inom

detta område finns en tematisk likhet mellan författarnas verk märks som sagt också i Jordahls 

Johansson-biografi, där hon drar en parallell mellan Johanssons karaktärer och Thorvalls Hilma: 

Den bokstavliga renheten går hand i hand med den själsliga. Romankaraktärerna hos Elsie lyder under 
»det allseende och dömande ögat«. De utplånar sig i strävan efter att bli oklanderliga och fläckfria. 
Nancys mamma skurar och städar frenetiskt, precis som arbetarkvinnorna ofta gör i proletärromanerna. I 
Kerstin Thorvalls roman När man skjuter arbetare... står det: »Hon var mycket renlig, det hade hon fått 
med sig hemifrån. [...]«67

 
Jordahl pekar på hur kvinnornas städning görs som för att klara en inspektion, att säkra sig från att 

få kritik, att vara oklanderlig. Det tycks utgöra ett exempel på den dubbla disciplinering som 

Frykman och Löfgren beskrev.

63 Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan, 1. uppl., (Lund 1979), s. 126.
64 Ibid.
65 Jordahl, s. 212f.
66 Frykman, Löfgren, s.184.
67 Jordahl, s. 67f.

47



Dimensionen med den kroppsliga disciplineringen är tydligare hos Thorvall och Sandberg än

hos Johansson. I TåPellefamiljens tillvaro med den tystnad som omgärdar allt kroppsligt lever en 

äldre inställning till personlig hygien kvar. Ett rent hem är viktigare – Nancys mamma Frida tycker 

det är viktigt att ha det fint omkring sig, och hon lyckas genom sitt dagliga arbete i hemmet för det 

mesta se till att det är det:

[M]orsan var skicklig i att överskyla bristerna genom att alltid ha finstrukna gardiner och blomkrukor i 
fönstren, hyllremsa runt spiskåpan och undanplockat på soffan. Man skulle inte utsätta sig, menade hon. 
Fattig är en sak, ovålig och lortaktig en annan. Det ena kan man inte rå för, det andra är självförvållat, så 
löd morsans sammanfattning. (Johansson, 1998, s. 134f)

Även om kvinnan i arbetarfamiljen inte förväntas kunna påverka familjens ekonomiska status, så 

kan hon se till att hemmet är rent och snyggt, så att det syns att dess invånare är duktigt folk. 

Berättaren Nancy känner en svällande kärlek till och stolthet över hemmet när det är städat så att det

blänker och skiner. Tordis Dahllöf har noterat samma motiv i Johanssons poesi: "Moderns stolthet 

bestod i att skyla över den ekonomiska och emotionella misären.”68 Dahllöf liknar Johanssons 

kvinnoskildringar med Moa Martinsons och ser ”den fattiga arbetarhustruns kvinnoliv i närkamp 

med en dominant och skroderande manskultur, en kvinnlig renlighetsnit, som fjärmade dem från en 

sexualitet, som tedde sig smutsigt rå[...].”69 Det städade hemmet innebär alltså ett fjärmande från en 

oönskad manlig kultur. I Nancytrilogin står morsans städning i relation till det manliga supandet. 

Den enda gång under sin barndom som Nancy ser sin mamma bli arg är när farsan blir full hos 

grannar och på vägen hem ramlar omkull i diket. Det kommer folk förbi medan han ligger där, 

farsan svär och spyr. Morsan får upp honom och leder honom hem: "Morsan skällde på farsan och 

fortsatte att skälla när vi kommit inom dörrn och han dråsat ner på soffan. Jag har inte alla orden 

men jag vet att hon sa det där utskämd. Utskämda, sa hon. Utskämda, utskämda! Skämmas och 

skam." (Johansson, 1996, s.108) Supandet raserar den värdighet som städningen försöker upprätta, 

och en supande man innebär skam också för kvinnan och resten av familjen. Att farsan blir sedd full

ute i byn gör att morsan upplever att all hela familjens värdighet går förlorad. 

Strävan efter att uppnå renhet och den disciplinering den innebär påverkar i förlängingen relationen 

till den egna kroppen. Det finns en komplex koppling mellan renlighet och sexualitet som gör att 

jag nu trots att sexualitet och kropp inte står i fokus för uppsatsen kommer in på det området. Om 

Moa Martinsons kvinnokaraktärer skriver Ebba Witt-Brattström att: "[e]tt annat viktigt element i 

kvinnomoralen är den renlighet och prydlighet kvinnorna eftersträvar för sig själva, hemmet och 

barnen, som ett sätt att hålla ställningarna [...]. I sin förlängning är denna renlighet direkt 

68 Dahllöf, s. 124.
69 Ibid., s. 149.
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sexualfientlig. Männen, som står för den råa sexualiteten, skildras som kvinnornas motsats när det 

gäller renlighet."70 Av utrymmesskäl har jag valt att inte studera skildringarna av sexualitet i 

romanerna, men sett utifrån städningens funktion blir det ändå uppenbart att ett viktigt 

underliggande tema i romanerna är vad som händer med de kvinnor som genom negativa 

erfarenheter fått sin sexualitet förknippad med smärta och våld, eller med skam. Konflikten, mellan 

otyglad sexualitet som farlig och smutsig, och renhet som ett sätt att vända det till kontroll och 

respektabilitet, finns i de undersökta romanerna. Det är främst hos Thorvall och Sandberg, men som

jag redan visat finns samma föreställningar även i Johanssons texter. I Thorvalls och Sandbergs 

förknippas männen med rå sexualitet, och till samma kluster av föreställningar kopplas också 

männens andra oberäkneliga och omåttliga drag – Sigfrid kan bli manisk och Tomas kan dricka för 

mycket och bli våldsam. Kvinnornas renlighet trappas upp som en reaktion mot den oordning som 

hotar. 

När städningen benämns som en sinnlig upplevelse eller en liderligt engagerande syssla kan den 

framstå som som självupptagen, liknande hur jag i förra kapitlet beskrev hushållssysslornas ändrade

funktion då de tjänade som undanflykter. Är det rätt att hävda att husmoderns nitiska städning utförs

för hennes egen skull; och inte för familjen eller för att anses räcka till i ett kritiskt samhälles ögon? 

För Hilma och Maj är det en kombination av motiv som gör dem så uppslukade av städningen. 

Hemmet är, utöver barnen, deras livsverk och förklaringen på vad de förväntas ägna sin tid åt. Det 

finns helt klart ett mått av försakelse i njutningen, men också en stark sinnlighet och ett utövande av

lokal makt. 

Frykman och Löfgren beskriver städningens makt som en trygghetsskapande funktion: 

"Genom att återställa ordningen, vilket ju är målet för varje städning, så reorganiserar vi vår 

närmiljö, definierar världen så som vi vill ha den. [...] Att åtminstone den värld som man själv 

bestämmer över kan vara ren och prydlig ger en känsla av trygghet."71 Jag har snarare använt 

begreppet kontroll än trygghet, men vad de beskriver rör sig om samma psykologiska mekanismer. 

Det handlar om att uppnå kontroll genom att definiera rummen omkring sig, och därigenom 

världen, som vi vill ha dem. Husmorskvinnorna vill ha det fläckfritt, skinande, oklanderligt.

Beskrivningarna av sysslorna och städningen färgas av karaktärernas inställning, och även 

själva textstyckena känns ibland njutningsfulla i sin noggrannhet. Som denna skildring av hur 

Hilma ordnar hennes och maken Sigfrids gemensamma hem i Eskilstuna:

70 Ebba Witt-Brattström "'Lita på en karl, man skulle ha stryk!' Hela svenska folkets Moa – myten, människan och 
verket.", i Vardagsslit och drömmars språk: svenska proletärförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, 
red. Eva Adolfsson (Enskede 1981), s. 156.

71 Frykman, Löfgren s. 140.
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Hon satte det nya hemmet i stånd. Beskaffenheten var erbarmlig. [...] Det var upplivande och tacksamt att
ta itu med något som var så försummat. Å, alla dessa rengöringsmedel med sina dofter. Grönsåpan, 
Tomtens skurpulver, ammoniak till fönstren.

Att vrida ur olika sorters trasor, skölja dem, vrida ur igen, hälla vatten ur hinkar, tappa i nytt och 
börja om. Plaska runt med handen så att det starka i vattnet löstes upp, började löddra.

Fönstren öppnades på vid gavel så att den friska höstvinden kunde blåsa igenom innan 
innanfönstren skulle sättas på plats. Sigfrids tvivelaktigt rena filtar piskades först och tvättades sen i 
fastighetens tvättstuga i källarplanet. Kuddar piskades tills det började komma dun ur dem. Då köpte hon 
tyg och sydde nya överdrag. Den enda wiltonmattan fick hänga ute ett par dygn och få sig en ordentlig 
omgång med mattpiskan ett par gånger om dagen. (Thorvall, 1993 s. 175)

Här visar texten upp hela den arsenal av föreställningar och kunskaper som ligger bakom 

upprätthållandet av ett skinande rent hem. Enel Melberg och Kristina Lundgren fann i sin studie av 

70-talets "proletärförfattarinnor" att det "[i] det förindustriella samhället fanns många sådana 

arbeten [...] vars synliga resultat man kunde glädja sig åt, arbeten som i sig själva kunde innebära 

glädje för att de krävde en viss hantverkskunnighet. I staden är det framför allt i kampen mot 

smutsen som kvinnorna kan visa prov på sin duktighet."72 Enligt deras analys har städningens 

viktighet alltså också att göra med att det är en syssla som kräver vissa färdigheter. Det är en aspekt 

av skildringarna av de husmorskaraktärer jag undersökt. Hos både Johansson och Thorvall finns i 

texten långa uppräkningar av alla husmorssysslor och alla städmoment som husmödrarna ägnar sig 

åt. Dock skildras även matlagning och sömnad som färdighetskrävande sysslor som väcker stolthet 

hos husmödrarna. 

Hos Sandberg skildras städningen med hjälp av en annan strategi, då romanerna gestaltar en 

ordnande kvinna genom en text som visar upp inre oordning. 

Att damma och torka lister rekordsnabbt. Dörrar, målningen. Men fönstren då? Ja, fönstren först. De är 
lite besvärliga, men det är ingen sak. Bort med askfat, blomkrukor, lampor. Tre trappor ner till marken. 
Högre än hos Näsman. Här kommer trycksvärtan väl till pass. Att blanka av med tidningspapper i brist på 
sämskskinn. Sängkammarfönstret får vänta. Kök och rum är viktigast. Vänta? Sängkammaren imorgon. 
Det är ju så kallt – fast fryser gör hon inte. Men pepparkaksdegen innan kaffet hos Eva. (Sandberg, 2010, 
s. 165)

Majs effektiva fönsterputsning skildras genom korta meningar där intryck, handlingar och 

överväganden varvas med varandra. Det är inte en positiv skildring, hon övertalar sig själv, 

samtidigt som hon utför handlingarna, om att hon ids putsa fönstren och att tidningspappret duger 

som redskap. Osäkerheten och ifrågasättandet lurar hela tiden under textens yta.

Städningen är i dessa romaner laddad – känslomässigt, socialt och sensuellt. Johanssons Frida 

jobbar på. Hon skildras utifrån och som en lyckad och duktig arbetarhusmor, ur dotterns perspektiv. 

Städningen framstår som ansträngande, men inte övermäktig. Stugan är en hanterbar bostad att hålla

relativt rent i och inför högtider görs frenetiska storstädningar som skildras som positiva händelser. 

72 Melberg, Lundgren, s. 201.
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Städningen är mycket konkret en rumslig praktik i hemmet, städningen ordnar hemmet och 

skildringarna visar engagemang och de kunskaper som kommer till användning i sysslan. 

Maj och Hilma har gift sig till större bostäder i stadsmiljö och har svårt att hitta den rätta 

nivån. Maj och Hilma överdriver i omgivningens ögon sin städning. Det gör de eftersom städningen

är ett tydligt sätt att uppfylla husmorsrollen som ger dem ett effektivitetens och ordningens lugn – 

en tydlig uppgift med tydliga resultat, ett område för hantverkskunnighet, ett område att visa sig 

duglig inom. De åstadkommer också genom städningen en kontrollerad hemmiljö som till det yttre 

uppvisar den normalitet de suktar efter. Och inte behöver de skämmas för sig på så vis, det är rent i 

hörnen. Men skam, sexualitet, kontrollförlust och smuts har djupa kopplingar i romanerna – 

kvinnorna städar för att rädda sitt eget anseende, för att ge sin familj en tryggt normal inramning 

och för att återta känslan av kontroll. 

 2.6 Huslighet och kvinnoroller

De kvinnokaraktärer som jag ägnar denna uppsats åt att studera försöker uppfylla sin tids kvinnliga 

moders- och husmorsrollen – genom att laga mat, diska, städa, tvätta kläder och utföra en mängd 

andra sysslor. I detta avsnitt ska jag undersöka denna norm och några aspekter av kvinnoroller och 

hemmets rumsliga praktiker. Husmodersskapets många konnotationer och innebörder för med sig 

att hushållssysslorna blir symboliskt laddade på olika vis och ett lyckat husmodersskap hänger på 

ett lyckat utförande av hushållssysslorna. Sarah Pink visar att hushållssysslor är ett av de fält inom 

vilka en person kan uttrycka normativt genus eller avvikande från genusnormer.73 

Frida, Hilma och Maj agerar alla ut en normativ kvinnoroll på detta vis. Maj är mest mån om  att det

ska blir rätt och mest rädd för att göra fel. Att både Maj själv och hennes hushåll alltid ska klara en 

kritisk granskning är målet. Det är ett högt ställt mål, och hon upplever att hon ofta riskerar att 

misslyckas med det. Ett vardagsliv med små barn är inte så förutsägbart att det kan ge husmodern 

total överblick och kontroll. Men tidsandan föreskriver småbarn som följer klocktider och 

husmödrar som är effektiva – och Maj vill så gärna "klara ut det"! 

Maj hanterar sin husmorsroll och sin nya klassposition genom anpassning, med små trotsiga 

inslag av övermod. Maj bjuder Tomas släkt på födelsedagsmiddag på sin 21-årsdag. Hon är ny i 

släkten och vill ha en bjudning för att visa att hon kan passa in i släktens vanor, och samtidigt 

markera sin egen närvaro och duglighet genom att kunna laga en perfekt middag. Skildringen av 

middagen är plågsam. Tant klagar på huvudrätten – hon hävdar att fisken är rå och oätlig. 

Efterrätten, toscapäron, gör dock succé. Den övriga släkten öser beröm över päronen för att gottgöra

73 Pink, s. 14.
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Maj för tants beteende. Det lilla draget av utmanande övermod återkommer då och då hos Maj, som

ett trots emot att livet blivit som det blivit och som uttryck för en längtan efter att bli sedd som 

någon särskild – intagande och mer glamourös. På Majs 90-årsfest, som skildras i en framåtblick, 

reser sig Maj och inför sina överrumplade gäster sjunger hon "Vill ni se en stjärna – se på mig!" 

(Sandberg, 2014, s. 183) Uppmärksamhet, belöningar och kärlek är vad Maj längtar efter. Därför 

gör husmodersskapets ständiga, och nästan osynliga arbete henne frustrerad och trött. Att till det 

yttre uppfylla rollen är ändå inte nog för att stilla oron. Majs kritiska blick är ständigt närvarande 

och dömer både henne själv och omgivningen – "det måste bli lyckat, bra, godkänt[...]." (Sandberg, 

2014, s. 96) 

För Hilma är målet att dottern Signe ska vara välmående, och moderskapet och dottern framstår 

som viktigare än hennes eget anseende som husmor. Hilma uppfattas som konstig i makens 

umgängeskrets i Sollefteå då hon inte vill delta i det livliga sällskapsliv som Sigfrid söker sig till. 

Hilma bryr sig alltså om den omvårdande delen av husmodersskapet än om hustruns förväntade 

umgängesliv med maken. Hilma är orolig för familjemedlemmarnas skull och känner skräck inför 

galenskapen och risken att Sigfrid ska förgripa sig på Signe, men hennes puritanska uppfostran 

sitter djupt i henne och hon upplever inte att sällskapsliv skulle kunna vara en del av hennes 

hustruplikter. 

Johanssons Frida är också trygg i sina sysslor, för henne handlar oron mer om familjens 

värdighet än om hennes egen duglighet som husmor. Hon litar på att hon gör ett bra arbete i 

hemmet. Hon är rädd att de andra familjemedlemmarna inte ska visa den självbehärskning och 

disciplin som hon själv har. Frida och Hilma kan bli nöjda med det arbete de utfört, men det innebär

inte att de blir färdiga på något vis – husmorsrollen föreskriver ständig aktivitet. Jag har nämnt hur 

rationaliseringen av hemarbetet sker samtidigt som standarden höjs och hur arbetsbördan därför inte

lättar. Och hushållsarbetet har med nödvändighet repetitiv karaktär – till exempel är matlagning ju 

knappast en engångsföreteelse, utan upprepas flera gånger om dagen. 

Behövs husmodern för att en bostad ska vara ett hem? Det finns vissa indikationer åt det 

hållet i dessa romaner. I Nancy reflekterar Nancy efter att hon börjat bo själv över att hon saknar sin

mamma och hennes "närvaro och trivsamma pysslande". "I alla tider, och hur det än vart, hade 

mamma stått för värmen, hon hade varit själva värmen. Nu måste jag försöka att värma mig själv 

och det klarade jag dåligt." (Johansson, 2001, s. 245) Frida har varit värmen själv – hon har varit 

modern och hemmet och omsorgen som Nancy nu saknar. I Johanssons trilogi är det rimligt att 

Frida förknippas starkt med hem och hemkänsla, eftersom det är en uppväxtskildring som till stora 

delar skildrar Fridas och Nancys relation. Men också hos Thorvall finns den starka kopplingen 
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mellan karaktären Hilma och hemmet sedan dottern Signe har fötts. Modern och hemmet och 

hushållssysslorna hör ihop i samma betydelsekluster.

I Thorvalltrilogin utgör Hilmas dotter Signe en tydlig kontrast mot moderns ambitiösa husmorsroll. 

Som nygift på femtiotalet har Signe och maken Lars-Ivar ambitionen om att dela hushållsarbetet 

lika. Så fort ekonomin tillåter anställer de flickor som hjälp med både barn och hushåll för att Signe 

ska kunna ägna sig åt tecknandet. Tecknandet är hennes passion och den enda karriär hon kunnat 

tänka sig. (Thorvall, 1998, s. 185) Signe har både psykologiska och politiska skäl att leva på detta 

sätt. För henne är det inte aktuellt att göra den totala husmoderliga anpassningen som det innebär att

sätta maken och barnen framför sig själv. I Från Signe till Alberte är Signes brist på normativ 

moderlighet och huslighet ett återkommande tema. Signe menar att barnens far är mer moderlig än 

hon själv. Han är mer involverad i den fysiska vården av barnen, och är den de går till om de inte 

kan sova om natten. (Thorvall, 1998, s. 256) Att vara moderlig är alltså utifrån denna beskrivning 

att vara fysiskt närvarande och alltid tillgänglig för sina barn.

Den här uppsatsen fokuserar till stor del på kvinnor som var gifta och hemmafruar, och jag 

har hittills framför allt tagit upp husmorsrollen som kvinnoideal. Men under perioden som 

romanerna skildrar fanns det flera parallella strömningar och åsikter angående kvinnans plats i 

samhället. Föreställningen om "husmorsyrket" som det rätta för alla gifta kvinnor var inte 

allenarådande. Det funktionalistiska samhälle Alva Myrdal föreställde sig skulle i stället ge kvinnan 

tillbaka sitt värde genom att hon skulle gå ut i yrkesarbete. Med Hirdmans ord: "För henne framstod

kvinnornas förhållande till samhället som en eftersläpningsprocess på grund av hennes bundna 

position inom familjen: först hade mannen frigjort sig från den, det logiska vore att kvinnan följde 

efter." Detta skulle lösas genom att fler av hushållssysslorna flyttade ut ur hemmet till professionella

städare och matlagare.74 Det egna hemmet kunde då vara minimalt både till utrymme och 

utrustning, då både en stor del av hushållsarbetet och det sociala livet skulle ske utanför bostaden. 

Denna strömning kan ses i Sandbergs Majs arbetskök i den nybyggda lägenheten. Köket är ett 

modernt men trångt korridorrum i en annars rymlig lägenhet. "Fast köket och matvrån, [...] – vilket 

litet kök. En tarm bara, med diskbänk och skåp. Med ryggen mot matvrå och familj." (Sandberg, 

2012, s. 221) I Sandbergs romansvit visar berättaren på flera sätt sin medvetenhet om 

nittonhundratalets parallella kvinnoideal. Berättaren nämner: "[h]ur Alva Myrdal i Amerika och 

Stockholm vid den här tiden vill befria barnen från föräldrarnas tyranni. Fast det vet Maj ingenting 

om." (Sandberg, 2012, s. 187) Maj tar inte till sig sådana utopiska tankar, men hon konfronteras 

uttalad med de tankeströmningar som ifrågasätter hennes livsval då hon i romanerna blir ifrågasatt 

74 Hirdman, s. 105ff.
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för sina prioriteringar. 

I en sekvens som är en tillbakablick till Majs tonår döms Majs husliga ambitioner ut som 

omoderna och politiskt icke önskvärda. Hon och dåvarande pojkvännen Erik har ordnat en 

midsommarfest i hans sommarstuga och hon har med nervös glädje lagat mat och bakat flera sorters

kakor. Eriks vänner är dock mer intresserade av politik än av hennes färdigheter:

[S]ådant tycker förstås Tore Tänkarn är trams. Som småkakorna till kaffet på midsommar. Hur han sa helt 
apropå att om kvinnan ska befrias kan hon inte stå och baka småkakor. Småbröd är kättingen som måste 
gå ur tiden, sa han, och så tog han en plättbakelse [...] och nu sitter hon här och blir arg och tänker att det 
är ju själva glädjen, att bläddra i mammas kokbok och drömma inför jul och midsommar: smörkringlor, 
strassrosor, brysselkex, rullrån, schackrutor och korintkakor och vid alldeles extra fina tillfällen – 
mandellöv – medaljonger, mandelmusslor, det var ju stunden av lycka, att ta fram vågen och mäta upp 
mjölet, sockret, smöret [...] alla kan väl inte gå på kondis eller bageri, vet Tore vad småkakorna kostar 
hektot, på tio kondiskakor får man hundra hemma." (Sandberg, 2010, s. 56) 

När Maj utifrån sin uppfostran gör rätt och uppfyller en förväntad kvinnoroll så betraktar jämnåriga,

välbärgade och mer radikala ungdomar hennes omsorgsfulla bakning som överflödig och hindrande.

Dragkampen om hur hemarbetet ska värderas går som en underström genom Sandbergs trilogi. Maj 

gör bara det hon ska – eller? Borde hon vara mer politiskt radikal och försöka kasta av sig de krav 

som hemmafrunormerna innebär? Har hon rätt att kräva tacksamhet, kärlek eller något annat i 

utbyte för sina insatser i hemmet? Sandberg gestaltar de paradoxer det innebär att ge kvinnornas 

hemarbete stor vikt och roll i ett alltmer rationalistiskt samhälle, utan att ge dem någon ekonomisk 

ersättning eller mer formella erkännanden.

Husmödrarna tycks i liten utsträckning vilja att döttrarna ska ha samma livsvillkor som de 

själva. Thorvalls Hilma och Sandbergs Maj utför helst sysslorna själva så att det blir snabbt och bra 

gjort, och någon vardaglig kunskapsöverföring till barnen gällande hushållsarbetet kan därför inte 

ske. Johanssons Frida delar vissa sysslor med dottern, men hon vill framför allt att dottern Nancy 

ska ha möjligheter till ett annat liv än hon själv haft. Frida uppmuntrar därför sin dotters studerande.

För att hjälpa Nancy ser Frida till att hon har plats för studierna och inte är alltför involverad i 

hushållsarbetet så att hon har tid över till att läsa. Den kalla vinter då Nancy och morsan är 

ensamma i stugan säger Nancy att hon tänker sova med modern i köket, för att spara på ved. Då tar 

morsan i "riktigt på skarpen" och protesterar mot Nancys förslag: "– Kommer aldrig på fråga! Du 

behöver kammarn du Nancy, så att du kan sitta å läsa i lugn och ro. Och nog har vi ved så vi klarar 

vintern. Sen får vi väl göra nån ställning." (Johansson, 2001, s. 27) Morsan är själv begåvad, men 

eftersom hon själv inte studerat så vet hon inte hur sådant fungerar och kan inte hjälpa Nancy med 

uppgifterna. Och trots att studierna gör dem mer främmande för varandra fortsätter Frida att stötta 

Nancy. Hon vill hjälpa Nancy att få ett annat sorts kvinnoliv än hon själv haft.

Den stolthet husmödrarna uppvisar i arbetet tar sig alltså inte uttryck i någon tydlig önskan 
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om att överföra kunskaperna till nästa generation, för att döttrarna ska kunna vara lika goda 

husmödrar. I stället tycks husmödrarna se de förbättrade levnadsvillkoren som en möjlighet för 

döttrarna att bli utbildade och få bra yrkesarbeten.

Att vara husmoder är inte synonymt med att vara hemmafru, men att sköta hushåll efter konstens 

alla regler tar tid. Husmödrarna Maj, Frida och Hilma är hemmafruar under stora delar av den tid de

skildras i romanerna. Men de spenderar inte sina liv helt utanför arbetsmarknaden. De har ett 

gemensamt livsmönster som de delar med många andra kvinnor: Arbeta först, innan giftermål och 

barn, sedan vara hemmafru och sköta hem och familj. När maken är död eller inte får in tillräckligt 

med pengar behöver de så arbeta igen. Frida jobbade som piga innan hon blev med barn. När farsan 

dött börjar hon med hemsömnad, och sen i Uppsala jobb på Tempo. Det är främst hemsömnaden 

som skildras, vilket är i linje med romanernas starka rumsliga fokus på hemmet och beror på att det 

är Nancy som är berättare. När de kommer till Uppsala anpassar sig Frida bra: "För mamma, före 

detta TåPelles Frida, gick det nästan snopet bra med anpassningen. [...] Hon hade klart utstakat vad 

hon hade framför sig, hon hade arbete och tider och passa, inte mer med det! Redan på fjärde 

dagens morgon bar hon iväg till Tempo med skinnlappsväskan på armen, lite rödflammig i ansiktet 

men vid gott mod." (Johansson, 2001, s. 163) Nancy tycker att det är svårare att anpassa sig till det 

nya och hon retar sig på moderns anpasslighet – "Hennes optimism och aldrig sviktande tålamod 

retade gallfeber på mig. Det var som om livet före Tempo och gränden aldrig existerat." (Johansson,

2001, s. 165) För Nancy känns moderns anpassning till de nya livsvillkoren som ett svek mot livet i 

stugan som Nancy vuxit upp med, där allting hade sin särskilda plats och sin särskilda ordning.

Thorvalls Hilma har hunnit jobbat två år som lärarinna innan hon träffar Sigfrid. Hon trivs 

mycket bra med arbetet och hon har svårt att tacka ja till frieriet eftersom det innebär att hon 

kommer att sluta arbeta. Men hon gör det, och ägnar sig sedan idogt åt hushåll och barnskötsel. En 

tid efter Sigfrids död börjar hon arbeta som lärarinna igen, vilket hon trivs med. Hilmas yrkesarbete 

nämns alltså och ges en positiv laddning, men skildras knappt i romanerna. Fokus ligger på 

familjerelationerna och vad som händer kring dem. Någon yrkesutbildning att falla tillbaka på har 

inte Sandbergs Maj. Hon har innan flytten till Örnsköldsvik varit nissa en tid på restaurang i Åre 

och vid första romanens början arbetar hon på konditori i Örnsköldsvik. Detta följs av över tjugo års

hemmafrutillvaro. När maken inte längre kan försörja dem båda börjar hon att arbeta på ett tvätteri 

och sedan i en kiosk. Arbetet i tvätteriet och de frågor det väcker hos Maj skildras, då det innebär en

tydlig förändring av Majs livsvillkor och status att hon åter har ett fysiskt krävande serviceyrke. 

Under åren innan Maj börjar arbeta har hon fått allt mindre att göra hemma, barnen är vuxna och 

Tomas sköter sig själv till stor del. Hon har svårt att få hushållsarbetet att vara en 
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heltidssysselsättning. För Hilma och Frida är det lyckat att börja arbeta igen, för Maj är det mer 

ambivalent då det innebär något av en återgång till hennes arbetarklassbakgrund. 

Att dessa engagerade hemmafruar också yrkesarbetar inom ramarna för romansviterna visar 

på bräckligheten i husmodersskapet som en "yrkesroll". Det husmodersskap kvinnorna lärt sig till 

perfektion innebär obetalt arbete, och är som sådant beroende av makar som sköter försörjningen. 

Husmodersrollen är en inlärd mängd färdigheter, och en identitet – men den är inte självständig, 

utan beroende av att någon annan sköter försörjningen genom formeringen av en viss 

familjekonstellation. Hushållssysslor kommer kvinnorna fortfarande att utföra, men det kommer 

inte att strukturera deras tillvaro på samma vis. Yrkesarbetande kvinnor föreställs klara av att hålla 

hushållet på en acceptabel nivå även utan att lägga hela dagarna på det. Hushållet sköts på ett 

enklare vis av Hilma och Maj när de börjat arbeta. Men Paret Myrdals visioner om att flytta ut allt 

fler funktioner i samhället för att minska de enskilda familjernas arbete i hemmet framstår 

paradoxalt nog bli mest genomfört hos den äldsta och fattigaste av husmödrarna – Nancys mamma 

Frida. När hon börjat jobba i köket på Tempo tar hon med mat i en hämtare därifrån, och 

matlagning i hemmet begränsas på vardagarna till kaffekok och uppvärmning. Det är rationellt och 

praktiskt.

De karaktärer jag undersökt i denna studie är husmödrar som gör sitt bästa för att uppfylla det 

normerna föreskriver att en hemmafru ska göra och vara. För Maj är det viktigt att alltid göra rätt – 

allt annat innebär ett misslyckande och hon upplever sig ständigt vara under granskning. Som vuxen

är Hilmas dotter Signe en motpol till husmödrarna – hon satsar på det lustfyllda tecknandet som 

yrkesarbete, menar att barnens far är mer moderlig än hon själv, och anställer hjälp med barn och 

hushåll. Både hemmafrutillvaron och Signes sätt att lösa saker beskrivs som problematiska. 

Hemmafruepokens slut skildras också genom att Maj och Tomas gör en omvänd klassresa, då 

Tomas blir utan arbete. Maj börjar arbeta i en kemtvätt. Också de andra husmödrarna börjar 

yrkesarbeta. För Hilma och Frida sker det vid makens död, då husmorsrollen med nödvändighet 

rubbas eftersom familjeförsörjaren har fallit ifrån. Det blir tydligt att den idealiska husmorsrollen i 

hemmafruns skepnad är beroende av mycket särskilda förutsättningar. Hemmet kan bara vara 

kvinnans sysselsättning så länge det kommer in tillräckligt mycket pengar från andra familje-

medlemmars yrkesarbete. Romansviternas hemmafruar tvingas börja arbeta, och de trivs egentligen 

ganska bra med det. 

 2.7 Vad är ett hem?

I det sista avsnittet i undersökningen ska jag gå närmare in på hur romanerna skildrar hemmet som 
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plats. Hemmet som plats kan definieras på många olika sätt, vagt som "a center of meaning and a 

field of care" – som en plats för vila dit en kan dra sig tillbaka, eller ett utrymme vilket en har en 

viss kontroll över.75 Dessa aspekter av hemmet som plats att bry sig om, att vila och att ha kontroll –

är alla intressanta i relation till texterna. Hemmet som en central plats för meningsskapande och 

omsorg har mycket att göra med de hushållssysslor som utförs inom dess väggar. Att hemmet ska 

vara en plats för vila är till stor del en maskulint formad föreställning, medan hemmet som en plats 

vilken de boende kan utöva kontroll över stämmer bättre med husmödrarnas erfarenheter i de 

undersökta texterna. Hemmet är det utrymme som husmödrarna ska ta hand om och kontrollera, för 

att det ska kunna vara en plats för vila för deras makar. 

Men vad krävs för att en bostad ska framstå som ett riktigt hem? I mina tidigare studier har jag 

analyserat texter som skildrar bostäder där kvinnor bor i kollektiv eller för sig själva, och jag har 

kunnat konstatera att kvinnors ensamma boende varit förbundet med en tematisering av det ideala 

hemmet och dess ouppnåelighet.76 Det ideala hemmet förväntas vara ett hem för ett heterosexuellt 

par som har ett förhållande och som lever ut traditionella könsroller. Helst ska paret också ha barn, 

som modern tar det huvudsakliga omvårdnadsansvaret för. I den här studien är merparten av de 

hemmiljöer som skildras hem där ett gift par bor med sina barn. De har olika ekonomiska 

förutsättningar och tillhör olika samhällsklasser, men kärnfamiljens närvaro och den traditionella 

arbetsfördelningen ger bostäderna en betryggande legitimitet som hem. Det kan i Thorvalls och 

Johanssons fall delvis ha att göra med att romanerna har självbiografiska inslag och bygger på 

upplevelser från barndomen. Men i dessa romaner är det andra aspekter av hemmet som ideal plats 

problematiseras.

Jag har beskrivit den centrala position som stugan har i Elsie Johanssons trilogi. Att farsan 

inte lyckades köpa marken stugan står på, utan bara själva huset är en stor källa till förtret. Farsan är

bestämd gällande lusthuset och fruktträden. De ska inte underhållas åt bonden så han gör någon 

ytterligare vinst på att ha dem där. TåPelles vill vara självständiga, det är vad de värderar allra 

högst. Därför är en bostad som de själva inte äger inte en riktigt värdig bostad. Stugans status som 

hem brister genom den ofria grunden och det beroendeförhållande det avslöjar. På andra sätt är 

stugan ett lyckat hem: den bebos av en familj där en yrkesarbetande make sätter schemat för dagen 

och en flitig hemmafru sköter barn och hem. Det är ingen helt vanlig kärnfamilj (Både Pelle och 

Frida hade barn sedan innan) men det vardagliga livet i stugan är stabilt och har sin fasta dagliga 

rytm. Stabiliteten uttrycks på många sätt i romanerna, genom beskrivningarnas sinnesinstryck och 

75 Tim Cresswell, Place, a Short Introduction, (Malden 2004), s. 24.
76 Se Pärsson "Göra rum: Elin Wägners Norrtullsligan och Pennskaftet ur ett rumsligt perspektiv", s. 16, Pärsson 

"'Husets ABC' : En rumslig läsning av Ulla Isakssons Kvinnohuset", s. 64.
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det iterativa sättet att berätta om hushållssysslor. När farsan dör förändras den dagliga rytmen och 

då har stugan inte samma självklarhet som hem. Morsan är inte längre hemmafru, utan änka. Hon 

börjar Frida få inviter från traktens män och frågor om vart hon ska ta vägen nu. Efter makens död 

har situationen för Frida ändrats så att den allmänna åsikten tycks vara att hon inte kan stanna i 

stugan. Det är äktenskapet som har legitimerat hennes tillvaro där. Flytten till Uppsala är till stor del

en reaktion mot männens inviter.

Det är ändå inte lätt för dem att lämna stugan. När de fattat beslutet om att flytta upplever 

Nancy att stugan förstår att den blivit sviken: 

Stugan visste. Hennes ansikte var tillslutet, hon skämdes att se på oss, hon kurade med axlarna och sänkte
ögonlocken, avståndstagande som en sviken käresta. Nyckeln krånglade när vi skulle in, katten såg duven
ut och när mamma, efter att ha fått av sig stadskläderna, satte igång med att tända i spisen var det som 
förgjort. (Johansson, 2001, s. 126) 

Stugan ges känslor och personlighet, den är en sviken käresta – den intima relationen mellan huset 

och dess invånare har blivit utsatt för ett svek genom beslutet om flytten. När sedan Nancy och 

Frida flyttar in till stan framstår hyreslägenheten inte som något riktigt hem. Avskedet från stugan är

för Nancy tätt förknippat med avskedet från barndomen, med dess trygga stabilitet. Hon tycker att 

lägenheten i stan är ful; "det var unket och fult med murriga tapeter och trasiga korkmattor". 

(Johansson, 2001, s. 134) Det nya hemmets placering tillåter inte upprättandet av bostaden som sitt 

eget centrum, på det sättet som utkantsstugan gjorde. I staden är den egna utsattheten ständigt synlig

för andras ögon. Särskilt illa tycker Nancy att det är med dasslängan på gården, detta trots att stuga 

också hade utedass. Men där var det ingen som såg en. Stadens täthet innebär tydligare dagliga 

påminnelser om den egna platsen i samhällets hierarkier.

Bostaden i Uppsala har också bristen att den inte är anpassad för kroppsligt arbete på det vis 

som stugan var. I stan har de inte några egna odlingar eller någon skog med bär i som ligger inpå 

knuten. I stället skallrar spårvagnen förbi utanför fönstret. Lägenheten har gas som de behöver köpa

polletter till, och de använder inte längre vedspisen som hemmets mittpunkt. Anneli Jordahls 

kommentar är träffande: Spiskroken, som Frida i sista sekunden tagit med sig från stugan, som varit

"[e]tt tidigare oumbärligt vardagsredskap hade reducerats till ett minnesföremål."77 Nancy trivs 

aldrig i lägenheten, Frida flyttar sedan vidare för att bo hos Birger. Stuglivet blir snabbt avlägset, de 

åker inte tillbaka, vill inte återse stugan nu när den inte är deras hem. När de lämnade stugan 

städade de sig ut ur den, och de bröt relationen mellan sig och stugan som hem. Det var kanske i 

slutändan hemmets rumsliga praktiker, den dagliga rytmen och de invanda rörelser de gjorde vid 

stugans köksspis som skapade känslan av hemmahörighet.

77 Jordahl, s. 59.
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 I dessa romaner är det ideala hemmet bostaden för en friktionsfri kärnfamilj där var och en utför 

sina genus- och åldersbestämda sysslor. Hemmet är för mannen en plats för vila, men för kvinnan 

främst en plats för husmorssysslornas ständiga aktivitet. För Thorvalls Hilma är det tydligt att själva

det praktiska arbetet är som en plats att vara hemma på. Det är arbetet som ger henne lugn. Ett hem 

ska vara en plats fyllt av praktiska uppgifter, och de plikter som får Hilma "att stå rak och stark 

genom livet". (Thorvall, 1995, s. 62) För Hilma finns hemkänslan i det uppslukande hushållsarbetet 

och den fysiska trötthet som följer därpå.

Hilma skildras i Thorvalls romaner också som änka. Hon har en del bekymmer med att som 

kvinna kunna styra upp saker själv, men så fort de kommit i ordning verkar Hilmas och Signes 

gemensamma bostäder inte villkoras som hem. Romanen I skuggan av oron uttrycker framför allt 

Hilmas glädje över att kunna fatta sina egna beslut och själv välja en bostad. För Hilma, en kvinna i 

medelklassposition och en användbar utbildning, blir övergången till livet som änka enklare än för 

arbetarkvinnan Frida.

Även hos Sandberg är sysslorna viktiga för hemkänslan. En annan viktig aspekt är avskildhet. Att 

känna sig iakttagen i hemmet är förödande för den nervösa Maj. Hyresrummet där Maj bor innan 

äktenskapet är ett exempel på det. Maj aktar sig för hyresvärdinnan, känner sig iakttagen och törs 

inte använda köket på de utsatta tiderna (Sandberg, 2010, s. 22). Hon ligger istället i sängen och 

tänker eller äter insmusslat kaffebröd från konditoriet. Annars ägnar hon sig åt att städa för att 

skingra tankarna. 

När Maj strax innan bröllopet flyttar in i Tomas våning är det mycket tydligt att det som ska 

bli deras gemensamma hem är hans våning, och att den är nära hans mamma. Maj går i och med 

bröllopet in i rollen som maka och husmor, men har svårt att uppleva lägenheten som sitt hem. Hon 

hittar inte i lådorna, och tant hör när hon stänger skåpen. Att Maj känner sig iakttagen, påpassad och

ifrågasatt av tant försvårar acklimatiseringen. Det gör att hon blir ännu mer noggrann med att hålla 

garden uppe och försöka göra rätt utifrån en av andra fastställd mall.

I början av trilogins andra del, något år in i äktenskapet tillbringar Maj och Tomas en tid i 

Stockholm. Tomas genomgår en hypnosbehandling mot sin alkoholism och de bor som gäster hos 

Majs syster Ragna och hennes familj i tvårumslägenheten i Abrahamsberg. Genom vistelsen hos 

Majs syster och kontrasten mellan familjernas vanor blir skillnaderna mellan Majs och Tomas 

bakgrunder tydliga även för Tomas. Då de kommit tillbaka till Örnsköldsvik utspelar sig följande 

samtal vid middagsbordet:
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Var skönt det är att få vara i sitt eget kök, säger Maj, har hon inte fått fin fason på de här raggmunkarna? 
Då gnuggar Tomas med handen över ögonen och låter tjock på rösten.

Vad glad jag blir när du säger så, Maj, för då vet jag att du känner dig hemma här hos oss. Maj 
sväljer ner en klunk mjölk. Oss? Han ler och säger, ja men hos Anita och mig förstår du väl. (Sandberg, 
2012, s. 36) 

Min tolkning av citatet är att Maj undrar om Tomas menar att det är bra att hon känner sig hemma 

hos här hos den Berglundska släkten i Örnsköldsvik, eller om hon känner sig hemma hos make och 

dottern Anita i lägenheten. Omfattningen av den anpassning Maj har gjort är för en stund synlig, 

och genom det syns också ojämlikheten i deras relation. Besöket hos systern har synliggjort för Maj

att hon själv har förändrats genom äktenskapet, och på så vis fört Maj och Tomas närmare varandra.

Tomas uttalande om att Maj ska känna sig hemma "hos oss" gör samtidigt Maj till någon 

främmande igen, för är det inte Majs hem – där hon lagar maten och städar rummen? Tillhör 

hemmet fortfarande snarare släkten Berglund? Vad behöver Maj göra för att passa in och räknas 

med?

Den nybyggda lägenheten som de flyttar till efter några år är på flera sätt mera ett modernt 

hem för familjen. Det är nytt och modernt till utformningen men också genom att familjens 

autonomi gentemot släkten blir starkare då de inte längre bor i samma byggnad som Tomas mor. 

Pink definierade "privacy" – avskildhet – som ett tillstånd som innebär en avsaknad av 

sinnesintryck utifrån. Maj har själv inte störts av tants ljud, men hon har känt oron över att själv 

störa tant och på så sätt dra på sig mer av svärmoderns ogillande. 

Att ha ett riktigt hem är i dessa romaner kopplat till att äga eller ha makt över det. Olika former av 

självständighet som står på spel i en hyrd bostad, att äga en bostad på arrenderad mark, eller att 

alltid vara rädd för att störa svärmor i våningen under med sina och barnens ljud. Men, och detta är 

viktigt för undersökningen: att ha ett riktigt hem har också med att göra att kunna engagera sig 

fysiskt i hemmet. Få saker ger Maj, Hilma, Frida och även Nancy en sådan hemkänsla som att ta ut 

sig genom hushållsarbete, styra upp en riktig storstädning eller elda i en vedspis så att det dånar. 

Genom detta visas den starka kopplingen mellan hemmet som plats och hushållets sysslor –  

upplevelsen av hemmet är beroende av igenkännbara rumsliga praktiker.
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 3 Slutdiskussion
Jag har studerat skildringar av hem och hemmets rumsliga praktiker i Kerstin Thorvalls Berättelsen 

om Signe, Elsie Johanssons Berättelsen om Nancy och Kristina Sandbergs Romanen om Maj. 

Romanerna skildrar hemmiljöer i arbetarklass och borgerlig medelklass under perioden 1920 till 

1970, alltså perioden för det svenska folkhemmet och välfärdsstatens uppbyggnad. 

Hemmen sköts i romanerna av husmödrar, som också ordnar med mat och kläder åt sina 

familjer. De vardagliga sysslorna är integrerade i texten. I Thorvalls och Sandbergs romaner 

kontrasteras Hilmas och Majs uppväxt i nitiskt skötta arbetarhem mot de medelklasshem de själva 

förestår sedan de gifts in i borgerligheten. Johanssons trilogi skildrar arbetarhem, först stugan i 

utkanten av en uppländsk by, och i sista romanen en lägenhet i Uppsala. Romansviterna är 

berättelser om kvinnors klassresa – hos Sandberg och Thorvall är det mödrarnas klassresa som 

skildras, hos Johansson den uppväxande dotterns. Husmödrarna skildras nära, och läsaren får hos 

både Thorvall och Sandberg tillgång till husmoderns tankar och känslor. Trots det är relationen 

mellan husmödrarna och berättarna komplicerad i dessa texter. Romanerna har en tydlig distans i tid

mellan det skildrade och skildringsögonblicket och berättarna positionerar sig som några andra än 

de husmoderliga kvinnorna. Berättarna markerar också, genom ifrågasättande eller reflekterande 

kommentarer, att tidsavståndet innebär förändrade föreställningar om hur hemmets praktiker ska 

skötas. Sandbergs romaner skiljer sig från Johanssons och Thorvalls genom att vara husmoderns 

egen berättelse, vilket titeln Romanen om Maj anger. Genom att Sandbergs ambition med 

romanprojektet är att synliggöra husmoderns liv får hemmets rumsliga praktiker en mer central 

symbolisk roll. Hos Johansson skildras hemmets rumsliga praktiker för att visa upp familjens 

hemvärld och hur den är ordnad. Hos Thorvall används sysslorna till stor del för att karakterisera 

Hilma.

Det går en parallell mellan de romaner jag undersökt och Yvonne Hirdmans forsknings-

projekt Att lägga livet till rätta, som citerats i uppsatsen för historisk kontext. Hirdman frågar sig: 

"Hur väljer man ett forskningsområde? Man väljer det utifrån tidsandans frågor – dessa tydliga eller

otydliga fokuseringar på vissa fenomen i det mänskliga livets komplicerade mångfald. Plötsligt blir 

något som tidigare var trivialt, oerhört spännande och intressant."78 Hirdmans studie publicerades 

1989 och den första av romanerna publicerades några år senare, men  liksom Hirdman undersöker 

författarna genom romanerna "föreställningarna om lyckan, hur livet ska levas, hur man ska 

älska".79 Jag menar att romanerna framstår som försök att utforska tidigare generationers diskurser 

78 Hirdman, s. 7.
79 Ibid.
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och erfarenheter och att de, liksom Hirdmans forskning, undersöker föreställningarna om det ideala 

livet i det moderna välfärdssamhället Sverige. Det är föreställningar som i texterna framställs med 

både förståelse och distans och på sätt belyser den tid som texterna skildrar, men också kastar visst 

ljus över den tid då romanerna skrivs.

De romaner jag studerat visar upp en tydlig genusbaserad arbetsdelning, där kvinnan står för det 

praktiska kring vardagen i hemmet, medan mannen ansvarar för ekonomin och den långsiktiga 

planeringen. Hemmets rumsliga praktiker – hushållssysslorna – samlar en rad olika konnotationer. 

Sysslorna förväntas bygga på en kombination av omsorgsvilja och pliktmedvetenhet och utformas 

genom både ärvda och nyinlärda kunskaper. Under de delar av 1900-talet som romanerna skildrar 

hade samhället stort intresse av att hjälpa husmödrarna utföra sina uppgifter på rätt sätt. 

Husmödrarna skulle utbildas – såväl för husmödrarnas egen, som för familjernas och samhällets 

skull. I romanerna rymmer husmorsskapets sysslor såväl pliktdrivet mekaniskt utfört arbete, som 

stolthet över förvärvade färdigheter, arbetsglädje och sinnlig inlevelse. Genom sättet att skildra 

vardagliga sysslor och händelser ifrågasätter romanerna uppdelningen mellan det stora och det lilla 

livet och det stora och det lilla narrativet.

I texterna fungerar de rumsliga praktikerna som inramning till samtal och skeenden, eller 

som avbrott och undanflykter. De mikronarrativ som sysslorna utgör i texten används som ett sätt 

att knyta tillbaka till berättelsens nu, både tidsligt och rumsligt. Men de kan också fungera som 

undanflykter och avbrott i handlingen, och i narrativet. Husmodern kan hålla upp den praktiska 

omsorgen som en yrkesroll som låter henne slippa undan känslomässiga fordringar eller obehagliga 

samtal. De hushållsarbetande kvinnorna kan också inför sig själva använda sysslorna som en 

tillflykt. En vanlig strategi som gestaltas är att husmödrarna agerar normalt för att uppnå normalitet.

Vardagens plikter fungerar som en trygghet för husmödrarna i tider av sorg eller turbulens, de 

slipper genom dem undan från de svåra känslorna. Romanerna rymmer också glädje och stolthet 

både i själva arbetet och i slutprodukten – det rena och pyntade hemmet, den borttagna fläcken eller 

sättet att återanvända något som blivit över.

Hemmen hålls i romanerna oklanderligt rena – genom städning som både är mödosam och lustfylld.

Städningen ges hos Thorvall och Sandberg ångest- och orosdämpande funktioner. Det är kopplat till

föreställningar om renlighet som respektabilitet och smuts som skam. Renhet och städning kopplas 

också i romanerna ihop med kontroll, normalitet, värdighet, duglighet och ordning. Sandbergs Maj 

och Thorvalls Hilma har lärt sig att det är av yttersta vikt att hålla rent omkring sig, och de tar med 

sig detta ideal till medelklassen, där de ägnar sig åt ett evigt fixande och fejande. Johanssons Frida 
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är också noga med att hålla lorten ifrån sig – för fattig är en sak, men lortig är en annan. 

Genom gestaltningen av kvinnornas städning ekar hygienismens tankemodeller. 

Hygienismen togs upp av läkare och svensk borgerlighet kring sekelskiftet och betonade vikten av 

sunda vanor och kroppsvård.80 I sina studier har Yvonne Hirdman fokuserat på rationalismen som 

dominerande tankemodell under perioden, och jag har till stor del följt hennes utgångspunkt. 

Rationalismen gränsar dock till hygienismen, som förespråkade att hygien skulle iakttas gällande 

både kropp och hem. Noggrann och regelbunden rengöring av hemmet ansågs nödvändig för att 

bostaden skulle vara en trygg plats – försummades den riskerade luften att bli fylld av damm och 

bakterier som skulle göra hemmets invånare sjuka.81 Städningen sågs alltså här som livsnödvändig –

om husmor inte städade tillräckligt skulle familjen bli sjuk. Eftersom städningen är en "elastisk" 

syssla vars tidsåtgång påverkas av den tillgång på tid husmödrarna har så la de husmödrar som hade

möjlighet mer och mer tid på städning.82 I romanerna är städningens funktion dubbel – den är en 

syssla med tydligt resultat som husmödrarna tycker om att genomföra – men eftersom kraven på 

renhet är så höga så är det också ett sisyfosarbete. Redan vid fikapausen efter genomförd städning 

så börjar bostaden bli smutsig igen. 

De husmödrar som jag har studerat är inte revoltörer, de gör sitt bästa för att göra rätt och passa in i 

sin roll. Husmorsrollens innehåll är klassberoende och därför blir klassresan blir för Maj och Hilma 

dagligen kännbar i de borgerliga hushåll de förestår. Johanssons Frida är stolt över hur hon sköter 

saker i hemmet i stugan, men Thorvalls Hilma och Sandbergs Maj drivs av rastlöshet och är rädda 

för otillräckligheten. Den fysiska omsorgen om familjen skildras som lättare än den känslomässiga 

omsorgen för dessa husmödrar. Hilma och Maj vill ha ett familjeliv där var och en visar sin 

tillgivenhet genom att finna sig i den roll som den blivit tilldelad. Husmödrarna ska vara 

husmoderliga, makarna ska vara ordentliga – arbeta och komma hem till middagen, och barnen ska 

vara skötsamma och lugna. För Hilma, som fostrats till hårt arbete, är det i sysslorna som själva 

hemkänslan ligger – får hon inte syssla med hushållsarbete så känner hon sig inte hemma. De 

rumsliga praktikerna är det som ger henne hemmets lugn och trygghet.

Jeanette Batz Cooperman beskriver hushållsarbete som en konst sysselsatt med gränser och 

trösklar. I det undersökta materialet blir det tydligt hur mycket husmoderns uppgift går ut på att 

hålla uppe fasaden – genom att hålla koll på sin man, och genom att klä och uppfostra sina barn. 

Hon ska också hålla uppe familjens fasad genom att se till att bostaden är i ett tillräckligt gott skick 

80 Elisa Steenberg, "Hålla ordning och hålla rent" i Den okända vardagen: om arbetet i hemmen, red. Brita Åkerman,
(Stockholm 1983), s. 277.

81 Ibid., s. 279.
82 Ibid., s. 284.
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för att matcha – eller förbättra – familjens anseende. Detta är stora uppgifter och resulterar i att 

husmödrarna håller fasaden uppe även gentemot familjemedlemmarna. Maj och Hilma blir på så vis

alltför professionella i sin husmorsroll.

Hur hem och rumsliga praktiker skildras är ett mycket spännande fält för litteraturvetenskapliga 

studier. Det finns utrymme för en mängd olika ingångar och en närliggande studie skulle kunna 

undersöka Moa Martinsons gestaltningar av hem och hemarbete i relation till de texter som 

studerats i denna uppsats. Ett annat sätt att undersöka de texter som utgjort material för denna 

uppsats skulle kunna vara att se närmare på relationen mellan hushållsarbete, kropp och sexualitet. 

Vidare skulle en större tematisk studie av hur hem skildrats i svenska författares texter skulle också 

vara intressant.

Henri Lefebvres poäng är att handlingar inte kan tas ur sin rumsliga kontext, och att fysiska 

rum inte heller står fria från sociala aspekter – begreppet rumsliga praktiker visar på just den 

kopplingen. I min undersökningen har fokus i vissa avsnitt varit på karaktärernas agerande och 

kopplingar till samhälleliga diskurser, snarare än på beskrivningar av de rummen och praktikernas 

kopplingar till rummen. Har uppsatsen ändå handlat om rum? Jag menar att den gjort det, och jag 

anser att Lefebvres rumsliga triad är en givande ingång till att lyfta fram praktikerna i text. Samma 

teori och metod applicerat på ett annat material skulle också fungera som verktyg för att lyfta fram 

det fysiska hemmet och dess symboliska laddning som plats, om det i texterna fanns en tydligare 

tematisering kring detta. 

I de texter jag studerat framstår hem i stor utsträckning som en icke-problematiserad 

benämning på bostaden, medan hushållsarbetet tydligare utgör ett symbolladdat spänningsfält. Men 

husmödrarna i romanerna bekräftar själva tanken på att rummet måste förstås i relation till dess 

sysslor. Detta genom det starka sambandet husmödrarnas sätter mellan hushållssysslor och 

hemkänsla – hemmets rumsliga praktiker är för dem en starkare bärare av känslan än hemmet i sig. 
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