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Abstract 

The aim of this essay is to investigate to which extent the novel Kvinnor och äppelträd by 

Moa Martinson can be classified as a polyphonic novel. The concept polyphony was 

established in literary theory by the Russian language theorist and literary critic Michail 

Bachtin in 1929, in his book Problems of Dostoevsky’s poetics. In order to understand and 

comprehend the concept of polyphony I have used an interpretation due to the literature 

scholar Robyn McCallum. She notes that the characters in a polyphonic novel function as 

focalizers. All fictional characters create their own basis of social, cultural and ideological 

opinions and values, from which they provide their particular perspective on the story. 

Therefore, when fictional characters and their socio-ideological viewpoints intersect, a rather 

complex structure of interaction, dialogues and intersubjectivity is created between them.  

Kvinnor och äppelträd is according to the most prominent scholar in the field, Ebba Witt-

Brattström, a polyphonic novel. Her presumption is based upon the plurality of voices that is 

expressed in the novel, and the ambiguous interaction between them. However, to the best of 

my knowledge, no profound investigation of the novel’s polyphonic structure has yet been 

undertaken, and therefore this essay is dedicated to this task. For this purpose I have 

performed an analysis of the narratology in the novel, resulting in the overall conclusion that 

Kvinnor och äppelträd is indeed a polyphonic novel. Since the concept of polyphony also 

implies a modernistic feature, one can discuss the fact that Kvinnor och äppelträd has been 

classified as working class literature, and not modernistic literature. The final conclusion of 

the essay is that the complex polyphonic structure of the novel, and its controversial and 

pioneering content, have been underestimated and ignored. Regarding this aspect Moa 

Martinson should have been categorized under the Swedish literary modernism.  

Key words: Michail Bachtin, polyphony, narratology, focalization, dialogue, Moa Martinson, 

working class literature, modernism. 
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1. Inledning 

Kvinnor och äppelträd är Moa Martinsons debutroman från 1933. Boken är ett viktigt verk, 

både i Martinsons litterära produktion och inom svensk litteratur. Trots det har relativt lite 

forskning bedrivits kring både författaren och boken. Ebba Witt-Brattströms avhandling Moa 

Martinson – skrift och drift i trettiotal från 1988 är den enda riktigt djupgående forskning som 

finns.
1
 Den var enligt Witt-Brattström själv ett försök till att uppmärksamma Moa Martinson 

och föra fram henne ur det mörker som hon som kvinnlig författare hamnat i. I avhandlingen 

menar Ebba Witt-Brattström att Kvinnor och äppelträd är en polyfon roman, enligt den ryske 

språkteoretikern Michail Bachtins begreppsteori. Grunden för detta menar Witt-Brattström 

ligger i romanens många olika röster, främst kvinnliga, som tillsammans skapar en 

mångstämmighet. Detta fångade mitt intresse, dels för att jag tyckte att det var intressant med 

alla röster i romanen och dels för att Bachtins teori var okänd för mig. Efter att jag läst 

Dostojevskijs poetik, där Bachtin utvecklar sina tankar kring polyfonibegreppet, fann jag dock 

en problematik kring själva begreppet. Ordet polyfoni, i den bemärkelse som Bachtin 

använder det, innebär nämligen inte bara att boken innehåller ett flertal röster, utan att det 

mellan dessa röster skapas en interaktion och dialog. Det är alltså vad som händer då flera 

röster skapas, snarare än att flera röster skapas, som enligt honom är intressant. Ebba Witt-

Brattström konstaterar kortfattat att flerstämmigheten i romanen medför att dialogiska 

motsättningar skapas inom den. Detta resulterar i att romanen inte återger en ”objektiv” bild 

av verkligheten, utan snarare en splittrad sådan, vilket är ett utmärkande polyfont drag.
2
 I 

avhandlingen presenteras dock inte någon ingående förklaring av Michail Bachtins 

polyfonibegrepp och inte heller någon noggrann utredning av hur polyfoni yttrar sig rent 

narratologiskt i ett skönlitterärt verk. Eftersom Witt-Brattström dominerar forskningen kring 

Moa Martinson, tas det i regel hänsyn till hennes avhandling vid andra undersökningar av 

Martinsons litteratur. I flera uppsatser har jag observerat hur andra studenter betecknar 

Kvinnor och äppelträd som polyfon, med hänvisning till Witt-Brattström. Jag anser dock att 

det i forskningen kring romanen saknas en mer utförlig och djupgående undersökning av dess 

polyfoni, utifrån Bachtins begreppsteori, och därför ämnar jag själv göra en sådan.  

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att göra en grundlig narratologisk undersökning av Kvinnor och 

äppelträd, mot bakgrund av språkteoretikern Michail Bachtins polyfonibegrepp. 

                                                           
1
 Ebba Witt-Brattström, Moa Martinson – skrift och drift i trettiotal, diss. Stockholm: Norstedts, 1988.  

2
 Witt-Brattström, 1988, sid 170. Sidhänvisningar ger fortsättningsvis inom parentes och författarens efternamn 

förkortas till W-B. 
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Undersökningen görs av flera olika skäl. För det första, vill jag undersöka hur väl Bachtins 

polyfonibegrepp kan tillämpas på romanen, det vill säga, om klassificeringen av den som 

polyfon är befogad. För det andra, vill jag på så sätt fylla den lucka jag tyckt mig finna både i 

Ebba Witt-Brattströms avhandling och i den allmänna forskningen kring boken. För det 

tredje, verkar Witt-Brattströms klassificering av romanen som polyfon vara både intressant 

och rimlig och därför skulle en vidare undersökning utifrån Bachtins teori kunna skapa en 

djupare förståelse för romanen. Genom att applicera Bachtins teoribildning på Kvinnor och 

äppelträd ämnar jag utreda ovanstående. 

 Jag vill som sagt dels undersöka hur polyfoni yttrar sig i en romans 

narratologiska struktur och dels pröva om Kvinnor och äppelträd har en sådan uppbyggnad. 

En grundläggande tolkning måste först göras av Bachtins begrepp, så att det kan översättas till 

litteraturteoretiska termer, och sedan appliceras på romanen. För att förstå den komplexa 

uppbyggnad som kännetecknar en polyfon roman, krävs en undersökning i vad som sker då de 

fiktiva personerna genom fokalisering får uttrycka sina egna röster och inte bara står 

underordnade en auktoritär berättarröst. Det fordrar en särskild inblick i hur 

subjektspositioner, dialoger och intersubjektivitet skapas och samverkar i boken. I slutet 

utvidgas diskussionen kring frågan om vad det innebär om Kvinnor och äppelträd är mer 

avancerad och komplex i sin struktur än vad som uppmärksammats inom litteraturhistorien. 

Några frågor som jag ställer mig inför denna undersökning är: Har en polyfon roman vissa 

utmärkande element och finns dessa element i Kvinnor och äppelträd? Hur skapas olika 

subjektspositioner kring de fiktiva personerna i romanen, och hur förhåller sig de fiktiva 

personerna till sina positioner, och till varandra? Har alla dessa röster något gemensamt, det 

vill säga, finns det ett övergripande tema hos dem?  

3. Teori och metod 

3.1 Inledning till teori och metod 

Till grund för min analys av Kvinnor och äppelträd ligger alltså Michail Bachtins definition 

av begreppet polyfoni. För att skapa mig en förståelse för begreppet utgår jag främst ifrån 

boken Dostojevskijs poetik, i vilken Bachtin för första gången introducerade begreppet. 

Eftersom den ursprungliga texten är skriven på ryska så har jag använt mig av Lars Fyhrs och 

Johan Öbergs översättning från 2010.
3
 I detta teoriavsnitt presenteras först en introduktion till 

Bachtin och hans definition av begreppet polyfoni, och sedan en uppföljande del som består 

                                                           
3
 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr & Johan Öberg, 2.rev.uppl., Gråbo: Anthropos, 2010. 

Sidhänvisningar ges fortsättningsvis inom parentes. 
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av en tolkning av detta begrepp. Även om begreppet polyfoni främst använts inom 

litteraturteori, så har tolkningar av det gjorts ur andra infallsvinklar, framförallt en filosofisk.
4
 

Eftersom denna uppsats strävar efter att vara litteraturvetenskaplig, så har jag valt att ta hjälp 

av den tolkning som litteraturvetaren Robyn McCallums presenterar i sin bok Ideologies of 

Identity in Adolescent Fiction.
5
 McCallum utreder utifrån Bachtins begrepp hur den 

narratologiska strukturen är uppbyggd i en polyfon roman och omsätter sedan teori till praktik 

genom att applicera sin tolkning på andra romaner. Den främsta anledningen till valet av just 

McCallums begreppstolkning är att hon uttrycker en problematik kring användningen av 

Bachtins polyfonibegrepp, som liknade den problematik jag själv upplevde:  

The lack of precision in many contemporary usages of the term as simply meaning 

“many-voiced” does […] reduce its analytic force as a concept for describing 

particular kinds of interrelations between voices and subjects in narrative. Polyphony 

does literally mean “many-voiced”, but it acquires more specific meanings as it is used 

by Bakhtin, as it does in musicology, from which it is derived.
6
  

Den oprecisa användning av begreppet som McCallum beskriver är den jag själv tycker mig 

ha stött på i forskningen kring Kvinnor och äppelträd. En parantes i sammanhanget är att när 

begreppet polyfoni introducerades av Bachtin så gjorde han det genom att argumentera för att 

Dostojevskij uppfann den polyfona romanen. Eftersom det är kring denna författares böcker 

och med exempel ur dessa, som Bachtin gör sina poänger, måste varje tolkning av begreppet 

förhålla sig till Dostojevskijs författarskap. Eftersom både den ursprungliga teorin och 

tolkningen av denna är uppbyggd kring vissa centrala begrepp så ges begreppsförklaringar 

löpande i texten. Som hjälp för att förstå och förklara narratologiska begrepp används framför 

allt Mieke Bals narratologiska handbok Narratology.
7
 

 Efter teoriavsnittet följer själva analysen av Kvinnor och äppelträd. Det är en 

narrativanalys som baseras på en närläsning av romanen och sedan utförs med hjälp av de 

narratologiska grepp och nyckeltermer som McCallum har identifierat i sin tolkning av 

polyfonibegreppet. Undersökningen består av fyra delar och dessa är ett försök att i olika steg 

                                                           
4
 Simon Dentith diskuterar i Bakhtinian thought: an introduction Bachtins relation till marxismen (Simon 

Dentith, Bakhtinian thought: an introductory reader, London: Routledge, 1995.). I The Bakhtin Circle härleder 

Craig Brandist den filosofiska bakgrunden till de resonemang Bachtin för i sina texter, framförallt till 

nykantianism och marxism (Craig Brandist, The Bakhtin Circle: philosophy, culture and politics, London: Pluto 

Press, 2002.).  
5
 Robyn McCallum, Ideologies of Identity in Adolescent Fiction, New York: Garland, 1999.  

6
 Ibid., 1999, sid 28.  

7
 Mieke Bal, Narratology: introduction to the theory of narrative, övers. Christine van Boheemen, 3.ed, Toronto: 

University of Toronto Press, 2009, sid 149. 
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diskutera och problematisera huruvida begreppet polyfoni är applicerbart på Kvinnor och 

äppelträd. I den första delen undersöks den narratologiska uppbyggnaden i romanen, med 

fokus på berättare, fokalisering och perspektivskiften. I del två undersöks hur de fokaliserande 

personerna i romanen, utifrån sina subjektspositioner, uttrycker olika socio-ideologiska 

ståndpunkter. Detta utvecklas vidare i analysens tredje del, som utreder vad som sker i mötet 

mellan olika fokalisatörer, det vill säga hur interaktion och dialoger skapas mellan dem. Till 

slut summeras analysen i dess fjärde del, som är en utredning av huruvida alla de röster som 

uttrycks i romanen har ett övergripande tema och hur de i så fall pusslas samman inom detta.  

3.2 Introduktion till Michail Bachtins begrepp polyfoni 

Det är i boken Dostojevskijs poetik som litteraturvetaren, språkteoretikern och filosofen 

Michail Bachtin utvecklar sitt resonemang kring begreppet polyfoni. År 1929 kom den första 

utgåvan av boken och år 1963 kom en andra, utvidgad och reviderad, version. Simon Dentith 

beskriver i boken Bakhtinian thought: an introductory reader att det under de många åren 

däremellan inte var möjligt för Bachtin att få sina böcker utgivna.
8
 År 1929 arresterades han 

efter att ha misstänkts tagit del av konspirationer mot Sovjetunionen, genom sitt umgänge i 

små intellektuella sällskap i Leningrad som diskuterade religion och filosofi. Även om 

Bachtin var mycket produktiv så omöjliggjorde krig, den tyska invasionen och det hårda 

politiska klimatet i Sovjetunionen publiceringen av hans kontroversiella texter. I början på 

sextiotalet hittade några doktorander ett antal av hans texter i Gorkij-institutets arkiv i 

Moskva, bland annat boken om Dostojevskij, vilket ledde till att dessa publicerades. Bachtin 

återupptäcktes och blev både känd och erkänd fram till sin död år 1975 (Dentith, sid 5–7).  

 Det är främst i det första kapitlet av Dostojevskijs poetik, ”Dostojevskijs 

polyfona roman och dess behandling i litteraturkritiken”, som begreppet polyfoni behandlas. I 

detta kapitel analyserar, kritiserar och förhåller sig Bachtin till den kritik som Dostojevskijs 

författarskap mött, samtidigt som han argumenterar för att författaren ”skapat en ny form för 

det konstnärliga seendet – den polyfona romanen” (Bachtin, 2010, sid 51). Ordet polyfoni 

betyder bokstavligt talat flerstämmighet och används främst i musikaliska sammanhang, som 

beteckning för musik som består av två eller flera självständiga stämmor.
9
 Bachtin använder 

ordet som en metafor för mångstämmighet i litteratur. Han menar att Dostojevskij uppfann 

den polyfona litteraturen genom att använda en särskild konstnärlig uppbyggnad, nämligen 

genom att gestalta flera medvetande-centra: ”Mångfalden av självständiga och icke 

                                                           
8
 Dentith, 1995, sid 5. Sidhänvisningar ges fortsättningsvis inom parentes.  

9
 Nationalencyklopedin 2013:”Polyfoni”,http://www.ne.se/lang/polyfoni. 13-11-13. 

http://www.ne.se/lang/polyfoni
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sammansmälta röster och medvetanden, den äkta polyfonin av fullvärdiga röster, utgör […] 

det grundläggande särdraget i Dostojevskijs romaner.” (Bachtin, 2010, sid 10).
10

 Genom att 

låta många olika personer komma till tals och ge uttryck för sina olika åsikter och 

världsuppfattningar, menar Bachtin att författaren skapar en mångskiktighet, mångstämmighet 

och motsägelsefullhet:  

Dostojevskijs seende var inneslutet i detta ögonblick av uppenbarad mångfald, och 

förblev kvar där för att i ögonblickets belysning kunna organisera och utforma denna 

mångfald. Denna särskilda begåvning att höra och förstå alla röster omedelbart och 

samtidigt, vars like man bara kan finna hos Dante, gjorde det möjligt för honom att skapa 

den polyfona romanen. Den objektiva komplexiteten, motsägelsefullheten och 

mångstämmigheten i Dostojevskijs epok, plebejens och den sociale lösdrivarens situation, 

den djupaste biografiska och inre delaktighet i livets objektiva mångskiktighet och 

slutligen gåvan att se världen i växelverkan och samexistens – allt detta bildade den 

jordmån ur vilken Dostojevskijs polyfona roman växte fram (Bachtin 2010, sid 41).  

Bachtin menar att det är av största vikt att alla röster tillåts förbli självständiga i romanen. I en 

senare essä, The Dialogical Imagination, skriver Bachtin att “[t]he speaking person in the 

novel is always, to one degree or another, an ideologue, and his words are always 

ideologemes. A particular language in a novel is always a particular way of viewing the 

world, one that strives for a social significance.”.
11

 Den ideologi som Bachtin menar att varje 

person representerar, utgörs av de sociala, kulturella och ideologiska utgångspunkter som 

personen i sin tur har som premisser att utgå ifrån. Ideologin skapas alltså utifrån varje 

persons särskilda erfarenheter. När människor sedan kommer i kontakt med varandra, skapas 

en interaktion mellan deras ideologiska ståndpunkter och då uppstår en dialog. Bachtin kallar 

fenomenet för dialogism och menar att det är universellt – det genomsyrar allt tal, alla 

relationer, allt mänskligt (Bachtin, 2010, sid 54). Dialogism är alltså grunden för allt och 

uppstår därmed inte bara inom litteratur, utan inom alla områden.  

 Robyn McCallum förklarar att en dialog är ett växelspel mellan två olika 

positioner, exempelvis mellan en individ och de andra; mellan subjektet och samhället; eller 

mellan två ideologier eller diskurser, som ofta innebär ett utbyte av idéer och synsätt.
12

 I en 

                                                           
10

 Bachtins essä The Dialogical Imagination behandlar skillnaden mellan epik och roman. I den medger Bachtin 

att polyglossia, d.v.s. mångstämmighet, som fenomen alltid funnits inom litteraturen, men menar att det var först 

i romanen som det blev ett medvetet, kreativt berättargrepp (Bachtin, 1981, sid 12).  
11

 Michail Bachtin, i Michael Holquist (red), The Dialogical Imagination: four essays / by M.M Bachtin, övers. 

Caryl Emerson & Micael Holquist, Austin: Univ. of Texas P., 1981, sid 333. 
12

 McCallum, 1999, sid 262. Sidhänvisningar i fortsättningen inom parantes. 
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intervju med Zbigniew Podgorzec år 1971 sa Bachtin att ”[e]tt slut för dialogen vore 

likvärdigt med mänsklighetens undergång” (Bachtin, 2010, sid 339). Han menar att dialogen 

om de yttersta mänskliga frågorna inte kan fullbordas så länge det finns ett tänkande och 

sökande efter sanning hos mänskligheten. En monolog skulle på så sätt fastställa svar på 

frågorna, medan en dialog ständigt prövar och diskuterar dem. Bachtin fördjupar detta 

resonemang ytterligare, genom att applicera det på litteratur, och menar att ”[d]en polyfona 

romanen är alltigenom dialogisk”. Han beskriver själva romanen som en stor dialog, som dels 

rymmer dess hjältars egna dialoger och dels går inåt i vartenda ord och varenda gest, och där 

skapar mikrodialoger. På så vis blir hela romanen tvåstämmig (Bachtin 2010, sid 53f). Detta 

resonemang påminner om Bachtins begrepp heteroglossia, som vi ska återkomma till.  

 Bachtin menar att Dostojevskij bara hade kunnat skapa sina polyfona romaner 

under den kapitalistiska epoken. Anledningen, menar han, är att kapitalismen konfronterade 

och sammanvävde de olika världar som samhället tidigare var uppdelat i och kraftigt rörde om 

dem. När mängder av olika ideologier sammanblandades, uppstod i samhället samma typ av 

mångskiktighet och mångstämmighet som i den polyfona romanen (Bachtin, 2010. sid 27f). 

Genom kapitlet uttrycker Bachtin ett starkt missnöje över den litteraturkritik som 

Dostojevskijs romaner fått ta emot.  Han menar att kritikerna försökte pressa in de polyfona 

romanerna i en systematisk-monologisk ram och därmed gick miste om deras konstnärlighet 

och mångstämmighet (Bachtin, 2010, sid 13). De uppfattade således inte polyfonin.  

3.3 Tolkning av Michail Bachtins polyfonibegrepp med hjälp av Robyn McCallum 

Den tolkning som Robyn McCallum gör av Bachtins polyfonibegrepp grundar sig i följande: 

”My understanding of the concept of polyphony is that it relates to the interrelationships 

between representing and represented voices in narrative fiction, and that it is these 

interrelationships which are of importance, not simply the existence of multiple voices.” 

(McCallum, sid 30). McCallum menar alltså att en roman med många personer inte per 

automatik är polyfon, utan att det är själva dialogen och interaktionen mellan personer som 

utmärker polyfonin. Däremot är det grundläggande villkoret för att polyfoni ska skapas att det 

finns ett flertal röster i boken, eller som McCallum uttrycker det, ”multivoiced and/or 

multistranded narrative” (McCallum, sid 23). ”Multivoiced narratives” menar McCallum 

innebär att det finns minst två personer i romanen som fungerar som fokaliserande subjekt, 

utifrån vars synvinklar händelserna är beskrivna (McCallum, sid 23). Vidare så beskrivs 

”multistranded narrative” som en sammanvävning av minst två ”trådar” av berättande, utifrån 

vilka händelser beskrivs (McCallum, sid 23). Jag uppfattar dessa två fenomen som relativt 
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lika, innebörden av dem båda är att berättelsen berättas ur flera olika perspektiv, det vill säga, 

från flera olika subjektspositioner. McCallum för resonemanget vidare och menar att för att 

dessa subjektspositioner ska uppstå inom en text så måste de fiktiva personerna agera som 

fokaliserande agenter: ”The representation of characters as subjects is dependent on their 

construction within a narrative as focalizing subjects” (McCallum, sid 25). Det innebär att 

oavsett om romanen innehåller ”multivoiced or multistranded narrative” så kommer minst två 

personer fokalisera berättelsen utifrån sin egen synvinkel.  

 Fokalisering är en narratologisk term, som förklaras av Mieke Bal som en 

relation mellan själva visionen, den som ser och det som ses.
13

 Visionen är därmed ett uttryck 

för hur en händelse ter sig utifrån en viss subjektsposition, det vill säga, hur den framställs i 

en viss persons synvinkel. Bal gör en distinktion mellan när fokaliseringen sker genom en 

person som själv är en del av berättelsen: intern fokalisering, och när den sker genom en 

anonym part som står utanför händelseförloppet: extern fokalisering.
14

 I det första fallet så 

kommer det synfält som presenteras för läsaren vara det samma som för en specifik 

romanfigur, medan det i det senare fallet handlar om ett mer allmänt synfält.
15

 Narratologen 

Seymour Chatman har beskrivit fokalisering som en typ av filtrering. Han menar att 

romanpersoner fungerar som filtrerande instanser i en berättelse, genom vars medvetanden 

och känsloliv händelser och handlingar filtreras.
16

 Vad som händer när ett flertal fokalisatörer 

används i en roman karlägger Robyn McCallum som följande:  

The use of multiple focalizers has three main effects. First, it enables the representation 

of a plurality of narrative voices, social and cultural discourses, and the construction of 

a range of perceptual, attitudinal and ideological viewpoints associated with the subject 

positions occupied by characters – hence it is also an important way of incorporating 

and representing heteroglossia. Second, it enables the construction of characters within 

multiple focalizing and focalized positions, and is thereby a crucial strategy for 

representing and examining forms of intersubjectivity. Third, the incorporation of 

multiple focalizers can efface, and thereby destabilize, a reader’s sense of an implicit 

single authoritative narratorial position. In this way, narrative strategies using 

polyfocalization are instrumental in the positioning of implied readers (sid 36).  

                                                           
13

 Bal, 2009, sid 149.  
14

 Ibid., 2009, sid 152.  
15

 De narratologiska termerna härstammar från Gérard Genette, särskilt begreppen extern -och intern 

fokalisering. En viktig skillnad mellan Genettes och Bals resonemang är att Bal väljer att definiera en 

fokalisator, en person ur vars synvinkel händelserna ses ifrån. Genette pekar inte ut någon specifik fokalisator. 
16

 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid 105.  
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Stycket beskriver noggrant och väl vad som sker i polyfona romaner och därför utgår jag ifrån 

det för att förstå hela skeendet. Det som Michail Bachtin menade med att varje person som 

talar i en bok är en ideologi, tolkar Robyn McCallum som att varje fokalisator i en text ger 

uttryck för särskilda sociala, kulturella och ideologiska ståndpunkter. Det är dessa 

ståndpunkter som tillsammans har skapat den personliga och specifika grund som fokalisatorn 

utgår ifrån när den ska förstå en situation som den befinner sig i. Därmed kommer en händelse 

per automatik skildras olika av olika fokalisatörer. Viktigt att komma ihåg är alltså att det inte 

rör sig om en särskild politisk ideologi, även om sådana kan förekomma som faktorer, utan 

om att det kring varje person skapas en unik personlig ideologi utifrån den bakgrund, 

erfarenhet, livssituation etcetera som personen har. För att minska risken för missförstånd så 

kan ordet ideologi med fördel ersättas med det mindre laddade ordet åskådning. I en roman 

som innehåller ett flertal fokalisatörer kommer automatiskt även ett flertal olika socio-

ideologiska ståndpunkter att representeras, menar McCallum. En fokalisator ger implicit 

uttryck för sin ideologi genom att tolka och återge ett händelseförlopp på ett särskilt sätt och 

genom att agera och reagera på situationer som den möter under romanens händelseförlopp. 

Det är även utifrån dessa ståndpunkter som en dialog kan skapas mellan olika personer, och 

på så sätt får personen även möjlighet att mer explicit uttrycka sina ideologiska synpunkter. 

Viktigt att komma ihåg är dock att de fiktiva personernas självständighet alltid är relativ, 

eftersom de är en produkt av berättarinstansen, som arrangerar och styr dem. 

 När olika röster kommer till uttryck skapas också det som Bachtin definierar 

som heteroglossia.
17

 Termen betyder ordagrant ”många språk” och kan användas i flera olika 

sammanhang. I detta fall tolkar McCallum dessa olika ”språk” som olika röster, som var och 

en utgår från sin specifika socio-ideologiska ståndpunkt (McCallum, sid 262). På så vis bildar 

de sin egen särskilda uppfattning och förståelse för världen och kan kallas för olika varianter 

av världsåskådningar. Inom en större enhet, som i exempelvis en roman, kommer alla dessa 

”språk” att samexistera, korsas och konfronteras med varandra (McCallum, sid 262). 

Begreppen heteroglossia och dialogism liknar på så sätt varandra och McCallum påpekar att 

de ofta används som synonymer till varandra, även om deras betydelser inte är riktigt 

liktydiga (McCallum, sid 10). Den grundläggande innebörden för båda uttrycken är i alla fall 

att minst två positioner existerar i ett visst sammanhang. Dessa positioner går alltid att skilja 

från varandra, eftersom varje person som är medverkande i en sådan interaktion, utifrån sin 

                                                           
17

 Bachtins egen definition av begreppet heteroglossia från The Dialogical Imagination lyder: ”[A]ll languages 

of heteroglossia, whatever the principle underlying them and making each unique, are specific points of view of 

the world, forms for conceptualizing the world in words, specific world views, each characterized by its own 

objects, meanings and values” (Bachtin, 1981, sid 291f).  
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subjektsposition skapar sin egen subjektivitet.  

 När olika subjektiviteter kommer i kontakt med varandra skapas 

intersubjektivitet. Begreppet kan definieras på ett flertal sätt, men innebär i detta fall att när 

interaktion skapas mellan olika positioner, till exempel mellan individen, de andra och 

omvärlden, så bibehålls de olika parternas subjektivitet (McCallum, sid 25). För att dialog och 

intersubjektivitet ska kunna skapas i en roman, måste det finnas ett flertal röster, som inte får 

dränkas i rösten från en auktoritär berättare. En auktoritär berättarröst för en typ av monolog 

och utesluter därmed möjligheten för en dialog. På så sätt utesluts också de tvivel, frågor och 

motsättningar som tillåts existera inom en dialog och det går inte heller att komma med 

invändningar. En berättare kan dock fortfarande finnas, men poängen är att dennes röst inte 

får bli för dominant. Med en sådan berättarteknik menar Bachtin att Dostojevskij skapar ”fria 

människor, förmögna att stå jämsides med sin skapare” (Bachtin, 2010, sid 10).   

 Alla dessa röster som kommer till uttryck inom romanen sammanförs och utgör 

små delar av dess dialogism och heteroglossia. De vävs ihop inom romanens ramar genom en 

typ av kollageteknik. Narratologen Maria Nikolajeva har i boken, Children’s Literature 

Comes of Age, undersökt ett antal barnböcker och konstaterar att en sådan teknik är typisk för 

polyfona romaner:  

In a polyphonic book, nothing really ”happens”. There is no beginning or end in the usual 

sense, no logical development towards a climax and denouement: the story may seem to 

be arbitrarily cut from the character´s life, or is even more often a mosaic of bits 

arbitrarily glued together.
18 

Det är i denna mosaik av röster som Robyn McCallum menar att känslan av en enhetlig 

berättarinstans har destabiliserats.
19

 När en auktoritär berättarröst ersätts med rösterna från 

många fokalisatörer kan berättelsen kännas splittrad och opålitlig. Det kräver därför att 

läsaren blir mer deltagande i själva läsprocessen, för att kunna skapa sig en förståelse för hur 

alla fragment – alla röster, hänger samman. Läsaren blir också medskapande, eftersom den i 

högre grad måste tolka händelseförloppet i romanen. Det är nu vi kommer till den implicita 

läsaren.
20

 Jimmy Vulovic beskriver det komplicerade begreppet som en konstruerad princip.
21

 

Denna princip består av en implicit författare och en implicit läsare, som står i förbindelse 

                                                           
18

 Maria Nikolajeva, Children’s Literature Comes of Age, New York: Garland, 1996, sid 102. 
19

 Detta är en tolkning av ett utdrag från det blockcitat som används tidigare i teoridelen, som lyder:” [T]he 

incorporation of multiple focalizers can efface, and thereby destabilize, a reader’s sense of an implicit single 

authoritative narratorial position” (McCallum, sid 36).  
20

 Detta är ett numera vedertaget narratologiskt begrepp inom receptionsteorin, myntat av Wolfgang Iser. 
21

 Vulovic, 2013, sid 91. 
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med varandra. Den implicita författaren kan ses som ett abstrakt spår efter de normer, 

konventioner och val som tillhör den verkliga författaren och den implicita läsaren som den 

bild den verkliga författaren hade av den verkliga läsare när boken skrevs, det vill säga, hur 

författaren tänkte sig att den verkliga läsaren skulle tolka och förstå romanen.
22

 Den implicita 

läsaren spelar därmed en stor roll i polyfona romaner, eftersom den verkliga läsaren själv 

måste skapa sig en förståelse för den växelverkan, samexistens, mångskiktighet och 

tvetydighet som uttrycks genom romanens polyfoni.  

 Polyfoni skapar alltså en relativt komplex romanstruktur, som är betydligt mer 

invecklad än enbart att ett flertal röster kommer till uttryck i romanen. För att skapa en 

förståelse för denna struktur och för hur alla dess inbördes faktorer samverkar, är det viktigt 

att gå in på djupet av den. Dess uppbyggnad måste plockas isär steg för steg. Eftersom en 

närläsning av boken görs mot bakgrund av just Bachtins teori om polyfoni så kommer fokus i 

utredningen ligga på att analysera, problematisera och diskutera boken i förhållande till detta 

begrepp. Detta kommer att göras i etapper, precis som Robyn McCallum gjorde för att förstå 

teorin. Först identifieras romanens fokalisatörer, sedan deras socio-ideologiska ståndpunkter 

och därefter undersöks hur de fiktiva personerna förhåller sig till sig själva och till varandra. 

Jag vill framhålla att syftet med att direkt applicera Bachtins teoribildning på romanen inte 

enbart tjänar till att en gång för alla fastställa om den är polyfon, eller inte, utan framför allt 

för att undersöka om denna teori kan belysa nya aspekter av romanen. Teorin fungerar således 

som ett analysverktyg, som öppnar upp för en förståelse för en annars relativt kaotisk 

narratologisk struktur. Genom att direkt granska bokens drag av mångstämmighet, skapas en 

lyhördhet för dess polyfoni. Det bör även tilläggas att en klassificering av romanen som 

polyfon inte utesluter andra klassificeringar av den, utan enbart ska ses som en möjlig 

klassificering. Bachtins teoribildning kring polyfoni kan ses som en av många ingångar till 

Kvinnor och äppelträd.    

4. Bakgrund 

4.1 Författaren Moa Martinson: ”Vid hinderlopp – kasta först hjärtat över hindret” 
23

 

Moa Martinson föddes allhelgonanatten den 2 november år 1890 i Vårdnäs socken, söder om 

Linköping.
24

 Hennes namn blev Helga Maria och hon var dotter till den ogifta textilarbetaren 

                                                           
22

 Vulovic, 2013, sid 92.  
23

 Under Moa Martinsons sista levnadsår, 1964, undertecknade hon ett av sina sista brev till vännen Karl Gerhard 

med denna rad (Engman, sid 283). Det tycks vara talande för hennes liv och de fiktiva personer hon skapade. 
24

 Kerstin Engman, Moa Martinson. Ordet och kärleken, Stockholm: Tiden, 1990, sid 7. Sidhänvisning ges 

fortsättningsvis inom parantes.  



14 

 

Kristina Swartz. Efter några år i fosterhem flyttade Helga med Kristina till Norrköping, där 

Kristina fick jobb på ett av stadens ylleväverier (Engman, sid 17). Där träffade Kristina även 

Alfred Karlsson, som hon gifte sig med och som blev Helgas styvpappa (Engman, sid 19). 

Efter sin konfirmation år 1905, flyttade Helga ifrån familjen och utbildade sig till kallskänka 

(Engman, sid 29). Vid 19 års ålder träffade hon stenarbetaren Karl Johansson och flyttade till 

hans lilla torp Johannesdal, några mil väster om Nynäshamn (Engman, sid 35). 1910 föddes 

deras första son Olof, som under de följande sex åren fick fyra bröder: Tore, Erik, Manfred 

och Knut (Engman, sid 45). Under barnens uppväxt började Helga engagera sig i 

Arbetarpartiet socialdemokraterna i Sorunda och i kommunalvalet år 1922 blev hon invald i 

Sorunda kommunalfullmäktige (Engman, sid 68). Samma år fick hon sin första artikel 

publicerad på kvinnosidan i Arbetaren och under de kommande åren var Helga mycket aktiv 

som skribent i anarkistiska vänstertidningar (Engman, sid 70). Efter två år i Arbetaren 

övergick hon år 1925 till att skriva i Vi kvinnor och i samma veva började hon underteckna 

sina inlägg med namnet Moa istället för Helga. Ebba Witt-Brattström har härlett detta 

namnbyte till Jökeln, en roman av dansken Johannes V. Jensen. Boken handlar om de första 

människorna och Moa är mänsklighetens stammoder (W-B, sid 45).  

 De kommande åren var intensiva. 1925 drunknade två av hennes söner och år 

1928 tog hennes man Karl livet av sig genom att spränga sig själv med dynamit. Trots sorg 

och motgångar fortsatte Moa att skriva. Hennes första roman, Pigmamma, gick som följetång 

i tidningen Brand under år 1928. Samma år blev Moa antagen till den kvinnliga 

medborgarskolan Fogelstad (Engman, sid 120). När hon sedan flyttade hem till Johannesdal i 

början av sommaren, fick hon sällskap på torpet av Harry Martinson. De hade träffats i 

Göteborg året innan och Harry bad om att få flytta in hos Moa för att få lugn och ro att skriva. 

Den tredje oktober 1929 gifte de sig och Moa fick efternamnet Martinson (Engman, sid 156). 

Paret var väldigt litterärt produktiv och i oktober 1933 gav Bonniers ut Moas debutroman, 

Kvinnor och äppelträd (Engman, sid 187). Genom Harry lärde Moa känna de unga, självlärda 

diktarna i Fem unga, som ofta kom till Johannesdal för att hälsa på.
25

 Äktenskapet varade 

fram till 1939, då Harry efter en lång tids vistelse på sjukhus aldrig återvände hem till Moa.  

 Moa fortsatte att skriva och författade under sin livstid 20 romaner. Tack vare 

att flera av böckerna gavs ut i Folket i Bilds lågprisserie under fyrtiotalet, nådde de ut till en 

bred publik (Engman, sid 254). Till följd av hennes frekventa framträdanden i både 

veckopress och Folket i Bild blev Moa populär och folkkär och på femtiotalet började hon 

                                                           
25

 Fem unga var en banbrytande antologi som gavs ut år 1929, med dikter och prosa skriven av de unga diktarna 

Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Asklund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Josef_Kjellgren
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artur_Lundkvist
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harry_Martinson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Sandgren
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resa runt i landet för att hålla föredrag och uppläsningar i föreningar och organisationer 

(Engman, sid 268). 1944 fick hon Samfundet de nios pris.
26

 Johannesdal förblev Moas hem 

fram till hennes död, den 5 augusti 1964, och står än idag bevarat som då hon levde där 

(Engman, sid 283).  

4.2 Kvinnor och äppelträd – Moa Martinsons debutroman och litterära genombrott 

Den första delen i Kvinnor och äppelträd heter ”Mor badar” och utspelar sig ungefär på 1850-

talet. Den handlar om mor Sofi på Storgården, eller mer specifikt om mor Sofis och hennes 

väninna Fredrikas bad i gårdens bykstuga. Det börjar i skymningen en kväll, när kvinnorna 

dammiga och trötta efter en hård dags arbete med linbråkning, bestämmer sig för att gå och 

bada. Därefter badar de varje fredag. Då reglar de stugan inifrån, tvättar smutsen av sig och 

dukar sedan upp till kafferep, med saffransfläta och karameller. Snart vet hela byn om det och 

det snackas: ”Två halvgamla kvinnor som badar varje vecka. Aldrig har man hört något dylikt 

i socknen, inte i grannsocknarna heller.”.
27

 Mor Sofis man, bonden i Storgården, kallar det 

”luderfasoner” och grubblar ”som så många nätter förr över denna förfärliga gåta: två kvinnor 

som badar och inte bryr sig om sina män” (KÄ, sid 20).  Med åren blir pratet i byn värre och 

värre och till slut en kväll ber hela byn för kvinnorna och deras syndiga bad. Två dagar senare 

hittas mor Sofi död i ån och hon blir begravd bland självmördarna på utsidan av 

kyrkogårdsmuren.  

 ”I tredje och fjärde led” heter romanens andra del, som börjar i Norrköpings 

arbetarkvarter, södra förstaden, omkring år 1910. Där bor Ellen och Sally, sex och sju år 

gamla, båda ättlingar i tredje led till mor Sofi. Ellen har ingen far och när hennes mor dör 

hamnar hon i fosterhem, hos en kvinna som driver ett ölkafé. Sally bor med sin ”farsa och 

mamma” i ”skrubben”, den minsta och sämsta bostaden som går att hitta i fattigkvarteren. 

Sallys pappa strejkar ofta och till slut finns det inte ett enda jobb för honom att få i staden. 

När de blir vräkta från ”skrubben” bestämmer de sig för att flytta till landet istället. Det är 

först många år senare som Sally och Ellen träffas, efter att de på olika vägar hamnat i samma 

socken ute på landsbygden:  

Man kan bo i samma stad, fylla år på samma dag, man kan leka på samma sophög, äta av 

samma billiga bröd, höra samma eder: brännvinsbasar, kvinnofalsetter; gå i samma skola 

och ändå inte känna släktskap eller sympati. 

                                                           
26

 Ebba Witt-Brattström, ”Martinson, Helga Maria (Moa)”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 

http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/martinson-helga-maria-moa. 13-11-30.  
27

 Moa Martinson, Kvinnor och äppelträd, Stockholm: Natur & Kultur, 2011, sid 7. Sidhänvisningar ges i 

fortsättningen inom parantes och bokens titel förkortas emellanåt till KÄ. 

http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/martinson-helga-maria-moa
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 Men när tiden är mogen, möts man och är vänner sen evighetens början och till 

döden.  

 Så var det med Ellen och Sally (KÄ, sid 48). 

När Ellen och Sally träffas har de båda fött barn. Ellen bor tillsammans med sin svärfar och 

sin son i Apeldalen. Huset ligger undangömt i skogen, vackert omgärdat av äppelträd. På 

andra sidan byn, högt upp på ett kalhygge, ligger Mårbo. Det är namnet på den lilla stuga som 

Sally bor i tillsammans med sina två barn, en ilsken hund och Liter-Olle, som är far till hennes 

man. Både Ellens man Bernhard och Sallys man Frans, är allt som oftast iväg och arbetar. De 

få slantar männen inte super upp skickar de hem till sina familjer, men kvinnorna får i regel 

klara sig så gott det går på fattigpeng. De två kvinnorna går under helt olika rykten i socken. 

Mårbo kallas för en ”rackarhåla” och Sally är ökänd både för att hon inte velat gifta sig med 

Frans och för att hon håller socialistiska möten i sitt hem.  Ellen å andra sidan är mycket 

omtyckt. Hon är rar, ordningssam och betydligt artigare än Sally. Det finns dock mycket 

kvinnorna har gemensamt. I den hårda vardagen av fattigdom och svält, hjälps de åt med 

pengar, mat och barnpassning, och ett starkt systerskap växer fram mellan dem.  

 Moa Martinson skrev en uppföljare till sin debutroman, som fick titeln Sallys 

söner, och tillsammans går de båda böckerna under beteckningen Boken om Sally. Jag har 

dock valt att avgränsa uppsatsen till enbart Kvinnor och äppelträd. Det beror främst på att 

böckerna skiljer sig något åt i sina konstruktioner och eftersom det är just narratologin jag 

undersöker så skulle uppsatsen bli alltför spretig om den tog hänsyn till båda böcker. 

Dessutom tycker jag det är extra intressant att undersöka Kvinnor och äppelträd eftersom det 

är Martinsons debutroman, som än idag är så populär att den görs i nytryck. 

4.3 Tidigare forskning kring Moa Martinson och Kvinnor och äppelträd 

Undersökningen av tidigare forskning har koncentrerats kring Kvinnor och äppelträd. Den 

första utförliga analysen av Moa Martinsons författarskap gjordes 1976 av Maria Bergom-

Larsson, som i Kvinnomedvetande, essayer om kvinnobild, familj och klass i litteraturen 

tillägnade författaren ett avsnitt.
28

 Bergom-Larsson menar att Martinsons böcker kretsar kring 

klasskamp och kvinnosolidaritet, och att männen mest är ett onödigt ont som kvinnosläktet 

måste dras med.
29

 Vidare betonar Bergom-Larsson att böckernas komposition är starkt 

                                                           
28

 Maria Bergom-Larsson, ”Moa Martinson – arbetet och kärleken”, i Kvinnomedvetande, essayer om kvinnobild, 

familj och klass i litteraturen, Stockholm: Rabén och Sjögren, 1976.  
29

 Bergom-Larsson, 1976, sid 84.  
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präglad av en muntlig och folklig berättartradition.
30

 Även Eva Adolfsson har påtalat 

böckernas utmärkande drag av muntlig berättartradition, i sin essäsamling Hör, jag 

talar!(2003).
31

 Adolfsson menar att Kvinnor och äppelträd bär starka drag av en svensk 

vistradition, framför allt i dess formspråk och episodiska uppbyggnad.
32

 I en annan essä, 

”Drömmen om badstranden”(1983), har Adolfsson undersökt mor Sofis bad i Kvinnor och 

äppelträd och den kvinnobild som Moa Martinson förmedlar genom badscenen.
33

 Precis som 

Bergom-Larsson anser Adolfsson att kvinnogemenskapen är avgörande i romanen och menar 

att den har en ”social, biografisk bakgrund” i den samhörighet som växte fram mellan mödrar 

i fattiga arbetarfamiljer, vars makar ofta var frånvarande.
34

 Klasstillhörigheten blir till följd av 

detta också central i boken, menar Adolfsson, eftersom det kvinnorna har gemensamt är deras 

hårda arbete.
35

 Adolfsson konstaterar att Martinson i badscenen uppmärksammar kvinnors 

sociala och kroppsliga villkor.  Först riktas läsarens uppmärksamhet mot mor Sofis medfarna 

kropp, full av bärningsbristor efter 15 barn, och sedan mot mor Sofis äldsta dotter, som 

lycklig smeker sin unga, starka kropp. Dottern får symbolisera den unga sexualiteten och 

erotiken, medan mor Sofi får symbolisera konsekvenserna av den.
36

 

 År 1988 kom Ebba Witt-Brattströms doktorsavhandling Moa Martinson – skrift 

och drift i trettiotal, vilket måste ses som en milstolpe i forskningen kring Moa Martinson. 

Det är i princip den enda djupgående forskning som gjorts kring författaren och mycket av det 

som skrivits om Moa Martinson därefter har utgått ifrån Witt-Brattströms arbete. 

Avhandlingen omfattar Martinsons liv, utreder litteraturkritiken författaren möttes av och gör 

även utförliga analyser av hennes romaner. Witt-Brattström menar att Boken om Sally handlar 

om ”moderskapet som paradox” och tar upp födande, kvinnligt begär, moderskap och 

natur/kultur som viktiga teman (W-B, sid 169). Hon menar att alla dessa teman ger uttryck för 

det biologiska öde som kvinnor föds in i – rollen som mor, och att Moa Martinson realistiskt 

skildrar de spår som kärlek, sexualitet och begär sätter på kvinnokroppen (W-B, sid 128). 

Ebba Witt-Brattström tänker sig att Martinson därmed gick i polemik mot den primitivistiska 

kvinno- och kärlekssyn som rådde bland trettiotalets manliga författare.
37

 Parallellen mellan 

                                                           
30

 Bergom-Larsson, 1976, sid 91.  
31

 Eva Adolfsson, ”Berätterskans röst. Moa Martinson, Maj Hirdman, och det muntliga i det skriftliga”, i Hör, 

jag talar! Essäer om litteraturens skäl, Stockholm: Bonnier, 2003.  
32

 Ibid., 2003, sid 98f.  
33

 Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden”, i Birgitta Paget mfl (red), Kvinnor och skapande, Stockholm: 

Författarförlaget, 1983.   
34

 Ibid., 1983, sid 215.  
35

 Ibid., 1983, sid 218.  
36

 Ibid., 1983, sid 216f.  
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romanens många röster och Michail Bachtins polyfonibegrepp var Witt-Brattström först med 

att dra. Det är även Ebba Witt-Brattström som ansvarat för avsnittet om Moa Martinson i 

Nordisk Kvinnolitterturhistoria.
38

 

 Det finns en biografi om Moa Martinson att tillgå, Moa Martinson. Ordet och 

kärleken, skriven av Kerstin Engman år 1990.
39

 Biografin skrevs efter Ebba Witt-Brattströms 

avhandling och hänvisar ofta till denna, särskilt i mer djupgående resonemang. Engman 

redogör för Martinsons liv, med särskild fokus på Moas barndom, familj, äktenskap med 

Harry Martinson, politiska engagemang och roll i offentligheten. Utöver nämnda arbeten 

kring Moa Martinson har ett fåtal mindre artiklar skrivits och cirka 10 studentuppsatser. 

Majoriteten av uppsatserna handlar om boken Kvinnor och äppelträd och dessa undersöker 

bokens religiösa drag, skildringen av män, skildringen av kvinnor, hur romanen togs emot av 

litteraturkritiker och motivet badande kvinnor.  

4.4 Klassificering av Kvinnor och äppelträd inom svensk litteratur 

Ebba Witt-Brattström ägnar en avsevärd del av sin avhandling åt att diskutera det mottagande 

som KÄ möttes av då den kom ut år 1933. Kritiken sammanfattas som något motsägelsefull, 

eftersom den både framhävde romanens modernistiska drag, men samtidigt klagade över dess 

nydanande komposition (W-B, sid 52). Bokens styrkor ansågs vara dess optimistiska 

skildringar av arbetarhustrurs hårda vardag och dess sinne för detaljer. Samtidigt ansåg en del 

kritiker att bokens skildringar av kvinnlig sexualitet mest var snusk, att boken var 

odisciplinerad och högst subjektiv, och inte hade något bestående litterärt värde (W-B, sid 

105ff.). KÄ har sedan dess framför allt kategoriserats som arbetarlitteratur, statarlitteratur och 

proletärlitteratur. Klassificeringen av Martinsons böcker är främst gjord av kritiker och 

författare till litterära handböcker och har givetvis påverkat synsättet på hennes författarskap. 

Framför allt har särskilda sidor av hennes böcker framhävts, till exempel den realistiska 

beskrivningen av arbetarnas levnadsvillkor. Samtidigt har andra sidor inte alls blivit lika 

uppmärksammade, som exempelvis den psykologiska medvetenheten i romanernas 

personporträtt. Även om attityden gentemot författaren med åren förändrats och böckerna 

omvärderats, står hon i Den Svenska Litteraturen fortfarande under titeln ”Statarskolan” 

tillsammans med Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård.
40

 Motiveringen till varför hon tillhör 

den kategorin formuleras som följande: ”I svensk litteratur är hon framför andra tecknaren av 
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arbetets kvinnor: statarmödrar, väverskor i Norrköping, utslitna bondhustrur som hemmens 

och familjernas, släktets och livets uppehållare under de vidrigaste öden.”.
41

 Även i 

Nationalencyklopedin står hon under artiklar om statarskolan, arbetardiktning och social 

diktning. I avsnittet om henne själv nämns däremot inget av ovanstående ord, vilket 

antagligen beror på att det är Ebba Witt-Brattström som har skrivit avsnittet. I Nordisk 

Kvinnolitteraturhistoria kallar Witt-Brattström själv Moa Martinson för 

”proletärförfattarinna” och håller med om att böckerna handlar om kvinnor i arbetarklassen. 

Dock skiljer sig Witt-Brattström från annan litteraturforskning genom att framhålla att Moa 

Martinsons skildring av kvinnors existentiella villkor och erfarenheter var något nytt inom 

svensk litteratur. Witt-Brattström konstaterar att även stilen i KÄ var nydanande och hon 

beskriver dess språk som en ”symbolistiskt laddad modernistisk prosa”.
42

 Hon menar att 

Martinson bröt mot en redan etablerad berättartradition, genom att bryta upp romanens 

kronologi och inte låta en röd tråd löpa genom den, och hon tycker det är underligt att 

dåtidens kritiker inte noterade detta (W-B, sid 270). Därmed anser hon också att det är 

märkligt att Martinson enbart kategoriserats under svensk statarlitteratur och inte under 

svensk modernism (W-B, sid 268). Under 30-talet var svensk litteratur starkt präglad av 

modernismen och Moa Martinson hade varit aktiv som debattör och krönikör i ett stort antal 

tidningar i så mycket som 15 år innan hennes debutroman gavs ut. Hon måste därför dels ha 

påverkats av den modernistiska samtiden och dels själv bidragit till dess utformning.  

 Ivar Lo-Johanssons personliga pris tilldelas år 2014 Ebba Witt-Brattström, 

vilket enligt motiveringen framför allt beror på hennes banbrytande avhandling om Moa 

Martinson.
43

 Den uppmärksamhet som Witt-Brattström fortfarande väcker kring Martinsons 

författarskap, 25 år efter att hennes avhandling lades fram, kommer säkerligen påverka dess 

framtida klassificering inom svensk litteratur. 

5. Analys av Kvinnor och äppelträd 

5.1 De många rösterna: berättare, fokalisering och perspektivskiften 

Kvinnor och äppelträd består, som tidigare nämnts, av två delar. Den första delen, ”Mor 

badar” är en fristående, fullständig berättelse. Den börjar helt enkelt med att skildra hur och 

när mor Sofi och Fredrika bestämde sig för att börja bada och slutar när de slutar bada, alltså 

när mor Sofi hittas död i ån. Andra delen av boken är uppdelad i tre numrerade episoder. Lite 
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förenklat kan man säga att den första delen handlar om Sally och hennes uppväxt, den andra 

om Ellen och hennes uppväxt, och den tredje om när de träffas som vuxna. Invävt i dessa 

episoder berättas om andra personer också. Alla tre avsnitt är i sig uppdelade i kapitel, varav 

fyra har kursiverade titlar: Vad Liter-Olle mindes, Vad Sally mindes, En dag hos Ellen och 

Sally.  Titlarna tycks ha funktionen att förtydliga vad kapitlet kommer att handlar om.  Den 

första delen om mor Sofi ligger till grund för romanens andra del, på samma sätt som mor 

Sofis livshistoria ligger till grund för Sallys och Ellens födelser och liv.  

 Berättaren i KÄ är allvetande och inte bunden till någon av personerna. I boken 

skildras en del händelser utifrån berättarens helhetsperspektiv och en del utifrån en särskild 

persons synvinkel. De situationer som återges utan att berättaren binder dem till en särskild 

person är främst beskrivningar av naturen eller samhället, till exempel skildringen av en 

vintermorgon: ”Det är bister januari. Vid stugknuten ylar räven sitt parningsskri när han 

virvlar förbi i brinnande brådska genom den lösa snön. Det är så kallt att snöfälten lyser 

grönvita i stjärnljuset. Kallt och tyst.” (KÄ, sid 95). När ett händelseförlopp istället återges ur 

en specifik persons perspektiv, en fokalisator, kommer tankar, minnen och drömmar hos 

denna person till uttryck genom berättaren. Även om det hela tiden är berättarens röst som 

hörs, skiftar den i stil och karaktär, beroende på vilken person som den fokaliseras igenom. 

Detta ger en känsla av att romanen rymmer en mängd olika röster.  

 Talet i boken är för det mesta fritt indirekt tal, förutom i dialoger då det är direkt 

tal.
44

  När berättarrösten hörs genom en fokalisator så låter det i regel som i följande utdrag, 

från en scen då fattigvårdsnämnden hälsar på hos Ellens fostermor: ”Man har hört så mycket 

om fattigvården att man är förvånad att det är en helt vanlig karl som kommer, inte ens en 

sabel som polisen har han, en riktigt snäll farbror är han som säger att man är en vacker 

flicka”(KÄ, sid 61, min kursivering). Det är Ellen som är fokalisator i stycket och hon 

benämner sig själv i tredje person, som man.  

 Eftersom Sally och Ellen är huvudpersoner i KÄ så dominerar de fokaliseringen 

i romanen. Emellanåt skiftar perspektivet även till personer i deras omgivning, som också får 

agera fokalisatörer. Majoriteten av dem är kvinnor. Det är Ellens fostermor, som skickar 

pengar till sin son så han ska kunna studera medicin i Lund, men som hänger sig när hon får 

veta att sonen blivit brevbärare istället. Det är mor Maria i Videgården som inte kan få barn, 

eftersom det finns inavel i släkten. Det är glada flickan som dansar från famn till famn och 

sedan föder bonden i Videgårdens barn. Det är mor Sofis väninna Fredrika som gifte sig rikt, 
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men som aldrig ”kunde förmå sig att komma i sängen” till sin man (KÄ, sid 12). Det är Sallys 

dotter Edit som flyttar till Stockholm, är med i frälsningsarméen och gråter när hon hör 

svärord på gatan. Runt kvinnorna finns det givetvis även män och några av dem är 

fokalisatörer. Det är Liter-Olle, far till Sallys man, som föddes till lumpsamlare och såg sina 

två bröder frysa ihjäl. Det är Gamlingen i Apeldalen, Ellens svärfar, som i sin ungdom ensam 

bar virke och äppelträd genom skogen, för att kunna bygga ett vackert hus till sin fru. Det är 

som om ett nät spänts upp kring Ellen och Sally, som når ut till personer i deras närhet, och 

innesluter dem. Alla dessa personer ges en röst och får en chans att berätta om sina liv i 

fattigdom, svält och hårt arbete. På så vis skapas en mångstämmighet.   

 Hur skiften i fokaliseringen görs i boken, åskådliggörs tydligt i scenen då Ellen 

går höggravid genom byn för att för första gången hälsa på Sally. Ellen stretar genom byn 

med sin tunga kropp och passerar då Gamlamor i Förstgården som sitter ute på sin farstubro. 

När Gamlamor ser att Ellen är med barn minns hon sitt eget bröllop och hur hon tre dagar 

innan hade fött ett barn på vinden. Ett barn som hon sedan kvävde eftersom det inte var 

brudgummen som var far, utan drängen i Vide. Synen av Ellen gör Gamlamor nedstämd, hon 

”blir trist varje gång hon ser någon med barn. Hon tycker livet är svart då, tycker döden är för 

senfärdig ty åttio år är hon, inga egna barn har hon och nu sitter hon på undantag hos sina 

kusinbarn” (KÄ, sid 113). Ellen fortsätter vägen fram och stöter på Östbymoran med sin piga. 

När Östbymoran hälsar på Ellen blir även hon påmind om smärtsamma minnen. Hon minns 

när hon skulle svära sin fästman fri i tinget från pigan, som fött ett barn, och därför krävde att 

lysningen mellan den unga Östbymoran och hennes fästman skulle upphävas. Pigan vann så 

småningom målet och sen dess blir Östbymoran ”också trist likt gamlamor när hon ser den 

ståtligaste syn Salomo visste” (KÄ, sid 114f). Först är Ellen fokalisator, sedan Gamlamor, 

sedan Ellen igen, sedan Östbymoran och till slut ännu en gång Ellen. I skiftet mellan olika 

fokalisatörer sker ofta en förändring i tonläget och stilen hos berättarrösten. En sådan 

förändring kan även ske inom samma fokalisator, till exempel om personens ålder skiftar. I 

romanen skildras Sally och Ellen både i sin barndom och när de är vuxna, och berättarrösten 

är därmed annorlunda beroende på vilken ålder de har. Ellens mammas död skildras i boken 

utifrån en sexårig Ellens perspektiv: ”Tant säger att mamma är död, men en sexåring tycker 

inte det låter så farligt. Folk säger: ’Nu får du inte se mamma mer’, men de stora har ljugit så 

ofta, så det bryr man sig inte om, visst får man se mamma igen...” (KÄ, sid 55). Berättarrösten 

antar medvetet ett barns tonfall och ställer sig på så vis inte över barnet, utan placerar sig på 

samma nivå som det. Utifrån alla dessa perspektiv skapas självständiga, unika röster, som i 

och med att de går att särskilja från varandra, skapar en mångstämmighet. 
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5.2 Subjektspositioner: personernas socio-ideologiska utgångspunkter  

För att identifiera några personers socio-ideologiska utgångspunkter i KÄ, och för att illustrera 

hur skillnaderna i dessa utgångspunkter tar sig uttryck inom romanen, har tre av romanens 

fokalisatörer valts ut för att jämföras. Det är Sally, Ellen och Liter-Olle. KÄ utspelas till 

största del i samma socken och där lever de flesta under lika svåra omständigheter. Däremot 

delar inte Sally, Ellen och Liter-Olle samma bakgrund, och därmed varierar deras socio-

ideologiska ståndpunkter och på så vis även deras perspektiv och reaktioner på det som sker.  

 Vi börjar med Sally. Som barn bodde hon i den sämsta bostaden i hela 

Norrköpings arbetarkvarter, eftersom hennes ”farsa” inte var trogen någon arbetsgivare, utan 

strejkade på varenda arbetsplats. När familjen till följd av detta tvingades flytta ut på landet, 

gick hennes far ur sin strejkförening för att få jobb som nattvakt på ett kanonbruk. När Sally 

många år senare ligger på golvet i Mårbo och ensam föder sin son, så minns hon det där 

kanonbruket. Hon minns nätterna när hennes far var för trött för att arbeta och hon istället 

ensam fick dra brandbolagets kontrollur genom hela bruket. Hon minns Granatladan, där de 

obehagliga granaterna låg i rader ”likt stora puppor färdiga att brista” och där hennes far en 

dag hängde sig i taket (KÄ, sid 153). Sally misstänker att det inte var av rädsla för att förlora 

jobbet som hennes far tog sitt liv, utan snarare för att han inte stod ut med att ha det kvar. Han 

stod inte längre ut med att bidra till den meningslösa vapenproduktionen. Det skapade en 

känsla av alienering hos honom, genom hans medverkade i något som så starkt gick emot 

hans egen moral. Samma känsla skapas hos Sally. Hon tycker att det är fel och meningslöst att 

föda barn till världen, när andras barn dör i miljontals. Hon får samvetskval där hon ligger 

med sin nyfödda son i armarna, och klandrar sig själv: ”Ty vem kan leva och föda barn i 

kanondunder och fattigdom. Föda barn medan granaterna brister”(KÄ, sid 155). Sally brås 

uppenbarligen på sin far, precis som han avskyr hon orättvisor. Det är därför hon anordnar 

socialistiska möten i sitt hem, hämtar tidningar från sophögen, läser alla årgångar av ”Sossen” 

och Stormklockan och får föreningspost från hela landet. I byn går det rykten om Sally och 

hon kallas för ortens utskämda ”bolsjevik”. Sally själv kan inte finna sig i att vara lugn och 

blid, som Ellen. Hon har sett för mycket och tänker:  

Sally gav aldrig de högröstade rätt, hon ropade över dem, men vem brydde sig om det? 

Ja, inte Sally heller, hon kunde bara inte foga sig i tingens ordning och ingen i byn hade 

någonsin gått i en stor hög granatlada under mörka nätter. Ingen visste riktigt hur man 

lagade till krig (KÄ, sid 150f).  
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Ellen och Sally växer upp i samma gränder och leker på samma sophögar. Med åren hamnar 

även de båda i små hus ute på landet, som hustrur till supande, frånvarande män och med barn 

vars hunger de inte kan mätta. Trots att deras liv tycks tämligen lika, skiljs de åt på vissa 

punkter. Som barn hade Ellen inte någon familj som Sally, utan fick flytta från fosterhem till 

fosterhem. När hon sedan hamnar på ölkaféet får hon till en början stå och diska, men blir 

med tiden även tvungen att handskas med supande ”bellmanssångare” som skränar och svär. 

Ellen är tvungen att stanna i staden betydligt längre än Sally och upplever både barndom och 

ungdom i de trånga, stinkande gränderna. När hon väl flyttar ut på landet, avskyr hon allt vad 

krogar, råttor, svordomar, skrik och snuskigheter heter. Hon blir helt betagen av naturens 

skönhet och ”tyckte i sitt rus att allting utom naturen var smått och grått och smutsigt” (KÄ, 

sid 99). I huset i Apeldalen blir hon som besatt av renlighet och tvättar och städar frenetiskt. 

Hon badar sig själv och sonen så ofta hon kan och använder stora mängder tvål. När Bernhard 

kommer hem från arbetet på kvällarna låter inte Ellen honom så mycket som nudda sin son 

innan han har tvättat av sig smutsen. Inte heller Ellen får Bernhard röra. Han förstår inte 

varför hans hustru är så snål med sin kärlek och börjar till slut gråta en kväll. Då säger Ellen: 

”Bernhard, har du sett så rent allting är ute, tallar och granar och äppelträd och stjärnor, 

allting. Ja, du begriper nog inte, jag tycker vad vi gör är så fult.” (KÄ, sid 100). Det är som att 

Ellen fått bestående men från krogarna och de supande männens hårda tag. Till saken hör 

också att hon varit med om två våldtäktsförsök, en gång som liten och en gång då Bernhard 

var full. Sedan dess tycker hon det är obehagligt när Bernhard vill komma nära och ser bara 

sexualitet som ett nödvändigt ont. När hon en natt grips av ett begär efter Bernhard, blir hon 

därför rädd. Hon trycker sig mot honom så han vaknar, varpå hon genast skäms. Inom henne 

förs en moralstrid: ”Hur ska en man kunna älska och ära sin hustru som väcker honom mitt i 

natten för sin åtrås skull. Männen, vana vid köpta kvinnor, vill ha rena hustrur som de kan ära. 

Ellen som växt upp i gränderna, inte ville hon vara lik dessa kvinnor utan blygsel.” (KÄ, sid 

109). Bernhard tänker inte alls så, utan blir så lycklig över att Ellen slår armarna om honom. 

Genom att Ellen själv får ta initiativet till sin sexualitet denna gång och bestämma över den, 

så lyckas hon vända den negativa känslan till en positiv. På så vis övervinner hon även sin 

rädsla för den och dagen därpå går hon salig i äppelträdgården.  

 Precis som Sally bär på minnet av Granatladan, så bär Ellen alltid på minnet av 

gränderna. När hon påminns om dem blir hon mycket arg. Första gången hon ska hälsa på i 

Mårbo hör hon på långt håll skrik. När hon kommer nära ser hon Sally stå och piska en hund 

med ett skärp ute på gården. Ellen blir först förskräckt, men när hon sedan hör Liter-Olle i sitt 

fyllerus skrika hora åt både Sally och den sexåriga dottern Edit, så förändras något hos henne. 
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Det ordet hörde hon ofta i staden och plötsligt påminns hon om gränderna, krogar, råttor och 

supande, och tänker:  

Nu med detsamma ville hon gå ut och slå den där gubben hon också. Slå, slå, det skulle 

vara skönt. Det var som om all världens skrikande fula munnar, heliga munnar, snusiga 

munnar, moraliska munnar med sitt evinnerliga ”hora” skulle ha tilltäppts om hon nu gick 

ut och slog den där skrikande gubben över munnen (KÄ, sid 122f). 

Det är som att Ellen, precis som Sally, vill skipa rättvisa genom att förinta det förnedrande 

och kränkande ordet, så att det inte längre kan användas elakt mot någon.  

 När det lugnat ner sig på gården dricker Ellen kaffe tillsammans med Sally och 

Liter-Olle i stugan. Då säger Liter-Olle långsamt och bestämt: ”Fattigdom kan en vare sig 

prata bort eller svära bort” (KÄ, sid 132). Även Liter-Olle, lumpsamlaren som säger så fula 

saker till sin familj och haltandes går runt i sin fylla, bär på svåra minnen. I kapitlet Vad Liter-

Olle mindes är det Liter-Olle själv som är fokalisator och minns sin barndom. Han föddes som 

äldste son till ”flåbusen” i socken och tvingades gå och tigga tillsammans med sina syskon. På 

en sockenstämma bestäms att det inte bara är barn till bönder som ska gå i skolan, utan även 

barn till en flåbuse. Det bestäms också att Liter-Olle och hans lillebror ska få lite mat från 

Förstgården i byn de dagar som de går i skolan och att de i gengäld ska valla åt bonden på 

sommaren. Liter-Olle drömmer om varm mat i ett varmt kök, men får istället stå ute på 

trappen med sin bror och dricka iskall mjölk och äta becksvart bröd. Hans bror dricker för 

mycket av den kalla mjölken och Liter-Olle minns hur han på kvällen ligger ”stel och kall, 

förfrusen av svält och ismjölk och tunna trasor. Mager var han. Liter-Olle minns ännu vid 

åttio år hur mager han var där han låg stel och blå och ynklig på vägen” (KÄ, sid 136). Bara 

två år senare upprepar sig scenen, när drängarna på Förstgården hällt i Liter-Olles andra bror 

massor av brännvin. På vägen hem dör pojken av köld och spritförgiftning på landsvägen. Så 

en sommar när Liter-Olle vallar Förstgårdens kor hämnas han. Moran i herrgården har fått 

blodstörtning och behöver färsk mjölk från korna. Då schasar Liter-Olle bort alla kor och 

moran dör.  På kvällen ger bonden honom husaga och det går så illa att hans ben går av och 

Liter-Olle blir för evigt halt. 

 Även om både Sally, Ellen och Liter-Olle bor i samma socken, och alla har svårt 

att mätta sina magar och överleva kölden, så väljer deras röster att skildra fattigdomen på 

olika sätt. Deras fokalisering fokuseras på olika saker, beroende på vilka associationer de gör 

och vilka minnen de slås av i en situation. Sally klarar inte av orättvisor och krig, Ellen avskyr 

supande och smuts, och Liter-Olle vet hur det är att vara på samhällets botten och inte ha 
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något annat val än att tigga. De hanterar även fattigdomen på olika sätt. Ellen försöker 

undvika det hemska, Sally vill förändra det och Liter-Olle vill få ett slut på det. De svåra 

sociala förhållanden som Liter-Olle levt under i hela sitt liv har förstört honom till den grad, 

att hans enda utväg till slut blir att förinta både sig själv och dem. En dag hänger han sig. 

Kvinnorna däremot lever vidare under, och kämpandes mot, omständigheterna.  

 Polyfoni skapar ett utrymme för de fiktiva personerna att uttrycka sina 

individuella erfarenheter. Genom fokaliseringen kan personerna välja vilka av deras minnen 

som ska skildras i deras tankar. Därmed blir de inte bara produkter av sina omständigheter, 

som klass eller kön, utan det skapas även ett utrymme för egen vilja, en egen vilja kring vad 

som ska fokaliseras och hur det ska göras. Givetvis är denna vilja högst relativ, eftersom 

personskildringarna egentligen är produkter och uttryck av författarinstansens vilja. Dock 

öppnar variationerna i de socio-ideologiska ståndpunkterna hos de fiktiva personerna upp för 

en diskussion kring huruvida människor kan utvecklas olika, även om deras levnadsvillkor är 

relativt lika.  

5.3 Då dialoger uppstår: interaktion och konflikter 

Michail Bachtin ansåg som sagt att dialoger är universella. De existerar inom alla områden, på 

olika plan, och är minst sagt gränsöverskridande. I KÄ förs dialoger både på ett samtida plan 

och på ett historiskt plan. På det samtida planet uppstår dialogerna mellan personer som 

kommer i kontakt med varandra, som Ellen och Sally, eller Videbonden och Glada flickan. 

Genom att de befinner sig på samma plats, så kan dialoger dels skapas genom konkreta 

ordväxlingar dem emellan, men också genom att de ser varandra, hör talas om varandra, eller 

på annat sätt berör varandra. Det är så interaktion skapas mellan dem. Även ur en historisk 

synvinkel skapas dialogism och interaktion mellan personer, genom att de på något sätt 

påverkas av varandra. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. I KÄ framträder den 

historiska dialogen tydligt, eftersom romanen utspelar sig under nästan 100 år och inkluderar 

personer ur fyra generationer, som i högsta grad påverkar och står i dialog med varandra. 

 När det skapas dialoger i mötet mellan människor, kan det även uppstå slitningar 

mellan dem. Rösterna måste inte svänga i takt och vara i harmoni med varandra. Michail 

Bachtin menar att en viktig egenskap för den polyfona romanen är att tvetydigheter och 

motsättningar tillåts existera i den. För att undersöka dels hur sådana konflikter kan uppstår i 

mötet mellan fiktiva personer och dels kartlägga hur dialoger skapas på olika plan i romanen, 

har två situationer valts ut.   

 Boken börjar i en konflikt, som sätts igång när mor Sofi och Fredrika bestämmer 
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sig för att bada i bykstugan. Det leder till att en osämja skapas mellan dem och resten av 

folket i byn, som med åren eskalerar. Allting börjar med att mor Sofi, väldigt trött efter en 

lång arbetsdag, säger till Fredrika: ”Jag tror inte jag går upp imorgon, jag ramlar nog när som 

helst, sista ungen fick jag smutsig som jag gick och stod på tröskan, jag orkar inte tvätta mig 

ikväll heller, jag bryr mig inte om det, jag tror jag kryper upp på höskullen, det går också” 

(KÄ, sid 8). Fredrika säger då bestämt att de ska gå till bykstugan och bada. De bestämmer sig 

för att fortsätta med det varje fredag, men eftersom badet ofta sammanfaller med tvätt, slakt 

eller brödbakning, dröjer det innan någon märker att kvinnorna badar. Det är bonden i 

Storgården, mor Sofis man, som en vinterkväll märker att det lyser från hans bykstuga. 

Eftersom bykstugan inte brukar användas så dags, bara några dagar efter jul, bultar han på 

dörren. När kvinnorna ropar att de badar, står bonden länge och funderar. Han är nästan på 

väg att vända om, men blir sedan arg. Han förstår inte varför de badar och befaller dem att 

sluta. Då öppnar Fredrika dörren, häller en skopa med varmt asklut över honom och säger åt 

honom att låta dem tvätta av sig dyngan ifred. Det gör han, men ryktet börjar snart gå i byn. 

Kvinnorna blir utskämda, de kallas för syndiga luder och anklagas för att ha orgier med män i 

bykstugan. 

 Mor Sofi och Fredrika vill givetvis inte sluta bada. Det är deras lugna stund, då 

de får chans tvätta bort smutsen från en hel veckas slit och tvåla in sina ömma kroppar. Efteråt 

njuter de av kaffe och vetebröd. De hämtar energi från den där stunden, så de tillsammans kan 

streta på ännu en vecka. Till slut utvecklas det säkert till en principsak, byn vill inte ge sitt 

medgivande och mor Sofi och Fredrika vill inte medge att de syndar – de tvättar sig ju bara. 

När mor Sofi hittas dränkt i ån blir Fredrika förbannad och ledsen och vrålar: ”de skrek de 

vettvillingarna att hon var syndig, att hon förstörde deras barn därför att hon tvättade av sig 

den dynga hon aldrig hann få av sig då hon gick med barnen” (KÄ, sid 22). I boken uttrycks 

aldrig explicit hur mor Sofi egentligen dog, utan det hintas bara om vad som har hänt: ”Två 

dagar efter [att byborna bett för kvinnorna i bönhuset] drar man upp mor Sofi vid klappstället 

i ån. Hon är död. – – – ” (KÄ, sid 22). Antingen tog mor Sofi livet av sig själv, eller så gjorde 

någon annan det. I det första fallet kapitulerar hon och i det sistnämnda så faller hon offer i 

kampen för rätten till ett eget rum. I detta ligger en väsentlig skillnad, men oavsett vad som 

egentligen hände så fanns det ett så våldsamt motstånd mot kvinnorna, att mor Sofi var 

tvungen att dö.  

 Trots att Sally varken är mor på en Storgård, eller har kor, kalvar och odlad 

mark, så kallas hon ändå för en ny mor Sofi. Sally känner till sin släkting, eftersom 

”[s]lumpen ville att hon var den enda i tredje led som fått höra mor Sofis historia i detalj, som 
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gråtit över den och tjusats och längtat från södra förstaden till plommonskog och blekeäng” 

(KÄ, sid 112). Även om kvinnorna aldrig träffats, så byggs en samhörighet upp mellan dem, 

och deras röster och handlingar sätts i dialog med varandra. Sallys envisa trotsande och 

ifrågasättande av de förväntningar som ställs på henne som kvinna, kan ses som en 

fortsättning på den kamp som mor Sofi själv förde. Det är som att Sally hela tiden är 

medveten om det arv hon bär på och för det vidare. Romanen börjar hos mor Sofi på 

Storgården och slutar med att Sally söker upp Storgården, för att få se hur hennes själsfrände 

bodde. På så sätt sluts cirkeln i boken. 

 Precis som mor Sofi hamnar Sally i konflikt med byn. Hon kallas för en dålig 

kvinna som varken vill döpa sina barn eller gifta sig, trots att prästen i socken säger åt henne. 

Sallys två äldsta barn heter Edit och Bruno, och när de blivit gamla nog flyttar de båda från 

Mårbo. Först hamnar de i Stockholm och sedan rymmer Bruno vidare till Paris. En dag tar 

Sally och Ellen tåget till huvudstaden, för att sälja vantar som de stickat. När de ändå är i 

Stockholm passar de på att träffa Edit, som bjuder på kaffe hemma hos sin matmor. Affärerna 

har gått bra för Sally och Ellen, och därför vill de att Edit ska följa med dem på bio, för att roa 

sig. Men Edit blir tyst och säger att hon inte kan följa med. Hon säger att det är syndigt och 

berättar att hon aldrig går på bio, eller dansar, när hon är ledig. Istället brukar hon ”gå på 

armén” och hon säger åt sin mamma att hon måste tro på Kristus och bära sitt kors. Det får 

Sally att grubbla:  

Frälsningsarmén. Hon kände igen jargongen, hur ofta hade hon inte lyssnat till dem på 

gårdarna i södra förstaden, hur jublande de nystade upp alla synder de kunde komma ihåg 

som dessa i södra förstaden var skyldiga till. Och nu var Edit där. Ja, det gick väl över, 

men Edit var så känslig och inåtvänd, det kunde gå galet. Hur har du agiterat, Sally. Dina 

egna barn går i frälsningsarmén om de inte rymmer sin väg.  

 Du ligger på golvet och föder barn och är hatad av byn för att du är ogudaktig 

och radikal och farlig och lilla Edit hon går i frälsningsarmén (KÄ, sid 198).  

Sally blir nästan arg på sin dotter och innan hon går därifrån säger hon till Edit att en sak ska 

hon minnas och det är att ”bördor är till för att bäras” (KÄ, sid 199).  Ett tyst missnöje uppstår 

mellan Edit och Sally, vilket tyder på en motsättning i generationsskiftet mellan dem. Edit 

tycker att hennes mamma svär för mycket, och borde tro på Gud. Sally tycks inte tro på Gud, 

men hon tror på andra saker. Framförallt på att människor som har det svårt inte ska 

skuldbeläggas för sin fattigdom. Sally menar att det inte är folket som gjort fel, utan snarare 

det samhälle som skapat fattigdomen. Skillnaden i hur Sally och Edit ser på fattigdom och 
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religion, beror paradoxalt nog både på att de är betingade av sina socio-ideologiska 

utgångspunkter och på att de till viss del är oberoende av dessa omständigheter. Sallys egna 

erfarenheter av fattigdom ligger till grund för hennes åsikt att fattiga människor inte kan 

anklagas för det liv som de tvingats leva. Edit å andra sidan, väljer att gå med i 

frälsningsarmén trots att även hon är född i fattigdom. Hon kunde i annat fall ha följt sin mors 

spår, precis som Sally följde sin fars, och därmed utvecklas med sin bakgrund.  Men i detta 

fall så utvecklas hon mot sin bakgrund, genom att välja en annan väg. Det motbevisar att Edits 

öde skulle vara helt determinerat och tyder istället på att individen har möjlighet att göra egna 

val. Även om den socio-ideologiska bakgrunden påverkar individen, så är den inte allt, utan 

det finns ett visst utrymme för egen vilja. Därmed finns det även ett visst utrymme för 

förändring, eller åtminstone vilja till förändring. 

 I alla dessa led, från mor Sofi till Sallys pappa, till Sally, och slutligen till Edit, 

skapas interaktion och dialoger. Dessa är uttryck för den historiska dialogismen som förs från 

generation till generation. Det förs dels en dialog mellan Sally och mor Sofi kring deras 

rättigheter som kvinnor, och dels en dialog mellan Sally och hennes pappa kring social 

orättvisa, som båda bygger på samförstånd och likatänkande. Mellan Sally och Edit förs 

däremot en dialog som inte är helt samstämmig, utan rymmer meningsskiljaktigheter kring 

religion och synd. 

 I KÄ fälls aldrig någon slutgiltig dom över vad som är rätt och vad som är fel, 

utan istället presenteras olika synvinklar på de situationer som uppstår. I fallet med bykbaden 

i början av boken, fungerar både mor Sofi och hennes man som fokalisatörer. Därmed 

presenteras bådas åsikter om händelsen, men det finns ingen auktoritär berättare som 

bestämmer om det är syndigt eller inte av kvinnorna att bada. Det finns bara fokalisatörer och 

själva händelseförloppet, och utifrån det får läsaren på egen hand skapa sig en uppfattning. I 

detta träder den implicita läsare in, alltså idéen om hur berättelsen skulle kunna tolkas. 

Kanske hade den implicite författaren en tanke om att läsaren skulle förstå att det inte är 

syndigt med två fullvuxna kvinnor som tvättar av sig dammet, men om detta går bara att 

spekulera. Precis som McCallum menar, så skapas det inte någon stabil berättarinstans i 

polyfoni, eftersom denna har destabiliserats av alla olika röster. Detta öppnar i sin tur upp för 

flera olika tolkningsmöjligheter. I den tolkningsprocess som läsaren går igenom för att skapa 

sig en uppfattning av vad som händer, uppstår ännu en dialog, nämligen den mellan läsaren 

och själva romanen. I och med att någon sanning aldrig fastslås, så hålls dialogen levande och 

på så vis är diskussionen kring vad som är rätt och vad som är fel alltid existerande.  
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5.4 Intersubjektivitet och övergripande tema: rösternas samverkan i polyfonin 

Efter identifieringen av röster, subjektspositioner, socio-ideologiska ståndpunkter och 

djupgående dialoger är det intressant att fråga sig om alla röster som alstras genom romanens 

fokalisering samverkar och om det finns något övergripande tema hos dem. Kommer rösterna 

från en brokig skara människoöden som av en slump råkar befinna sig i varandras närhet, eller 

uttrycker de tillsammans något enhälligt? Michail Bachtins polyfonibegrepp beskrivs ofta 

som en berättarteknik som tillåter motsättningar och tvetydigheter inom en roman. Tekniken 

kan dock även tänkas sammanlänka röster, genom att åskådliggöra deras likheter och inte bara 

deras skillnader. Polyfoni skulle kunna användas för att understryka ett visst tema i en roman, 

genom att en helhetsbild formas kring ett särskilt ledmotiv.  Ebba Witt-Brattström menar att 

”kvinnokroppens kluvna diskurs är romanens egentliga huvudperson” och antyder därmed att 

alla röster skulle existera i ett sorts samspel med varandra och samlas inom en diskurs (W-B, 

sid 170). I så fall skulle det alltså vara kring själva kvinnokroppen, och de erfarenheter och 

levnadsvillkor som följer med den, som alla röster sluter upp. I den här sista delen av analysen 

kommer detta resonemang att diskuteras och utvecklas. 

 För att foga samman röster inom romanens ramar, används en sådan 

kollageteknik som Maria Nikolajeva menar är typisk för en polyfon roman. Minnen, tankar 

och uttalanden från olika personer kan var och en ge intrycket av att enbart vara små 

fragment, lösryckta ur sina sammanhang. Men tillsammans fyller de en funktion. När Ellen 

promenerar genom byn, i exemplet som beskrevs i första delen av analysen, så associerar 

Östbymoran och Gamlamor hennes höggravida kropp med sina egna erfarenheter av 

graviditet och barnafödande. Därmed får just den episoden ett övergripande tema, det vill säga 

kvinnors relation till sin fertilitet, sin graviditet och sina roller som mödrar. Tematiken pusslas 

ihop av rösterna från de olika fokalisatörerna. Genom fokaliseringen uppstår även en dialog 

mellan kvinnorna, i form av ett tyst meningsutbyte. Denna dialog förs inte med ord, utan 

snarare med blickar. När Östbymoran och Gamlamor ser Ellen minns de sina egna 

graviditeter och berättar om dem genom fokaliseringen. Det nät som går från Ellen och Sally 

ut till alla fokalisatörer, förenar på så sätt dem alla i en enda stor dialog, både bakåt genom 

historien och parallellt i samtiden.  

 Beroende på vilka teman som ska illustreras, eller vilka poänger som ska göras, 

väljs vissa delar ur de fiktiva personernas liv ut. I slutet av boken bryter Ellens man Bernhard 

sin rygg på arbetet och blir förlamad. Det innebär slutet på både jobb och supande, och istället 

blir han sängsliggandes hemma för resten av sitt liv. Han verkar dock ganska tillfreds med 



30 

 

tillvaron och Ellen är lycklig som slipper hans problem med spriten. Det konstateras i boken 

att: ”Ja, här kunde Ellens saga sluta, och här kunde den börja.” (KÄ, sid 216). Om det var 

Ellens liv med en invalid man som skulle skildras hade sagan möjligtvis kunnat börja där, 

men om hennes liv som arbetarhustru till en frånvarande, supande rallare skulle beskrivas så 

slutar sagan just där, när Bernhard återvänder hem för gott.  

 När rösterna från många olika kvinnor kommer till uttryck, representeras också 

många olika sociala, kulturella och ideologiska ståndpunkter. Det skapar en variation i ålder, 

erfarenhet, bakgrund och livssituation. För att ta moderskapet som exempel så kommer det i 

KÄ till uttryck i nästan alla sina faser, genom de många kvinnliga fokalisatörerna. Boken 

rymmer Ellens dubbeltydiga relation till sin egen sexualitet; Sallys ensamma förlossning i 

stugan i Mårbo; mor i Vide som inte kan få barn; Västbys epileptiska piga som fött sju barn 

men inte vet vem som är far till dem; Glada flickan som blir förkrossad när hon märker att 

hon ska föda sin husbondes barn; Ellens och Sallys liv med spädbarn; mor Sofi som har 

bärningsbrister efter de 15 barn som hon fött, och så vidare. Polyfonin fungerar därmed som 

ett effektivt berättargrepp för att skapa en gemenskap mellan dessa röster, inom den diskurs 

som de alla på ett eller annat vis samlas inom. Tillsammans visar alla dessa röster och alla 

dessa livsöden, på de åtskilliga vändningar som livet kan ta. Genom att ge den kvinnliga 

erfarenheten många ansikten, går det även att undvika att en ensidig, eller stereotypisk bild av 

en arbetarkvinnas livsvillkor skapas. Det är troligtvis alla dessa skepnader som den kvinnliga 

erfarenheten kan ta, som Ebba Witt-Brattström syftar på genom att kalla det kvinnokroppens 

kluvna diskurs. Med kvinnokroppen avses allt det som en kvinna, i egenskap av kvinna, kan 

tänkas erfara.  Eftersom det skapar ett så brett spektrum av möjliga utfall, blir diskursen just 

kluven.  

 För att alla dessa olika scenarier ska få plats inom en och samma bok krävs det 

att många personer får komma till uttryck, så att de kan redogöra för de händelser som de 

varit med. Det sker genom fokaliseringen, genom de associationer, minnesbilder och tankar 

som de fiktiva personerna slås av och som i sin tur skapar en sådan vidd av erfarenheter. Detta 

kan även tänkas fungera som ett sätt att förstärka ett resonemang. Om många röster vittnar om 

liknande saker, till exempel om många kvinnor i arbetarklassen beskriver hur svårt det är att 

föda, mätta och uppfostra barn i fattigdom och misär, så ökar styrkan i själva utsagan. 

Berättartekniken kan då tänkas användas som ett verktyg i en bevisföring.  

 Som tidigare nämnts så finns det inte bara kvinnliga fokalisatörer i boken, även 

om de är i klar majoritet, utan även manliga. Mellan männens röster finns det däremot inte en 

lika klar samhörighet som mellan de kvinnliga och de tycks inte följa något särskilt mönster. 
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Snarare tycks deras fokalisering fungera som ett komplement till skildringen av kvinnorna. De 

beskriver dels kvinnorna och deras handlingar utifrån, som när Bernhard beskriver hur fint 

Ellen gör i stugan, och återger dels vissa händelser utifrån deras eget perspektiv, som när 

Bernhard berusad är helt övertygad om att det enda rätta för att få Ellen att lyda är att slå 

henne. Männens röster fungerar precis som de kvinnliga fokalisatörernas, förutom att de inte 

samlas under samma paraply av erfarenheter. Eftersom poängen i boken tycks vara att skildra 

just kvinnlig erfarenhet, så är det följdriktigen framför allt kvinnliga röster som uttrycks.   

6. Slutdiskussion: polyfoni som modernistiskt stilgrepp i Kvinnor och äppelträd 

6.1 Är Kvinnor och äppelträd en polyfon roman? 

På basis av den analys som har gjorts av KÄ kan de frågor som ställdes i uppsatsens inledning 

besvaras. Polyfoni utformas i en roman, enligt tolkningen av Michail Bachtins begreppsteori, 

utifrån vissa berättargrepp. Förutsättningen för att mångstämmighet ska uppstå är att 

händelseförloppet i romanen fokaliseras genom ett antal av dess fiktiva personer, exempelvis 

genom Sally, Ellen och mor Sofi. Genom att personerna agerar fokalisatörer kommer de också 

ge uttryck för de sociala, kulturella och ideologiska utgångspunkter som de står för. Dessa 

ligger som underlag för personernas förståelse och tolkningar av det som händer, deras sätt att 

agera och reagera i olika situationer, och även de associationer och minnesbilder de får utifrån 

det som sker. Därmed kommer fokaliseringen i boken fokuseras olika, beroende på utifrån 

vems perspektiv den görs. Sally strider för social rättvisa, precis som sin pappa. Ellen vill inte 

låta hennes man komma nära, eftersom hon utsatts för flera våldtäktsförsök. Liter-Olle plågas 

av minnen från sin barndom i svält och sorg, och tar till slut sitt liv. Mellan dessa personer 

skapas dialoger och interaktion, när de på något sätt kommer i kontakt med varandra. 

Mångstämmigheten bildar en komplex struktur av dialogism mellan fokalisatörerna, både 

bakåt i historien och i samtiden. Erfarenheter förs vidare från generation till generation. I detta 

nätverk av meningsutbyte kan ibland slitningar uppstå, när de socio-ideologiska 

ståndpunkterna skiljer sig åt. En sådan konflikt utgör själva grundvalen i boken, nämligen mor 

Sofis och Fredrikas badkvällar i bykstugan. Det uppstår en moralstrid mellan kvinnorna och 

resten av byn, som resulterar i att mor Sofi dör.   

 För att förstå hur rösterna samverkar och varför just vissa röster uttrycks och 

varför vissa händelser skildras, måste alla röster förstås en och en, samtidigt som det 

gemensamma i polyfonin måste förstås. Det är ett avvägande mellan att ta den enskilda, lilla 

människan på allvar, på samma gång som en lyhördhet krävs för att förstå en eventuell 

enhällighet som alla röster skapar tillsammans. I KÄ gestaltar varje fokalisator en unik 
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erfarenhet, baserat på dess socio-ideologiska ståndpunkt, samtidigt som de kvinnliga 

fokalisatörerna förenas kring den kvinnliga erfarenheten, i en sorts gemensam diskurs.  

 Efter analysen av KÄ kan jag konstatera att Michail Bachtins teori om polyfoni 

med fördel kan appliceras på romanen och jag instämmer därmed i den klassificering av 

romanen som gjorts i tidigare forskning. Jag vill dock tillägga att den polyfona 

berättarstrukturen är rikare och mer komplicerad, än vad jag själv anade då jag inledde min 

undersökning. Därför vill jag understryka vikten av en djupgående utredning av både 

begreppsteorin och romanens narratologiska struktur, och särskilt kombinationen av dessa två, 

för att hela dess komplexitet ska kunna friläggas. Bachtins polyfonibegrepp fungerade även 

väl som analysverktyg. Det skapade en förståelse för mångstämmigheten i romanen, som 

därefter inte alls framstod lika kaotisk som vid första anblick, och öppnade på så sätt upp för 

en ny tolkning av den.  

6.2 Gör det polyfona berättargreppet Kvinnor och äppelträd modernistisk?  

Polyfoni är ett högst modernistiskt stilgrepp. Det inkluderar ett antal brott mot tidigare 

berättartraditioner, som uppbruten kronologi, avsaknad av en stabil berättarinstans, frekventa 

perspektivskiften och metafiktiva inslag. Även om en berättare fortfarande kan finnas i en 

polyfon roman, så reduceras dess inflytande, eftersom perspektivet ständigt skiftar mellan de 

olika fokalisatörerna. Det resulterar i att det inte kan skapas en ”objektiv” bild av vad som har 

hänt, utifrån en auktoritär, allvetande berättarröst och därmed kan inte heller några sanningar 

fastställas. Fokalisatörerna kommer alla ge sin egen subjektiva skildring av händelseförloppet 

och läsaren lämnas att tolka de dialoger som uppstår mellan personerna, för att tyda det som 

händer. Eftersom alla dessa komponenter finns i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd och 

den komplexa polyfona berättarstrukturen så tydligt framträder i boken, är det svårt att inte 

klassificera den som en modernistisk roman. Dessutom används fritt indirekt tal till största del 

i romanen, vilket även det är ett vedertaget modernistiskt stilgrepp. 

 Marshall Berman menar i Allt som är fast förflyktigas att moderna epoker 

kommer och går, men att det som är utmärkande för en sådan epok är att den är ”en paradoxal 

enhet, en oenighetens enhet som sänder ut oss alla i en virvel i ständig upplösning och 

förnyelse, kamp och motsägelse, kluvenhet och smärta. Att vara modern är att ingå i ett 

universum där, som Marx sade, ’allt som är fast förflyktigas’.”.
45

 Moderniteten bryter mot 

vedertagna sanningar och innebär en ständig upplösning av det som tagits för givet. Det gör 
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enligt Berman den moderna rösten högst motsägelsefull, den är både ”ironisk och 

självmotsägande, polyfon och dialektisk, den utdömer det moderna livet i namn av 

värderingar som moderniteten själv har skapat”.
46

 Marshall Berman nämner Dostojevskij som 

en av de stora modernisterna under 1800-talet och hans beskrivning av den moderna rösten 

påminner mycket om Michail Bachtins beskrivning av polyfonin i Dostojevskijs böcker. Som 

jag nämnde i teoriavsnittet, så menar Bachtin att den polyfona romanen bara kunde ha skapats 

i en omvälvande tid, och enligt Berman kännetecknas moderna epoker av att de är just 

omvälvande. Även KÄ skrevs under en sådan omstörtande tid, den svenska modernismen, och 

därmed känns det inte alltför långsökt att sammankoppla romanens polyfona berättarstruktur 

med den samtida litterära epoken. Polyfonin blir hos Dostojevskij ett uttryck för det 

modernistiska 1800-talet och hos Martinson för svensk litterär modernism.  

6.3 Vad innebär en modernistisk klassificering av Kvinnor och äppelträd?  

Det är inte bara med sina berättartekniska stilbrott som KÄ bryter mot tidigare litterära 

traditioner, utan även genom att skildra en verklighet som tidigare inte blivit skildrad, 

nämligen livsvillkoren för arbetarklassens kvinnor. Genom den kommer både kvinnlig 

erfarenhet och kvinnlig sexualitet till uttryck. Eftersom det inte framställts på ett sådant sätt 

tidigare inom svensk litteratur, så gjorde det boken omstörtande, vilket är precis det som 

Marshall Berman menar är kännetecknande för modernistiska verk. Även om boken har 

väldigt framträdande modernistiska drag i dess berättarstil, så kan det tänkas att det är just den 

radikala skildring av kvinnor som allra mest utmärker den som modernistisk. 

 Huvudpersonerna i KÄ är inte ”bara” kvinnor, de är dessutom radikala kvinnor. 

Mor Sofi och Fredrika kräver påstridigt sin rätt till ett eget rum. Ellen övervinner sin rädsla 

för sin egen sexualitet och när hon sedan tar initiativ till den så är det för sin egen njutnings 

skull. Sally föder ensam sin son på golvet i Mårbo. Den sistnämnda scenen har fått stå symbol 

för bokens progressiva skildring av kvinnlig erfarenhet. Om modernism anses vara 

omkullkastande, så är denna subversiva iscensättning av en födelse högst modernistisk. Den 

ansågs vara vulgär och chockerande när boken kom och bröt mot tidigare normer kring vad 

och hur kvinnlig sexualitet och erfarenhet kunde skildras, och vem som skulle göra det. På så 

vis har den därefter varit nydanande inom den svenska litteraturen, eftersom Moa Martinson 

satte en ny ribba kring hur kvinnlig erfarenhet och sexualitet kunde skildras. Ebba Witt-

Brattström beskriver Moa Martinsons viljestarka kvinnor som följande: ”De flesta av hennes 
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kvinnogestalter är starka men kluvna. De är bundna vid sitt biologiska öde men strävar ofta 

efter att överskrida det.”.
47

 Själva överskridandet är ett försök till att trotsa de gränser som 

satts upp för kvinnorna. Därmed tar boken även upp djupt existentiella frågor, kring hur 

betingade människor är av klass, kön, bakgrund och omständigheter. Genom att använda en 

berättarteknik som även den är gränsöverskridande, intensifieras detta. Martinson blir som 

författare ett starkt modernistiskt uttryck för den tid som hon lever i, då hon skildrar den lilla 

människan i den omvälvande samtiden.  

 Klassificeringen av Moa Martinson som statarförfattare, arbetarförfattare och 

proletärförfattare, och inte modernistisk författare, är som Ebba Witt-Brattström påpekar i sin 

avhandling, problematisk. Även om Martinson skrev om arbetarklassen, så finns det en 

väsentlig skillnad mellan henne och de andra männen inom ”statarskolan” i det att hon på ett 

revolutionärt sätt skildrar den kvinnliga erfarenheten. Jag vill hävda att det mest framstående 

kännetecknet för Moa Martinsons böcker är just dessa kvinnogestaltningar, i kombination 

med den modernistiska berättarteknik som hon använt för att förmedla dem. Dock har hennes 

placering under statarskolan i svensk litteraturhistoria, gjort att hon stämplats som en 

författare som framförallt skildrar arbetarklassens liv på landet. Därmed har den nyskapande 

berättartekniken och det omstörtande innehållet i hennes verk försummats. En modernistisk 

kategorisering hade kunnat uppmärksamma polyfonin i romanen, vilket i sin tur troligtvis 

hade skapat en ytterligare insikt i hur omvälvande dess innehåll är. Moa Martinson skulle i så 

fall kanske blivit ihågkommen som en viktig portalfigur inom den svenska modernismen och 

inte hamnat undanskymd i en underkategori, där hon hittills varit inordnad.    
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