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1 Inledning 
 

Vilhelm Moberg var en trygg, storväxt man med en väl utvecklad empatisk förmåga. En 

man som var övertygad om det mesta, men som ändå tvivlade på allting. Moberg förblir 

en av Sveriges mest intressanta författare, enligt mig också en av de bästa. Han var en 

engagerad och påläst författare som knappast lämnade någon oberörd. Han har värnat 

om de utsatta, förföljda och maktlösa i samhället. Även om vi har lätt för att tjusas av 

framgång här i livet är det inte alltid den bäste som fascinerar oss, men i mitt fall är det 

så. För mig är Moberg på en nivå som i min värld tillhör författartoppen alla kategorier. 

I vissa fall kunde han bli våldsamt arg, och kanske är Moberg en av Sveriges genom 

tiderna argaste författare, allt som oftast handlade det om orättvisor begångna mot den 

lilla människan. Hans hat mot aristokratin, och de styrande, den sårbara känsligheten 

fick honom att många gånger slå tillbaka mot de kritiker som inte hyllade hans verk. 

Hans tveeggade förhållande till religionen samt de starka känslorna för bondelivet är 

också drag som utmärker Moberg. Just de starka känslorna för bondelivet var en del av 

hans väsen. Moberg har också hyllats som vår störste kvinnoskildrare, Moberg beskrivs 

ibland som en av dem som “kände större förståelse för kvinnor än för män” och som 

därför kunde ”skildra dem bäst […].”1 Han ägde förmågan att med värme och sympati 

berätta om dem. Dock finns det forskare som är inne på andra spår och menar på att han 

inte lyckades fullt ut med att bland annat skildra kvinnas sinnlighet och att han "rör sig 

kring dessa kvinnor och deras kön stundom som en oerfaren och kärlekskrank yngling, 

stundom som en lätt gubbsnuskig bonderomantiker.”2 Mobergs Sömnlös ingår i Knut 

Toring-trilogin och i verket skildras flertalet kvinnor på många olika sätt, därför tycker 

jag att boken är ypperlig när det gäller att undersöka om kvinnorna hos Moberg är 

fullständiga individer eller inte. Sömnlös är också en bok som har hamnat lite i 

skymundan av Utvandrarna men som jag tycker ska lyftas fram, speciellt när det gäller 

synen på kvinnan, här lyfts många levande kvinnoporträtt fram, därför passar den enligt 

mig utmärkt i denna studie. Det går att läsa Vilhelm Moberg både medhårs och mothårs. 

Men hur skildras kvinnorna egentligen i Sömnlös? Är hans kvinnor komplexa, 

fullständiga individer eller framstår de som stereotyper?  

 

                                                
1 Ingrid Nettervik, ”Han förundrade sig över kraften i henne”: Parnass, nr 1 1996, s. 16. 
2 Lena Peterson, Vilhelm Moberg och kvinnorna, Emmaboda, 1996, s. 23 f. 
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1.1 Syfte 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur kvinnor gestaltas i Vilhelm 

Mobergs Sömnlös. Moberg är, som jag skrev i inledningen, mångt och mycket känd för 

att i sina verk beskriva kvinnan med värme och sympati, dock är inte alla riktigt eniga 

om det utan menar att även om hans intention är det så lyckas han inte fullt ut med det. 

Att verket skrevs under en tid då många män började se kvinnans ökade ställning ”som 

ett hot mot privilegier som mannen av hävd sett som sina”3 gör det ännu mer intressant. 

Som en reaktion på detta hot började många män hävda sitt köns överlägsenhet. De 

övergripande frågorna som uppsatsen syftar till att svara på är: Hur skildras kvinnan i 

verket? Beskrivs hon som en komplex och fullständig individ eller inte? 

 

2 Teori 
 

Feministisk litteraturteori ställer, som väntat, frågan om kön och frågan ställs utifrån ett 

kvinnoperspektiv, vilket betyder att man ser allt från det kvinnliga perspektivet. Jag 

kommer gå in på hur kvinnor skildras, framställs och behandlas i Sömnlös. I En 

Introduktion till den moderna litteraturteorin skriver Irene Iversen att utgångspunkten 

är att ”könsskillnaden är en fundamental, meningsbärande skillnad i samhället, kulturen 

och språket”, en skillnad som ”innebär en maktrelation som har gjort kvinnan till den 

underordnande eller ”andra” inom kulturen.”4 Hur ser det ut i Sömnlös? Ser den 

implicite författaren5 kvinnan som den underordnade, den andra i samhället? Jag 

kommer bygga vidare på detta genom att utgå från Simone de Beauvoirs teori om att 

kvinnans alteritet inte bara innebär socialt och kulturellt förtryck utan också ”skapar en 

begränsning i kvinnans eget tänkande”6. De Beauvoirs teori är intressant och givande att 

ha som utgångspunkt i den här uppsatsen då hennes teori såsom hon beskriver den 

stämmer in bra på den tiden som Moberg verkade. Så sent som 1950-talet kallades de 

kvinnor som lönearbetade för ”förvärvsarbetande husmödrar”, eftersom de 

dubbelarbetade; hemmet var ju deras normala arbetsplats.7 De Beauvoir menar att 

begränsningen i kvinnans eget tänkande är svår att bryta eftersom kvinnorna, till 
                                                
3 Margaretha Fahlgren, Kvinnans ekvation – Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författarskap, 
Stockholm, 1994, s. 14 ff. 
4 Irene Iversen (m.fl.), ”Feministisk litteraturteori”: En introduktion till den moderna litteraturteorin, 
Stockholm, 1997, s. 55. 
5 Jag definierar den implicte författaren på sidan 5 i ”3. Metod”. 
6 Iversen, s. 55. 
7 Ibid., s. 212. 
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skillnad från exempelvis de svarta, som också varit/är förtryckta, aldrig har samlats i en 

specifik grupp, utan ”lever skilda från varandra, utspridda bland männen och är genom 

bostad, arbete, ekonomiska intressen och sociala villkor fastare bundna till vissa män – 

en far eller en make – än till andra kvinnor”.8 De Beauvoir poängterar också att det är 

lätt för kvinnan att fastna i alteritetens tankemönster eftersom hennes liv på något vis 

redan är utstakat framför henne och hon slipper ”den metafysiska risken, som ligger i 

frihet där hon utan hjälp måste finna sitt eget mål” och därmed undviker hon också ”den 

ångest och spänning som följer med den tillvaro man medvetet valt. I vissa fall finner 

också kvinnan ”behag i rollen som den Andra”.9 Det går såklart att ifrågasätta, men 

faktum är att kvinnan så sent som i mitten av 1900-talet ibland sågs som en 

andrahandsvarelse, en modifikation av mannen. Det är anmärkningsvärt att det dröjde 

ända till 1979, drygt 50 år efter att Moberg gav ut Sömnlös innan Sverige lagstiftade om 

jämställdhet och därmed förbjöd diskriminering. Tio år senare, 1989, fick kvinnor 

tillträde till militära tjänster och därmed var alla yrken öppna för kvinnor – 125 år efter 

beslutet om kvinnans rätt att idka näring.10 

 

Judith Butler är en av de mest radikala och kontroversiella rösterna i den samtida 

debatten om kön och genus. Hon är förmodligen den mest inflytelserika feministiska 

filosofen sedan just Simone de Beauvoir. Framförallt är Butler känd för att ifrågasätta 

den feministiska teorins centrala begrepp, kvinnobegreppet och distinktionen 

kön/genus. Det är framförallt tvåkönstänkandet som hon riktar skarp kritik mot. 

Skillnaden mellan dessa två feministiska giganter är att där de Beauvoir menar att ”man 

föds inte till kvinna, man blir det”11 hävdar Butler att vi snarare än att bli kvinnor eller 

män för den delen, hela tiden lär oss hur vi ska föra våra kroppar och bete oss enligt de 

heteronormativa könsnormerna. Könet är inte bara något man är, som de Beauvoir säger 

utan enligt Butler något som man producerar. I sin text ”Kön/genus/begär som subjekt” 

tar Butler upp de Beauvoirs ”den andra” vara eller icke vara. Hon tar också avstånd från 

att kvinnan överlag ska kallas ”för den andra”12. Butler menar att de Beauvoir skiljer på 

biologiskt kön och socialt kön. Där de Beauvoir säger att man skiljer kvinnan från 

mannen genom att hon har en kvinnokropp hävdar Butler att kön/genus inte är att vara 

utan att göra: ”ingen är kvinna eller man per någon automatik utan görs till kvinna eller 
                                                
8 Simone de Beauvoir, Det andra könet, (1949) rev. uppl. (Stockholm, 1999), s. 15. 
9 de Beauvoir, s. 17. 
10 Bonniers lexikon 11, Stockholm, Gleerup bokförlag, 1996, s. 75. 
11 de Beauvoir, s. 325. 
12 Judith Butler, Könet brinner, Natur och kultur (Stockholm, 2005), s. 48ff.  
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man”13. Heteronormen gör att män förväntas bete sig maskulint och kvinnor feminint, 

och skall således förstås som ett aktivt normerande, grundat på binär könsuppfattning. 

Allt det som faller utanför stämplas som avvikande, och är inget Butler står för. Hon 

använder sig överhuvudtaget sällan av begreppen man och kvinna14 I Könet Brinner, där 

många av Butlers främsta texter är samlade, finns ett bra exempel hämtat i den engelska 

filmen Billy Elliot. ”Balett din jävla bög, vrålar brodern till Billy”15. Varför är Billys 

dansdrömmar så provocerande? För att de är avvikande och att det i hans fall handlar 

om att inte bete sig maskulint trots att han är man? De väcker osäkerhet i omgivningen 

och krockar med den heterosexuella maskuliniteten vars grundbult är avståndstagandet 

från såväl femininitet som homosexualitet, tydligen blir det här viktigt att skilja kvinnor 

och män från varandra. Billys vilja att få dansa krockar med kopplingen mellan en 

pojkkropp och en förväntad heterosexuell (heteronormativ) maskulin självförståelse. 

Judith Butler använder sig överhuvudtaget inte av begreppen man och kvinna16. Hon 

”betraktar kategorin kvinna alldeles för allmänt formulerad och generaliserande. En 

sådan begreppsanvändning bortser från skillnader mellan kvinnor”17. Andra skillnader 

än kön är mycket viktigare, exempelvis klass och etnicitet.  

 

Jag kommer framförallt att skilja på två saker när det gäller verkens kvinnosyn. En 

avsikt är att visa att när det gäller hur samhället generellt är ordnat, tangerar den 

implicite författaren18 syn den feministiska teorin, såsom Iversen beskriver den. 

Samhället i verket är ett samhälle där kvinnan generellt måste underordna sig mannen 

och där hennes liv många gånger begränsas. Jag ämnar också visa att den implicite 

författaren bryter mot detta. Han ställer sig inte bakom det faktum att mannen i alla 

lägen ska vara norm. Jag kommer att lyfta fram en del representativa kvinnoskildringar i 

verket där jag hoppas kunna visa detta.  

 

3 Metod 
 

Min metod blir närläsning av Mobergs verk, där jag utifrån ett feministiskt perspektiv 

lyfter fram verkets kvinnosyn. Det är verkets norm som jag undersöker och inte 

                                                
13 Butler, s. 9. 
14 Ibid., s. 10. 
15 Ibid., s. 11. 
16 Ibid., s. 10. 
17 Ibid., s. 11.  
18 Jag definierar den implicte författaren på sidan 5 i ”3. Metod”. 
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författaren själv, det hindrar mig dock inte från att med jämna mellanrum ändå referera 

till Moberg eftersom verkets norm implicerar författaren. Wayne C. Booth skriver i 

”The rhetoric of fiction: ”As he writes, he creates not simply an ideal, impersonal ´man 

in general´ but an implied version of ´himself´ that is different from the implied authors 

we meet in other men´s work.”19 

Även en författare som försöker vara objektiv, märks i texten: ”In short, the author´s 

judgement is always present, always evident to anyone who knows how to look for it.”20  

Booth utvecklar sitt resonemang och skriver: ”The ímplied author´ chooses, 

consciously, what we read; we infer him as an ideal, literary, created version of the real 

man; he is the sum of his own choices.”21 

Booth skriver att vi inte har något bra uttryck för verkets norm, ”the second self”,22 men 

väljer själv att använda begreppet ”the implied author”,23 fritt översatt den implicite 

författaren. Jag kommer, vilket framgår av ovanstående diskussion, att följa Booths 

exempel. 

 

Att behandla böcker som skrevs för nästan 100 år sedan försätter alltid forskaren i en 

prekär situation. Hur gärna vi än vill, är det nästan omöjligt att utifrån deras 

förståelsehorisont tolka åsikterna. Michail Bachtin talade om ”de bebodda orden”, vilket 

innebär att i dem göms andra ord. Den litterära texten ingår inte i ett slutet system utan 

orden ”kan vara laddade med idéer, filosofier, världsåskådningar, ideologier”.24 Eva 

Haettner Aurelius skriver om detta i Litteraturvetenskap – en inledning och om att 

härleda dessa textspår, som ”existerar bl.a. i kraft av textens förankring i sin tid, i sitt 

samhälle (…)”, vilket kan vara en svår uppgift. Men, ”man kan se idéer i texter även om 

de inte föreligger tydliga på textens yta, även om de inte föreligger som identiska med 

de filosofiska texter de antas stamma från.” Läsningen måste inte alltid baseras på 

författarens intentioner.25 

 

4 Tidigare forskning 
 

                                                
19 Wayne C.Booth, The Rhetorics of Fiction, London, (1961), andra uppl. 1991, s. 70 f. 
20 Ibid., s. 20. 
21 Ibid., s. 74 f. 
22 Ibid., s.73. 
23 Ibid., s. 74. 
24 Eva Haettner Aurelius (m.fl.), ”Litteratur och idéer”: Litteraturvetenskap – en inledning, Lund, 1998, s. 
34. 
25 Ibid., s. 46 ff. 
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Lena Peterssons Vilhelm Moberg och kvinnorna – tankar och citat om dikt och 

verklighet är en skrift där Peterson fördjupar sig i Mobergs kvinnoskildringar i de 

romaner som är förlagda till historisk tid i södra Småland. Peterson fördjupar sig i att 

Moberg sitter på stor kunskap om kvinnorna och deras sfär och att han ofta beskriver 

deras längtan på ett fint sätt. Däremot misslyckas han i sina försök att skildra kvinnans 

sinnlighet, ”rör sig kring dessa kvinnor och deras kön stundom som en oerfaren och 

kärlekskrank yngling, stundom som en lätt gubbsnuskig bonderomantiker.” Han lyckas 

heller inte alltid bryta med den rådande sexualmoralen och ger därmed utrymme för 

”bondesamhällets dubbelmoral och nedärvda kvinnoförakt […]” Lena Peterson medger 

dock att Moberg gett den svenska litteraturen flera bestående kvinnogestalter.26 

 

Sigvard Mårtenssons biografi Vilhelm Moberg ägnar ett stycke av sin bok åt Knut 

Toring-trilogin. Han menar att romanerna om Toring är en berättelse om ett äktenskap i 

upplösning, där de båda makarnas olika intressen och bakgrunder omöjliggör en 

fortsättning. Mårtensson är dock sparsam med Mobergs kvinnoskildringar och 

konstaterar att trilogin inte lanserar något svar på problemen som uppstår, ”snarare är 

det så, att problemets olöslighet utgör själva oron i dessa romaner, bidrar till att vidga 

temat.”27  

 

Johan Svedjedal går i artikeln ”Lidande och Lyckan” i BLM in på Toring-trilogin och 

konstaterar att det i böckerna bara är män som får lov att vara hela intellektuella 

människor och skriver att trilogin utmynnar ”i en småbondedröm” som innebär ett 

förenande av markens arbete och intellektuell verksamhet.28 Svedjedal berör också 

Mobergs primitivism29, som enligt Svedjedal tog sig uttryck dels i form av kritik av 

industrisamhället och dels i ”primitiva kvinnoskildringar”.30  

 

Ingrid Nettervik är dock inne på ett annat spår. Hon menar i sin artikel ”Han förundrade 

sig över kraften i henne” ur Parnass, att Mobergs kvinnoskildringar absolut innefattade 

hela kvinnor. Enligt henne behärskade han konsten att teckna levande kvinnoporträtt till 

                                                
26 Peterson, s. 23 f. 
27 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg, Stockholm, 1956, s. 113. 
28 Johan Svedjedal, ”Lidandet och lyckan”: BLM, nr 5 1995, s. 9. 
29 Revolterade mot civilisationen (Louise Vinge, Litteraturvetenskapens fackuttryck, Lund, 1971, s. 97) 
och ville komma i kontakt med de ursprungliga drifterna. Snarare befäste än bröt upp det invanda 
könsrollsmönstret. (Anders Palm, ”Tradition i förvandling 1”: Den Svenska Litteraturen, Stockholm, 
1997, s. 38) 
30 Svedjedal., s. 7. 
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fulländning och hon menar att Mobergs författarskap myllrar av levande kvinnoporträtt. 

Hans förmåga och vilja att skildra dem som hela indikerar på något positivt. Framför 

allt och kanske det viktigaste av allt, skriver Nettervik, ägde han förmågan att med 

värme och sympati berätta om dem. I den frågan håller jag med Nettervik, hos Moberg 

finns det hela tiden en vilja att skilja dem som hela och hans förmåga att berätta om dem 

med värme sympati finns där.  

 

4.1 Resumé - Sömnlös 
 

Vilhlem Mobergs Sömnlös ingår i Knut Toring-trilogin, som består av Sänkt sedebetyg 

(1935), Sömnlös (1937) och Giv oss jorden! (1939), och handlar om Knut Toring. Det är 

hans livssituation, medvetande och minnen som står i centrum för berättelsen. Han är 

redaktör för Fristunden, en populär veckotidning och i Sänkt sedebetyg, har Knut efter 

åtta år som redaktör börjat tröttna på sitt arbete. Knut vantrivs på sitt jobb och förbannar 

varje timme som han måste stanna kvar. Han ogillar det själlösa livet han lever i staden, 

det ”är sannerligen icke det drömda livet, icke det egna livet, som föresvävade 

ynglingen i den ensliga vindskammaren i Lidalycke.”31 Han läser novell efter novell och 

alla är tomma på innehåll. Visserligen är hans framtid tryggad, men arbetet ger ingen 

behållning, stadslivets ”mekaniserade tillvaro pressar ner honom, till och med hemlivet 

förgråas och förfulas i denna livsform.”32 Han börjar att med minnets hjälp resa i sin 

barndom och ungdom och någonstans inom sig känner nu Knut att han längtar tillbaka 

till jorden och Småland.33 Och där tar Sömnlös vid. Knuts konflikt har intensifierats och 

om nätterna ligger han sömnlös och tänker på sitt meningslösa arbete och sin framtid. 

Till slut säger han upp sig från sitt jobb, lämnar sin familj och återvänder till Lidalycke. 

Knut arrenderar så småningom ett vanskött torp och börjar arbeta med sina händer. Han 

arbetar hårt och vinner så småningom respekt hos grannarna. Sömnlösheten finns dock 

kvar och om natten funderar han på framtiden, som är oviss, och längtar efter sina barn. 

När ett år i byn är till ända bestämmer sig Knut och Aina för att de ska fullfölja 

skilsmässan och i samma veva kommer Knuts dotter, Kajsa, på besök. Aina har bestämt 

att Kajsa ska stanna där sommaren ut, nästan tre månader, och sedan får hon själv 

bestämma om hon vill bo hos mor eller far. När Knut och Kajsa går vägen fram som 

leder till torpet, gör Knut det med hopp i hjärtat. Kanske ska Kajsa bli kvar. 

                                                
31 Vilhelm Moberg, Sömnlös, Höganäs, 1972, s. 15. 
32 Moberg, s. 16.  
33 Berömda svenska böcker, Magnus von Platen, red., Stockholm, 1972, s. 153. 
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I Giv oss jorden! har det gått två år, Kajsa blev kvar och Knut har kommit sin hembygd 

närmare. Hans grubblerier plågar honom fortfarande, men numera sysslar han med 

något som känns meningsfullt, nämligen författaryrket. Samtidigt fördjupar han sig i 

landsbygdens problem och slåss för att ungdomen ska stanna vid jorden. Någonstans 

inom honom finns också drömmen om en värld där andens alla möjligheter är fria. 

 

5 Kvinnoskildringar i Sömnlös 
 

Samhällssynen som växer fram i Mobergs verk tangerar i stor utsträckning det 

feministiska perspektivets, såsom det framträder enligt Irene Iversen34. Det är inte så att 

frågan om kön konkret och uttalat sätts i centrum men det är ändå den som hela tiden 

ligger och vibrerar under ytan. I verket beskrivs ett samhälle där skillnaderna mellan 

könen klart och tydligt framstår som meningsbärande. De för med sig något orättvist, 

och där ligger orsaken till att kvinnan är den underordnade, den andra. Som ett 

motsatsförhållande till detta samhälle lyfts den jordnära bondekvinnan fram, som sedan 

hedenhös levt i ett samhälle vilket enligt Knut, bokens huvudkaraktär, gav ”kvinnorna 

en högre ställning än de intog i det övriga riket. Sedan uråldrig tid har syster här ärvt 

lika med broder och hustru haft lika del med mannen i boet.” Denna jämställdhet, som 

enligt Knut var tusen år före sin tid, skänkte henne självtillit, ”hon rådde och bestämde 

på gårdarna lika med mannen, hatt och huva, man och kvinna, ägde samma rätt.” 

Bondekvinnorna är starka, okuvliga och fyllda med självförtröstan.35. Även om 

bondesamhället inte står fritt från omdömeslös kvinnosyn är det i en jämförelse med det 

övriga samhället en förebild för hur det skulle kunna vara på fler platser. Sömnlös visar 

att jämlikheten som existerar på gårdarna gör gott för kvinnans självkänsla och 

samtidigt som denna bevisligen möjliga positiva situation existerar, kritiseras samhället 

i stort. Kan man leva på ett ställe på ett visst sätt, borde det även vara möjligt på andra 

platser. Dock är bondesamhället i den bemärkelsen ett undantag. I stadens liv, till 

exempel, är det oftast mannen som i högre grad äger fördelarna. Mannen är norm och 

det finns ett socialt tryck på kvinnan. Hon förväntas vara på ett visst sätt och kontrollen 

är hård. Utsattheten visar sig när Aina, Knuts hustru, står inför sin skilsmässa. Hon inser 

att skilsmässan kommer förändra hennes liv ganska drastiskt. Hon ångrar nu att hon 

                                                
34 Iversen, s. 55. 
35 Moberg, s. 328. 
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slutade och lämnade sin kontorsplats när hon gifte sig med Knut. Hade hon haft den 

kvar ”hade hon stått mera fri och självständig mot mannen. Om de skulle skiljas, så ville 

hon inte vara beroende av honom för uppehället. Aldrig ville hon bli en underhållen, 

frånskild hustru – det innebar för henne en förnedring, som nästan liknade 

prostitution.”36 Detta resonemang tangerar de idéer Simone de Beauvoir tar upp i Det 

andra könet: ”Mänskligheten är maskulin och mannen definierar kvinnan inte sådan hon 

är i och för sig utan i hennes förhållande till honom själv. Hon betraktas inte som en 

självständig varelse utan är bara vad mannen bestämmer att hon skall vara.”37 Därmed 

blir det svårt för henne, för Aina, att stå ”fri och självständig mot mannen”38, hon har 

bara social status i äktenskapet och utanför, ja, då är hon endast en frånskild hustru. 

Denna aspekt av skilsmässan drabbar inte mannen i samma utsträckning. I verket 

uppmärksammas dock orättvisorna. 

 

5.1 Jenny, Betty och fru Jakobsson 
Tre andra kvinnor i verket, Jenny, Betty och fru Jakobsson, skildras som modiga och 

självständiga kvinnor. Ingen av dem vill anpassa sig efter samhällets normer och alla tre 

bryter på något vis mot det förväntade, vilket i deras fall blir att omgivningen fördömer 

dem. Dock tilltalar dessa kvinnors trotsighet och självständighet Knut. Som fru 

Jakobsson, ”den säkra, självförsörjande kvinnan, som hävdar sitt oberoende av mannen 

(…)”.39  Om dagarna jobbar hon på bank och på kvällarna roar hon sig gärna med dans. 

Men de ”andra närvarande fruarna, som inte var frånskilda, fann henne vulgär.”40 Knut 

möter henne vid ett sådant danstillfälle och en tid senare äter de middag ihop. Senare 

åker de vidare till hennes lägenhet och han trivs med att vara i en lägenhet som inretts 

och som bebos av en kvinna. För ”över alltsammans i rummet svävade denna doft av 

kvinna, denna tunga doft av sädesfält och modersbröst i förening, denna jordens doft för 

sinnena och denna evighetsdoft ur upprinnelsens sköte.”41 Fru Jakobsson döljer inte att 

hon vill ha honom, om så bara för en natt, och han uppskattar hennes uppriktighet och 

att hon inte besatt ”hycklad tveksamhet, intet konstlat motstånd, inga beslut från och till 

(…)”.42 Äktheten som fru Jakobsson utstrålar gör att han finner ro i sin själ eftersom 

hans liv i övrigt känns falskt. Mötet med fru Jakobsson blir ett steg på vägen till insikt. 

                                                
36 Ibid., s. 90 
37 de Beauvoir, s. 12. 
38 Moberg, s. 90. 
39 Ibid., s. 116. 
40 Ibid., s. 60. 
41 Ibid., s. 117. 
42 Ibid., s. 119. 
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Hon får honom att känna sig levande igen och när hon konstaterar att ”älska är det 

ljuvligaste som finns”, vilket först får Knut att småle åt det aningen patetiska i uttrycket, 

tycker han om det hon sagt för ”när de kom ur en darrande och blossande ung 

kvinnomun, så blev de levande igen. Hon gjorde dem levande.”43. Även Jenny får Knut 

att känna sig levande. Knut träffar och inleder en sexuell relation med Jenny och han 

njuter av att vara i hennes närvaro, tills han får reda på att hon träffar fler män än bara 

honom. När han sedan konfronterar Jenny, ljuger hon för honom men det förändrar inte 

Knuts syn på henne. I början känner han visserligen avsky för att sedan acceptera 

situationen och inte fördöma henne till skillnad från många andra. Istället påminner 

lögnen honom om att han flytt undan och ljugit och framförallt ljugit för sig själv. Det 

är inte att Jenny har varit otrogen som gör ont, utan det är lögnen som gör ont. Jenny får 

honom att sluta jaga sin ungdom då mannaåldern ”har andra ärenden att uträtta, icke det 

förflutnas ärenden, utan framtidens.”44 Porträttet av Jenny stämmer väl in på det Sigvard 

Mårtensson skriver i Vilhelm Moberg: ”För Knut Toring – och Vilhelm Moberg – 

tecknar sig livet vackrast och helast i flickgestalt, och när Knut orienterar sig i det nya 

Lidalycke, är det hos en kvinna han vill finna bekräftelse på att han hör hemma i byn.”45  

 

Även bondesamället får sin beskärda del av inskränkt kvinnosyn. Det tydligaste 

exemplet på hur könsskillnaderna skapar ett socialt förtryck av kvinnan är Betty. Betty 

har i hela sitt liv bott i byn och driver tillsammans med sin alkoholiserade far en gård. 

Hon klär sig som en man, hon gör sysslor lika gott som en man och hon väcker 

uppmärksamhet i byn. Hon bryter mot det heteronormativa, hon klär sig som en man, 

och hon gör sysslor som en man, trots att hon är kvinna och förväntas vara feminin. 

Butlers tes om om en ingen är kvinna elller man per någon automatik utan görs till 

kvinna eller man stämmer in bra på Betty. Betty väcker dock inte enbart beundran. Den 

gamle Toring berättar att hon fått sin far att installera badrum på gården, vilket kanske 

hör hemma i staden, men inte i byn. Här finns pölar i skogarna att bada i och ”på vintern 

är ju vattnet i alla fall för kallt”. Den gamle Toring kan heller inte förstå varför hon ska 

klä sig i manskläder, något som är ”nästan horiskt”.46 När Betty sedan kör hö på en 

söndag, till råga på allt i åskväder, skakar många förfärat på huvudena. Olyckligtvis slår 

blixten ner och dödar hennes häst och en vän till Knut, August, hävdar att det beror på 

                                                
43 Ibid., s. 120. 
44 Ibid., s. 302. 
45 Mårtensson, s. 120. 
46 Ibid., s. 177. 
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att Betty gått i manskläder. ”Dä ä gäckeri mä Guds avbild och beläte. Inte underligt att 

blixten slår ner te sist. Dä här har jag väntat på länge.”47 Männen i byn blir också 

tveksamma mot hur de ska bete sig gentemot Betty. Hon är verkligen annorlunda mot 

hur kvinnor förväntas vara. Hon kunde prata med männen om nästan allting, vilket 

gjorde dem lite generade. Och om hon nu var ”så fri av sig i alla kroppsdelar, som hon 

var i munnen, så kunde man sannerligen tro det allra naturligaste om henne.”48 Och 

eftersom hon drev gäckeri med Guds beläte och skapelse var hon säkert ofruktsam. 

Lena Pettersson går i skriften Vilhelm Moberg och kvinnorna in på att dessa ihärdiga 

kvinnor, som inte är främmande för några sysslor, i arbetet blir ”männens likar”. Men 

männen, skriver Peterson, ”visar viss förundran och tvekan här inför, ibland till och med 

en viss bävan.”49 Den bävan kan man dock inte applicera på den implicite författaren, 

som istället visar hur Knuts intresse väcks till liv när han följer Bettys ihärdiga kamp. 

Även om många agerar konstigt mot Betty för att hon beter sig som en man, bryr hon 

sig inte ett dugg om det. Hon står på sig, och ser inget konstigt i det, inte heller reagerar 

Knut på det utan han beundrar verkligen henne just för hennes trotsighet. Precis som fru 

Jakobsson och Jenny bryter Betty mot de invanda konventionerna och orsakar i och med 

det både irritation och nyfikenhet hos omgivningen.  

 

Det är absolut en fråga om kön, irritationen och nyfikenheten blir allt större på grund av 

att det handlar om tre kvinnor som alla vill gå sin egen väg. Konventionerna säger att de 

ska följa normerna och bete sig på ett visst sätt. Ett sätt där de passar in i samhället. De 

ska underordnas. Men Betty måste få sköta gården. Fru Jakobsson vill inte leva i ett 

äktenskap och Jenny klarar inte att vara trogen. I och med att de bryter mot 

konventionerna blir ensamheten deras straff. Men de väljer hellre den än ett umgänge 

med människor som inte ger dem någonting. I viss mån kan man säga att Jenny inte 

passar in på denna beskrivning eftersom hon träffar flera män, men hennes rykte som 

lättillgänglig gör att kvinnorna men också många av männen tar avstånd från henne. Det 

hon däremot får är en tom, fysisk kontakt som till och med gör henne ännu mer ensam. 

Författaren skildrar dessa kvinnors ensamhet som en nödvändighet, de måste få göra 

detta frihetens val, även om det, såsom de Beauvoir beskriver det, betyder rädsla och 

                                                
47 Moberg, s 185. 
48 Ibid., s. 186.  
49 Peterson, s. 18. 
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ångest, för att vara trogna mot sig själva.50 Det är just kvinnorna i boken som får detta 

individuella och mångfacetterade drag.  

 

Johan Svedjedal påstår dock i en artikel i BLM att Knut visserligen intellektuellt sett 

tilltalas av Betty, men att hon är ”för självständig” för att han även ska dras till henne 

erotiskt. Enligt Svedjedal visar detta att en ”hel intellektuell människa, levande kropp 

och läsande ögon, kan i dessa böcker, Toring-trilogin, bara vara en man.” De vuxna 

kvinnorna är ”skapade antingen för läsning eller för sexualliv”.51 Jag kan dock inte hålla 

med Svedjedal på den punkten. Eftersom Sömnlös i stora drag utspelas i byn, är det 

faktiskt inte förvånade att så få kvinnor skildras som bokmalar. Knut har ju själv 

beskrivit hur svårt han hade att få tag i böcker i sin ungdom och Svedjedal skriver också 

att när Knut återvänder ”tycks det mesta vara oförändrat”52 när det gäller den biten. Det 

är alltså inte bara kvinnorna som sällan läser, när Knut träffar sina gamla vänner, 

konstaterar Svedjedal, tycks de mest ”läsa sexualupplysningsböcker och stencilerade 

astrologiska horoskop”.53 Svedjedal skriver faktiskt själv att Betty ”är den enda 

bokläsare läsaren får träffa i Lidalycke”.54 Att påstå att Bettys självständighet på något 

sätt skulle hindra Knut från att känna erotisk attraktion rimmar illa med vad som i boken 

framgår att Knut faktiskt tilltalas av, något som blir tydligt när jag lite senare i detta 

kapitel visar hur till exempel Knuts hustru Aina skildras i verket. Knut känner inte lust 

till alla kvinnliga karaktärer han stöter på i verket och i Bettys fall finns där aldrig något 

mer än en själslig gemenskap. Knuts syn på Betty förändras alltså inte till det sämre när 

han får vetskap om hennes bokintresse och självständighet. För Betty är mer än bara en 

bokmal. Hon är mer komlex än så. Tvärtemot vad Svedjedal menar behöver man inte 

bara vara en bokmal eller älskare, utan man kan faktiskt vara båda delarna. Det ena 

behöver inte utesluta det andra. För det står, som Ingrid Nettervik skriver ”klart att 

Mobergs kvinnoideal omfattar inte bara kvinnlighet utan också redbarhet, klartänkthet 

och självständighet.”55 Lena Peterson menar dock att den implicite författarens syn på 

Betty är en kontrast och en motvikt till den perfekta kvinnan. Att männen i byn skräms 

av att hon bär manskläder och ”fruktar henne”, betyder enligt Peterson att Moberg inte 

                                                
50 de Beauvoir, s. 33.  
51 Svedjedal, s. 8. 
52 Ibid., s. 8. 
53 Ibid., s. 8. 
54 Ibid., s. 9. 
55 Nettervik, s. 17. 
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tilltalas av henne.56 Istället är det lite tvärtom. Betty framstår som en människa som har 

väldigt mycket gemensamt med Knut, ett slags själsligt släktskap. Båda två har tvingats 

fatta var sitt svårt beslut, Knut om skilsmässa och Betty om omyndigförklaring av sin 

alkoholiserade far. Både Knut och Betty längtar efter ett oberoende och en chans att 

leva det liv de själva vill leva. Knut tycker om de känslor som Betty ingjuter i honom 

och han säger till henne att han ”är glad att dä finns en sån människa som ni i byn.”57 

För Knut talar Betty om att hon och några andra ungdomar i byn samlar till ett bibliotek. 

Hon visar sig vara en inkarnation av honom själv som ung och precis som att han en 

gång kämpade för att hålla anden levande i byn, är det ”återigen en ung människa, som 

kämpar andens kamp här i den avlägsna byn. Det är ingen yngling, som har lampan 

tänd, utan det är en ung flicka, men det gör ingen skillnad, ty det är samma ljus som 

strömmar ut.”58 Knut ser alltså Betty som en yngre version av sig själv, vilket 

överskrider dikotomin man – kvinna. Knut ser alltså inte henne som ”bara” kvinna, utan 

hon påminner honom väldigt mycket om han själv. Han bryr sig inte om det 

heteronormativa, utan låter Betty bete sig precis som hon vill, utan att han ifrågasätter 

det. Här kan man se likheter med Butlers teori. Man bryter mot det heteronormativa. 

Betty får Knut att inse att han måste stanna vid jorden, att han måste bli kvar i byn. Hon 

får honom att återfinna ljuset och när han lyssnar till den unga människan känner han 

livet pulsera igen. Och eftersom han en gång lämnade byn och därmed gick i bräschen 

för en utflyttning, måste han denna gång ta sitt ansvar, enligt Betty ”(…) stanna och 

gottgöra”.59 Betty är, som Sigvard Mårtensson skriver, klok och duktig och Knut ser 

henne som en uppenbarelse.60 Att de andra männen i byn fruktar henne visar att de är 

trångsynta och genom dem blottläggs det fördomsfulla i samhället. Just det 

fördomsfulla som betraktar kvinnan utifrån hennes kön och därmed begränsar hennes 

tillvaro.  

 

5.2 Kajsa 
Ett bevis, förutom de nämnda skildringarna av fru Jakobsson, Jenny och Betty, på att 

kvinnosynen som går att tillskriva normen i Sömnlös står i kontrast mot den syn som 

säger att kvinnan ska vara den andra och den underordnade, är Knuts åsikter om sin 

dotter. Knut har två barn, sonen Rune och dottern Kajsa. I verket framgår det att Kajsa 

                                                
56 Peterson, s. 25. 
57 Moberg, s. 326. 
58 Ibid., s. 332.  
59 Ibid., s. 345 
60 Mårtensson, s. 122. 
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är den som står sin pappa närmast. Rune är ett tämligen endimensionellt barn ”som 

endast har den synliga världen i sitt huvud”.61 Han är lättfostrad och brusar sällan upp 

och om ”han snubblar på någonting oförklarligt, så försöker han bara komma upp igen, 

och så springer han sorglöst vidare.” Med Kajsa är det lite annorlunda. Hon ”stannar för 

att granska det som hon snubblar över, hon tar upp det och vänder på det och upphör 

inte att fundera över det.”62 Hon undrar, till skillnad från Rune, ”om hon har upptäckt 

allt, om det finns något, som har gått henne förbi, om man döljer någonting för 

henne.”63 Knut ser sig själv i flickan och han känner en samhörighet med henne som 

han inte känner med någon annan i livet. Kajsa är ”en varelse som är en del av honom 

själv. Han skiljer inte mellan denna barnasjäl och sig själv. Och i denna själ skall han 

fortleva.”64 När hon inte är hos honom i byn, drömmer han om henne och längtar efter 

henne. Han fryser, trots att han eldar så mycket som det går i spisen, men något fattas. 

Han känner sig stympad, och utan sin dotter kan han inte bli hel igen, kan han inte bli 

varm. När Knut bott i byn ett prövoår är det inte hans hustru Aina eller hans son Rune 

som kommer till honom. Det är Kajsa och för Knut är det självklart: ”Båda barnen var 

hans blod och själ, men i dottern mötte honom det egnaste, det som blivit hans lott och 

öde.”65 När Kajsa kommer till Lidalycke konstaterar Knut att livet ”rinner fram som en 

ovisshetens ström, men kanske skall hans flicka bli kvar här (…)”.66 De går vägen fram 

som leder till torpet, en ”man och ett barn, en fader och hans fortsättning”.67 Och även 

om just den familjekonstellationen, far och dotter, till en början väcker uppmärksamhet 

även i byn, är det där, i bondesamhället, som det finns plats för de två. Inte i staden.  

 

5.3 Hilda 
Det är emellertid inte bara dottern som visar på hur verkets norm bryter mot samhällets 

gängse kvinnosyn. Även bilden av Hilda Toring, Knuts mor, gör det. Hon står som en 

ljus kontrast till fadern. När Knut vänder tillbaka till sin barndomsby är Hilda till en 

början ganska egen och tillbakadragen. I hemmet är det fadern som bestämmer, dock är 

det modern som visar omtanke i form av viktiga handlingar. Hon bäddar hans säng, hon 

städar hans rum och det är hon som märker att Knut inte sover om nätterna och ger 

                                                
61 Moberg, s. 44. 
62 Ibid., s. 46.  
63 Ibid., s. 44.  
64 Ibid., s. 72. 
65 Ibid., s. 78. 
66 Ibid., s. 354. 
67 Ibid., s. 355. 
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honom uppkokt mjölk om kvällarna, ”för man fick lugn sömn av det”.68 När Knut 

berättar att han ska skiljas blir modern förkrossad medan fadern reagerar på ett mer 

egoistiskt sätt. Även fast fadern skäller ut Hilda för att hon är på Knuts sida, står Hilda 

på egna ben och säger verkligen vad hon tycker och tänker trots faderns ilska. Hon 

trotsar fadern och skyddar Knut samt att hon kommer med råd för framtiden. Hon står 

för det vackra och det äkta men även för självständighet när hon trotsar sin man och 

skyddar sin son. Knut ser på föräldrarnas äktenskap och inser att skilsmässor är 

nödvändiga. Därför skäms han aldrig över sin skilsmässa från Aina, trots att fadern 

skäller ut honom. Det är bättre än att inte vara trogen mot sitt inre. Gemensamt för ovan 

nämnda äktenskap är emellertid att de har ingåtts utifrån felaktiga premisser. 

Föräldrarna gifte sig inte av kärlek, utav av praktiska skäl och därför går det inte att 

jämföra med Knuts eget äktenskap. Det skiljer sig så till vida att det byggdes på 

kärlekens grund och intar därmed en särställning i boken. Fadern ser dock sin sons 

skilsmässa som om Knut begått en skamlig gärning och han ”hade läst i tidningar om 

gift folk, som skildes från varandra, men det hade varit som romaner och följetonger för 

honom.”69 Fadern får Knut att känna sig som ett litet barn igen, men ”när hans far blev 

hård, så grep hans mor in och mildrade. Hans far tömde den fulla vredesskålen över 

hans huvud, hans mor tog honom i försvar.”70 Hilda mådde dåligt av den anledningen 

att fadern bara såg till sig själv och sin egen skam och inte såg till Knuts känslor.  

 

5.4 Aina 
Ett sista porträtt är Knuts hustru Aina. Går man in detaljerat på Knut och Ainas 

äktenskap kan man sammanfatta det med att de i mångt och mycket var lyckliga ihop. 

De har en het passion och i det stora hela når de en bra social status. Trots dessa starka 

band och deras starka känslor för varandra når Knut till slut ett stadium i livet där 

livsglöden försvinner. Han kan inte skylla på sin hustru. Han finner henne fortfarande 

attraktiv, men livet, och äktenskapet, består nu mest av kompromisser och Knuts 

monumentala vantrivsel är en reaktion på detta. Att umgås med människor som man 

egentligen vantrivs med, men som numera är ingifta i släkten, tar på tålamodet. ”Jag är 

din svåger, som du bjuder för släktskapens skull. Och jag offrar på släktskapens altare 

några timmar av mitt hastigt bortrinnande liv”.71 Knut bryts ner av att låtsas tycka om 

                                                
68 Ibid., s. 165. 
69 Ibid., s. 167 
70 Ibid., s. 169 
71 Ibid., s. 21. 
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att vara hemma hos sin svåger, han tycker inte heller om när svågern oanmäld dyker upp 

på hans jobb och utgår från att det är acceptabelt bara för att de är släkt. I början kan 

Knut inte förstå orsaken till sin oro, varför han ligger sömnlös om nätterna. Sakta men 

säkert går det sedan upp för honom vad anledningen är. Livet i staden, den moderna 

livsföringen, är ett spel som ska skapar artificiell spänning istället för ”livets egen 

sunda, starka spänning, som vi har förlorat”.72 Aina och äktenskapet blir i Knuts fall en 

symbol för staden och det moderna livet. Knut själv är det traditionella bondesamhället 

personifierat. Aina är ”den främsta representanten för stadens kvinnor”, skriver Ingrid 

Nettervik. ”Hon är stadsbarnet som på sommarbesök i Lidalycke beundrade byns 

människor för vad de uthärdade och kände medlidande med dem för vad de fick vara 

utan. Bondfolkets liv var gåtfullt för henne (…).”73 Aina och Knut kan därför inte hålla 

ihop, de är varandras motpoler och måste förr eller senare gå skilda vägar. Aina beskrivs 

i mångt och mycket som en attraktiv kvinna. ”Aina var ännu helt ung, hon var kvinnan i 

full blom, vacker och ståtlig med sin resliga, välvuxna gestalt, sin mjuka slankhet, sin 

höga, flickaktiga barm, sin klara, fina hy, sina stora bruna ögon, som kunde glänsa av 

djup ömhet. Och hon hade en fyllig, kvinnligt ljus stämma, som förr ofta nog slog ut i 

skratt som klingande och lät för örat som en smekning. Hon var en stolt, svårerövrad 

kvinna, men hon var mäktig varm ömhet.”74 Aina var också den människan som under 

en tid fick Knut att känna tillfredställelse med sin tillvaro, och trots att Knut sedermera 

blir missnöjd med äktenskapet hittar han inget fel på sin hustru. Han respekterar hennes 

stolta väsen och hennes godhet. Ingrid Nettervik skriver att hon är en av stadens kvinnor 

och att Knut visserligen högaktar henne, ”hon är en god och öm kvinna, en 

ansvarskännande mor och en god hustru, men eftersom staden blivit honom så 

främmande och hon hör staden och dess värderingar till kan han inte längre älska 

henne.”75 Samma sak påpekar Sigvard Mårtensson: ”I Knuts hjärta är det vattentäta 

skott mellan land och stad, och den skarpa gränsen gäller även beträffande hustrun.” 76 

Han funderar på deras gemensamma förflutna, som innehöll så mycket glädje och han 

undrade om man och kvinna kunde ”begära varandra hetare än vad de hade gjort?”77 

Aina har, liksom de flesta av kvinnorna i Sömnlös, en skarp blick och även om Knut 

inte säger någonting, märker hon att han inte mår bra. Knut vägrar först erkänna 

                                                
72 Ibid., s. 20. 
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75 Nettervik, s. 19. 
76 Mårtensson, s. 117. 
77 Moberg, s. 84. 
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anledningen till sin sinnesstämning, han intalar sig att det är jobbet som gör honom 

nedstämd, men Aina får honom att erkänna att om han inte hade haft henne och barnen 

hade han lämnat staden och återvänt till Lidalycke. Erkännandet är sedan det första 

steget i processen som leder fram till Knuts uppbrott från staden, jobbet och familjen. 

Efter att de börjar ha separata sovrum ligger Knut vaken om nätterna och fysiskt längtar 

efter henne. Han vågar dock inte till att gå in till henne bara för att hans kropp värker 

efter henne, det skulle förnedra dem båda två. Det är också Aina som gör uppoffringen i 

ett försök att göra allt bra igen. Det är hon som har modet och stoltheten att göra det, 

inte Knut, något han är väl medveten om. Han känner sig inte ”värd detta offer, han har 

ingenting gjort, som kan närma dem till varandra igen. Men den kvinna, som kan göra 

detta offer, är för en man värd att erövra och hålla kvar.”78 Det finaste offer som Aina 

ger åt Knut är emellertid Kajsa. Trots att Knut själv inte tar upp frågan eller på något vis 

påstår att han, i rättvisans namn, bör får ansvara för i alla fall ett av de två barnen, låter 

Aina Kajsa åka till Lidalycke för att tillbringa sommaren där och efter den själv 

bestämma hos vem hon vill vara.  

 

Verket igenom är det kvinnorna som skildras mest sympatiskt och det framgår tydligt 

att det inte går att applicera teorierna om kvinnan som den underordnade på den 

implicite författarens kvinnosyn. Knut känner störst samhörighet med kvinnorna. Det är 

kvinnorna, fru Jakobsson, Jenny, Betty, och Aina som alla hjälper Knut att nå insikt om 

hans situation i livet och alla påverkar honom i de beslut han tar. Betty och Kajsa 

beskrivs båda som Knuts själsfränder. Mannen har inte fått någon liknande funktion 

utan får snarare symbolisera omgivningens och samhällets inskränkthet mot 

individualism och självständighet. 

 

Enligt Lena Peterson lyfter den implicite författaren fram att kvinnan ”bör hålla på sig 

medan mannens behov av en kvinna för sin egen tillfredsställelses skull aldrig 

ifrågasätts.”79 Sexualdriften beskrivs som en stark drift, en drift som det är helt naturligt 

att tillfredsställa. Det moraliseras aldrig över detta, men att det i Sömnlös hävdas att 

kvinnans sexualitet står under mannens är inte sant. Tvärtom lyfts kvinnans sexualitet 

fram och beskrivs som precis lika viktig som mannens. Precis som att Knut efter en tid i 

ensamhet känner att han blir överfallen av behovet av en kvinna och konstaterar ”att han 

                                                
78 Moberg, s. 96. 
79 Peterson, s. 24. 
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inte var skapad för celibat”80, inser fru Jakobsson att hon inte klarar av att leva 

avhållsamt. Knut erkänner hennes drift och beskriver hennes liv som ”ett rent helvete”, 

eftersom konventionerna säger att hon ska hålla på sig, eftersom hon inte är gift.81 Han 

menar att samhället hycklar när till exempel ogifta kvinnor måste negligera sin drift, 

hon ”fick inte öppet erkänna naturens evighetsvilja inom sig, hon fick inte uppenbara att 

hon krävde och ville ge – om hon inte ville bli stämplad som en skamlös sköka.82 Likaså 

beskrivs det i verket att ingen människa, varken man eller kvinna, har rätt att utnyttja 

någon annan för sin egen skull. Att göra något sådant, att bara ge efter för sina 

önskningar, är ”människor ovärdigt”.83 Jenny, Aina och Fru Jakobsson är tre kvinnor i 

boken som vill ha sex, och ser också till att uppfylla det, utan att på något sätt fördömas. 

I Sömnlös är det deras, och kvinnas rättighet, vilket säger något positivt om 

kvinnosynen.  

 

Johan Svedjedal går in på Mobergs primitivism och tar fram ett uttryck som Moa 

Martinsson använder när hon kritiserar de manliga trettitalisterna, bland vilka Moberg 

ingick, nämligen körtelfunktionalism. Den ger utslag i ”primitiva kvinnoskildringar” 

och Svedjedal kritiserar Mobergs verk A.P Rosell, bankdirektör. Jag kan i viss mån 

hålla med Svedjedal när han säger att Mobergs primitivistiska tankegångar tränger 

igenom i Sömnlös i den bemärkelsen att boken är en reaktion mot det moderna 

samhället. För Knut kritiserar det moderna samhället och konstaterar att ”vi sluppit ifrån 

våra naturliga mödor, men vi har blivit tvungna att skaffa oss konstgjorda istället” och 

Knut frågar Aina varför de ”inte kan avstå från en del bekvämligheter och låta vår egen 

kropp göra arbetet när den ändå inte kan undvara rörelsen?”84 Men när Svedjedal går ett 

steg längre i jakten på primitivistiska förtecken och menar att kvinnorna i A.P Rosell, 

bankdirektör oftare är kroppsligt beskrivna och antyder att detta är en svaghet hos 

Moberg blir jag lite kluven. Jag är villig att påstå att sådana tendenser finns även i 

Sömnlös, men förstår inte det direkt det negativa i det. Det är inte konstigt att en kvinnas 

fysiska företräden beskrivs, men inte en mans. Som heterosexuell man har Knut en helt 

annan relation till kvinnan än till mannen, han ser på henne med andra ögon och 

detsamma gäller hur kvinnor i allmänhet ser på mannen. Att vara jämlik kan inte 

innebära att du måste lägga den fysiska attraktionen åt sidan eller åtminstone inte 

                                                
80 Moberg, s. 220. 
81 Ibid., s. 120. 
82 Ibid., s. 121. 
83 Ibid., s. 85. 
84 Moberg, s. 49.  
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beskriva den. En kvinnas yttre blir bara ett problem om det stannar vid det och om man 

inte ser att kvinnan även har ett själsliv. I Sömnlös begås inte det misstaget, Knut ser det 

kroppsliga bara som en liten del av så mycket hos kvinnan. Men han förnekar aldrig att 

han attraheras av dem. Svedjedal kanske menar att Sömnlös saknar en karaktär som ser 

saker och ting ur ett kvinnligt perspektiv, men om så är fallet tycker jag att han är 

orättvis mot Moberg. Sömnlös handlar specifikt om Knut Toring och det är endast hans 

perspektiv läsaren får ta del av. Det är ett berättargrepp en författare måste få utnyttja 

utan att för den skull riskera att bli angripen.  

 

Att kvinnans alteritet, det vill säga samhällets uppfattning, när verket skrevs, att kvinnan 

är den andra och den underordnade, även har skapat begränsningar i kvinnans tänkande, 

den teori Simone de Beauvoirs lanserade, är något som man stöter på i Sömnlös. När 

Aina ställs inför skilsmässan har hon två val. Att antingen välja skilsmässa och 

ekonomisk instabilitet eller fortsatt giftermål, men på köpet ett olyckligt liv. De 

Beauvoir går in på att icke självständiga kvinnor oftast under den här tiden - samhället 

ser annorlunda ut idag - valde det sistnämnda. Då får de svårt att bryta sig ur 

strukturerna som härskar och synen på kvinnan som den andra blir kvar. Alteriteten 

hindrar kvinnans ”transcendens”,85 vilket får följden att samhället inte förändras. 

Strukturerna består. Simone de Beauvoir skriver att kvinnan måste ”vägra vara den 

Andra, vägra vara mannens medbrottsling” och detta ”skulle innebära att kvinnorna 

avstår från alla de fördelar som ett förbund med den högre kasten kan medföra dem.”86 

Även om friheten kan skapa ångest och rädsla måste kvinnan våga vara fri. Aina är en 

kvinna som vågar vara fri och vägrar vara den andra. Denna personlighet faller Knut i 

smaken och han är positiv till självständiga kvinnor. Fru Jakobsson, Betty, Jenny och 

Aina faller alla under nämnda epitet, men samtidigt får man känslan att de ändå ses som 

undantag. Lysande, men ändå undantag. För i samhället i övrigt låter sig kvinnorna 

besegras av rådande maktstrukturer, de låter alteriteten innebära socialt och kulturellt 

förtryck och vågar inte ta striden som det innebär att bryta sig loss. Istället reagerar de 

mot och fördömer de kvinnor som gör det de inte vågar. Som till exempel när frånskilda 

fru Jakobsson vill roa sig en aning och därför dansar vissa kvällar. Men de ”andra 

närvarande fruarna, som inte var frånskilda, fann henne vulgär.”87 Just i den meningen 

                                                
85 Jag har lånat uttrycket från Irene Iversen, som i ”Feministisk litteraturteori” benämner transcendens 
som en ”överskridande handling”. 
86 de Beauvoir, s. 16 f. 
87 Moberg, s. 60. 
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blottläggs det faktum att kvinnan ofta motarbetar sig själv. Hon är fånge i samhällets 

strukturer, som bekräftar de förväntningarna som hon får från samhället. Varken Aina 

eller fru Jakobsson har en man som definierar dem och detta skrämmer alltså inte bara 

männen, utan också kvinnorna. Det är, som de Beauvoir skriver, så att ”en vit kvinna är 

solidarisk med de vita männen och inte med de svarta kvinnorna” och det faktum att 

kvinnorna är utspridda i samhället och inte har något ”förflutet, ingen egen historia, 

ingen egen religion”, hindrar dem från att känna en ”världsomfattande solidaritet”.88 Nu 

ser dock världen annorlunda, men faktum är att det en gång i tiden var så här.  Dock ska 

man inte glömma bort att poängtera att det nämns flera förmildrande omständigheter 

och den implicite författaren inser att kvinnan i de flesta fall inte kan rå för följderna av 

alteriteten. När en kvinna framstår som inte så speciellt sympatisk är det 

omständigheterna som fört henne dit. Ett exempel är Sigrid, Knuts bror Göstas hustru. 

När Knut lånar pengar, mot en revers, av sina föräldrar för att kunna köpa julklappar åt 

sina barn, reagerar både Gösta och Sigrid. När de konfronterar Knut är det hela tiden 

Sigrid som driver på. Gösta framstår som en marionettdocka i sin hustrus händer och 

varje gång han ska säga något, eller har slut på orden, söker han sin frus ögon. Knut ser 

dock ingen anledning till att bli ond på Sigrid då hon bara är en ”småsinnad och 

missunnsam människa, som trodde att han ville lura pengar från sina föräldrar, emedan 

det hade legat nära till hands för henne själv att handla så i hans ställe.”89 Dock 

försvaras hon senare i boken när Hilda Toring förklarar hur det ligger till. Sigrid visar 

sig således vara en självständig kvinna som vågar stå på sig, och i grund och botten vill 

hon inget ont även om Knut till en början får för sig det. Knut var nämligen det enda 

barnet i familjen som själv hade fått arvingar. Sigrid och Gösta kunde inte få barn 

eftersom Sigrid drabbades av missfall i början av deras förhållande. Det innebar att 

Knuts barn var de enda små i släkten, vilket betydde att de också en gång skulle få ärva 

gården som Gösta och Sigrid nu ägde. Därför, menade Hilda, var de avundsjuka på 

Knut och för Sigrids del hade hon börjat bli ”bitter och grälaktig och missunnas”.90 

Något som väckts till liv efter missfallet, sade Hilda. Omständigheterna ledde alltså 

fram till Sigrids missunnsamhet. Likadant är det med dem som låter alteriteten begränsa 

dem. Det är helt enkelt inte lätt för kvinnorna att stå fria och bryta sig loss när samhället 

är inrättat som det är: ett samhälle där kvinnans sexualitet måste förnekas och där hon 

har svårt att försörja sig själv. 

                                                
88 de Beauvoir, s. 15. 
89 Moberg, s. 307. 
90 Ibid., s. 337. 
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6 Sammanfattning 
 

Sömnlös är onekligen ingen enkel bok för en läsare som vill tyda verkets norm. Vad är 

det egentligen som sägs? Hur skildras kvinnorna egentligen i Sömnlös? Är verkets 

kvinnor komplexa, fullständiga individer eller framstår de som stereotyper? Det är svårt 

att hitta definitiva svar på dessa frågor även om jag kan hålla med om att Moberg är en 

fin kvinnoskildrare som på många sätt beskriver kvinnan som en fullständig individ. En 

viktig tes, som också bekräftar att den implicite författarens kvinnosyn bryter mot det 

rådande samhällets, är det faktum att han aldrig skyller fel och brister på kvinnligheten i 

sig. Om någon kvinna inte ses som en fullständig individ är det alltid koncentrerat till 

just den individen, och allt som oftast förklaras det i verket att det är i omständigheterna 

felet ligger. Samhället är inrättat på så vis att kvinnan ofta får anpassa sig. 

Könsskillnaderna har skapat en syn där mannen är norm och kvinnan utsätts på så sätt 

för ett socialt och kulturellt tryck. Detta tryck cementerar orättvisorna, de Beauvoir 

menar till exempel att när ”en grupp individer hålls nere i underlägsen ställning, blir det 

ett faktum att han är underlägsen”.91 Jag är villig att påstå att Sömnlös står för en syn 

som bryter mot detta. I verket går man in på att ömsesidiga känslor är en förutsättning 

för ett lyckligt förhållande och ett av felen med förhållanden som kritiseras är att det 

nästan alltid bara är mannen som älskar. I Knuts värld räcker det inte med fysisk åtrå. 

Efter att Knut bestämt sig för att fly staden, känner han fortfarande attraktion till Aina. 

Hans kropp vill ha hennes, men han anser att det vore förnedrande för dem båda två att 

ge efter när inte själen samspelar. Denna åsikt, att den andliga samvaron är en 

betydande faktor i samvaron med kvinnan, säger också något om kvinnosynen. Och det 

är något positivt som sägs. Den fungerar som en garant för att kvinnan inte blir den 

underordnade och den som behöver rätta sig efter mannen. Det själsliga samspelet ser 

nämligen till att varken mannen eller kvinnan blir utnyttjad. Kvinnan gör inte fel för att 

hon är just kvinna, något som framgår av verkets norm, vilket är en sympatisk 

inställning som också har det goda med sig att den förhindrar generaliseringar. 

Kvinnorna ses allt som oftast som självständiga och framställs som komplexa karaktärer 

med flera olika sidor. En annan viktig tes är tanken om att könsskillnaderna lett till att 

kvinnan själv begränsar sig i sitt eget tänkande, en teori som Simone de Beauvoir 
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lanserade i början av 1930-talet. Kvinnan utnyttjar rådande ordning när de ser till 

exempel äktenskapet som en möjlighet att säkra sin ekonomiska framtid och nöjer sig 

med vad samhällets strukturer har att erbjuda. Kvinnorna blir då vad de Beauvoir kallar 

medbrottslingar. I verket finns det både kvinnor som begränsar sig mentalt men också 

kvinnor som strävar efter att utvecklas och som försöker bryta rådande normer. Den 

implicite författaren menar att kvinnan har det svårt under dessa förhållanden, det 

sociala trycket är hårt och förståelsen över att hon inte alltid lyckas att bryta sig loss 

från konventionerna är stor, men den implicite författaren lyckas inte dölja att hans 

sympatier ligger hos de starka kvinnorna, exempelvis Betty, som står för mod, ork och 

förmågan att vara självständig, trots samhällets syn på henne som den andra. Hon vågar 

bryta mot konventionerna precis som flera av kvinnorna i Sömnlös. Butlers teori om att 

”ingen är kvinna eller man per automatik utan görs till kvinna eller man” gör sig också 

påmind i verket. Flera av personerna bryter mot det heteronormativa, speciellt Betty, 

även om många män ser konstigt på Betty för att hon agerar som en man, uppskattar 

Knut henne djupt, vilket är väldigt vackert och han ser inget konstigt i det. Generellt står 

mogenhet och självständighet i verket i centrum.  
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