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Abstract:   
 
During the 21st century, Society has again begun to focus its attention on working class 
literature and on issues related to social class. In the media contemporary working class 
literature is often mentioned as a distinct phenomenon. I my view, the meaning of this 
phenomenon have not been adequately formulated. The aim of this Master’s Thesis is to 
reconstruct, using a discourse oriented text analysis, a picture of how the contemporary 
working class literature is described in today’s society. This approach falls therefore 
within the framework of the Sociology of Literature and is based on the assumption that 
the discourse of working class literature is undergoing change. Utilizing an established 
definition of working class literature, I have created five nodal points around which I 
believe the discourse is mainly formed and changed. Links are then made to these points 
from chains of equivalence, based on essential ideas concerning the identities that have 
been ascribed to different subjects and objects. In order to show how the discourse is 
contextually constructed, the results are seen in relation to a discussion in contemporary 
research and literature about class society and the welfare state. My empirical data 
consists mainly of reviews and interviews in leading daily newspapers in Sweden 
concerning five writers who have published novels between 1999 and 2007 and who 
have been associated with contemporary working class literature. These writers are 
Lena Andersson, Torbjörn Flygt, Tony Samuelsson, Susanna Alakoski and Åsa 
Linderborg. The results show that the working class writer is a “class traveller”, who 
today holds a prominent position within the literary public sphere. The main purpose of 
the literature is to criticize the class society of today and to make it more visible. The 
novels reflects findings from social science research showing that the modern welfare 
state is a segregated and unequal society where the losers mainly consist of the 
unemployed and immigrants who often live in suburbs that were built during the million 
dwellings program. They also show today’s working class that primarily consist of 
people within the caring and service sectors and therefore largely are women. 
 
Nyckelord:   svensk arbetarlitteratur, klassamhället, diskursanalys, Lena 

Andersson, Torbjörn Flygt, Tony Samuelsson, Susanna 
Alakoski, Åsa Linderborg      
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Arbetarlitteraturen har alltsedan den bildade skola på 1930-talet haft en stark ställning 
inom svensk litteratur. Dess position och status på det litterära fältet har dock varierat i 
samspel med de samhällspolitiska vindarna. Under 1980- och 90-talet talades det i den 
litterära debatten till och med om arbetarlitteraturens eventuella död, vilket bland annat 
förklarades med välfärdspolitikens segertåg i Sverige och att landet därför inte längre 
representerade något tydligt klassamhälle. Därmed menade man att det inte längre fanns 
några motiv eller någon funktion för en litteraturkategori som av tradition har skildrat 
samhällets orättvisor ur ett arbetarklassperspektiv.  
 
Sedan slutet av 1990-talet, och framförallt under 2000-talet, har dock uppmärksamheten 
inom litteratursamhället åter kommit att riktas mot arbetarlitteraturen. Kultur- och 
litteraturprogram i radio och TV har under senare år haft ”modern arbetarlitteratur” som 
tema och litteraturkritiker använder sig av liknande kategoriseringar i recensioner av 
nyutkommen skönlitteratur. Samtidigt har flera arbetarlitterära översiktsverk utgivits, 
liksom en rad böcker som ur olika perspektiv fokuserar på klassfrågor. Även inom den 
politiska samhällsdebatten har blicken åter kommit att riktas mot klass- och 
välfärdsfrågor. Ett tydligt exempel utgör här den serie SOU-rapporter kring välfärdens 
utveckling i Sverige under 1990-talet, som under perioden 2000-2001 sammanställdes 
under namnet ”Kommittén Välfärdsbokslut”. Rapporterna visar att klyftorna i samhället 
ökar och att t.ex. hälsa och välbefinnande idag i hög grad styrs av vilken samhällsklass 
man tillhör. Uppmärksamheten har fått mig att fundera på vad begreppet 
”modern/samtida arbetarlitteratur” egentligen innebär och i ett större perspektiv även 
frågan kring varför genren åter har hamnat i rampljuset.  
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Uppsatsens problemformulering utgår ifrån ett konstaterande att arbetarlitteratur och 
klassfrågor under senare år, i allt högre grad, har uppmärksammats i media och inom 
den allmänna samhällsdebatten. I sammanhanget talas det ofta om den ”moderna” eller 
samtida arbetarlitteraturen som en slags avgränsad företeelse och som ett begrepp, vars 
egentliga innebörd jag anser inte tillräckligt tydligt har formulerats. 
Problemformuleringen utgår därmed också ifrån ett antagande om att en förändring har 
skett, eller håller på att ske, inom den arbetarlitterära diskursen, där den samtida 
litteraturen i vissa avseenden alltså skiljer sig ifrån den traditionella bilden av 
arbetarlitteratur. Den grundar sig också i den allmänna föreställningen att 
arbetarlitteraturens huvudsakliga syfte är att spegla och lyfta fram klassamhällets 
orättvisor. När genren nu åter står högt på den samhällslitterära agendan, menar jag att 
det är av vikt att vi i sammanhanget förstår vad det är vi talar om, och i viss mening 
varför.  
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Huvudsyftet med denna uppsats är därför att via en diskursinriktad textanalys av 
framförallt recensioner och intervjuer i Sveriges ledande dagspress, kring fem valda 
samtida arbetarförfattare, försöka rekonstruera en bild av hur fenomenet samtida 
arbetarlitteratur framställs i dagens samhälle. Med utgångspunkt i en vedertagen 
definition av arbetarlitteratur vill jag se i vilka avseenden den samtida diskursen 
reproducerar vedertagna föreställningar och i vilka avseenden den har, eller håller på 
att, transformeras till nya betydelser. Genom att utgå ifrån och spegla diskursen mot den 
bild som framställs av det samtida klass- och välfärdssamhället i aktuell forskning och 
litteratur, vill jag även belysa hur föreställningarna kontextuellt konstrueras.  
 
Förändringar i en diskurs ses ofta som resultat av en ständigt pågående ”kamp” kring 
mening och innehåll, d.v.s. kring vad som ska inneslutas respektive uteslutas i 
diskursen. Detta betyder att diskurser, även om de styrs av ramar och regelbundenhet, är 
kontingenta, d.v.s. att de aldrig fullständigt konstitueras utan står under ständig 
förändring. Jag menar dock att fenomenet arbetarlitteratur inte direkt är föremål för 
någon uttalad och ständigt pågående kamp mellan olika diskursiva synsätt, såsom 
exempelvis politiskt laddade begrepp kan vara, utan att förändringar här framförallt kan 
förklaras utifrån förändringar i det omgivande samhället. Då den ”diskursiva kampen” 
ofta anses vara styrande för hur en diskurs konstrueras, vill jag ändå använda detta 
begrepp som utgångspunkt för att dessutom se om några meningsmotsättningar kan 
spåras i materialet. Jag föreställer mig att det exempelvis kan råda skilda uppfattningar 
kring vad som skall uppfattas som en samtida arbetarroman eller om själva termen 
arbetarlitteratur fortfarande är en relevant benämning på litteraturkategorin.  
 
Det bör poängteras att min avsikt med uppsatsen inte är att presentera någon bild av 
arbetarlitteraturens strukturella och historiska utveckling över tid, vilket naturligtvis 
skulle kräva ett betydligt större arbete. Uppsatsens omfång, i kombination med min 
kvalitativa ansats, gör att jag heller inte gör några anspråk på att presentera någon 
”sann” bild av den samtida arbetarlitteraturen. Jag hoppas dock att min studie skall 
kunna bidra till att ge en tydligare bild av ett aktuellt fenomen i litteratursamhället och 
kanske även fungera som en plattform till fördjupade studier kring den svenska 
arbetarlitteraturens utveckling.  
 
Med utgångspunkt i ovan beskrivna problemformulering och syfte har jag formulerat tre 
övergripande frågeställningar: 
 

• Vilka föreställningar kring den samtida arbetarlitteraturen framhävs och 
idealiseras i textmaterialet? 

 
• Hur kan föreställningarna kontextuellt förstås i relation till bilden av det 

samtida klass- och välfärdssamhället, såsom den framställs i aktuell forskning 
och litteratur? 

 
• Kan några uttryck för ”diskursiv kamp” i form av meningsmotsättningar mellan 

olika aktörer urskiljas inom diskursen? 
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1.3 Ämnets avgränsningar 

Under denna rubrik redogörs endast för hur jag ämnes- och tidsmässigt har valt att 
avgränsa mitt studieområde. Teoretiska, metodologiska och materiella avgränsningar 
beskrivs närmare under kapitel 2 och 3.  
 
Min ämnesmässiga avgränsning utgår ifrån att uttrycket ”modern/samtida 
arbetarlitteratur” i en allt större omfattning används i media och inom den litterära 
debatten i samhället. Därmed anser jag att den samtida arbetarlitteraturen kan studeras 
som ett avgränsat fenomen inom litteraturen och i samhället. Eftersom uttrycket ännu 
inte kan anses vara vedertaget som begrepp, har jag valt att använda en operationell 
betydelse som även inkluderar litteratur som beskrivs i termer av samtida 
arbetarlitteratur, exempelvis litteratur med ett tydligt klassperspektiv. Här bör påminnas 
om att användandet av begreppet arbetarlitteratur i dessa sammanhang i sig är komplext 
och innefattar en problematisering som delvis också berörs i uppsatsen.  
 
Jag har i uppsatsen valt att huvudsakligen använda mig av den tidsmässiga markören 
”samtida” istället för ”modern”, framförallt för att undvika en sammanblandning med 
det stilistiska begreppet ”modernism” som också används i diskussioner kring 
arbetarlitteratur. Jag vill i sammanhanget inte helt bortse från uttrycket ”modern” då det 
trots allt förekommer relativt flitigt i debatten. De gånger ordet används är det dock 
alltid synonymt med ”samtida” och därmed utgör båda termerna en tidsmässig 
markering vars innebörd naturligtvis är föränderlig. I uppsatsen syftar termerna på 
arbetarlitteratur som har utgivits under de senaste cirka tio åren. Det är självfallet svårt 
att dra en tydlig tidsgräns för när litteratur kan kallas samtida. I den allmänna debatten 
kring klass- och välfärdssamhället i Sverige finns dock en åsikt att västvärldens arbetar- 
och underklass, sedan just åren kring 1990-talets mitt, har blivit mer synlig och att 
samtidigt även arbetarlitteraturen åter har börjat göra sig påmind i litterära sammanhang 
(t.ex. Greider 1998, passim; Furuland & Svedjedal 2006, s. 15). Furuland tycker sig 
rentav se ett tydligt paradigmskifte vad gäller den litterära offentlighetens syn på 
arbetarlitteraturen mot slutet av 90-talet och att en rad arbetarförfattare då plötsligt blev 
välkomna i riksmedierna (ibid., s. 372). Då jag anser att samhällsdiskussionen kring 
ämnet framförallt har tagit fart under 2000-talet, och för att mer precist försöka fånga 
den samtida bilden av fenomenet, har jag valt att avgränsa mitt empiriska material till 
att omfatta texter som berör arbetarlitteraturen under perioden 1999-2007. Att jag väljer 
att inkludera året 1999 beror på att Lena Andersson då utkom med sin roman ”Var det 
bra så?”, som fick stor uppmärksamhet i media för att den betraktades som ett startskott 
för en ny typ av radikal arbetarlitteratur (se t.ex. Nilsson, 2003a). 
 
Här kan också nämnas att det enbart är den svenska arbetarlitteraturen som studeras i 
uppsatsen. Välfärdskriser och växande klassklyftor är aktuella problem även på många 
andra håll i världen. Sannolikt kan man därför finna ett motsvarande uppsving för 
arbetarförfattare även här. En jämförande diskussion kring situationen i andra länder 
vore naturligtvis av intresse, men ryms tyvärr inte inom ramen för denna uppsats. 
Dessutom utgör den särställning som arbetarlitteraturen har och har haft i Sverige 
närmast något unikt i världen, vilket gör fenomenet extra intressant att studera just här. 
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1.4 Bakgrund 

Även om min avsikt i denna uppsats inte i huvudsak är att studera den samtida 
arbetarlitteraturen i ett historiskt sammanhang, är diskursiva fenomen på ett eller annat 
sätt alltid beroende av de föreställningar som historiskt sett har präglat dem. Då min 
problemformulering har en självskriven förankring i den traditionella bild och definition 
som finns av arbetarlitteratur, och bygger på ett antagande om att en förändring har skett 
i den arbetarlitterära diskursen, kommer jag nedan att ge en introduktion till den 
svenska arbetarlitteraturens historia, vilken i korta drag också visar hur genrens 
definition, funktion och position i litteratursamhället på många sätt är beroende av det 
samtida politiska klimatet. Därtill redovisar jag några vedertagna definitioner av 
begreppet arbetarlitteratur. För att ge läsaren en inblick i det skönlitterära material som 
uppsatsen berör, presenteras även kortfattat dessa fem författare samt utvalda verk.  
 
Arbetarlitteratur studeras ofta som ett socialt och kulturellt fenomen, som kan förstås 
och förklaras i ljuset av det omgivande samhället. Genom att presentera ett urval av den 
mer framträdande, samtida forskning och litteratur som finns kring klass- och 
välfärdsfrågor, vill jag under denna rubrik även skapa ett sammanhang till mitt problem, 
till vilket jag kan relatera mina resultat och som kan belysa hur föreställningar kring den 
samtida arbetarlitteraturen kontextuellt konstrueras. 
 

1.4.1 Den svenska arbetarlitteraturen 

Begreppet arbetarlitteratur fick ordentligt fäste på den litterära marknaden under 1930-
talet. Samtidigt som modernismen fick sitt genombrott inom svenskt kulturliv 
debuterade ett stort antal självlärda författare med arbetarbakgrund. Namn som Ivar Lo- 
Johansson, Moa Martinson, Jan Fridegård, Eyvind Johnson och Harry Martinson fick en 
enorm genomslagskraft med sina realistiska skildringar av arbetarklassens liv och 
vedermödor. Arbetarlitteratur som fenomen var dock inte nytt. I vågorna kring 
industrialismens genombrott växte redan kring slutet av 1800-talet en ny litteratur om 
arbetarklassen fram, framförallt i form av kamp- och idédikter. Ur jordbrukets 
underklasser skapades de förindustriella yrkesgrupper, framförallt anläggningsarbetare 
och arbetsvandrare, som kom att befolka den tidiga arbetarprosan. Till 
förgrundsgestalterna räknas här bland annat Gustav Hedenvind Eriksson, Martin Koch, 
Maria Sandel och Dan Andersson, vilka alla debuterade under det tidiga 1900-talet 
(Furuland & Svedjedal, 2006, passim; Nilsson 2006a, s. 31ff; Godin, 1994, s. 218).  
 
Det nya med 30-talets autodidakter var att de förenade social realism med modernism 
och existentialism. Arbetarlitteraturen kom därmed att representera en ny litterär form 
såväl stil- som innehållsmässigt och flera av arbetarförfattarna blev snart företrädare för 
den nya modernistiska stilen. Ulrika Knutsson menar i en artikel i tidskriften Fönstret 
(2006, s. 11), att arbetarlitteraturen fick en sådan stor genomslagskraft för att 
arbetarförfattarna förstod att dra nytta av den turbulenta tid de levde i. Moderniseringen 
av Sverige började sent och gick rasande fort, något som naturligtvis skapade trauman 
hos landets bönder och torpare. Arbetarförfattarnas böcker öppnade sig för denna nya  
tid, samtidigt som de satte fingret på dessa trauman. En viktig orsak till att 
arbetarlitteraturen slog igenom med sådan kraft och fick sådan spridning var också 
folkrörelsernas, arbetarpressens och arbetsplatsbibliotekens framväxt under denna tid. 
Litteraturen blev i dessa sammanhang en ideologisk och kollektiv angelägenhet som 
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framförallt publicerades och spreds via arbetarrörelsens dagstidningar, tidskrifter och 
fackförbundspressen. 
 
I efterhand har dock arbetarlitteratur och modernism i många sammanhang kommit att 
betraktas som varandras motpoler (t.ex. Furuland, 2001, s. 5). Denna inställning menar 
litteraturvetaren Magnus Nilsson härstammar från den ideologiska kamp som uppstod 
på 30-talet när modernismens och arbetarlitteraturens autodidakter utmanade den 
borgerliga kulturella hegemonin. En av borgerlighetens viktigaste strategier blev här att 
tona ned de politiska dimensionerna i denna litterära revolt. Det skedde bland annat 
genom att man etablerade en åtskillnad mellan arbetarlitteratur och modernism. 
Arbetarlitteraturen påstods vara politiskt radikal men estetiskt ålderdomlig, medan 
modernismen tvärtemot var estetiskt nyskapande men apolitisk. Strategin var 
framgångsrik och har medfört att många arbetarförfattare i senare tid har valt att inte 
identifiera sig med den arbetarlitterära traditionen, då den många gånger ansetts vara 
ålderdomlig och omodern (2004, s. 186).   
 
Efterkrigstiden och folkhemsperioden innebar en nedgångsperiod för arbetarlitteraturen. 
Under 1940- och 50-talet debuterade dock två författare; Folke Fridell och Kurt 
Salomonson, vilka försökte att förnya arbetarskildringen genom att utgå från 
industriarbetarnas erfarenheter istället för, som tidigare, lantarbetarnas, skogsarbetarnas 
och vandringsarbetarnas. Framförallt Fridell formulerade dessutom en samhällskritik, 
riktad mot bland annat kapitalismen och den reformistiska arbetarrörelsens 
samhällsbygge, som var betydligt fränare än föregångarnas. Denna linje i den 
arbetarlitterära förnyelsen har därefter, enligt Magnus Nilsson, varit betydelsefull och 
bland dess främsta förvaltare nämner han Erik Johansson (2004, s. 185). 
 
Under 1960- och framförallt 70-talet genomgick det kulturella livet i Sverige, liksom i 
många andra delar av världen, en genomgripande radikalisering vilken främst tog sig 
uttryck i form av vänsterradikalism. Detta medförde ett ökat intresse för arbetarklassen 
och arbetarrörelsen och ledde till att arbetarlitteraturen åter hamnade i blickfånget i den 
litterära offentligheten. Under denna period förknippas arbetarlitteratur framförallt med 
dokumentära ”rapportböcker”, som Göran Palms ”LM-böcker” (kring hans tid som 
monteringsarbetare på LM Ericssons fabrik), Sara Lidmans ”Gruva” (om gruvarbetarna 
vid LKAB) och framförallt städerskan Maja Ekelöfs ”Rapport från en skurhink”. Många 
menar att dessa rapporter bidrog till att fokus riktades mot dåliga förhållanden inom 
arbetslivet och därmed till att förändringar skedde, t.ex. den stora gruvarbetarstrejken 
vid LKAB. Andra författare som debuterade under perioden och klart hör hemma i den 
arbetarlitterära traditionen är t.ex. Bunny Ragnerstam, Ove Allansson, Henning 
Mankell, Kjell Johansson, Torgny Karnstedt och en av fåtalet uppmärksammade 
kvinnor; Aino Trosell. Gemensamt för flertalet av dessa är att de inspirerades av 1930-
talets arbetarlitteratur vad gäller realism och dokumentarism, samtidigt som de var 
politiska och samhällskritiska i Fridells och Salomonsons anda, (Nilsson 2006a, s. 81ff; 
Furuland & Svedjedal, 2006, kap. 35).  
 
Förutom att påverka idealen inom den litterära offentligheten, gjordes under 1970-talet 
även många konkreta insatser av den nya vänstern för att skapa en alternativ litterär 
offentlighet där arbetarlitteraturen kunde lyftas fram. Flera små, ickekommersiella,  
bokförlag etablerades och en av de mer betydelsefulla institutionerna blev tidskriften 
Folket i Bild/Kulturfront, där såväl äldre som nyare arbetarlitteratur fick ett stort 
utrymme. Enligt Magnus Nilsson bör även föreningar som ”Liv i Sverige” och ”Gräv 
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där du står”, vilka bland annat hade till uppgift att främja självbiografiskt berättande och 
utforskning av sin egen historia, ses som en del av denna alternativa litterära 
offentlighet (2006a, s. 86f.). 
 
Under 1980- och en bra bit in på 90-talet fick arbetarlitteraturen återigen träda tillbaka 
ifrån rampljuset. Arne Säll beskriver, i en bok kring svensk arbetardiktning, läget för 
arbetarlitteraturen i 80-talets litterära offentlighet som närmast hopplöst och menar att 
ledande kritiker under denna period förpassade arbetarförfattarna till litteraturens B-lag 
(1986, s. 8). Även Furuland konstaterar att arbetarlitteraturens position var svag i en tid 
när marknadsliberala ideologier ryckte fram. Inom litteraturen dominerade esteticismen 
och postmodernismen och detta avspeglades inom den litterära offentligheten, i media 
och i kulturtidskrifter (Furuland & Svedjedal 2006, s. 372). Som en protest mot denna 
situation gjordes dock några försök av arbetarförfattare att bilda kollektiva 
manifestationer. Mest känd är här författargruppen ”Fyrskift” som bestod av Gunder 
Andersson, Kjell Johansson, Reidar Jönsson och Hans Lagerberg. Gruppen ville 
motverka att arbetarlitteratur under denna tid ofta uppfattades som tråkig och arbetade 
för att skapa större klarhet kring begrepp som realism och arbetarkultur. En annan 
manifestation var antologin ”Utsikter: 24 författare om arbetarlitteraturen”, vars avsikt 
enligt dess redaktör var att ge röst åt Sveriges alla arbetare och verka för en förändring 
för arbetarklassen som man ansåg var hänvisad till en borgerlig, privatiserad och 
elitistisk litteratur (Nilsson 2006a, s. 88). 1990 bildades också ”Föreningen 
Arbetarskrivare” som fortfarande existerar och till övervägande del består av 
amatörförfattare med arbetarklassbakgrund, men även några etablerade författare som 
Aino Trosell och David Ericsson. Föreningen har ambitioner att påverka klimatet i den 
litterära offentligheten och sedan starten har man publicerat fyra antologier med texter 
av föreningens medlemmar och man ordnar även t.ex. skrivarkurser.  
  
 
1.4.1.1 Samtida arbetarlitteratur 
 
Någon exakt tidsgräns för när arbetarlitteraturen kan börja att kallas för modern eller 
samtida går naturligtvis inte att dra. I artiklar, recensioner och litteratur nämns ofta 
författare som har utkommit med böcker från slutet av 1990-talet och framåt, d.v.s. från 
och med den tidsperiod när arbetarlitteraturen enligt många åter började ta plats på den 
litterära arenan (t.ex. Furuland & Svedjedal 2006, s. 372).  
 
En sökning på termerna ”modern(a) arbetarförfattare”, ”modern arbetarlitteratur” och 
”samtida arbetarlitteratur” i sökmotorn Google, samt en genomgång av några 
nyutkomna översiktsverk kring arbetarlitteratur (t.ex. Furuland & Svedjedal, 2006 och 
Nilsson, 2006a), resulterar i etablerade namn som t.ex. Bernt-Olov Andersson, Majgull 
Axelsson, Kjell Eriksson, Göran Greider, Elsie Johansson, Kjell Johansson, Mikael 
Niemi och Aino Trosell. Från en nyare generation märks namn som; Susanna Alakoski, 
Lena Andersson, Doris Dahlin, Jennie Dielemans, David Ericsson, Torbjörn Flygt, Hans 
Gunnarsson, Maria Hamberg, Lena Kallenberg, Åsa Linderborg, Eva-Lena Neiman, 
Olle Sahlström och Tony Samuelsson. Här kan noteras att alla dessa författare inte har 
debuterat som arbetarförfattare under perioden och alla skriver heller inte om det 
samtida klassamhället. Samtliga är dock aktuella i debatten och väljer 
klassproblematiken som ett modernt och aktuellt tema. Noteras kan också den ökande 
närvaron av kvinnliga författare, inom en genre som av tradition har haft mycket få 
kvinnliga förtecken. 
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I den allmänna deckartrend som råder i Sverige sedan ett antal år, har också många 
samtida arbetarförfattare valt att lämna sitt renodlade arbetarskrivande för att istället 
skriva deckare. Mest kända är kanske Aino Trosell, Henning Mankell och Kjell 
Eriksson. Vissa menar att dessa författare fortfarande bör räknas som arbetarförfattare, 
då de trots genrebytet har varit måna om att behålla motiv från arbetarklassen i sina 
deckare. Författaren Tony Samuelsson argumenterar i dessa sammanhang för att även 
en deckarförfattare som Liza Marklund bör inkluderas i den samtida arbetarlitteraturen, 
då huvudpersonen i hennes romaner; Annika Bengtzon, enligt honom är en 
arbetarklasstjej med ”klockren socialdemokratisk bruksbakgrund” och att Marklund 
därmed antar ett medvetet klassperspektiv i sina romaner (2006, s. 145ff.).  
 

1.4.1.2 Begreppet arbetarlitteratur 

Innebörden av begreppet arbetarlitteratur har, som framgår ovan, växlat något beroende 
på samtidens litterära och politiska klimat. Professor Lars Furuland, som är en av dem 
som kanske har skrivit mest kring genren i Sverige, väljer att se arbetarlitteraturen som 
en strömning snarare än en tydligt avgränsad skola för att inte missa den bredd som den 
de facto innefattar (1998, s. 9). För att kunna studera arbetarlitteratur som fenomen 
måste man ändå försöka sig på att göra en närmare bestämning och avgränsning. 
Furuland använder gärna termen arbetardiktning. Han anser att man med detta begrepp 
kan mena litteratur: 
 
1) om arbetare och kroppsarbete, 
2) av författare med ursprung i arbetarklassen, 
3) för arbetare. 
 
Han understryker dock att dessa tre kriterier tillsammans inte är något krav för att 
bestämma och avgränsa arbetarlitteraturen. Detta skulle i så fall medföra att en rad 
karakteristiska arbetarverk skulle uteslutas ur gruppen. Istället menar han att det är i 
skärningspunkten mellan de tre nämnda perspektiven som man finner den väsentliga 
arbetardiktningen. Det som utmärker arbetardiktningen kan därför sägas vara dels den 
ideologiska förankringen och dels att den tydliggör arbetaren som människa, d.v.s. ett 
idéinnehåll i kombination med särskilda motiv- miljö- och personteckningar (Furuland 
& Svedjedal 2006, s. 23f.). Även litteraturvetaren Magnus Nilsson anser att 
arbetarlitteraturen bör studeras som ett fenomen vilket kan innefatta flera perspektiv. 
Liksom Furuland ser han dock vissa signifikanta drag. Först och främst menar han att 
arbetarlitteraturens former alltid är produkter av de sammanhang i vilka den skapas, där 
faktorer som vilken publik man vänder sig till, hur litteraturen publiceras, vilka syften 
författarna har etc., spelar en avgörande roll. Han anser också att begreppet ideologi bör 
tillmätas större betydelse än frågor om identitet. Vidare identifierar han vissa 
särpräglade drag som mångstämmighet och självreflexion, vilka han menar kan ses som 
produkter av att arbetarförfattarna oftast är medvetna om att de är författare med en 
särskild plats i samhället och i det litterära livet. Även inriktningen mot det 
självbiografiska och försöken att göra litteraturen mer kollektiv ser han som viktiga 
delar i den arbetarlitterära traditionen (2006a, kap 7; 2006b, s. 156f). 
 
Magnus Nilsson noterar också att begreppet arbetarlitteratur inte används lika mycket i 
officiella sammanhang som det gör i vardagsspråket. Nationalencyklopedin använder 
inte termen som uppslagsord, men i NE:s webbupplaga hänvisar ordet ”arbetarlitteratur” 
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till termen ”arbetardiktning” som i sin tur förklaras som ett ”begrepp som främst 
innefattar litteratur vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva 
kroppsarbetat” (NE.se, 2007). Uppslagsordet hänvisar vidare till en artikel där man 
också stöter på ordet ”proletärlitteratur” (jfr Nilsson 2006a, s. 9f.). Liksom Nilsson 
anser jag att termen arbetarlitteratur är den som oftast används i vardagsspråket och jag 
föredrar därför att använda denna. 
 
I och med att samhället och arbetslivet radikalt har förändrats sedan arbetarlitteraturen 
fick sitt genombrott kan definitionen naturligtvis inte för all framtid stanna vid det 
ursprungliga utgångsläget, d.v.s. inom gränserna för kroppsarbete i gammaldags 
mening. Med tanke på den samtida arbetarlitteraturen menar Furuland att ramen för 
begreppet bör vidgas vad gäller socialt ursprung, miljöer och motiv så att t.ex. 
servicefunktioner, transport- och kontorsarbeten inkluderas (Furuland & Svedjedal 
2006, s. 25). Någon närmare bestämning för vad som kan kallas modern eller samtida 
arbetarlitteratur existerar dock inte och att försöka hitta en sådan är det huvudsakliga 
syftet med denna uppsats.  
 

1.4.1.3 Studiens skönlitterära författare och deras verk 

Nedan följer en kortare presentation av de fem författare samt de skönlitterära verk som 
mitt empiriska material utgår ifrån. Susanna Alakoski och Tony Samuelsson har under 
perioden även utkommit med facklitteratur, vars innehåll anknyter till arbetarlitteratur 
och klassfrågor. Dessa presenteras inte närmare då de inte ingår i min studie. Detsamma 
gäller Lena Anderssons och Torbjörn Flygts senare romaner vilka heller inte behandlas i 
denna uppsats. Innehållet i presentationerna är i huvudsak hämtat från databasen Alex 
författarlexikon, men har till vissa delar kompletterats med uppgifter från andra 
biografiska källor.  
 
Lena Andersson är född 1970. Hon växte upp i ett radhusområde mellan de båda 
miljonprogramsområdena Tensta och Rinkeby utanför Stockholm. Hon kommer från 
vad hon kallar övre arbetarklass, pappan har arbetat som snickare och slöjdlärare och 
mamman som kontorist. Själv har hon har varit framstående i längdåkning och gått på 
skidgymnasium. Senare har hon tagit en akademisk examen och gått på Poppius 
journalistskola och därefter bland annat varit projektanställd vid Dagens Nyheters 
mobila förortsredaktion. Som vuxen flyttade hon ifrån förorten; först till Östermalm och 
sedan till Kungsholmen i Stockholms innerstad. 1999 debuterade Lena Andersson med 
den mycket uppmärksammade romanen ”Var det bra så?” och 2004 kom uppföljaren 
”Du är alltså svensk?: En triptyk”. Däremellan utgavs boken ”Duktiga män och 
kvinnor” (2001). 2006 utkom hennes senaste roman ”Duck City”, som är en tydlig satir, 
där hon även frångår klasstemat från sina tidigare böcker. Idag arbetar hon, förutom 
som författare, även som journalist och skribent vid bland annat Svenska Dagbladet där 
hon skriver bok- och tv-recensioner. Hon har medverkat tre gånger i radions 
programserie ”Sommar” där hon bland annat har gjort sig känd som ateist (Alex 
Författarlexikon, 2008; Mosander, 2004). 
 
”Var det bra så?”, som anses vara en delvis självbiografisk roman, handlar om Lotta 
Svensson och hennes kompisar som växer upp i den fiktiva förorten ”Stensby” 
(sannolikt synonym med Tensta/Rinkeby). Den tar sin början 1974 när Lotta är 4 år och 
hennes föräldrar just skall skilja sig. Den avslutas när hon går ut högstadiet ungefär 
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samtidigt som Palme mördas 1986. Därtill finns en slags epilog som speglar tillvaron 
för Lotta och några av hennes gamla vänner drygt tio år senare när de är 28 år, d.v.s. i 
slutet av 90-talet, och därmed fungerar boken också som en spegel av det samtida 
samhället. Retoriken i samhället talar under denna period om jämlikhet och att de flesta 
får det bättre. Men det gäller inte alla. Boken kan ses som en berättelse om unga 
människor, födda in i ett välfärdssamhälle som kommer av sig. Den kan även ses som 
ett inlägg i den samhällsdebatt som talar om förorternas problem i termer av 
invandrarproblematik, där Anderssons tydliga budskap istället är att problemen är 
klassrelaterade.  
 
Torbjörn Flygt är född 1964. Liksom huvudpersonen Johan i ”Underdog” är han 
uppväxt i miljonprogramsområdet Borgmästargården i Malmö, men boken är enligt 
Flygt själv inte självbiografisk. Han har bland annat gått en tvåårig kurs i litterär 
gestaltning vid Göteborgs universitet, men bor nu åter i Malmö. 1995 debuterade han 
med ”Längsta ögonblicket”, en bred nutidsroman och 1997 utkom hans andra roman 
”Män vid kusten”, en berättelse om människan, naturen och moralen. 2001 utkom 
”Underdog” med vilken Flygt fick ett kritikermässigt genombrott och boken belönades 
samma år med Augustpriset. I motiveringen beskrev juryn boken: ”En historia berättad 
från underslafen. Underdog skildrar en folkhemsvärld som faller samman och drar med 
sig drömmarna om en bättre framtid med fluortanter och bättre självkänsla för alla.” 
2004 kom hans fjärde roman ”Verkan”, där han liksom i föregående roman med ett 
kritiskt engagemang tar sig an det svenska folkhemmet, dock med det svenska 
rättssamhället som måltavla. I maj 2008 utkom Flygts femte roman; ”Himmel”, vilken 
beskrivs som en frän, nutida samhällsskildring, som utspelar sig i Malmös skilda 
bostads- och arbetsmiljöer (Alex Författarlexikon, 2008; Svensk bokhandel, 2001).  
 
”Underdog” beskriver hur arbetargrabben Johan under 1970- och 80-talet växer upp 
under knappa förhållanden med en ensamstående, hårt arbetande, mamma för att på 
gymnasiet möta en helt ny värld. Den ekonomiska gymnasielinje han valt domineras av 
borgerligheten som har andra sociala koder än vad Johan är van vid. Han försöker 
acklimatisera sig men finner efter ett tag att han inte passar in vare sig i det nya gänget 
eller med sina gamla vänner. Han avancerar i livet och blir jurist, men känner sig 
fortfarande tudelad. Romanen beskriver en klassresa, skriven ur ett barns perspektiv, 
men sedd i nutid genom en vuxen mans ögon. Därmed handlar berättelsen lika mycket 
om dagens klassamhälle.  
 
Tony Samuelsson är född 1961 i Karlskrona men uppvuxen i Stockholmsförorten 
Farsta. Mamman var expedit och pappan byggnadsarbetare. Han har läst 
litteraturhistoria vid universitetet, skrivit film- och tv-manus och arbetat som 
kulturjournalist vid Dala-Demokraten. Innan han 1996 började skriva på heltid 
extraknäckte han också som chaufför och sjukvårdsbiträde. Sedan mitten av 90-talet är 
han bosatt i Orsa. Han debuterade 1989 med romanen ”Seymor”, en skildring av en 
idrottsmans uppgång och fall. Sedan dess har han utkommit med sammanlagt elva 
böcker varav några är ungdomsromaner. Sitt litterära genombrott fick han 1993 med 
romanen ”Gäst hos borgerligheten”, den sista delen i en löst sammanhållen trilogi, där 
de övriga delarna är ”Myten om den förstfödde” (1990) och ”Den harmynte 
trumpetaren” (1991). Böckerna skildrar till stora delar författarens egen uppväxt i Farsta 
och placerade honom i facket ”ung lovande arbetarförfattare från förorten”. Efter ett 
långt uppehåll som författare återkom han 2004 med romanen ”En grind av mörker” 
som mottogs mycket positivt av kritiken. Han fick ABF:s litteraturpris 2004 och Ivar 
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Lo-priset 2005. Hans senaste bok ”Arbetarklassens bästa partytricks: Liv, läsning, 
litteratur” (2006) är en essäsamling kring svensk arbetarlitteratur (Alex 
Författarlexikon, 2008). 
 
”En grind av mörker” kretsar framförallt kring huvudpersonen Yvonne, en observant 
och medkännande, ensamstående mor, som arbetar med att sälja kosmetika på ett 
varuhus i Farsta. Hennes bror Billy har gett ut en roman, men har lagt av författarskapet 
och jobbar istället inom färdtjänsten. Yvonnes dotter Felicia är 20 år och har aldrig 
träffat sin far som bor i Israel. Hon bestämmer sig för att söka upp honom, men blir 
strax innan resan överkörd av en bil och svävar mellan liv och död. Händelsen blir en 
avgörande vändpunkt för Yvonne som tar itu med ouppklarade saker i sitt liv. 
Berättelsen har formen av ett psykologiskt drama som samtidigt är en stilistiskt driven 
krönika över samtiden med fokus på förortens och arbetarklassens människor. 
  
Susanna Alakoski är född 1962 i Vasa i Finland. 2006 utkom hon med sin debutroman 
”Svinalängorna” som senare samma år belönades med Augustpriset. Romanen blev en 
succé och den första upplagan sålde slut på mindre än en vecka. Flera kritiker har 
jämfört henne med de stora kvinnliga arbetarförfattarna, som t.ex. Moa Martinsson. 
Precis som huvudpersonen Leena i romanen är Alakoski uppväxt i en fattig finsk 
invandrarfamilj med missbruksproblem i Ystads enda miljonprogramsområde. Hon bor 
nu i ett radhusområde på Värmdö i Stockholm. Alakoski är utbildad socionom och har 
läst genusvetenskap. Hon har arbetat som fiskrensare, flyktingsamordnare och 
pressekreterare för Gudrun Schyman. Efter romandebuten sade hon upp sig från jobbet i 
Vänsterpartiets riksdagsgrupp för att arbeta heltid som forskare och författare. 
Tillsammans med Karin Nielsen är hon också redaktör för antologin ”Tala om klass” 
(2006), där kända och okända kvinnor berättar om sina klassresor. 2007 gav hon ut 
antologin ”Lyckliga slut” som behandlar temat förtryckta och misshandlade kvinnor. 
 
Titeln ”Svinalängorna” syftar på 60-talsförorten Fridhem i Ystad. Boken är inte 
självbiografisk men bygger på personliga erfarenheter. Uttrycket ”Svinalängorna” hörde 
Susanna Alakoski första gången i vuxen ålder när hon arbetade på socialkontoret i 
Ystad. Öknamnet på området där hon växte upp gjorde henne ”oerhört sårad och 
kränkt”. Hennes barndomsskildring om människorna i ett miljonprogramsområde under 
1960- och 70-talet är både en klasskildring och en tidsskildring. Augustprisjuryns 
motivering till priset löd: ”I ’Svinalängorna’ tvingar hårda livsvillkor några barn att 
tillsammans utveckla sina egna överlevnadsstrategier. Susanna Alakoskis moderna 
klasskildring är en humoristisk helvetesvandring genom en vuxenvärld där fyllan och 
underläget regerar vardagen.” (Alex Författarlexikon, 2008) 
 
Åsa Linderborg är född 1968, uppvuxen i Västerås men bor numera i Uppsala. Pappa 
var metallarbetaren Leif Andersson och mamma är vänsterpartipolitikern Tanja 
Linderborg. 1980 gick Åsa Linderborg, som 12-åring, med i Vänsterpartiet 
kommunisterna och året därefter i Kommunistisk Ungdom. 1987 blev hon ombudsman 
för Kommunistisk Ungdom i Mälardalen. Hon har under senare tid även innehaft lokala 
förtroendeuppdrag för vänsterpartiet i Uppsala kommun. 2001 disputerade hon vid 
Uppsala universitet på avhandlingen ”Socialdemokraterna skriver historia: 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000”. 2005 utgav hon tillsammans 
med Marika Hedin och Torbjörn Nilsson ”Bilden av Sveriges historia” och 2006 boken 
”Det är rätt att göra motstånd: Kriget och terrorn från Bush till Bodström”, tillsammans 
med Erik Wijk. Linderborg skriver regelbundet på Aftonbladets kultursida och har gjort 
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sig känd som en radikal och kritisk samhällsdebattör. Sedan en tid tillbaka är hon också 
kulturchef på tidningen. 2007 var hon sommarpratare i Sveriges radios programserie 
”Sommar” och samma år utkom hennes första roman ”Mig äger ingen” som blev 
mycket uppmärksammad och nominerad, samt förhandstippad som vinnare, till 
Augustpriset i klassen skönlitteratur. Senare fick hon även ABF:s litteraturpris (Alex 
författarlexikon, 2008).  
 
”Mig äger ingen” är en självbiografisk och mycket utlämnande barndomsskildring som 
kretsar runt Linderborgs uppväxt i Västerås med sin ensamstående och alkoholiserade 
far Leif Andersson, ”härdarmästare” vid Metallverken, vars död 2002 blev upptakt till 
romanen. Fadern beskrivs som en ömsint person som dock är oförmögen att ta ansvar 
för de krav som vardagen och ett liv med barn ställer. Boken kan ses som en postum 
kärleksförklaring till pappan och som en skildring av alkoholens makt, men även som 
en berättelse om klasstillhörighet och utanförskap under det svenska folkhemmets 
storhetstid och fall.  
 

1.4.2 Det samtida klass- och välfärdssamhället 

 
En person som ofta figurerar i samhällsdebatten kring klassfrågor är, författaren och 
tidningen Dalademokratens chefredaktör, Göran Greider. Med boken ”Arbetarklassens 
återkomst” (1998) var han relativt tidigt ute med att göra upp med den dominerande 
debatt som talade om arbetarklassens död. Greider menar att den rådande bilden av det 
postindustriella samhället, till 70 % bestående av medelklass, är starkt missvisande och 
att den har definierats av de dominerande skikten som därmed också förnekar att det 
finns några klassbetingade konflikter. Istället anser han att arbetarklassen i högsta grad 
existerar, men att den har tagit sig nya uttryck och splittrats upp på nya och fler 
sektorer. Med utgångspunkt i den amerikanske sociologen Erik Olin Wrights definition 
av arbetarklass; som de som saknar makt och inflytande över kapital, produktionsmedel 
och arbetskraften inom sitt yrke, räknar Greider närmare 60 % av löntagarna till denna 
klass (s. 36ff.). Greider använder genomgående begreppet arbetarklass, men i termer av 
samhälleliga maktstrukturer får man förmoda att han i vidare bemärkelse talar om 
samhällets undre klasser. Genom att återinföra arbetarklassen som ett begrepp, och 
därmed möjligheten att urskilja klassmotsättningar, menar han att möjligheten att 
politiskt ifrågasätta och förändra sakernas tillstånd återvänder. 
 
Greider pekar vidare på tre omvälvande förändringar som gör att arbetarklassen ser 
annorlunda ut idag, och kanske därför är mer osynlig: - Kvinnornas ökande dominans 
inom arbetaryrken, - förändringen inom familjernas klassmässiga sammansättning och - 
den ökande andelen invandrare. Den svenska arbetar- och underklassen är idag med 
andra ord i hög grad kvinno- och invandrarpräglad, vilket kan förklara dess försvagade 
ställning. Istället för att tala om förtryck av arbetare, kvinnor och invandrare, som skilda 
företeelser menar Greider att man istället borde tala om klassförtryck, då det i stor 
utsträckning är samma människor man talar om (1998, s. 45f.). I ett samhälle där 
klassbaserade tillhörigheter döljs, menar han att tillhörigheter som är direkt synliga, 
t.ex. etniska, riskerar att öka i betydelse. Här ställs fattig mot fattig, arbetare mot 
arbetare o.s.v. (ibid., s. 19). 
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Greider stöder även sina beräkningar på sociologen Göran Ahrnes forskning. I boken 
”Klassamhällets förändring” redovisar Ahrne bland annat hur den svenska 
klasstrukturen har förändrats från 1970 till 1995. Med utgångspunkt i folkräkningsdata 
visar han att andelen arbetarklass under perioden stadigt har legat runt 60 % och menar 
att så har det sett ut sedan början av 1900-talet. Den stora förändringen ligger i 
strukturen på denna arbetarklass, där andelen tjänstearbetare inom service och 
omvårdnad har ökat markant. Ahrne beskriver dock problemen med att bestämma 
klasstillhörighet för människor och poängterar att hänsyn även måste tas till andra 
faktorer än position i arbetslivet. Han refererar bland annat till Bourdieus 
”habitusbegrepp” vilket inkluderar en rad faktorer som gemensamma värderingar och 
handlingsmönster inom en klass. Han uppmärksammar därtill den ökande 
arbetslösheten och diskussionen om ”den nya underklassen” som ytterligare en 
utmaning för olika typer av klassanalyser (Ahrne et al.1995, inledning).   
 
En utredning gjord av LO-förbundet 2002, baserad på siffror från SCB:s lönestatistik, 
visar att Sverige tillhör de länder i Europa där inkomstklyftorna växer snabbast. De 
högsta lönerna hade vid tillfället ökat med 25 % de senaste 13 åren, medan 
lägstalönerna bara hade höjts med 1-2 %. Den visar också att drygt en tredjedel av 
löntagarna år 2002 tjänade under 18000 kronor och därmed knappt kunde leva på sin 
lön och att denna grupp till stor del utgjordes av kvinnor. Under det av arbetslöshet 
präglade 90-talet, växte också den grupp som har möjlighet att ta ut kapitalvinster från 8 
% år 1991 till 30 % år 2000. Den tiondel av befolkningen som här fick ut de högsta 
kapitalvinsterna tog hem i det närmaste allt, d.v.s. 99 % av det samlade 
kapitalvinstbeloppet i landet (se Pockettidningen R 2004, s. 44f.).  
 
En framträdande position i klassdebatten har också kulturjournalisten och författaren 
Anneli Jordahl. Böckerna ”Klass – Är du fin nog?” (2003) och uppföljaren ”Var 
kommer du ifrån?” (2006) skrevs i syfte att lyfta fram klassfrågor. Jordahl säger att 
klass är ett minerat diskussionsämne som alltid väcker starka känslor hos såväl hög som 
låg. Ur demokratisk synvinkel menar hon dock att klassanalysen är självklar; att det är 
först när man blir medveten om samhällets hierarkiska uppbyggnad som orättvisorna 
blir tydliga: ”Det gagnar knappast arbetarklassen när retoriken i samhällsdebatten 
förespeglar att vi är en enda stor medelklassfamilj.” Som exempel på rådande 
klasskillnader återger hon resultatet från högskoleverkets rapport i december 2002 som 
visar att bara 23 % av elever från arbetarklassen går vidare till högskolestudier mot 69 
% av barn till högre tjänstemän (2003, s. 7f.).  
 
I studien ”Det sociala landskapet” (Ahrne et al., 2000), som till stora delar bygger på 
statistiska undersökningar, beskrivs strukturerna i det offentliga klassamhället. 
Författarna visar här på de klasskillnader som råder mellan den offentliga och den 
privata sektorn och att dessa faktiskt ökar. T.ex. var lönerna för jämförbara yrken och 
utbildningar inom de båda sektorerna 12 % högre inom den privata sektorn vid 
tidpunkten för studiens genomförande, medan den 1968 låg på samma nivå. Man visar 
även att klasskillnader kan urskiljas inom de båda sektorerna. Skillnaden mellan högre 
tjänstemän och arbetare är mer påtaglig inom den privata sektorn, men även inom den 
offentliga sektorn finns löneskillnader som kan beskrivas i termer av klasskillnader. Ett 
sätt att åskådliggöra klasskillnader i arbetslivet är också att titta på facklig tillhörighet. 
1997 var 53 % av de offentliganställda LO-anslutna, 34 % TCO-anslutna och 13 % 
SACO-anslutna. Ett annat fruktbart sätt, som ansluter till Wrights och Greiders tankar, 
menar författarna är att dels se till det beslutsutrymme som den anställde har och dels 
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till hur höga krav som ställs och sedan koppla det till hälsa. De mest hälsofarliga jobben 
är här de som innefattar höga krav och litet beslutsutrymme och dessa har blivit allt 
vanligare inom arbetaryrken sedan åttiotalet, framförallt bland kvinnor inom vård och 
omsorg (s. 188ff.). 
 
Den sistnämnda metoden ansluter till en modell kallad ”Krav- och kontrollmodellen” 
som ofta används inom studier kring negativ stress och ohälsa i arbetslivet (Karasek & 
Theorell, 1990). En sådan studie visar just att andelen kvinnor som arbetar under höga 
krav i kombination med liten egenkontroll har fortsatt att öka i flera sektorer under 90-
talet. Särskilt markant är ökningen bland landstingsanställda och därnäst bland 
kommunanställda och resultaten överensstämmer väl med den ökning av ohälsa och 
sjukskrivningar som finns i dessa sektorer under samma period (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska centralbyrån, 2001). 
 
Statens folkhälsoinstitut ger regelbundet ut årsrapporter kring det folkhälsopolitiska 
läget i Sverige. I ”Folkhälsopolitisk rapport 2005” ägnas ett omfattande kapitel åt 
ojämlikhet i hälsa ur socioekonomiska och andra perspektiv (kap. 9). Rapporten visar 
bland annat att arbetare oftare än tjänstemän rapporterar besvär till följd av påfrestande 
arbetsställningar och det är också vanligare bland arbetare att inte söka vård trots att 
man upplever sig ha behov av det. Undersökningarna visar också att långvarig sjukdom 
och nedsatt arbetsförmåga uppträder tidigare i levnadsåldern bland arbetare. Andra 
tydliga markörer är att arbetare med låg inkomst har betydligt sämre matvanor än 
tjänstemän med hög inkomst, de äter exempelvis mycket mindre frukt och grönsaker. 
Andra faktorer som belyses är rökning och alkoholvanor. Rökningen började som en 
överklassvana, men idag är det betydligt fler arbetare samt socialt och ekonomiskt 
utsatta som röker. År 2004 var andelen rökare bland icke facklärda arbetare 22,7 % 
vilket kan jämföras med 8,2 % bland gruppen högre tjänstemän. Det var även dubbelt så 
vanligt att ensamstående mödrar rökte än ensamstående utan barn eller sammanboende 
med barn. Vad gäller alkoholkonsumtion är den relativt jämlik mellan högre och lägre 
sociala klasser. Dock rapporteras alkoholrelaterade problem, i form av kroniska 
hälsoproblem och sociala relationsproblem, i högre grad bland manliga och kvinnliga 
låginkomsttagare och andelen riskkonsumenter är också högre i denna grupp.  
 
Mycket tydliga siffror uppvisar rapporten också kring dödlighet. År 2003 förväntades 
män med eftergymnasial utbildning leva 4,9 år längre än män med enbart förgymnasial 
utbildning och motsvarande siffror för kvinnor var 4,3 år. Dessa siffror har visat sig 
vara bestående sedan 1970-talet. Den visar också att utrikes födda har sämre hälsa än 
inrikes födda. 1993-2000 rapporterade 33 % av de utlandsfödda att de upplevde något 
hälsoproblem, jämfört med 19 % bland inrikes födda. Påpekas bör här att det inte rådde 
någon skillnad mellan personer födda i exempelvis Tyskland, Danmark eller Norge och 
infödda svenskar. Därtill förekommer trångboddhet i mer än dubbelt så hög 
utsträckning bland utrikes födda, där de nästan uteslutande återfinns i invandrartäta 
bostadsområden. Intressanta resultat är också att även lokalsamhällets socioekonomiska 
sammansättning kan bidra till ohälsa. Här tas hänsyn till faktorer som den fysiska 
miljön, offentlig och privat service, normer och värden etc. I sammanhanget talas om 
”områdesdeprivation” ett begrepp som summerar ett områdes risk för hälsorisker, t.ex. 
koncentration av fattigdom, arbetslöshet, avsaknad av ekonomiska investeringar och 
bristfällig social organisation. Utan att det uttalas är det här lätt att se bilden av 
miljonprogrammen framför sig. Summerar man resultaten från forskning kring 
klassrelaterad ohälsa kan man dra slutsatsen att den mest utsatta personen i dagens 
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samhälle är en utlandsfödd, kvinnlig arbetare/arbetslös boende i ett 
miljonprogramsområde.   
 
Den utsatta situation som på många håll råder just i storstädernas miljonprogram, har i 
allt högre grad uppmärksammats sedan slutet av 1990-talet. Sedan 1998 driver 
regeringen på riksdagens uppdrag en nationell storstadspolitik. Politikens övergripande 
mål är dels att öka de svenska storstadsregionernas förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar tillväxt genom att bidra till nya arbetstillfällen och dels att bryta den sociala, 
etniska och diskriminerande segregationen. Det senare målet är särskilt inriktat på 
bostadsområden med stor andel hushåll i socioekonomiskt utsatta positioner, d.v.s. i 
första hand miljonprogramsområden. Ett av de instrument som skapats är de lokala 
utvecklingsavtalen, mer kända under namnet ”Storstadssatsningen”. Genom att länka 
samman storstadspolitiska mål med lokalt framtagna mål önskar man här åstadkomma 
relevanta långsiktiga insatser byggda på underifrånperspektiv och samverkan. 
Satsningen har varit föremål för en lång rad utvärderingar. SOU-rapporten ”Storstad i 
rörelse” ger en samlad kunskapsöversikt över dessa utvärderingar, vilka bland annat 
konstaterar att det finns ett tydligt glapp mellan mål och insats. Den högt ställda 
övergripande målsättningen för satsningen är orimlig och orealistisk i förhållande till 
vad som är möjligt att åstadkomma i de berörda bostadsområdena genom lokala 
utvecklingsavtal. Man menar att de övergripande målen avser en samhällsproblematik 
som inte kan lösas på lokal nivå. (Utredningen om utvärdering av lokala 
utvecklingsavtal 2005, kap. 2 och 7). Trots utvärderingarna ingår storstadssatsningen 
fortfarande i regeringens arbete, men har från och med 2008 bytt namn till ”Urban 
utvecklingspolitik”, och har därtill utvecklats till att omfatta fler kommuner.  
 
En viktig faktor i det samtida klassamhället, är att allt fler människor är arbetslösa. Den 
ökande globaliseringen har medfört att arbetslöshetssiffrorna har stigit, något som har 
drabbat särskilt arbetardominerade yrkesgrupper och invandrargrupper hårt. Ingemar 
Lindberg, debattör inom LO, diskuterar i antologin ”Sverige efter välfärdskrisen – 
mellan hot och hopp” arbetslöshet och välfärdssystem. I en framtidsdebatt anser han att 
den växande fattigdomen och marginaliseringen i samhället bör vara en huvudfråga. 
Han menar att den globala maktförskjutningen i kombination med en kraftig 
förskjutning i den förhärskande samhällsbilden utgör ett hot mot välfärdsmodellen och 
att arbetarklassens nationellt uppbyggda maktresurser på grund av detta har blivit 
svårare att utnyttja. För att möta hotet från globaliseringen menar han att arbetarklassen 
måste söka nya former för att mobilisera maktresurser över nationsgränserna och 
etablera nya allianser med andra grupper som vill förhindra fattigdom och växande 
klyftor. Som exempel anser han att fackföreningsrörelsen måste slå broar till nya och 
sociala rörelser som människorättsgrupper, grupper som agerar mot rasdiskriminering, 
kvinnorörelsen etc. (1998, s. 198ff.). I samma antologi lyfter Joachim Vogel, professor i 
sociologi, fram siffror som visar att andelen fattiga (fattigdomsstreck = 
socialbidragsnormen) mellan åren 1983-95 ökade markant efter 1990, inom grupper 
som långtidsarbetslösa, ensamstående föräldrar och arbetare medan nivån var relativt 
oförändrad inom exempelvis grupperna lägre – högre tjänstemän (s. 22ff.). 
 
Flera av ovan refererade samhällsdebattörer återfinns politiskt på vänsterkanten, vilket 
kan förklaras med att det är dessa som brukar uppmärksamma klassproblematiken. Men 
det finns även debattörer på högerkanten som har uppmärksammat välfärdsamhällets 
orättvisor. År 2003 utkom Svenskt näringslivs chefsekonom Stefan Fölster med boken 
”Jämlikheten som försvann” där han i mycket hårda ordalag slår hål på myten att 
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Sverige skulle vara ett av världens mest jämlika länder. Istället ser han ett samhälle där 
klyftorna mellan rika och fattiga ökar och där kvinnor och invandrare diskrimineras på 
arbetsmarknaden, trots att rättvisa har varit ledmotivet under nästan 70 år av 
socialdemokratiskt styre. Liksom övriga debattörer anser han att klassfrågor och 
fördelningspolitik måste föras upp på dagordningen, men hans lösningar på problemen 
återfinns här naturligtvis inom högerpolitiken där han menar att rättvisa bl.a. kan uppnås 
genom att fler får möjlighet att utmana de stora och mäktiga och att fler fattiga tillåts ha 
något eget (Fölster, 2003).  
 
Stefan Svallfors, professor i sociologi, har skrivit en rad arbeten kring frågor som 
förknippas med klass och klassmönster.  I boken ”Klassamhällets kollektiva 
medvetande” (2004) inriktar han sig särskilt på hur människor inom olika 
samhällsklasser skiljer sig i sin uppfattning om samhället. Med hjälp av internationellt 
jämförande undersökningar tecknar han en bild av klasskillnader i tid och rum och 
konstaterar, liksom Fölster, att i motsats till vad som ofta antagits är klasskillnaderna i 
Sverige stora i jämförelse med exempelvis Storbritannien och Tyskland. Han inleder 
boken med att aningen provocerande fråga om inte pratet om klasser är passé i dagens 
samhälle, för att sedan på närmare 250 sidor visa att diskussionen om klassamhällets 
upplösning endast är löst prat utan grund, inte sällan grundat i en vilja att frammana 
bilden av ett samhälle utan grundläggande konflikter. Han riktar även viss kritik mot sitt 
eget skrå, då han menar att den akademiska samhällsvetenskapen har misskött sitt 
uppdrag i fråga om att fortlöpande studera klassamhällets förändring. Bland kvalitativt 
orienterade studier ser han från 1990-talet betydligt fler analyser som belyser skiljelinjer 
som kön och etnicitet än klass (s. 8). Trenden, menar jag, även är överförbar på 
skönlitteraturen som också under större delen av 90-talet till övervägande del var 
inriktad på liknande frågor, men som i korrelation med samhällsdebatten nu åter börjar 
belysa klassfrågor.  
 
Svallfors anser att det är viktigt att studera sambandet mellan klass och sociala attityder 
av flera anledningar. En är att klasspolitiken under de senaste decennierna har drivits av 
en paradoxal samexistens mellan ”rekommodifiering” och ”de-artikulering”. Det första 
begreppet syftar på processer som på olika sätt gör befolkningen mer beroende av 
marknaden för sin välfärd. Vissa menar att detta leder till en ”individualiserad 
ojämlikhet” medan andra menar att klasskillnaderna förstärks. Parallellt med detta har 
klassinnehållet i politiken tonats ned. Denna de-artikulering visar sig t.ex. i den 
socialliberala riktning som flera av västvärldens socialdemokratier har antagit under 
senare tid. På högerkanten märks också ideologiska omorienteringar som inte heller 
visar någon påtaglig klassmässig artikulering. Den politiska de-artikuleringen kan till en 
del förstås som en gradvis anpassning till svårigheterna att föra en omfördelande 
klassutjämnande politik. Många av de instrument som använts för att driva 
fördelningspolitik, som omfattande skatter, socialförsäkringar och kollektiva 
löneförhandlingar, har blivit svårare att använda, dels beroende på internationella 
faktorer som ökad kapitalrörlighet, men även inhemska förhållanden som motstånd från 
arbetsgivare och marknadsstarka grupper (ibid., s.10ff.). 
 
Ett forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, benämnt 
”Klassidentitet -97”, har bland annat resulterat i boken ”Klassamhällets återkomst” 
(Cigéhn et al., 2001). I slutkapitlet (kap. 7) drar författarna slutsatser kring betydelsen 
av klass i slutet av 1900-talet, som i flera avseenden ansluter till Greiders tankar. Som 
helhet konstateras här att klasstrukturer är sega och att myten om klassamhällets 
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upphörande sannolikt bygger på en rad tankefel, vilka inte har tagit hänsyn till att 
traditionella klasstrukturer idag uppträder i en annan form. Ett första möjligt tankefel 
menar författarna kan vara att; om industrin försvagas så antas de industriella 
relationerna också försvagas och därmed minskar samhällsklassernas betydelse. 
Tankefelet kommer här av att man har bortsett från att hierarkiskt, industriellt 
marknadstänkande idag genomsyrar även offentliga verksamheter, där tjänsteproduktion 
är underställd samma ekonomiska lagar som varuproduktion. Ett annat tankefel kan 
vara att; i det gamla klassamhället ärvdes klasspositioner direkt. Idag förvärvas 
positioner framförallt via utbildning och därmed skulle kopplingen till föräldrarnas 
klass vara försvunnen. Men, även idag ärvs positioner indirekt via just utbildning, då det 
är betydligt fler barn till tjänstemän som går vidare till högre utbildning än barn till 
arbetare. Ett tredje möjligt tankefel handlar här om att den högteknologiska 
utvecklingen kräver allt högre utbildning på alla nivåer, d.v.s. att det behövs fler 
ingenjörer än arbetare. Här menar författarna att man bortser från att utvecklingen också 
kräver en, framförallt global, industriell utveckling. Industri och arbetarklass växer 
utanför de gamla industrisamhällena. De gamla okvalificerade jobben hamnar idag i nya 
industriländer, framförallt i Sydostasien. I de gamla industriländerna, som Sverige, 
växer istället behovet av nya former av okvalificerat tjänstearbete, t.ex. som service till 
den nya IT-världen, men också i den framväxande fritidsindustrin som växer på grund 
av det ökande (men ojämlika) välstånd som följer i spåren av högteknologin. 
 
Ytterligare ett tecken på att man även från politiskt håll är medveten om att 
välfärdssamhället inte mår så bra, är den välfärdsutredning som ”Kommittén 
Välfärdsbokslut” genomförde på uppdrag av regeringen mellan åren 2000-2001. 
Kommittén, som bestod av samhällsforskare, publicerade ett antal SOU-rapporter där 
välfärdsutvecklingen under 1990-talet beskrivs utifrån uppgifter om 
levnadsförhållanden såsom hälsa, utbildning, arbete, ekonomi, trygghet, sociala 
relationer och politiska resurser. Centralt i sammanhanget är olika välfärdsinsatsers 
tillgänglighet och kvalitet för individen. I delbetänkandet ”Välfärd, ofärd och 
ojämlikhet” (Fritzell och Lundberg, 2000) och i slutbetänkandet ”Välfärdsbokslut för 
1990-talet” (Kommittén Välfärdsbokslut, 2001) konstateras att välfärden under 
decenniet har försämrats på flera centrala områden. Vid sidan av att arbetslösheten har 
ökat har också villkoren för dem som har ett arbete förändrats på flera sätt, exempelvis 
har tidsbegränsade anställningar ökat. Liksom också LO-förbundet konstaterade, har 
klyftorna mellan rika och fattiga ökat där den allmänna ekonomiska uppgång som 
inträffade under andra halvan av 90-talet inte förbättrade situationen för dem med minst 
resurser. Exempelvis märktes en markant ökning av antalet långvariga 
socialbidragstagare. Man konstaterar också att den psykosociala arbetsmiljön tycks ha 
förvärrats mer för kvinnor än för män, vilket sannolikt kan kopplas till att 
kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg i många fall påverkats mer än 
andra yrken av omstruktureringar och minskade resurser. Vidare har man även funnit 
mycket stora och ökande skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer, där 
sistnämnda grupp har betydligt sämre hälsa, ekonomi och lägre sysselsättningsgrad. 
Stora välfärdsskillnader finns också mellan ensamstående och sammanboende personer, 
där kommittén konstaterar att ensamstående med barn, d.v.s. i huvudsak ensamstående 
mödrar, har bristande resurser i flera avseenden. Avslutningsvis poängterar man också 
att det i slutet av seklet fanns mycket stora skillnader i välfärd beroende på 
klassposition. På så gott som samtliga studerade områden uppvisar arbetargrupperna, 
och då särskilt arbetare i okvalificerade yrken, mer ofärd än vad tjänstemannagrupperna 
gör. 
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1.5 Litteratur och tidigare forskning 

1.5.1 Litteratursökning 

Då uppsatsen endast berör förhållanden inom den svenska arbetarlitteraturen och i det 
svenska samhället, har jag koncentrerat min litteratursökning till huvudsakligen svenska 
databaser och med hjälp av framförallt svenska söktermer. De termer jag främst använt 
är ”arbetarlitteratur/-författare” (med besläktade former) i kombination med orden 
”samtida/modern”. Jag har även använt klassrelaterade termer som ”arbetarklass”, 
”underklass”, ”klass- och välfärdssamhället”, enskilt eller i kombination med 
förstnämnda termer. För mer teori- och metodinriktade frågor har jag t.ex. använt orden 
”diskursanalys” och ”litteratursociologi”. Termerna har skrivits i trunkerad form och de 
databaser som har gett flest ämnesrelevanta träffar är LIBRIS, Arbetarrörelsens arkiv 
och bibliotek liksom i viss mån LO-förbundets databas. Sökningar i Högskolan i Borås 
databas BADA, de nationella databaserna ”uppsatser.se” och DIVA liksom den 
internationella databasen LISA, har inte resulterat inte i så många ämnesrelevanta 
träffar, men däremot i några intressanta uppslag kring teori och metod.  
 
Sökmotorn Google/Google Schoolar har i vissa delar varit användbar, särskilt när jag 
inledningsvis ville skapa mig en bild av vilka författare som omtalas som samtida 
arbetarförfattare. Då jag i uppsatsens inledningsskede redan kände till tidigare nämnda 
nyutkomna översiktsverk av Furuland & Svedjedal (2006) och Nilsson (2006a), har 
litteraturförteckningar i dessa också varit användbara för att komma vidare. Detsamma 
gäller viss teoretisk och metodisk litteratur från grundutbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. För att finna material kring de fem studerade arbetarförfattarna 
har jag huvudsakligen använt databaserna Artikelsök och Alex författarlexikon, men jag 
har även sökt direkt via berörda dagstidningars hemsidor.  
 

1.5.2 Litteratur- och forskningsöversikt 

Inledningsvis nämner jag här några arbeten inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap (B & I) som utgår ifrån ett diskursanalytiskt synsätt och därför i 
vissa avseenden har fungerat som teori- och metodmässiga utgångspunkter för mitt 
uppsatsarbete. Därefter följer en översiktlig redovisning av den samhällsinriktade 
forskning och litteratur kring ämnet arbetarlitteratur som har varit mest relevant för min 
studie.  
 
 
1.5.2.1 Diskursanalys inom B & I-vetenskapen  
 
Diskursanalys är en ansats som först på senare år har vunnit fäste inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. En forskare som var tidigt ute med att efterlysa synsättet inom 
ämnet är Bernd Frohmann, verksam inom informations- och mediastudier i Ontario, 
Canada. I en artikel från 1994 beskriver han biblioteks- och informationsfältet som, 
genom sin tvärvetenskapliga inriktning, vara synnerligen passande för diskursteoretiska 
studier och menar att definitionen och konstruktionen av centrala begrepp som 
exempelvis information, informationsanvändare och informationsanvändning skulle 
kunna stå i fokus för en diskursanalys (Frohmann, 1994).  
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Inom svensk biblioteks- och informationsforskning finns än så länge inte så många 
avhandlingar med ett diskursinriktat perspektiv. Bland dem som jag har funnit har jag 
hämtat viss inspiration från Joacim Hanssons avhandling ”Klassifikation, bibliotek och 
samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av ’Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek” (1999). Med utgångspunkt i ett diskursteoretiskt tänkande visar Hansson här 
hur politiska och ideologiska föreställningar har påverkat och styrt utformningen av det 
klassifikationssystem som används inom svenska folkbibliotek. Genom att synliggöra 
de meningsbärande strukturer som styr klassifikationen liksom ett ämnes placering i 
systemet, vill han visa hur vissa ämnen är överordnade andra vad gäller exempelvis 
könsordning. I ett större perspektiv menar han att SAB-systemet därmed bidrar till att 
forma folkbibliotekens identitet, liksom bilden av biblioteket som en offentlig 
institution. 
 
En avhandling från senare år som också har gett viss näring till mitt arbete, vad gäller 
hur föreställningar och förändring inom ett begränsat område styrs av omgivande 
samhällspolitiska idéer, är Jenny Johannissons ”Det lokala möter världen: 
Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg” (2006). Johannisson använder 
sig här av ett diskursorienterat perspektiv när hon studerar vilka samtida föreställningar 
som styrde det kommunala kulturpolitiska förändringsarbete som genomfördes i 
Göteborg under 1990-talet. Fokus ligger här på kulturpolitik som en språklig och social 
praktik. Genom att studera lokala kulturpolitiska policydokument i relation till de 
regionala och statliga mål som finns på området, identifierar Johannisson tre 
dominerande diskurser vilka styr såväl den lokala som statliga kulturpolitiken.  
 
Vad gäller magisteruppsatser med ett diskursinriktat perspektiv på ämnet så har det 
producerats en mycket stor mängd de senaste åren, varför jag inte redogör för dessa här.  
 
 
1.5.2.2 Arbetarlitteraturen och samhället 
 
Lars Furuland anses av många vara nestorn inom svensk arbetarlitteraturforskning. 
Hans avhandling ”Statarna i litteraturen: En studie i svensk dikt och samhällsdebatt” 
kom 1962 och i denna redogör han på nästan 500 sidor för hur statarmotivet gestaltas i 
den tidigaste arbetardiktningen fram till 1920. Utifrån ett socialhistoriskt perspektiv 
studerar Furuland här i vilka avseenden litteraturen överensstämmer eller avviker från 
de sociala realiteterna liksom hur relationen mellan litteraturen och den samtida 
politiska och sociala debatten tar sig uttryck. Utifrån sin roll som professor vid 
Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet, har han också varit 
inblandad i flera större arbeten inom svensk arbetarlitteraturforskning. Samtidigt har 
han alltid varit mån om att delge sin forskning för en bredare publik och han har i en 
mängd olika sammanhang hållit föredrag om arbetarlitteratur. 1976 utgav han en bok 
om Ivar Lo-Johansson: ”Statarnas ombudsman i dikten” där han analyserar i vilken mån 
Ivar Lo via sin litteratur påverkade samhällsdebatten kring statarna. 1998 
sammanställde han antologin ”Arbetets ansikten: Arbetardikt i Sverige under ett sekel”, 
som fick en bred spridning genom att ges ut av En bok för alla.  
 
2006 utgav Furuland tillsammans med Johan Svedjedal ett, av många efterlängtat, 
översiktsverk ”Svensk arbetarlitteratur”, som med sitt vida grepp har varit användbar i 
detta uppsatsarbete. Upplägget i boken är i huvudsak kronologiskt och redogör för 
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arbetarlitteraturens historia fram till det sena 1900-talets samtida litteratur. Vad gäller 
den samtida litteraturen ges dock endast en kort inblick i vad som håller på att ske. 
Furuland ansvarar för huvuddelen av innehållet som mestadels innefattar författar- och 
epoköversikter, men också flera mer tematiska avsnitt om exempelvis folklig läsning 
och arbetarrörelsens kultursyn. Svedjedals del i boken behandlar arbetarrörelsens 
litteraturoffentlighet, där han bland annat visar på hur betydelsefull denna alternativa 
offentlighet historiskt sett har varit för arbetarlitteraturens existens. Därmed fungerar 
detta avsnitt även som förklaring på varför en betydande arbetarlitterär tradition har 
uppstått just i Sverige. 
 
Ett större arbete representerar också Stig-Lennart Godins avhandling 
”Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur” (1994). Liksom Furuland tar han sin 
utgångspunkt i den tidigaste arbetarlitteraturen när han studerar hur litteraturen 
strukturerar en upplevelse av omvärlden och därigenom bidrar till att forma ett 
klassmedvetande. Godin antar här, utan att direkt uttala det, ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv då han menar att det seende som litteraturen förmedlar är samhälleligt 
bestämt och att något naturligt seende inte existerar. Han betonar dock att detta 
klassmedvetande inte är så enkelt att fånga. Övergången från ett agrart ståndssamhälle 
till ett kapitalistiskt klassamhälle var en omvälvande period för många människor och 
den arbetarklass som formerades var inledningsvis inte så solidarisk och enhetlig som 
bilden ofta gör gällande. Godin vill visa hur arbetarnas privata, sociala och politiska 
självförståelse har förändrats i takt med att fler arbetare har strejkat, anslutit sig till 
fackföreningar, skapat egna offentlighetsformer och bildat socialistiska partier.  
 
Kring enskilda arbetarförfattare som exempelvis Moa Martinsson, Jan Fridegård och 
Ivar Lo-Johansson finns en mängd litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingar, vilka 
jag inte finner någon anledning att redogöra för här. Jag vill dock nämna Magnus 
Nilssons avhandling ”Den moderne Ivar Lo-Johansson” (2003b), då den i flera 
avseenden har ett samhällsperspektiv och han därtill är en forskare som jag refererar 
rikligt till i uppsatsen. I avhandlingen redogör han för flera aspekter av den kände 
arbetarförfattarens modernitet. Genom en ingående textanalys av statarromanerna vad 
gäller såväl innehåll som estetik placerar han dem sedan i sina historiska kontexter. På 
detta sätt framträder en bild av den moderne Ivar Lo-Johansson som är angelägen både i 
ett litteraturhistoriskt perspektiv och för förståelsen av framväxten av det moderna 
Sverige. 
 
Magnus Nilsson har nyligen också sammanställt en studiebok i ämnet, kort och gott 
kallad ”Arbetarlitteratur” (2006a). Här ges en bra överblick av den svenska 
arbetarlitteraturen och i anslutning till varje kapitel presenterar han dessutom ett antal 
diskussionsfrågor, vilka ofta uppmanar läsaren att fundera vidare på arbetarlitteraturen 
som ett socialt och kulturellt fenomen. Under rubriken ”Arbetarlitteraturen i samtiden” 
konstaterar Nilsson att intresset för arbetarklassen för tillfället är relativt lågt, vilket 
medför att även arbetarlitteraturen har intagit en marginaliserad plats i samhället. Jag 
ställer mig här något frågande till påståendet då jag, i enlighet med bland annat 
Furuland, menar att uppsvinget för arbetarlitteraturen började märkas redan i slutet av 
90-talet. Nilsson anar dock att genren börjar få mer uppmärksamhet och ser också ryktet 
om dess död som betydligt överdrivet. Han sänder därför en uppmaning om att pröva 
det traditionella begreppet arbetarlitteratur på samtidslitteraturen i syfte att se om genren 
har antagit nya former, en uppmaning som jag i och med denna uppsats har hörsammat. 
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Aktiv skribent i arbetarlitterära sammanhang är också Tony Samuelsson. 2006 utkom 
han med den uppmärksammade essäsamlingen ”Arbetarklassens bästa partytricks”, som 
mottogs mycket väl i media. Här diskuterar Samuelsson hur klassamhället har satt sina 
spår i såväl äldre som nyare arbetarlitteratur. Som en röd tråd i boken slingrar sig hans 
stora förebild Ivar Lo-Johansson, men även Samuelssons eget författarskap och identitet 
som arbetarförfattare. Även om Samuelsson inte gör några tydliga anspråk på att förnya 
begreppet arbetarlitteratur, öppnar han här ändå för en diskussion kring 
arbetarlitteraturens definition och bidrar därmed till att synliggöra genren i samtiden.  
 
Jag har inte funnit några magisteruppsatser som direkt berör mitt ämnesområde. Jag kan 
dock nämna en uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, som jag anser har vissa 
beröringspunkter med denna uppsats problematik. I uppsatsen ”Annorlundahet som 
kapital: Kategorin invandrarförfattare och annorlundahet på det litterära fältet” (2006), 
utgår författaren Anja Dahlstedt från Bourdieus fältteorier samt postkoloniala teorier, 
när hon utifrån ett recensionsmaterial kritiskt granskar kategorin invandrarförfattare och 
undersöker kategoriseringens konsekvenser och funktion på det litterära fältet. 
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2 Teori och metod 

Då jag menar att litteratursamhället utgör en del av samhället, anser jag det vara viktigt 
att se på litteraturen som ett samhällsfenomen. Arbetarlitteraturen, med sin starka 
koppling till arbetarklassen, kan aldrig avskiljas från resten av samhället och genren 
lämpar sig därför väl att studera utifrån ett samhällsperspektiv. Jag anser också att 
arbetarlitteraturen kan och bör studeras som en socialt konstruerad kategori, där 
arbetarförfattarna följaktligen är behäftade med socialt konstruerade identiteter. Med 
denna utgångspunkt kan arbetarlitteraturen vidare betraktas och studeras som ett 
diskursivt fenomen vars definition är kontingent, d.v.s. vår uppfattning av fenomenet 
präglas av vår historiska och kulturella kontext och är därmed också föränderlig. 
 
Med utgångspunkt i den problemformulering jag har valt kan min studie teori- och 
metodmässigt placeras inom ramen för ämnet Litteratursociologi. Litteratursociologi är 
en forskningsinriktning inom biblioteks- och informationsvetenskap vars huvudsyfte är 
att studera relationen mellan litteraturen och samhället. Redan 1965 startade professor 
Lars Furuland ”Avdelningen för litteratursociologi” vid den litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet, som sedan 1993 förestås av professor Johan 
Svedjedal. Litteratursociologiskt inriktade forskare brukar dock vara tydliga med att 
inriktningen, med sitt bredare undersökningsområde och sina vidare metoder, erbjuder 
ett alternativt synsätt gentemot moderämnet. Enligt Furuland innebär en 
litteratursociologisk ansats att man systematiskt studerar litteraturen som socialt 
fenomen och som system och institution i samhället (1997, s. 18). Svedjedal beskriver 
utgångspunkten för ämnet som ett sätt att söka förbindelser mellan textuella fenomen 
och kontextuella (1996, s. 3). Mer specifikt brukar man inom ämnet vidare tala om tre 
huvudinriktningar eller synsätt på vilka man kan studera relationen mellan litteraturen 
och samhället. Dessa kan kort sammanfattas som: ”litteraturen i samhället”, ”samhället i 
litteraturen” samt ”litteratursamhället”. Min uppsats kan i första hand placeras inom den 
andra inriktningen, i den meningen att jag studerar hur den samtida arbetarlitteraturen 
speglar det omgivande klassamhället. Därmed tar den också avstamp i den inom ämnet 
vanligt förekommande speglingsteorin som ser ett direkt samband mellan litteraturen 
och sociala förhållanden. Tankarna ryms här inom den sorts realismteori som säger att 
litteraturen (med eller mot författarens vilja) avbildar typiska drag i verkligheten 
(Furuland 1997, s. 28f.). Men, uppsatsen hör också hemma inom den sistnämnda 
inriktningen, i den meningen att jag vill se hur olika aktörer inom litteratursamhället, 
konstruerar en diskurs kring den samtida arbetarlitteraturen liksom den litterära 
offentlighetens roll i dessa sammanhang. 
 
Den metod jag anser vara bäst lämpad i sammanhanget är den kvalitativa textanalysen. 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ofta ett särskilt teoretiskt intresse för språk 
och text. Vissa forskare menar att det vi uttrycker via språk eller text utgör den yttersta 
gränsen för tanke och handling. Texter speglar såväl de medvetna som omedvetna 
föreställningar som förekommer inom den miljö de är tillkomna (Bergström & Boréus 
2000, s. 12ff.). Enligt Karin Widerberg öppnar kvalitativ forskning för variationer, 
mångfald och komplexitet då den bygger på den ontologiska grundsynen att människan 
som varelse är unik och att ingen människa är den andra lik (2002, s. 28ff.). Då mitt 
syfte med uppsatsen är att försöka förstå och förklara ett komplext fenomen, där 
textmaterialet uttrycker en mångfald av olika människors syn på fenomenet anser jag att 
en kvalitativ metod här är den bäst lämpade.  
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I en kvalitativ ansats talar man ofta om vikten av att ha ett reflexivt förhållningssätt till 
sin forskning, vilket kort kan sägas innebär att man införlivar och synliggör det 
kvalitativa led som utgörs av forskaren som människa. Genom detta möjliggör man för 
läsaren att värdera såväl forskningen som dess kunskapsanspråk (t.ex. Widerberg 2002, 
passim; Thomsson 2002, passim). I ett bredare perspektiv handlar reflexivitet även om 
att ha ett öppet förhållningssätt till sin forskning genom att, som jag här gör, fråga ”hur” 
verkligheten är skapad men också ”varför” (jfr Börjesson, 2003, s.187f.).  
En central del i ansatsen utgör också begreppet tolkning. Bergström och Boréus talar om 
fyra olika tolkningsstrategier: en som i första hand relaterar texten till uttolkaren (i det 
här fallet jag själv som student med vissa bakgrundskunskaper kring ämnet 
arbetarlitteratur), en som relaterar den till avsändaren (här exempelvis litteraturkritiken 
och författarna), en som relaterar den till mottagaren (här framförallt allmänheten i en 
vidare bemärkelse, men även de skönlitterära författarna och andra delar av den litterära 
offentligheten,) och en som huvudsakligen relaterar den till den omgivande kontexten 
eller diskursen utan att fokusera på speciella aktörer (2000, s. 25). Ingen av dessa 
strategier anses av författarna vara renodlad och vad gäller min studie berör jag i någon 
mån dem alla. Huvudvikten får dock sägas ligga på den sistnämnda tolkningsstrategin, 
d.v.s. att texterna måste förstås i relation till den arbetarlitterära diskursen, vilken i sin 
tur måste förstås i relation till diskursen om klassamhället.  
 
Den viktigaste grundpelaren utgör här hermeneutiken. Hermeneutiken kan i korthet 
beskrivas som läran om hur man tolkar och förstår meningsfulla fenomen. Inriktningen 
anses vara relevant för samhällsvetenskaperna därför att en stor del av dessa ämnens 
material består av meningsfulla fenomen, exempelvis handlingar, yttranden och texter 
(jfr Gilje & Grimen 1992, s. 176ff.). En tankvärd aspekt utgör det faktum att 
samhällsforskare ofta måste tolka något som i sig redan är tolkat av de sociala aktörerna 
själva. Detta anser vissa hermeneutiska företrädare utgör ett hinder inom forskningen 
medan andra ser det som något som skapar ytterligare mening åt fenomenet. Här 
tilltalas jag av den engelske sociologen Anthony Giddens förhållningssätt till saken. 
Han menar att samhällsvetenskaperna bygger på en ”dubbel hermeneutik”. De måste å 
ena sidan förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna, och inte 
bortse från den betydelse dessa tolkningar har. Å andra sidan måste de bedriva 
forskning genom att rekonstruera de sociala aktörernas tolkningar med hjälp av 
teoretiska begrepp (se Gilje & Grimen 1992, s. 181). Samhällsforskare måste med andra 
ord gå längre än de sociala aktörernas självuppfattningar och tolkningar av fenomen, 
genom att problematisera kring dem på en teoretisk nivå.  
 
Inom hermeneutiken spelar även insikten om förförståelse en viktig roll. Mina 
tolkningar måste alltid ses i ljuset av min egen socialt och historiskt betingade 
förförståelse kring problemet. I tolkningsprocessen kan jag med andra ord aldrig vara 
helt objektiv inför textens budskap. En text har därmed en föränderlig betydelse, 
eftersom olika uttolkare ger den olika innebörd, i olika historiska situationer (jfr Gilje & 
Grimen 1992, s. 183ff.). Bergström och Boréus betonar dock vikten av att vi i 
samhällsvetenskapliga studier relaterar texten till det som finns utanför den, d.v.s. 
kontexten, och utanför oss själva som uttolkare samt att vi argumenterar för våra 
tolkningar (2000, s. 27). 
 
En central del inom hermeneutiskt inriktad forskning utgör också den så kallade 
hermeneutiska cirkeln, vilken bland annat talar om att delarna (i exempelvis en text) 
skall tolkas utifrån helheten och helheten utifrån delarna. Delarna och helheten belyser 
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så att säga varandra i ett slags ömsesidigt beroendeförhållande. Förhållningssättet 
återfinns i Bergström och Boreus ovan beskrivna tolkningsstrategier och avspeglas 
tydligt i den diskursinriktade analys jag här genomför: Meningen i en enskild text (d.v.s. 
föreställningar kring den samtida arbetarlitteraturen) måste förstås i relation till andra 
omgivande texter (exempelvis diskursen kring det samtida klassamhället) och utifrån 
den diskursordning de är uttryck för. Men också omvänt: diskursen kring den samtida 
arbetarlitteraturen som helhet kan endast förstås i relation till föreställningarna i de 
enskilda texterna. Bergström och Boreus beskriver denna relation som ett slags utvidgad 
hermeneutisk cirkel, där delarna tolkas utifrån helheten och helheten från delarna där 
diskursen utgör den omgivande helheten (2000, s.29). 
 

2.1 Diskursanalysen och dess verktyg 

Jag har i denna studie valt att studera den samtida arbetarlitteraturen som ett diskursivt 
fenomen. Winther Jørgensen och Phillips konstaterar inledningsvis i sin bok 
”Diskursanalys som teori och metod”, att diskursanalys inte är en enda ansats utan en 
rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda på många 
olika sociala områden och i många typer av undersökningar (2000, s. 7). Då det inom 
perspektivet inte har utarbetats så många konkreta analysverktyg, förespråkar 
författarna en diskursanalys som integrerar olika diskursteoretiska perspektiv (ibid, kap. 
5). Jag har för min studie inte funnit någon avgränsad diskursanalytisk mall att applicera 
på mitt problem. Som utgångspunkt för analysen har jag därför valt att kombinera ett 
antal grundläggande teorier från diskursanalysens mest kända förespråkare. Jag har 
också valt att kalla min analys för diskursinriktad då jag anser att jag här inte genomför 
någon renodlad diskursanalys. En sådan menar jag även borde innefatta en diskursiv 
analys av hur föreställningarna kring det samtida klassamhället konstrueras i ett större 
samhällshistoriskt perspektiv, vilket det inte finns utrymme för i denna uppsats.    
 
Gemensamt för alla diskursanalytiska angreppssätt är att de utgår från ett 
socialkonstruktionistiskt sätt att se på världen. Socialkonstruktionism är en gemensam 
beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle som i sig också innefattar en 
rad olika angreppssätt. Kort kan man säga att den bygger på en kritisk inställning till 
självklar kunskap, där vår kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv 
sanning utan är en produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Människan är en 
historisk och kulturell varelse och hennes syn på världen präglas därför av detta. Den 
menar också att kunskap frambringas i social interaktion och att det finns ett samband 
mellan kunskap och social handling, d.v.s. att handlingar är beroende av den sociala 
världsbild man har. Trots att socialkonstruktionismen betonar att vår kunskap och våra 
identiteter är kontingenta, d.v.s. föränderliga och beroende av vårt sammanhang, är det 
viktigt att nämna att man i ett diskursanalytiskt förhållningssätt uppfattar det sociala 
fältet som regelbundet och reglerande och att kunskap och identiteter i konkreta 
situationer alltid är relativt låsta (se Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11f.).  
Det socialkonstruktionistiska synsättet sammanfaller väl med det förhållningssätt jag 
har till mitt ämne och fungerar därför som en sammanhållande ram kring den analys jag 
här genomför.  
 
Det finns inom diskursteorin en lång rad olika sätt att definiera begreppet diskurs. 
Winther Jørgensen och Phillips hänvisar till en vanlig förklaring på begreppet där 
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”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” 
(2000, s. 7). Bergström och Boréus sammanfattar begreppet som ”en uppsättning 
utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, liksom de mer eller 
mindre uttalade regler som styr vad som ´kan´ och ´inte kan´ sägas eller skrivas i 
sammanhanget. … Enskilda texter uppkommer i en diskurs, de mottas i en diskurs och 
kan ha effekter på denna.” De menar också att diskursen alltid ingår i en vidare kontext 
som enligt dem syftar på det vidare sammanhang som texten ingår i (2000, s. 17ff.). 
 
Diskurser kan också sägas vara produkter av vårt sätt, eller vårt behov av, att 
kategorisera världen. Vad är det som gör att vi kan placera in något i en särskild 
kategori eller genre? Hur vet vi exempelvis att en bok hör hemma i just den 
arbetarlitterära genren? Svaret är att det handlar om en social och kulturell 
överenskommelse, vilken bygger på traditioner och olika slags gränsdragningar 
gentemot andra kategorier eller genrer. För att världen ska framträda i meningsfull 
form, så behöver vi en mängd kategorier som kan ge oss ett mönster. Kategorier är 
liksom diskurser alltså såväl styrande som produktiva. De sätter verkligheten i enlighet 
med någon typ av raster som skänker oss mening (jfr Börjesson 2003, s. 87f.). 
Diskursanalysens syfte kan sägas vara att försöka bringa klarhet i detta mönster och i de 
sociala och kulturella överenskommelser som formar kategorier, i det här fallet den 
samtida arbetarlitteraturen. 
 
De poststrukturalistiska diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar 
att diskurser fullständigt konstituerar den sociala verkligheten. Diskurser innefattar alla 
de praktiker och innebörder som formar en särskild gemenskap av sociala aktörer. 
Diskurser utgör symboliska system och sociala ordningar, där diskursanalysens uppgift 
är att undersöka deras historiska och politiska konstruktion samt hur de fungerar. De 
menar också att ingen diskurs utgör någon sluten enhet, utan att den ständigt omformas i 
kontakten med andra diskurser. Olika diskurser kämpar hela tiden mot varandra för att 
uppnå hegemoni för sitt sätt att tala om och förstå den sociala världen, något de 
teoretiskt uttrycker som en diskursiv kamp (1985, passim; Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 13). I denna studie fungerar uttrycket diskursiv kamp främst inte som ett sätt att 
studera hur olika synsätt antagonistiskt kämpar om att uppnå hegemoni kring meningen 
eller innebörden av begreppet samtida arbetarlitteratur. Jag tror här att det inte existerar 
en lika tydlig kamp kring innebörden av begreppet som det exempelvis kan göra kring 
politiskt laddade begrepp som välfärd, frihet eller demokrati. Däremot anser jag att 
uttrycket ändå väl beskriver den ständigt pågående ”kamp” eller process kring mening 
som gör att diskurser förändras i korrelation med sin omgivning. I min analys använder 
jag därför ”diskursiv kamp” som en utgångspunkt för att studera eventuella 
meningsmotsättningar inom diskursen. 
 
Laclau och Mouffe är framförallt kända för att ha utvecklat en konkret diskursteori som 
bygger på en dekonstruktion av andra teoribyggen. I denna har de bland annat definierat 
ett antal begrepp vilka i stort utgör bärande delar i min analys. De tecken som är 
fixerade till sin betydelse i en diskurs kallar Laclau och Mouffe för moment, medan de 
tecken som är mångtydiga och därmed inte har fått sin mening slutgiltigt fixerad i 
diskursen benämns element. En diskurs etableras genom att betydelse formas kring ett 
antal nodalpunkter. En nodalpunkt är ett centralt tecken kring vilket andra tecken ordnas 
och från vilket de får sin betydelse. På detta sätt formas diskursen genom att den 
utesluter andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och andra möjliga sätt som de 
kan vara relaterade till varandra på. Processen benämner de artikulation. Alla 
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möjligheter som diskursen utesluter kallas här för det diskursiva fältet, vilket betraktas 
som ett konstitutivt yttre där tecknen har eller har haft andra betydelser. Laclau och 
Mouffe har även myntat begreppet flytande signifikanter vilket syftar på de element 
som i särskilt hög grad kan tillskrivas olika betydelse i olika sammanhang och därmed i 
högre grad är föremål för diskursiv kamp (1985, s. 105-111; Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 33ff.). 
 
Eftersom jag i min analys inte fokuserar på den diskursiva kampen i dess huvudsakliga 
bemärkelse, fäster jag heller ingen vikt vid att analysera huruvida tecknen utgör moment 
eller element. Vad gäller ”det diskursiva fältet” så har de tecken som ingår i diskursen 
kring den samtida arbetarlitteraturen naturligtvis även en betydelse inom andra 
diskurser, där de då kan knytas till andra nodalpunkter. Även här är syftet i detta fall 
inte att studera det diskursiva fältet i form av konkurrerande diskurser. Men, då mitt 
syfte är att identifiera de tecken som är så betydelsebärande för diskursen att de 
kategoriserar ett verk till samtida arbetarlitteratur och inte till någon annan 
litteraturkategori, menar jag att dessa andra kategorier i en mening kan ses som ett slags 
konstitutivt yttre mot vilka diskursen konstrueras.  
 
Michel Foucault är den teoretiker inom ansatsen som var först med att utveckla en 
konkret metod för att diskursanalytiskt närma sig ett empiriskt material. För att förstå ett 
fenomen menar han att man måste gå tillbaka till dess ursprung och därför har han bland 
annat utvecklat en metod som han benämner arkeologisk diskursanalys. Han är också 
den som mest förknippas med maktbegreppet. För Foucault är makt dock inget som 
utövas av vissa grupper i förhållande till andra. Makt är därmed inte förtryckande utan 
produktiv. Den är alltid direkt förbunden med kunskap och därför kan makt/kunskap 
sägas vara det som konstituerar hela vår sociala omvärld och det som gör att den kan se 
ut och omnämnas på vissa sätt men inte på andra (se Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 20f.). Vad gäller synen på hur diskurser konstitueras kan maktbegreppet till 
vissa delar alltså sägas vara synonymt med Laclau och Mouffes begrepp diskursiv 
kamp. Dock anser jag att begreppet makt i sammanhanget även kan vara intressant att 
studera utifrån sin traditionella betydelse, där exempelvis vissa aktörer utifrån sin 
position har mer makt än andra att konstruera och fastställa diskursens innehåll och 
gränser.  
 
Ett centralt begrepp inom diskursanalysen utgör också subjektpositioner. Generellt är 
man inom ansatsen kritisk till den klassiska västliga föreställningen om individen som 
autonomt subjekt, där identitet med andra ord ses som något individuellt inre som 
kommer till uttryck. Laclau och Mouffe ansluter sig här till Foucaults tankar och menar 
att identitet är något alltigenom socialt, där individer försätts i bestämda positioner av 
de diskurser de ingår i. Då man som människa ofta ingår i ett stort antal skilda 
sammanhang kan man med andra ord ha en mängd olika subjektspositioner som också 
kan förändras över tid. Man kan även inneha skilda positioner i ett slutet sammanhang 
vilket då leder till att subjektet blir överdeterminerat, en situation som exempelvis 
uppstår när flera diskurser försöker organisera samma sociala rum (se Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 48ff.). Kring den samtida arbetarlitterära diskursen rör sig 
ett antal subjektspositioner, exempelvis författare, kritiker och litteraturforskare, där det 
också finns de som samtidigt innehar dubbla eller flerdubbla positioner. Man kan även 
tänka sig en situation där en författare utifrån olika diskursiva synsätt samtidigt kan 
positioneras som arbetarförfattare och invandrarförfattare eller kanske kvinnoförfattare, 
vilket resulterar i att författaren hamnar i en överdeterminerad position på det litterära 
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fältet. Framförallt använder jag i min analys dock teorierna kring subjektspositioner i 
syfte att försöka identifiera och avgränsa de sociala identiteter som begreppet samtida 
arbetarlitteratur innefattar. Här gör jag en indelning mellan de sociala identiteter som 
kan identifieras i romanernas personteckningar och de identitetetsmarkörer som 
förknippas med arbetarförfattarna.  
 
Norman Fairclough är den diskursanalytiker som i störst utsträckning har intresserat sig 
för förändring inom diskurser. Då jag i min problemställning utgår ifrån att en 
förändring har skett, eller håller på att ske, inom den arbetarlitterära diskursen, vill jag 
här också redogöra något för de teorier som Fairclough formulerar kring detta begrepp.  
Fairclough menar, i enlighet med Foucaults ”arkeologiska” teorier, att det konkreta 
språkbruk som används inom en diskurs alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva 
struktureringar, d.v.s. att man alltid bygger vidare på betydelser som redan är 
etablerade. Genom att fokusera på intertextualiteten, d.v.s. hur en text bygger på 
element och diskurser från andra texter, kan man dels se i vilka avseenden diskurser 
reproduceras, där inga nya element eller tecken införs, och i vilka avseenden de 
förändras genom sammansättning av nya element. Fairclough relaterar förändring inom 
diskurser till förändrade diskursordningar och diskursiva praktiker. Diskursordning kan 
beskrivas som en bestämd struktur, eller en ram, utifrån vilken diskursen styrs och 
verkar och flera diskursordningar kan konkurrera om att vinna företräde inom samma 
sociala domän. På så sätt hänger begreppet samman med Laclau och Mouffes teorier 
kring flytande signifikanter och diskursiv kamp (min anm.). När en diskurs förändras 
inkorporeras den alltså i en ny diskursordning. Diskursiv praktik kan beskrivas som de 
kommunikativa händelser som äger rum inom en diskurs, de sätt på vilket texter 
produceras och konsumeras (exempelvis skönlitterära texter och recensioner i detta 
fall). Fairclough betonar att förändringar inom en diskurs alltid måste förstås dialektiskt. 
Å ena sidan måste man förstå hur förändringsprocesser omformar diskurser. Å andra 
sidan måste man orientera sig i hur reartikulationsprocesser inom den diskursiva 
praktiken, d.v.s. hur nya sätt att tala om verkligheten eller ett fenomen, också påverkar 
diskursordningen. Ursprunget till diskursiv förändring finns i konventionerna och när 
dessa ramar ifrågasätts blir en förändring möjlig. Ofta handlar detta om 
meningsmotsättningar. Det behöver dock inte alltid betyda att man bryter med gamla 
konventioner, det kan också innebära att man använder gamla konventioner på ett nytt 
sätt. På detta sätt regleras förändringar alltså av en dialektisk process mellan 
diskursordningen och den diskursiva praktiken (Fairclough 1992, s. 96ff. ; jfr Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 13, 72-79).  
 
Fairclough har ytterligare en dimension i sin teoretiska modell kring hur texter och 
språkliga handlingar inom en diskurs skall förstås och analyseras. Denna benämner han 
social praktik. Meningsskillnader har även en grund i människors sociala tillstånd och i 
den kamp som finns på sociala nivåer. Diskursiv förändring kan därmed också bidra till 
att tidigare sociala förhållanden konserveras eller till att de ändras. I vilken grad 
människor inom en diskurs bidrar till förändring är därmed också beroende av den 
sociala praktik de ingår i (ibid., s. 96ff). Vad gäller synen på ”makt” kan detta tolkas 
som att Fairclough skiljer sig från Foucault i den meningen att han, liksom jag, anser att 
vissa aktörer inom en diskurs reellt har större makt än andra att formulera och förändra 
diskursen. Även om jag i min analys inte lägger vikt vid att studera sociala 
maktförhållanden tror jag ändå att exempelvis förläggare och litteraturkritiker, utifrån 
sin position, innehar större makt än vissa författare att konstruera och förändra den 
arbetarlitterära diskursen. Dessa aktörer har ju de facto en avgörande roll huruvida en 
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arbetarförfattare som beskriver klassamhället ur en ny synvinkel skall lanseras eller inte, 
eller ges bra eller dålig kritik.  
 
Fairclough menar också att diskursiva förändringar bidrar till att tendenser i samhället 
kan urskiljas som övergripande diskurser och även här råder ett dialektiskt spel. 
Artikuleringen av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar beskrivs som 
ett uttryck för interdiskursivitet. Genom förändringar i övergripande diskurser och 
genom införande av nya diskurser i den rådande diskursordningen, bildas en ny 
interdiskursiv blandning som kan ses som tecken på och en drivkraft i diskursiv och 
därmed sociokulturell förändring (ibid., s. 98f; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
77). Exempel på en sådan övergripande diskurs menar jag i min analys är den samtida 
klassamhällsdiskursen och de diskursiva förändringar som kan uttolkas i denna, där 
bilden av klassamhället och exempelvis definitionen av en arbetare kanske ser 
annorlunda ut idag än i den historiska bilden. 
 
David Howarth betonar i ett försök att sammanfatta diskursteorin att diskursteoretiker 
vill ”erbjuda nya tolkningar av sociala praktiker genom att sätta in deras innebörder i 
bredare historiska och strukturella sammanhang” (2007, s. 20). I min studie ligger 
huvudvikten inte på att analysera den historiska kontexten även om den naturligtvis 
utgör fond till min problemställning. Jag har heller inte det renodlade kritiska 
förhållningssätt, som Howarth beskriver som att ”erbjuda nya tolkningar av sociala 
praktiker”, då mitt ämnesområde inte har den tydliga ”politiska” laddning som ofta är 
en förutsättning för just denna typ av studier. Med utgångspunkt i dessa två kriterier kan 
min analys kanske inte kallas för någon typisk eller renodlad diskursanalys. Men om 
man ser på begreppet ”kritisk” i en vidare bemärkelse, som att jag vill ifrågasätta och 
klarlägga ett fenomens betydelse med utgångspunkt i ett såväl historiskt som samtida 
strukturellt sammanhang, anser jag ändå att mina frågeställningar bäst besvaras via en 
diskursinriktad ansats. 
 

2.1.1 Ekvivalenskedjor 

Det diskursanalytiska verktyg jag använder mig av i uppsatsen kallas vanligtvis 
ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor kan ses som en metod vilken omsätter Laclau & 
Mouffes teorier i praktiken. Kedjorna bildas genom att signifikanta tecken eller element 
i en diskurs knyts ihop med varandra kring ett antal centrala tecken, så kallade 
”nodalpunkter”, vilka i sin tur knyts till det mest centrala tecknet, ”noden”. När 
begreppet samtida arbetarlitteratur uttalas, så uttalas med andra ord samtidigt en rad 
andra termer och begrepp i en skapad logisk relation till detta. Nodalpunkterna i en 
diskurs ger mening till andra tecken och är de länkar som tillfälligt låser diskursen. De 
kan beskrivas som flytande signifikanter vars innebörd kan ändras. Processen kan 
därmed sägas motsvara Laclau och Mouffes begrepp artikulation. Genom 
ekvivalenskedjorna framträder en bild av de föreställningar som utgör kärnan i en 
diskurs, samtidigt som de sätter gränser för vad som inte ryms inom diskursen. 
Ekvivalenskedjor utgör därför ett bra redskap när man vill identifiera sociala identiteter 
och objekt, de kan sägas ge mening åt subjekt och objekt. (jfr Winther Jörgensen & 
Phillips 2000, s. 50ff; Mörkenstam 1999, s. 58ff). Ekvivalenskedjor, menar jag, kan 
också ses som ett tydligt uttryck för den (utvidgade) hermeneutiska cirkel som tidigare 
beskrevs, där nodalpunkten (helheten) måste förstås utifrån de relaterade tecknen 
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(delarna) och tecknen måste förstås i relation till nodalpunkten. Detta måste sedan i sin 
tur förstås utifrån den omgivande större helhet som diskursen utgör.  
 
Ekvivalenskedjor kan också beskrivas som ett redskap som synliggör enligt vilken logik 
vi kategoriserar verkligheten och hur godtycklig denna är. Kedjorna kan visa hur 
särskilda aktiviteter, handlingsmönster och värden knyts till särskilda kategorier och 
ibland även i vilket syfte, exempelvis politiskt, de konstrueras på ett särskilt sätt. Mats 
Börjesson beskriver, med utgångspunkt i bland annat George Lakoffs tankar kring 
kategorier och samhällsanalyser, på ett belysande sätt hur diskursanalysen kan 
synliggöra denna godtyckliga konstruktion av verkligheten. Han exemplifierar bland 
annat med den sociala konstruktionen av stjärnbilder och Linnés klassifikationssystem 
över växt- och djurriket, som utifrån ett annat synsätt eller en annan samtida världsbild 
naturligtvis skulle kunna ha sett annorlunda ut (2003, s. 87-96). Det är samtidigt viktigt 
att komma ihåg att ekvivalenskedjorna också representerar min (uttolkarens) 
godtyckliga bild av verkligheten där resultaten med andra ord speglar den ”dubbla 
hermeneutik” som innebär att forskare måste tolka ett material som i sig redan är tolkat.  
 

2.1.2 Tillvägagångssätt 

För att försöka identifiera de föreställningar som representerar diskursen kring den 
samtida arbetarlitteraturen, har jag konstruerat en analysmodell (se fig.1) som utgår från 
teorierna kring ekvivalenskedjor. Då min problemformulering bygger på ett antagande 
om att en förändring har skett i den etablerade diskursen kring arbetarlitteratur, har jag 
också valt att använda Furulands vedertagna definition av genren (jfr kap.1.1.3) som 
utgångspunkt för modellens nodalpunkter. Furuland definierar kortfattat arbetarlitteratur 
som en litteratur om, av och för arbetare. För att inte helt låsa sig vid dessa kriterier 
menar han också att det som utmärker genren är den ideologiska förankringen i 
kombination med en vilja att synliggöra arbetaren som människa, något han även 
uttrycker som en litteratur med ett särskilt idéinnehåll, med särskilda motiv-, miljö- och 
personteckningar. Dessa karaktärsdrag menar jag i vidare bemärkelse fokuserar på 
vilken identitet olika subjekt och objekt tillskrivs inom diskursen. Jag tror med andra 
ord att det är kring just dessa kriterier som diskursen tydligast formeras och förändras, 
d.v.s. att det är kring dessa som det råder en ständig ”kamp” kring mening och innehåll. 
Med utgångspunkt i denna definition har jag därför a priori skapat fem övergripande 
nodalpunkter, vilka jag i min analys anser kan fungera som en mall att lägga över 
materialet i syfte att synliggöra bilden av den samtida arbetarlitteraturen.  
 
Nodalpunkten ”idéinnehåll” ringar in den ideologi som diskursen kan sägas 
representera. Punkten ”miljö” avser de miljöer i romanerna som lyfts fram som 
signifikanta i materialet och ”personteckningar” syftar på de centrala sociala identiteter 
som återfinns i romanernas persongallerier. Tillsammans kan de två sistnämnda sägas 
utgöra genrens huvudsakliga motiv och motsvarar Furulands kriterium om vilka 
människor böckerna berättar. Punkten ”författare” avser synliggöra de sociala 
identitetsmarkörer som förknippas med de samtida arbetarförfattarna och hänvisar till 
Furulands av vilka böckerna skrivs. Slutligen har jag skapat en punkt kallad ”litterär 
offentlighet”, vars innehåll i sig är så stort och komplext att det skulle kunna generera 
en egen uppsats. Den litterära offentlighetens roll för arbetarlitteraturens existens och 
position i samhället har sedan starten varit betydelsefull och begreppet täcker också in 
Furulands kriterium för vilka målgrupper böckerna produceras. Jag anser därför att den 
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måste finnas med som en nodalpunkt. Det är dock svårt att komma åt frågan kring 
litterär offentlighet i det material jag har avgränsat och ekvivalenskedjan återspeglar här 
därför endast på vilka förlag just dessa fem romaner är utgivna, samt i någon mån i 
vilken omfattning, och på vilket sätt, tidningarna i materialet väljer att lyfta fram de 
författare som studien omfattar. 
 
Genom en närläsning av materialet har jag sedan sökt efter de mest centrala tecken, 
d.v.s. föreställningar, i texterna som kan kopplas till dessa fem nodalpunkter. För alla 
punkter utom ”litterär offentlighet”, har jag även identifierat ett tecken som framstår 
som mer centralt än andra (tydligare markerad stjärna i modellen) och därför får utgöra 
rubrik för nodalpunkten. Även om jag har försökt att inta ett så objektivt 
förhållningssätt som möjligt till texterna, bör det påminnas om att innehållet i kedjorna 
bygger på mina tolkningar av vad jag ser som centralt för diskursen. Då jag, som 
tidigare nämnts, inte huvudsakligen fokuserar på den kamp som kan råda mellan olika 
diskursiva synsätt, lägger jag inte någon vikt vid att analysera huruvida tecknen utgör 
element eller moment i diskursen och därmed inte heller på vem det är som uttalar 
utsagorna. Jag menar ändå att det är relevant att låta såväl recensenters som författares 
uttalanden ingå i materialet, då jag tror att båda dessa grupper har stor betydelse för hur 
diskursen konstrueras. Jag tror också att vissa föreställningar i högre grad än andra har 
en ”flytande” betydelse, vilket i vissa fall kan knytas till olika aktörers åsikter inom 
diskursen, något jag lyfter fram i kapitlet ”Motsättningar inom diskursen”.  
 
Som framgår av figuren kan ekvivalenskedjorna ibland överlappa varandra, vilket 
illustreras av att enskilda tecken kan knytas till flera nodalpunkter. 
 
                                                    
                             Diskursen kring den samtida arbetarlitteraturen                  
 
 
                                
                        Tecken                                                          Nodal- 
                                                                                              punkter 

      Idéinnehåll        
                                     Litterär 
                                  offentlighet                                           Miljöer 

   Nod    
                                           Samtida  

         arbetarlitteratur 
 
                Författare 
                                                                                         Person- 
                                                                                       teckningar 
                        Ekvivalens- 
                        kedjor                                                                               
                                                                                                                                               
 
                   Fig. 1. Analysmodell över föreställningar kring den samtida 
           arbetarlitteraturen 
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3 Material  

3.1 Avgränsningar och urvalskriterier 

Med utgångspunkt i ett kvalitativt synsätt har jag gjort ett subjektivt urval av ett 
material som jag tror har goda möjligheter att beskriva, förklara och skapa förståelse för 
mitt problemområde och som jag därmed också anser fyller en god representativitet. 
Urvalsstrategin kan här beskrivas som ”strategisk” i den meningen att jag har sökt efter 
ett material som uppvisar en gemensam karakteristik, d.v.s. uppfyller ett antal 
urvalskriterier som jag ser som betydelsefulla för mitt problem (jfr Forsberg & 
Wengström 2003, s. 136f.). 
 
För att begränsa materialet, och göra det empiriskt hanterbart, har jag valt att avgränsa 
min undersökning till att omfatta fem skönlitterära författare vilka under perioden 1999-
2007 har utkommit med böcker som antingen har behäftats med epitetet 
modern/samtida arbetarlitteratur eller har omtalats i termer av samtida arbetarlitteratur. 
Dessa är i kronologisk ordning: Lena Andersson: Var det bra så? (1999), Torbjörn 
Flygt: Underdog (2001), Tony Samuelsson: En grind av mörker (2004), Susanna 
Alakoski: Svinalängorna (2006) samt Åsa Linderborg: Mig äger ingen (2007). De 
skönlitterära texterna kommer inte primärt att ingå i själva textanalysen, men 
naturligtvis råder ett nära samband mellan dessa och det material jag analyserar. Jag har 
därför också valt att läsa samtliga romaner och i de fall jag anser det vara relevant, har 
jag i analysen valt att förtydliga eller belysa materialtexternas utsagor med egna 
reflektioner från de skönlitterära texterna.  
 
Valet av just dessa fem författare styrs av en rad urvalskriterier. Avgörande i 
sammanhanget har förstås varit min förförståelse kring fenomenet, där jag har skapat 
mig en bild av dessa författare som representanter för den samtida arbetarlitteraturen på 
grund av att de mer eller mindre frekvent har framträtt i olika radio-/TV-program och 
tidningar i just dessa sammanhang. Ett viktigt urvalskriterium är med andra ord 
frekvens, d.v.s. att författaren ofta och i flera sammanhang omtalas i termer av 
arbetarförfattare. För att få en överblick av fenomenet gick jag innan urvalet även 
igenom nyutkommen översiktslitteratur kring ämnet arbetarlitteratur, för att se vilka 
författare som där nämns. För att skapa mig en mer generell samhällsbild gjorde jag 
också en sökning på Google med bland annat söktermerna ”modern/moderna 
arbetarlitteratur/-författare” och ”samtida arbetarlitteratur” där ovan nämnda författare 
resulterade i ett stort antal träffar.  
 
Ett kriterium var också att författarna i möjligaste mån skulle vara skönlitterära 
debutanter eller ha debuterat som arbetarförfattare. Jag anser att detta kan vara en fördel 
i denna studie då jag tror att exempelvis recensenter och bokförlag ofta vad gäller just 
debutanter vinnlägger sig om att sätta ett epitet på författaren eller romanen. Av denna 
anledning har jag också valt att studera texter kring just debutverken även om några av 
författarna senare har utkommit med ytterligare böcker. Andersson, Alakoski och 
Linderborg har alla debuterat skönlitterärt under perioden medan Flygt har debuterat 
som arbetarförfattare. Samuelsson är den enda som inte uppfyller just detta kriterium då 
han lanserades som arbetarförfattare i början på 1990-talet. Jag menar dock att det är 
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under 2000-talet som han på allvar har uppmärksammats i dessa sammanhang, då han 
efter ett långt uppehåll som författare återkom 2004 med ”En grind av mörker” och 
2006 med essäsamlingen ”Arbetarklassens bästa partytricks”.  
 
Jag hade inför urvalet också en föreställning om att författarna helst skulle skildra det 
samtida samhället, d.v.s. en period på ca tio år tillbaka i tiden, vilket här endast helt 
uppfylls av Samuelsson, men delvis även av Andersson, Flygt och Linderborg. Det 
visade sig dock vara svårt att hitta fem sådana författare, om övriga kriterier samtidigt 
skulle uppfyllas. Urvalsprincipen blev istället att författarna har uppmärksammats för att 
de väljer klassfrågor som ett aktuellt tema i sina böcker och därmed samtidigt medvetet 
sätter fokus på det samtida klassamhället. Såväl Andersson som Flygt, Alakoski och 
Linderborg har uttryckt att de med utgångspunkt i välfärdssamhällets problem på 1970- 
och 80-talet samtidigt vill spegla dagens klassamhälle, ett grepp som inom parentes 
även Samuelsson har använt sig av i sina tidigare böcker.  
 
Flertalet av författarna har också fått litterära utmärkelser, vilket jag anser fyller en viss 
urvalsfunktion då jag tror att sådana många gånger kan spegla litterära trender i 
samhället. Priser är dessutom prestigefyllda och har en i flera avseenden värderande 
funktion. Med detta menar jag att de förutom att spegla trender även starkt bidrar till att 
manifestera litterära kategorier. Flygt och Alakoski fick Augustpriset 2001 respektive 
2006 och Linderborg nominerades och var förhandstippad som vinnare 2007, men fick 
det inte till mångas stora förvåning. Hon fick dock samma år ABF:s litteraturpris liksom 
Ivar Lo-priset. Samuelsson fick ABF-priset 2004 och Ivar Lo-priset 2005. I 
motiveringen till Flygt och Alakoskis erhållande av Augustpriset, nämns att de är 
framstående klasskildrare och Ivar Lo-priset, liksom i viss mån ABF-priset, 
representerar i sig själva tydliga genremarkeringar. 
 
För att försöka skapa mig en så bred och generell bild av fenomenet som möjligt har jag 
slutligen också eftersträvat en jämn tidsmässig spridning av materialet. Även om 
uppsatsen inte gör några anspråk på att vara genusorienterad har jag därtill eftersträvat 
en jämn könsfördelning mellan författarna. Då fältet idag till synes domineras av 
kvinnliga författare, har det varit relativt svårt att hitta män som uppfyller samtliga 
urvalskriterier. Urvalsprincipen har därmed medfört att kvinnliga författare som Jennie 
Dielemans, Lena Kallenberg och Doris Dahlin inte har tagits med, även om de på 
många sätt kvalificerar sig till denna arbetarlitterära liga. 
 
Uppsatsens empiriska material har sökts bland det textmaterial som finns publicerat i 
olika former kring de fem författarna. En betydande del utgörs här av recensioner, men 
även intervjuer med författarna i dagspressen. Genom detta urval får jag med flera 
aktörers syn på saken och kan därmed också synliggöra eventuella begreppsvariationer 
och motsättningar inom diskursen. För att begränsa studien, och i möjligaste mån 
undvika en subjektiv styrning, har jag valt att avgränsa materialet till att omfatta de 10 
största dagstidningarna i Sverige. Enligt företaget Tidningsstatistik var de största 
dagstidningarna år 2006, i fallande ordning efter upplaga, Aftonbladet, Dagens Nyheter, 
Expressen, Göteborgsposten, Svenska dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Helsingborgs 
Dagblad, Dalarnas Tidningar, Nerikes Allehanda och Östgöta-Correspondenten (TS, 
2007). Sammanlagt har dessa tidningar under perioden publicerat 66 artiklar kring 
studiens fem författare. Därtill har jag även använt tidskriften Svensk Bokhandels 
debutantporträtt, som här endast fanns för Lena Andersson och Susanna Alakoski.  
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Att jag väljer att studera ett sekundärt källmaterial om romanerna och författarna, istället 
för att gå direkt till de primära skönlitterära texterna, faller tillbaka på uppfattningen att 
diskurser skapas utifrån hur man i samhället talar om ett fenomen. Jag vill med andra 
ord inte i första hand utgå ifrån min egen uppfattning av romanerna. För att öka min 
förförståelse av problemet har jag dock valt att läsa romanerna och i vissa fall använder 
jag också egna reflekterande exempel från dessa för att belysa vissa utsagor i materialet. 
Att en betydande del av materialet utgörs av recensioner kommer av att jag tror att just 
litteraturkritiken med sin ”auktoritära” och värderande funktion spelar en avgörande roll 
i den litterära processen vad gäller kategorisering av litteratur. Till och med vad gäller 
de texter som bygger på intervjuer med författarna, är det ju de facto hur den 
intervjuande journalisten väljer att vinkla texten som styr budskapet. Att jag därtill 
väljer att studera material från just de största dagstidningarna hänger också samman 
med den statusfyllda, och därmed auktoritära, position dessa har i samhället. Jag tror 
med andra ord att det är i just dessa sammanhang som de föreställningar som 
representerar diskursen tydligast formuleras och synliggörs.  
 

3.2 Källurvalsproblem 

Ett problem är naturligtvis att jag innan undersökningen gör ett subjektivt urval av fem 
skönlitterära arbetarförfattare. En avgränsning är här nödvändig för att göra materialet 
rimligt att analysera inom ramen för en magisteruppsats. Det medför dock ofrånkomligt 
att jag redan innan analysen gör en bedömning av vilka författare som jag anser vara 
relevanta för undersökningen och därmed också till viss del redan har skapat mig en 
bild av vad begreppet samtida arbetarlitteratur innebär.  
 
Genom mitt subjektiva urval riskerar jag med andra ord att utestänga eventuella 
alternativa förklaringsmodeller till problemet. För läsaren är det därför viktigt att 
komma ihåg att källurvalet är gjort utifrån min egen förförståelse och att en annan 
förförståelse kanske hade resulterat i ett annat källurval, som i sin tur hade gett ett annat 
resultat. Som tidigare nämnts i teori- och metodavsnittet utgör subjektivitet och tolkning 
betydelsefulla delar inom kvalitativ, och särskilt hermeneutisk, forskning där 
analysresultaten alltid skall ses som ett möjligt sätt att tolka verkligheten. Dock är 
målet, liksom inom all forskning, naturligtvis att resultaten skall hålla god kvalitet samt 
ge en så representativ bild av verkligheten som möjligt. Inom kvalitativ forskning kan 
dessa krav uttryckas som att resultaten skall vara trovärdiga, rimliga och samvetsgranna 
vilket motsvaras av den kvantitativa forskningens krav på reliabilitet, validitet och 
objektivitet (jfr Forsberg & Wengström 2003, s. 138-145). Detta förhållningssätt har 
styrt mitt källurval och ur källkritiskt hänseende är jag därför också tydlig kring mina 
urvalsprinciper. Av samma anledning väljer jag också att i analysdelen kontinuerligt 
understödja mina resonemang och tolkningar med citat från källmaterialet. 
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4 Bilden av den samtida arbetarlitteraturen - 
Resultat, analys och tolkning 

I följande kapitel analyseras och tolkas det textmaterial som ingår i studien. Analysen 
och resultaten presenteras inledningsvis tematiskt med utgångspunkt i de nodalpunkter, 
d.v.s. de centrala kriterier inom arbetarlitteraturen, som redogjordes för i avsnitt 2.1.2. 
Till varje nodalpunkt knyts en ekvivalenskedja av föreställningar/tecken, där det tecken 
som framstår som mest centralt får utgöra rubrik för punkten. Föreställningarna belyses 
och exemplifieras sedan med citat från textmaterialet. De citat som återges redovisas 
huvudsakligen kronologiskt utifrån den ordning romanerna är publicerade, då jag tror 
detta kan ha betydelse för hur diskursen konstrueras. När man talar om en författare, 
kanske man ibland utgår ifrån eller refererar till en tidigare författare eller text inom 
genren. För att förstå och tydliggöra hur diskursen kontextuellt konstrueras, speglas 
föreställningarna här också löpande mot den bild av det samtida klass- och 
välfärdsamhället som presenterades i bakgrunden (avsnitt 1.4.2). I kapitlet ingår även att 
studera huruvida det förekommer några uttryck för ”diskursiv kamp” i form av 
meningsmotsättningar inom diskursen.  
 

4.1 Föreställningar kring den samtida 
arbetarlitteraturen 

4.1.1 Idéinnehåll – Kritik mot klassamhället 

Inom arbetarlitteraturen kan idéinnehåll i hög grad kopplas till det syfte författaren har 
med boken. De föreställningar som lyfts fram under denna rubrik kan därför sägas 
synliggöra den samtida arbetarlitteraturens huvudsakliga ideologiska syfte. 
 
Den idé som tydligast framträder i materialet som helhet är en kritik mot klassamhället 
och tecknet kan därför sättas som rubrik för nodalpunkten. Till detta centrala tecken kan 
i sin tur knytas ett antal föreställningar vilka åskådliggör hur denna samhällskritik mer 
konkret tar sig uttryck i den samtida arbetarlitteraturen. Beskrivningar av en litteratur 
som skildrar välfärdssamhällets baksida eller nedmontering, synliggör och beskriver 
arbetarklassens underläge och fungerar som väckarklocka för det samtida 
klassamhällets orättvisor, återkommer ständigt i materialet. Samhällskritiken slår 
därmed, mer eller mindre tydligt, såväl till höger som vänster då diskursen uttrycker att 
klassamhället trots välfärdspolitiken fortfarande består, det har bara tagit sig delvis nya 
uttryck. Fyra av de fem författarna har valt att skildra barn- och ungdomsårens många 
gånger hårda tillvaro, i samtliga fall huvudsakligen förlagt till 1970- och 80-talet. Dessa 
beskrivna förhållanden är till vissa delar allmängiltiga eller tidstypiska och böckerna 
kan därför i en mening också betraktas som generationsromaner. Det budskap som dock 
genomsyrar böckerna, och som gör att de har kommit att karaktäriserats som 
arbetarlitteratur, är att de miserabla förhållanden som beskrivs många gånger kan 
förklaras och förstås i ljuset av klassamhällets orättvisor. 
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Idéinnehållet avspeglar därmed tydligt den bild av klass- och välfärdssamhället som 
flera forskare och debattörer gör gällande idag, där titlar som ”Det nya klassamhället” 
(Israel & Hermansson, 1996), ”Arbetarklassens återkomst” (Greider, 1998) och 
”Klassamhällets återkomst” (Cigéhn et al., 2001) fungerar som direkta pendanger till de 
samtida arbetarromanernas budskap. Den politiska kritik som i böckerna riktar sig såväl 
till höger som vänster, återfinns också mer eller mindre tydligt hos flera 
samhällsforskare, t.ex. Stefan Fölster (2003) och Stefan Svallfors (2004). 
 
 
Ekvivalenskedja för nodalpunkten ”Idéinnehåll”:  
  
 
 Idéinnehåll         Kritik av klassamhället – beskrivning/kritik av    
                                välfärdssamhällets baksida/nedmontering – synliggöra arbetar-  
                                /underklassen – klass-/underifrånperspektiv 
                      
                   
De rubriker som recensenter och artikelförfattare har valt att sätta på sina texter i 
materialet, skvallrar också en hel del om vilken ideologi som lyfts fram som 
betydelsebärande för den samtida arbetarlitteraturen.  
 
Lena Anderssons roman ”Var det bra så?” rubriceras i en intervju i Dagens Nyheter 
(DN) med ”Jag tittar alltid underifrån” (Jordahl, 99-12-19) och i Svenska Dagbladet 
(SvD) som ”En vink till medelklassen” (Samuelsson, 00-01-12). Andersson säger här att 
hon med boken vill ”vinka till journalister och annan medelklass i Stockholms innerstad 
och peka på den absurda retoriken i deras entydiga soliga bild av den färgstarka, 
kryddoftande invandrarförorten.” Samtidigt vill hon också angripa den samhällsretorik 
som talar om förorternas problem som invandrarrelaterade, när dessa i själva verket 
handlar om de problem som klassamhället för med sig. Hon anser därför att det är 
viktigt att komplicera diskussionen genom att föra in ett klassperspektiv ”när man har 
en så farlig fiende som rasismen”: 
  
 Det var som om 90-talet upptäckte både förorten och invandrarna. När socialdemokratin  övergav 
 klassretoriken passade etniciteten bra och vi övertog helt den amerikanska diskursen med etniskt 
 ursprung, färger och minoritetspolitik.  
 
Anderssons uttalande faller helt i linje med Göran Greiders tankar ett år tidigare i boken 
”Arbetarklassens återkomst”. Han menar här att i ett samhälle där klassbaserade 
tillhörigheter döljs, riskerar tillhörigheter som är direkt synliga, t.ex. etniska, att öka i 
betydelse (1998, s. 19). 
   
Genom att låta berättelsen utspela sig under tidsperioden 1970-90-talet blir den också en 
spegel av folkhemmets succesiva förfall. Andersson säger vidare i SvD att hon ”växte 
upp med bilden av att klassamhället helt var avskaffat”, vilket gjorde ”det svårt att få 
syn på de faktiska skillnaderna i förutsättningar och villkor”. Hon ville därför lyfta fram 
de ”inre, osynliga barriärer” som exempelvis finns mellan de som bor i ett 
miljonprogramsområde och de som bor i innerstaden. I Svensk Bokhandels 
debutantpresentation säger Andersson att hon vill ”Fånga tidsandan” genom att belysa 
hur 90-talets makthavare blundar för att välfärdssamhället faktiskt är ett ojämlikt 
samhälle (1999). Hon säger även i en intervju i Göteborgsposten (GP) att ”boken är en 
provokation som jag först och främst vill ska kopplas till jämlikhetsdebatten. – Jag har 
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försökt ge en bild av att folk därute (i förorten, min anm.) inte hade det så bra som 
socialdemokraterna tror. Vad som hände när reformerna hade upphört. … Jag vill visa 
på att bygget inte är färdigt” (Askerup, 99-10-02). 
 
GP recenserar också Anderssons bok under rubriken ”När solidariteten blir för dyr” 
(Bosseldal, 99-11-30) och syftar här på de villkor som gäller för klassamhällets undre 
skikt och det som likaså är bokens tydliga budskap: ”Alla sviker alla eftersom solidaritet 
kan kosta för mycket.” Recensenten är lite kluven till Anderssons onyanserade skildring 
av förorten som helt igenom svart, men menar att som en kritik av välfärdssamhället 
fungerar boken väl: ”Ifråga om det politiska bedrägeriet – här i Sverige finns inte längre 
någon underklass, här har alla samma chans – fungerar det.” Maria Nyström i Östgöta-
Correspondenten (ÖC) säger att boken är som Ebba Grön fast i bokform och syftar 
naturligtvis på samhällskritiken (99-09-16): ”Den slår hårt och utan förvarning … och 
får en att skruva på sig av skam inför den förljugna värld vi lever i.” Också Eva Hultin i 
Nerikes Allehanda (NA) anser att Lena Andersson slår ”sönder myten om Sverige som 
välfärdslandet som garanterar alla medborgare välbefinnande” (99-12-31). Hon lyfter 
även fram den sociala misären som skildras genom ”den ocensurerade dialogen och de 
många, ofta osmakliga, detaljerna (som) visar vårt nutida Fattigsverige i all sin 
torftighet.”  
 
Torbjörn Flygts roman rubriceras i en intervju i DN (Jordebo, 01-08-13) som ”Vilse i 
klassamhället” och i en recension i samma tidning (Thente, 01-08-20) med rubriken 
”Livet med facit i handen. Torbjörn Flygts tredje roman är en lysande och bitter 
skildring av folkhemmets barnkammare och pojkrum”. Liksom Bosseldal ovan, 
reflekterar även Thente kring den samtida arbetarlitteraturens huvudsakliga idéinnehåll 
och motiv och konstaterar att den fokuserar på konflikter och problem: 
 
 För detta folkhemmets barnbarn handlar livet om att förvirrat vackla mellan klasser och 
 tillhörigheter. ”Underdog” är just den Nya proletärroman som så många ropar efter, men 
 proletärromanen som den ser ut när den är på riktigt, snarare än nostalgisk och romantiserad.  
 
Även Aftonbladet (Andersson, 01-08-21) konstaterar att Flygt med ”Underdog” kvalar 
in på listan över nya arbetarförfattare genom sin beskrivning av klassamhällets 
orättvisor, där arbetarklassen kämpar i tysthet och medelklassen är ”lyckad, har pengar 
och kan göra vad den vill”. Andersson sällar sig dock inte till den närmast enhälliga 
hyllningskör som boken framkallade i media, utan anser att Flygt är för snäll i sin 
samhällskritik. Mellan raderna tycker han sig se att Flygt ”vill skriva om varför 
arbetarklassen slutat slåss, om varför socialdemokratin bestämde sig för att skita i 
arbetarklassen – men det vågar han inte. Kanske skulle han då få ett vedervärdigt von-
oben-perspektiv och det vill inte Flygt”. Han menar att Flygt genom detta 
förhållningssätt imiterar Ivar Lo-anhängarnas snälla arbetarlitteratur, som aldrig vågar 
kritisera sin egen klass eller politik. 
 
Också GP (Swedenmark, 01-08-20) har med ett uns av kritik i sin recension och menar 
att Flygt är något för tillrättalagd och övertydlig kring sina klassmarkörer och i sin 
oreserverade hyllning till modern och arbetarklassen: ”Idealet i boken är den 
ovillkorliga kärlek som kommer till uttryck i mammans proletära arbetsmoral … en 
fungerande metod för att hålla rak kurs genom det färdigskrivna underläget”. 
Helhetsintrycket är ändå positivt och recensenten menar att det som stannar kvar är 
berättelsens bitterhet mot klassamhället. Såväl Sydsvenska Dagbladet (SD) som 
Helsingborgs Dagblad (HD) och ÖC lyfter också fram underifrånperspektivet i Flygts 
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roman. SD rubricerar sin recension ”Malmös förvandling sedd underifrån” (Sandström, 
01-08-20). HD:s Enander (01-08-20) hyllar oreserverat boken och säger: ”Den som 
betraktar samhället underifrån ser det tydligare, distinktare. Motsättningarna träder 
fram, lagren skiktas och individers hemortsrätt – socialt och klassmässigt – blir i regel 
till en självklar bestämning.” I ÖC säger Maria Tellander (01-08-23) att boken är 
berättad ”från ett tydligt underifrånperspektiv” där man till slut inte bara har ”fått en 
glimt av en familj utan också essensen av en tid.”  
 
Tony Samuelssons roman rubriceras i SvD som ”Vilsenhet under lager av smink” 
(Löfvendahl, 04-09-30), där recensenten sannolikt dels syftar på huvudpersonens yrke 
och tillstånd, men också på det svenska samhällets tillstånd. Löfvendahl kallar 
Samuelsson för en modern arbetarförfattare i egenskap av sitt återkommande tema kring 
klassklyftor. I ”En grind av mörker” anser han att klassproblematiken har vidgats och 
säger att den ”tecknar ett folkhem som sjunkit ihop som en punkterad ballong, där 
människor får klara sig bäst de kan”. Marie Pettersson i HD (04-10-09) säger att 
Samuelssons tidigare böcker ”har kretsat kring begrepp som klasskamp, klassresa, 
klasskillnad.” och att ”En grind av mörker” sällar sig till de övriga då den tidigt slår an 
ett klassperspektiv.  
 
Susanna Alakoskis ”Svinalängorna” är, tillsammans med Lena Anderssons bok, genom 
sina becksvarta motiv, de romaner som tydligast kritiserar klassamhället. Liksom hos 
Andersson är Alakoskis budskap solklart: människor från underklassen är samhällets 
olyckliga förlorare. Hur väl dessa människor än vill och hur de än kämpar, faller de 
ändå offer för sitt sociala arv och för klassamhällets orättvisa fördelning. Kontentan blir 
att den enda räddningen är att avancera uppåt, bort från sin klass. Genom att skildra 
folkhemmets baksida ger hon, liksom Andersson, också en (medveten?) känga åt 
socialdemokratin. Bland rubrikerna kring boken märks exempelvis GP:s ”Bakom 
hyreshusfönstrens neddragna persienner … en studie i underklassens och uppväxtens 
tyranni” (Planhammar, 06-03-31). Liksom det lager av döljande smink som Löfvendahl 
liknar det svenska folkhemmet vid i Samuelssons roman, talar Planhammar här om hur 
miljonprogrammens moderna lägenheter, kanske döljer, men ändå inte har lyckats 
avskaffa underklassens fattigdom: 
 
 det som i förstone ter sig som en ljusnande framtid skall snart rasa samman likt ett rangligt 
 tändsticksbygge och avslöja såväl den materiella som andliga fattigdom och den hjärtlöshet som 
 ännu göms bakom folkhemsfasaden.  
 
I en intervju i Sydsvenska Dagbladet (SD) är det också just exempel på vardagliga 
klassrelaterade orättvisor i boken som lyfts fram (Hamrén, 06-12-10).  
 
 Halvvägs in i boken börjar tonårsdottern Leena jämföra. Folk i Ystads finare stadsdelar har mer än 
 varsitt rum, de har porslinshundar i fönstren och tjusiga brevlådor, och de står inte uppskrivna i 
 den signalgula kreditpärmen på Ica. … Hon ser samband mellan mammans krökta rygg och 
 föräldrarnas allt våldsammare gräl. Hon fylls med frågor och en växande oro. 
 
Alakoski har själv i flera sammanhang sagt att hennes viktigaste motiv är att visa på de 
”skillnader” som finns i samhället och hon menar då orättvisor (t.ex. i Svensk 
Bokhandels debutantpresentation, 06-01-09; SvD, Andersson, 06-04-03). Också ÖC:s 
Ola Klippvik (06-03-28) tar fasta på budskapet kring folkhemmets förfall och kallar 
bilden som uppmålas på ett vitsigt vis för ”folkhemsk”. Han anser också att den sociala 
skildringen är så miserabel, ”om än historiskt riktig”, att den utgör rena 
”socialpornografin”. Han kallar även boken för en systerbok till Flygts Underdog och 



 40 

syftar då på den kombinerade uppväxt- och arbetarskildringen, men här med ett 
genusperspektiv. HD citerar en passus i bokens inledning som handlar om det 
kommunala hyresbolagets förhållningsregler till Leenas familj när de flyttar in i den nya 
lägenheten. Recensenten menar att dessa rader tydligt sammanfattar hela berättelsens 
budskap ”om skillnaden mellan att äga och ägas” (Lundberg, 06-03-25):  
  
 Vi får inte odla egna tulpaner eller andra blommor i rabatterna. Vi får inte lämna spisen på när vi 
 går till affären - hörde du det, hon tror att jag skall lämna spisen på! Mammas röst blev tjockare 
 och tjockare. Och jag skall helst skura tvättstugan med rotborste när jag har tvättat klart och vi får 
 inte kasta mat på väggarna när vi blir osams! 
 
De flesta rubriker kring Åsa Linderborgs roman ”Mig äger ingen” syftar på den 
kärleksfulla skildringen av fadern, vilket därmed underförstått också blir en skildring av 
och hyllning till arbetarklassen. I undertexterna återkommer i samtliga fall också 
hänvisningar till romanen som just en skildring och kritik av klassamhället. GP:s 
Bosseldal (07-04-26) skriver: 
 
 Det finns en självklar ryggrad genom hela historien; ett arbetar- och vänstermedvetande starkt 
 som stål och fullkomligt oberoende, eller om jag kanske hellre skulle säga totalt beroende, av ofria 
 och ledbrutna kroppar och själar.  
 
Med dessa två motsatser; oberoende och beroende, fångar Bosseldal kanske essensen i 
det tema som återkommer hos många av författarna, nämligen arbetarklassens 
oberoende styrka och stolthet som på samma gång är totalt beroende av och underställd 
klassamhällets orättvisor. 
 
Linderborg är sannolikt den författare i samlingen som, genom sin bakgrund som 
radikal vänsterdebattör, nästan per automatik har behäftats med epitetet 
arbetarförfattare. Samtidigt är hon också den som är tydligast med att deklarera att 
boken inte skall ses som något programblad. I DN säger hon att boken framförallt kom 
till som en nödvändig del av en sorgeprocess och för att upprätta sin pappas heder 
(Aschenbrenner, 07-04-30). Därför har hon medvetet undvikit ”att måla svaren på 
väggen, att driva teser och berätta hur det ligger till.” Men, samtidigt har hon också ett 
politiskt ärende i det att hon anser att det är viktigt att man skildrar arbetarklassen, hur 
sammansatt den är: ”Fortfarande lever schablonerna om arbetarklassen … Enligt högern 
är den korkad och vulgär, enligt vänstern helt igenom god, utan fel och brister.” På detta 
sätt proklamerar hon ändå, liksom budskapet hos Andersson och Alakoski, att hon vill 
försöka förklara och förstå arbetarklassens handlingar i ljuset av klassfrågor. Efter 
många decennier av totalt avståndstagande från allt vad arbetarlitteratur heter i 
samhället, ser hon nu också en ny arbetarlitterär trend. Hon tror att det ”är så enkelt att 
med ökande klyftor i samhället så kommer ett behov av att läsa om klasskillnader.” Hon 
menar att det ”i de här klasskildringarna också (finns) en dagspolitisk omprövning och 
att de kan läsas som ”en sorts utvärdering av det folkhem som vi just förlorat”.  
  

4.1.2 Miljöer – Förorternas miljonprogram 

Den rumsliga miljö som helt dominerar i de fem romanerna är förorten och mer 
specifikt förorternas miljonprogram. Även om olika arbetsplatsmiljöer också figurerar i 
sammanhanget så har dessa en mer perifer roll, de utgör endast pusselbitar i den 
miljömässiga helhetsbild av arbetar- och kanske framförallt underklassen som 
miljonprogrammen får symbolisera. Mer eller mindre uttalat beskrivs dessa miljöer 
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generellt också som dåliga för människor; de är fula, slitna, trasiga, tråkiga och farliga i 
olika avseenden.  
 
Att särskilt storstädernas miljonprogram utgör socialt utsatta miljöer, har politiskt 
uppmärksammats under det senaste decenniet. På riksdagens uppdrag driver regeringen 
sedan 1998 den så kallade ”Storstadssatsningen” vars övergripande målsättning är att 
minska den sociala, etniska och diskriminerande segregation som råder i många 
storstäder. Styrmedlen riktar sig här framförallt till bostadsområden med stor andel 
hushåll i socioekonomiskt utsatta positioner (Utredningen om utvärdering av lokala 
utvecklingsavtal, 2005). Även Statens Folkhälsoinstitut konstaterar i sin årsrapport 2005 
att lokalsamhällets socioekonomiska sammansättning bland annat kan bidra till ohälsa 
och använder begreppet ”områdesdeprivation” när det råder koncentration av t.ex. 
fattigdom och arbetslöshet och avsaknad av ekonomiska investeringar och bristfällig 
social organisation i ett område (kap. 9).  
 
Ekvivalenskedja för nodalpunkten ”Miljöer”: 
 
                        
Miljöer          Förorternas miljonprogram - fula/slitna miljöer - miljö-     
    /hälsofarliga platser – service-/vårdyrkesmiljöer - industrimiljöer 
 
 
Tony Samuelsson började redan under tidigt 90-tal att låta sina berättelser utspela sig i 
sin uppväxtmiljö, förorten Farsta utanför Stockholm. Det verkliga genombrottet för 
förortslitteraturen kom dock med Lena Anderssons roman och efter denna har 
förortsskildringar nästan kommit att betraktas som en egen genre inom litteraturen. 
Vissa talar till och med om den samtida arbetarlitteraturen som framförallt en 
förortslitteratur. 
 
Att Lena Andersson var unik med sin förortsskildring när den kom ut 1999 märks i 
recensionsmaterialet. GP:s Bosseldal inriktar hela sin recension av boken på skildringen 
av förorten (99-11-30). Inledningsvis sammanfattar hon boken med att konstatera: ”Det 
finns ingen värme i förorten. I alla fall inte när den skildras av förortsskildrare i 
romaner. Då måste man peka på problemen och sveken.” När hon sedan funderar över 
vilka det är som utses till ”förortsskildrare”, så nämner hon i samma andetag: ”eller för 
den delen arbetarförfattare” och konstaterar att det är de som fokuserar på förorterna 
som problemområden. Bosseldal anser också att berättelsens fokus ligger på miljö- och 
personbeskrivningar och ser också att dessa två naturligtvis ”inte är möjliga att separera. 
Barnen präglas av sin miljö”. I en intervju med Lena Andersson i samma tidning säger 
Fredric Askerup att boken är den ”första betongroman som skrivits av en kvinna” (99-
10-02). Andersson själv funderar här kring varför det vid tiden för hennes bok fanns så 
få förortsromaner och tänker sig ”att de som kommer från de här områdena, i första 
hand arbetarklassen, inte är de som rekryteras till den kulturella sfären”, d.v.s. till de 
som skriver böcker. Även SvD konstaterar att bokens bärande tema är förorten och dess 
i flera avseenden dåliga miljö (Tornborg, 99-11-30). Recensenten hänvisar här bland 
annat till det fiktiva och satiriska pressmeddelande som inleder och slår an tonen i 
boken: 
 
 ”»Och så inrikes. Bostäderna i Stensby i nordvästra Stockholm är giftiga. Det konstaterar 
 Miljödepartementet i en rapport. Fogar och väggar i husen, som byggdes i slutet på sextiotalet och 
 början på sjuttiotalet, tätades med det då oprövade medlet apatix violencix-2/3, som var billigare 
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 än annan tätningsmassa. Forskarlaget som gjort upptäckten befarar att giftet har sipprat ut ända 
 sedan husen stod färdiga. Enligt forskarna angriper den giftiga substansen vitala delar av 
 människoorganismen; symtomen kan ligga latenta ett helt liv och aldrig visa sig, men hos dem 
 som utvecklar sjukdomen, benämnd apatia violencia, resulterar den i våldsbenägenhet kombinerad 
 med likgiltighet inför de demokratiska värdena».” 
 
Maria Nyström i ÖC (99-09-16) talar om den ”pålagda kosmetikan i miljöerna, om hur 
skiten och skräpet sipprar tillbaka”. Hon refererar till ett avsnitt i boken där barnen 
”sparkar av huvudena på den av kungen nyss invigda fontänen så fort tv-kamerorna 
släckts och innerstadsfolket lämnat förorten åt sitt öde igen.” Läser man boken så 
märker man också snart att den är full av markörer kring den misär som präglar 
förorten. Beskrivningar av gråa betongmiljöer med loftgångar och parkeringshus, där 
hus och byggmaterial är av dålig kvalitet eller hälsofarliga och där människor känner sig 
som ”fångar på en rastgård”, fyller sidorna nästan som scenografianvisningar till en film 
eller teaterpjäs. Andersson använder rikligt tecken som ”förstörelse”, ”skräpigt” och 
”kisslukt”. Som kontrast beskriver hon i ett kapitel även de rika miljöerna på Östermalm 
i Stockholms innerstad, där husen har stuckatur och marmor och portkod till dörrarna. 
De arbetsmiljöer som figurerar i boken beskrivs också som farliga och ohälsosamma där 
t.ex. lösningsmedel ger eksem och industrimaskiner kapar fingrar. 
 
Vad gäller Torbjörn Flygt är textmaterialet inte lika tydligt fokuserat på 
miljöskildringarna i boken som de är på personteckningarna. Dock nämns 
miljonprogrammet Borgmästargården i Malmö, i samtliga fall som en viktig markör och 
utgångspunkt för beskrivningen av den klassresa som huvudpersonen Johan genomför. 
SD:s Daniel Sandström menar att miljöskildringarna i boken ger en tydlig bild av den 
klassresa som också staden Malmö har genomfört från 1970-talet fram till idag, liksom 
av den vilsna identitet som detta skapar för en stad vars arbetarfundament har slagits i 
spillror. Sandström pekar på tecken som Öresundsbron, Turning Torso, Bo01 och 
Scandinavian Tower som symboler för att Malmö drömmer om att bli något annat, nu 
när fabrikerna och varven är nedlagda. Liksom Johan försöker staden komma bort från 
sin position som ”underdog”, men hittar inte riktigt hem (01-08-20). Även Magnus 
Persson i SvD lyfter fram Flygts förtjänst i att skildra Malmö som ”en stad som mer än 
någon annan symboliserar de tvära samhällsförändringar som har ägt rum på vägen 
mellan Kockums och Framtidsstaden Bo01 (01-08-20). I de rika personbeskrivningarna 
ryms ibland även indirekta men ändå centrala arbetsmiljöbeskrivningar, särskilt kring 
hur Johans mamma sliter ut axlarna på legendariska Malmö Strumpfabrik (t.ex. Thente i 
DN, 01-08-20; Swedenmark i GP, 01-08-20; Tellander i ÖC, 01-08-23) 
 
Även vad gäller Tony Samuelsson inriktar sig texterna huvudsakligen på 
personporträtten i boken. Liksom hos Flygt så nämns dock i nästan samtliga fall 
förortsmiljön som en viktig ingrediens och markör för bokens klasstema. Flera 
skribenter hänvisar också till Samuelssons tidigare böcker och menar att han redan där 
befäste kopplingen mellan förorten och arbetarlitteratur (t.ex. Löfvendahl i SvD, 04-09-
30; Pettersson i HD, 04-10-09). Hos Samuelsson nämns därtill även olika 
serviceyrkesmiljöer, särskilt förortsvaruhusets parfymdisk där huvudpersonen Yvonne 
arbetar, som centrala för bokens tema. Aftonbladets Pia Bergström konstaterar att boken 
handlar om arbetarklassens människor och slår sedan fast att dessa gestalter här ”bor i 
stockholmska förorter vars höghusutsikter, genvägar och fotbollsplaner författaren 
känner som sin egen ficka, Hökarängen, Högdalen, Rågsved”. I den närmare 
beskrivningen av människorna är hon sedan noga med att påpeka i vilka miljöer de 
arbetar: förutom parfymdisken nämns även färdtjänsten för Yvonnes bror och 
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sjukhemmet, där nattvårdbiträdet Tom vårdar Yvonnes dotter efter olyckan (2004-09-
30). Också Agneta Rosendal i NA (2004-12-15) inleder sin recension med att nämna 
just de för boken så utmärkande miljöer: ”I Farsta centrum står Yvonne bakom 
parfymeriets disk och iakttar kunderna som kommer förbi”. I en intervju i SvD 
fokuserar Jenny Leonardz på Samuelssons ”litterära hem”, förorten Farsta med omnejd. 
Hon diskuterar dock här med Samuelsson kring det faktum att arbetarlitteratur och 
förortslitteratur jämställs med varandra och anser att detta är en något förenklad och 
stereotyp bild (2004-10-19).  
 
Hos Susanna Alakoski är miljöskildringarna, liksom hos Andersson, mer centrala. Titeln 
”Svinalängorna” utgör ju här öknamnet på miljonprogrammet Fridhem i Ystad, där hela 
handlingen utspelar sig. Sannolikt faller det sig därför naturligt för skribenter att 
fokusera sina texter på denna miljö. Två recensenter tar fasta på den litterära bild av ett 
annat Ystad som Alakoski bidrar med, som kontrast mot den burgna småstadsidyll som 
framställs i Henning Mankells Ystadsbaserade Wallanderdeckare (Bromander i 
Aftonbladet, 06-03-28; Planhammar i GP, 06-03-31). Planhammar ironiserar kring den 
fiktiva bild av ett puttrigt och idylliskt Ystad, som ansvariga för de populära guidade 
Mankell-turerna vill måla upp, och anser att Alakoskis mer autentiska miljöbild av det 
moderna Sveriges framväxt är betydligt mer intressant, även om han konstaterar att 
”turistattraktioner knappast (blir) speciellt lönsamma om huvudingrediensen stavas 
misär.” Alakoski själv förvånas i en intervju i GP över varför det finns så få berättelser 
från miljonprogrammen: ”Det byggdes ju bostäder för en miljon människor som nu har 
fått barn och barnbarn. Men var finns berättelserna?” Hon tror, i likhet med Linderborg, 
att det handlar om att dessa människor inte tror sig ha något att berätta (Sundström, 06-
12-01). 
 
I flera texter beskrivs även det faktum att miljonprogrammen ursprungligen 
representerade en materiellt positiv bild. Budskapet blir här att välfärdstanken med 
områdena var god, d.v.s. att höja standarden även för arbetar- och underklassen, men att 
misären följde med den låga sociala status som dessa grupper förde med sig. Såväl 
Löfvendahl som Andersson i SvD lyfter fram den materiella ”lyx” som Alakoski målar 
en bild av (06-03-24 resp. 06-04-03). Andersson citerar pappan i boken: ”Suttio vem 
okk en alv kvadrat meter. Ree rum och sök” med tillägget att ”spis, inomhustoalett och 
parkettgolv är rena lyxen för den nyanlända familjen från Finland.” Bilden förstärks 
sedan av kontrasterna mellan den rena ytan och den stundom skitiga inre miljö som 
kopplas till familjens utsatthet. Andersson tar upp de detaljrika miljöbeskrivningarna 
från fylleperioderna med stanken av bakfylla, jäsande askkoppar och hål i parketten 
likväl som de perioder när såväl föräldrarna som lägenheten var rena. Läser man boken 
så ser man också att det dröjer ett tag innan huvudpersonen Leena upptäcker att det 
faktiskt finns en fysisk, materiell skillnad mellan hennes område och villaområdet där 
klassens ”riking” bor. På ett kalas hos honom häpnar hon över familjens hus som har tre 
våningar och två garage. Det gör ”nästan ont i ögonen” när hon ser alla fina tavlor, 
möbler och mattor och dessutom har de ”ett helt badhus (swimmingpool) hemma hos 
sig själva!” 
 
Liksom hos Flygt och Samuelsson ägnas ingen större uppmärksamhet i materialet åt 
detaljerade arbetsmiljöskildringar, men det poängteras ändå i samtliga fall att Leenas 
pappa är verkstadsarbetare och mamman är diskare. Alakoski beskriver dock närmare i 
boken, med tydliga klassförtecken, pappans arbete som svarvare på en skyddad 
verkstad. Hon nämner att spiralspånen sprätter upp i ögat och skadar synen och att 
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”nästan alla vuxna hade ett halvt pekfinger eller en skadad pekfingertopp på höger 
hand”. Hon beskriver också hur Leenas mamma sliter ut sig med kvälls- och nattpass 
som diskare på en restaurang och tidningsutdelning. Det mycket tydliga budskapet blir 
här att det finns ett samband mellan dessa dåliga arbetsmiljöer och den alkoholism som, 
förutom Leenas föräldrar, även många andra vuxna i boken har utvecklat.  
 
Även vad gäller Åsa Linderborgs roman, där alkoholismen liksom hos Alakoski är ett 
centralt tema, finns ett underförstått budskap kring sambandet mellan dåliga miljöer och 
alkoholism. Bosseldal skriver i GP (07-04-26) om hur pappan tidigt på morgonen 
lämnade Åsa på dagis (redan innan de hade öppnat, min anm.) ”för ännu ett 
kroppsnedbrytande dagsverke som härdare på Metallverken och hur han sedan ”dövade 
sin värkande kropp … i alkohol.” I boken beskriver Linderborg den hälsovådliga 
arbetsmiljön närmare; hur härdarugnarna skapar en outhärdlig hetta, hur pappans kropp, 
trots sin ungdom, blir stel och hur hans händer blir krokiga och förlorar rörelse och 
känsel. Liksom hos Alakoski lyfts här även kontrasterna mellan skitigt och rent i 
miljöbeskrivningarna fram och hur pappan försöker hålla fasaden utåt ren. 
Aschenbrenner i DN nämner lägenheten, som särskilt i fönstren (min anm.), är ”pyntad 
som ett dockskåp men utan lakan i sängarna” (07-04-30). Gellerfelt i SvD lyfter fram 
kontrasterna mellan det i vissa avseenden pedantiska hemmet och hur det å andra sidan 
är så ”bohemiskt att man har svårt att tro att det kan vara möjligt” (07-04-26). 
Linderborg är den enda av författarna där inte förortsmiljön lyfts fram som central i 
texterna. Läser man boken märker man dock tidigt att förorten även här har betydelse 
för bokens klasstema. Såväl pappan som den frånskilda mamman bor i typiska 
miljonprogramsområden i Västerås.  
 
Även vad gäller yrkesmiljöer är Statens folkhälsoinstituts årsrapport tydlig vad gäller 
kopplingen mellan arbetarklassrelaterade miljöer och dålig hälsa. Därmed styrker 
resultaten de föreställningar som lyfts fram som centrala hos framförallt Åsa Linderborg 
och Susanna Alakoski. Arbetare rapporterar t.ex. oftare än tjänstemän besvär till följd 
av påfrestande arbetsställningar och långvarig sjukdom, liksom nedsatt arbetsförmåga, 
uppträder tidigare i levnadsåldern bland arbetare (2005, kap. 9). Även studien ”Det 
sociala landskapet” (Ahrne et al., 2000), liksom en studie från Arbetsmiljöverket och 
SCB (2001), visar att människor som arbetar inom yrken med höga krav i kombination 
med liten egenkontroll i högre grad riskerar att drabbas av negativ stress och ohälsa. De 
visar också att en stor del av denna grupp idag är kvinnor och återfinns inom vård- och 
tjänstesektorn, d.v.s. samtidens dominerande arbetarklassyrken.    
 

4.1.3 Personteckningar – Arbetar- och underklassen som 
samhällets förlorare 

De personporträtt som lyfts fram i textmaterialet menar jag utgör de sociala identiteter 
som är centrala för diskursen. Av naturliga skäl sammanfaller föreställningarna här i 
vissa fall med de föreställningar som återfinns under föregående rubrik ”miljö”; den 
sociala yrkesidentiteten härdare, svarvare, sminkförsäljare etc. är naturligtvis nära 
sammankopplad med den arbetsmiljö dessa yrken representerar. Som framgår ovan är 
budskapet i flera fall också att miljöer påverkar människors karaktärer och hälsa, i det 
här fallet huvudsakligen negativt. Den bild som framställs av dagens arbetar- och 
framförallt underklass kan därför generellt sammanfattas under rubriken samhällets 
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förlorare. Till denna bild kan sedan kopplas en lång kedja av mer specifika 
identitetsmarkörer. 
 
Ekvivalenskedja för nodalpunkten ”Personteckningar”: 
 
 
 
Personteckningar          Arbetar-/underklassen som samhällets förlorare 
   – låginkomsttagare – arbetslösa – obemedlade/  
   bidragstagare – lågutbildade – service-/vårdyrken –  
   industriarbetare – kvinnor – invandrare – ensamstående 
   föräldrar – alkoholister – sjukdomar/dålig hälsa – 
   våldsverkare – kriminella – dålig självkänsla  
 
 
Lena Anderssons roman är pepprad av sociala identitetsmarkörer och samtliga 
föreställningar i ekvivalenskedjan finns också representerade i textmaterialet. I SvD 
(Lagerblad, 99-10-10) intervjuas Andersson under rubriken ”Våldet var alltid 
närvarande”. Hon refererar här bokens innehåll till sin egen uppväxt i Tensta/Rinkeby 
och säger att det hela tiden fanns ”en dov ton av aggressivitet och farlighet här ute”. 
Avsikten var därför att visa:  
 
 att folk faktiskt har det jobbigt, att det inte alltid är så kul längst ner på samhällets botten. Visst 
 finns det problem på andra ställen också, men det är ändå roligare att vara alkoholist med pengar 
 än utan! 
 
Förutom våldsmarkörer lyfts här även alltså alkoholism och fattigdom fram. Anderssons 
konstaterande rimmar mycket väl med Statens folkhälsoinstituts resultat kring 
alkoholkonsumtionen i Sverige. I sin årsrapport konstaterar de att konsumtionen är 
relativt jämlik mellan högre och lägre sociala klasser, men att alkoholrelaterade problem 
i högre grad uppträder hos låginkomsttagare och att andelen riskkonsumenter också är 
högre i denna grupp (2005, kap. 9). Det är också den bild som med särskild tydlighet 
framhävs hos Alakoski och Linderborg. Andersson är också noga med att påpeka att 
människorna i dessa områden är i underläge oavsett var de kommer ifrån: ”Var man 
befann sig i hierarkin hade inget att göra med om man var svensk eller invandrare. De 
var de som kunde slåss som fick respekt och inflytande.” I samma intervju säger hon 
också att hon idag kan ”se att det finns orsaker till att människor blir våldsamma och 
använder droger, men den typen av förståelse och överseende är bara något man kan 
unna sig om man själv slipper ha problemen tätt inpå sig.” Hon talar också om den låga 
status utbildning för det mesta har bland dessa människor och refererar till sin egen 
uppväxt, där högre studier överhuvudtaget inte fanns i medvetandet hos Lena och 
hennes vänner. 
 
Rita Tornborg i SvD (99-11-30) ser också hur barnen i boken ”redan i koltåldern” 
anammar sin position och det våld de har omkring sig. Även hon lyfter fram 
klassproblematiken framför etnicitetsfrågor. Hon beskriver människorna i 
miljonprogrammen som ”urarva” och menar att de oavsett svensk eller invandrad 
bakgrund har kommit dit som flyktingar utan bagage, att förortens historielöshet skapar 
ett mentalt tillstånd där ”moralregler och uppförandekoder … förlorat sin giltighet.” 
Tornborg poängterar vidare att Lottas mamma är ensamstående, ”en av Stensbys 
många” och att karlarna dyker upp och försvinner i morsornas liv med monoton 
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regelbundenhet. Många gånger ersätter männen också sin oförmåga att ge uttryck åt sin 
desperation med våld, bland annat genom att misshandla mammorna och deras barn. 
ÖC:s Maria Nyström (99-09-16) konstaterar att få böcker handlar om det liv 
invandrarna och de få svenskar som bor i förorten lever. Hon lyfter sedan fram den 
svarta bilden av bokens huvudpersoner och lyckas i förbifarten också fånga in deras ofta 
dåliga hälsotillstånd: ”där finns även plats för illusionslösa förslappade mammor som 
fastnat vid köksbordet eller tv:n, ständigt med en cigg brinnande i mungipan”. 
 
Marie Peterson i DN (99-10-12) sammanfattar bokens människor som desperata och att 
det är kring detta tema som romanen utspelar sig: ”i glappet mellan idén om alla 
människors lika värde och en erfarenhet som säger att det inte är så. … In i klassrummet 
släpar ungarna urgamla konflikter och skapar nya av bara farten. Hackordningarna är 
många och stenhårda.” Några månader senare tar Stefan Helgesson åter upp boken i DN 
(00-03-11) och menar att Lena Andersson dels har skrivit en satir och dels en tragedi. 
Till tragedin hör personskildringarna. Historien handlar enligt Helgesson om ”hur 
samhällets förlorare ser till att hålla nere varandra. Som i en sann tragedi förstår man 
också varför det sociala samspelet … är så grymt.” Han ser också att bokens centrala 
figurer utgörs av kvinnor och uppfattar den därför som en kombinerad klass- och 
kvinnoskildring.  
 
Cecilia Bornäs i SD (99-11-16) fångar in en rad identitetsmarkörer i sin recension. Hon 
beskriver huvudpersonen Lotta som en av få barn med helsvenskt påbrå. Hur hon trots 
att hon är duktig i skolan ”skakar blygt på huvudet om någon råkar nämna högre 
studier.” Hon noterar att nästan alla ”lever i en värld utan drömmar, utan hopp om 
förändring, utan ambitioner. I nästa mening nämner hon att de ”försöker hanka sig fram 
så gott det går tills det är dags för nästa minimilön eller socialbidrag.” Hon lyfter också 
fram hur Lena Andersson använder klassbegreppet som förklaring till problemen: 
”Stensbys problem handlar inte om attityder utan om maktlöshet, om materiell brist och 
framförallt intellektuell svält.” Också Aftonbladets Gunder Andersson (99-09-01) 
betonar den intellektuella fattigdom som präglar bokens människor. Han exemplifierar 
med en språkfattigdom som han menar Lena Andersson är lyhörd för och som t.ex. tar 
sig uttryck som svordomar med sexuellt innehåll: ”gå hem och knulla din mamma, 
vilket besvaras med ’hellre det än en hora som din”. Liksom flera andra ger han också 
exempel på det ofta mycket grova våld och den brottslighet som präglar boken, t.ex. 
knivmord, en jagad grabb som kläms ihjäl ovanpå en hiss och en kvinna som slängs ut 
från balkongen och dör.  
 
I Torbjörn Flygts persongalleri ingår förutom huvudpersonen Johan, och dennes kamp 
mot sin ”underdogposition”, i högsta grad även hans ensamstående mamma Bodil. I SD 
menar Daniel Sandström (01-08-20) t.o.m. att boken i själva verket handlar om en 
”äreräddning av den ensamstående modern som familjeförsörjare och klippa.” Även GP 
(Swedenmark, 01-08-20) noterar mammans viktiga roll. Han hänvisar till en central 
replik mellan syskonen i romanen: ”Frånvarande farsor – varför är det aldrig nån som 
säger nåt om det fina med närvarande morsor.” och säger vidare att: ”Hyllningen till 
denna närvarande morsa drabbar både som faktiskt äreminne och i kraft av sin sura, 
osmälta vrede mot alltsammans.” Liksom hos Andersson är den närmast totala 
frånvaron av fäder slående, något som också konstateras av i princip samtliga 
skribenter. I boken kläder så småningom även Johans storasyster Monika sig i rollen 
som ensamstående mor, vilket naturligtvis förstärker bilden av det sociala arvet.  
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Då mammans roll, liksom klasstemat, är centralt för berättelsen, blir även hennes 
yrkesidentitet med dess koppling till arbetarklassen centralt. Att hon sliter ut sig under 
ackordshets på Malmö Strumpfabrik uppmärksammas också genomgående i materialet. 
Historien utspelar sig delvis under 1970- och 80-talet och industriarbeten har blivit 
ovanligare i dagens Sverige, då många fabriker numera återfinns i fattigare delar av 
världen. Johans mamma blir mycket riktigt också arbetslös när strumpfabriken läggs 
ned (även om hon senare faktiskt omskolar sig) och därmed bidrar hon till att 
manifestera bilden av dagens arbetar- och underklass som en arbetslös klass. Crister 
Enander i HD (01-08-20) talar om boken utifrån bilden av hur folkhemmets arbetarklass 
under sextio- och sjuttiotalets goda år offrade allt under det magiska mantrat ”Inte som 
vi”, d.v.s. våra barn skall få det bättre än vi, och hur samhällsbygget, liksom 
människorna, sedan successivt rasade. 
 
Våldet är inte i lika hög grad närvarande hos Flygt som hos Andersson. SvD lyfter dock 
fram den förhärskande mentalitet som råder i Borgmästargården: ”du ska fan inte tro att 
du är nån.”, liksom de mer knapphändigt beskrivna karaktärer i form av knarkare och 
småkriminella, vilka tillsammans utgör Johans drivkraft att ta sig bort från sin förort och 
sin klasstillhörighet (Persson, 01-08-20). 
 
Tony Samuelssons bok har framförallt uppmärksammats för dess fint tecknade porträtt 
av arbetarklassens ”vanliga” människor. I vissa avseenden ger den en idealiserad bild 
och flera recensenter använder ordet ”vardagshjältar”. Aftonbladets Pia Bergström (04-
09-30) rubricerar sin recension ”Älskade människor!” och syftar på ”arbetarklassens 
anonyma hjältar”. Det slår henne att ett viktigt motiv för arbetarförfattare är att 
synliggöra arbetarklassens människor och, liksom andra reflekterat kring Flygt, 
konstaterar hon att de ”gärna upprättar och uppvärderar människorna i sina 
ursprungsmiljöer.” Marie Pettersson i HD (04-10-09) gör en kortfattad analys av dagens 
och gårdagens arbetarklass när hon beskriver huvudpersonen, sminkförsäljerskan 
Yvonne, som även hon är ensamstående mor (pappan bor i Israel och är ovetande om 
dotterns existens):  
 
 Yvonne blir en modern bild av dagens arbetarklass (som ju till stor del är just kvinnor inom 
 service-  och vårdyrken) – ett naturligt komplement till de stora svenska arbetarskildringar genom 
 litteraturhistorien, där grova, stolta män som arbetar med såg och i gruva varit modellen. 
 
Flera recensenter tar också upp temat kring hur svårt det är för dessa människor att 
uppfylla sina, många gånger ganska små, drömmar. Ett tema som återfinns i samtliga 
romaner och som i sin enkelhet förstärker bilden av deras underläge. Rosendal tar i sin 
recension i NA (04-12-15) upp Yvonnes närmast självutplånande, dock med 
yrkesstolthet, engagemang i sina kunder och hur hon tidigare har haft författardrömmar 
som hon har gett upp. Istället är det hennes bror Billy som försöker förverkliga 
författardrömmarna, men även han ger upp efter en bok och försörjer sig istället som 
färdtjänstchaufför. Som kontrast finns dock dottern Felicia, en ung vänsterpartitjej, som 
håller tal på torget på kvinnodagen och därmed försöker förverkliga sina drömmar om 
ett rättvist samhälle. Vilket Pia Bergström konstaterar i Aftonbladet (04-09-30) 
framställs dottern som ”vacker, begåvad, modig … och har inget av moderns 
underklassiga barlast av dålig självkänsla och skam över att inte duga eller vara fin 
nog.” Delvis kan självkänslan kanske förklaras av dotterns ungdom och i en inte alltför 
vild tolkning kan man nog förmoda att hon, liksom Johan i ”Underdog”, senare i livet 
kommer att drabbas av en vilsenhet och en insikt om sin klassbakgrund. 
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Liksom hos Flygt utgör våld inte ett huvudinslag i berättelsen, men det finns ändå med 
som en identitetsmarkör hos några sidofigurer i form av en upprörande 
kvinnomisshandel, något exempelvis SvD noterar (Leonardz, 04-10-19)    
 
I texterna kring Susanna Alakoski är det liksom hos Andersson framförallt den 
miserabla underklassen som lyfts fram. Det är också mycket tydligt hur samtliga 
skribenter har valt att lyfta fram alkoholismen som bärande tema. I GP (06-03-31) anser 
Planhammar att gestaltandet av underklassen bitvis är väl episodisk, men att det går att 
förbise ”eftersom det samtidigt är omöjligt att inte drabbas på djupet av det superi, det 
våld och, ja, den hjälplöshet som huvudpersonen i ännu högre grad än läsaren aldrig kan 
blunda för.” Han nämner också att samma öde återfinns hos Leenas olyckskamrater Åse 
och Riita, som en markering att tillståndet mer är lag än undantag hos dessa människor. 
Liksom vad gäller Flygt, ser även Planhammar kvinnornas centrala roll i dagens 
arbetarlitteratur och anser att boken handlar om klass, integritet och kön. I ÖC 
(Klippvik, 06-03-28) rubriceras boken som en ”Underdog” med genusperspektiv, där 
recensenten visserligen såg perspektivet även hos Flygt, men menar att det är ännu 
tydligare hos Alakoski. I några slagkraftiga formuleringar beskriver han sedan bokens 
person- (och djur!) galleri: 
 
 Hennes (Leenas) bästa vän är en raggig hund och slumsystern Åse i grannlägenheten. För dem är 
 bostadsområdet Fridhem – Svinalängorna – lika med blodvite, misshandel och fylledillen. Det 
 befolkas av familjer som deras: krigsbarn, låginkomsttagare, invandrare. De flesta med klippkort 
 på socialkontoret. 
 
 Även Löfvendahl i SvD (06-03-24) beskriver boken som ”Livet hos de till synes 
chanslösa” Han refererar till Tony Samuelsson som har sagt att ”arbetarlitteraturen ännu 
lever, fast med annorlunda förtecken idag, att den oftare uppstår i invandrartäta förorter 
bland obemedlade och arbetslösa än bland arbetets söner och döttrar”. Han anser därför 
att Alakoski ”har den moderna arbetarförfattarens utsiktspunkt… Det är de till synes 
chanslösa hon skildrar som när Ivar Lo-Johansson beskrev statarna och lantarbetarna.” 
Också Bromander lyckas i en mycket kort recension i Aftonbladet (06-03-28) få med 
flera sociala markörer: ”pappan svarvar knivar på en skyddad verkstad, medan mamman 
städar.”, ”fattigt” och ”missbrukar- och invandrartäta område”. 
 
Leenas föräldrar är de enda i samlingen som inte är separerade, vilket sannolikt kan 
förklaras av att båda är alkoholister. Den idealiserade bilden är heller inte lika tydlig 
som i de andra romanerna. Just porträttet av mamman är ett medvetet drag av Alakoski. 
I en intervju i ÖC (Josefsson, 06-12-15) säger hon att detta är hennes ”invändning mot 
mammorna i arbetarlitteraturen, ofta skriven av män. Mammorna härdar ut i alla lägen. 
Men kvinnor pallar inte alls, de går visst sönder.” Hon betonar också att det för henne 
alltid har varit viktigt att skildra misär och sociala problem som komplexa företeelser.  
  
Den bok som också tydligt är förknippad med alkoholisttemat är förstås Åsa 
Linderborgs. Vilket tidigare nämnts betraktar samtliga skribenter boken som en klass- 
och alkoholistskildring. Nästan alla ser också det försonande drag som präglar porträttet 
av den kärleksfulle men totalt oansvarige fadern. Undantaget är Expressens Natalia 
Kazmierska (07-05-02). Hon upprörs över att media, liksom Linderborg själv, i så hög 
grad framhäver detta försonande drag: ”För mig är det här inte en fin roman om kära 
pappsen från arbetarklassen, utan en nästan outhärdlig skildring av hur det är att vara en 
medberoende dotter.” Hon ser heller inga ursäkter i klasstemat: ”Att pappa Leif 
plundrar lilla Åsas sparbössa och köper Pripps Blå för pengarna, skylls med andra ord 
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på borgarna. Och att hans … fysiska förfall inte på något vis raserar dotterns bild av 
faderns starka och svettiga kropp, kan väl ses som typiskt för socialistisk 
historieskrivning.” Viktig identitetsmarkör är här naturligtvis även pappans yrkesstatus 
som metallarbetare, vilket nämns i samtliga artiklar. Liksom mamman hos Flygt blir 
han så småningom arbetslös och alkoholismen stegras därmed. Betydelsefull är också 
rollen som ensamstående far, där han i egenskap av man skiljer sig från alla 
ensamstående mödrar i samlingen. Då han totalt brister i ansvarsfrågan, finns dock inte 
samma heroiska bild av den ensamstående föräldern som hos exempelvis Flygt. Här 
handlar den idealiserade bilden snarare om hur Linderborgs pappa, trots sitt underläge, 
orkar vara kärleksfull.  
 
Arbetarklassens dåliga självförtroende framhävs också särskilt tydligt i materialet kring 
Linderborgs bok. I en intervju i DN (Aschenbrenner, 07-04-30) talar Linderborg om hur 
det dåliga självförtroendet, trots hennes klassresa, aldrig försvinner: ”Arbetarklassen har 
inte självförtroendet att våga ta plats, att tro att de är värda att bli lyssnade på. Det sitter 
i hela livet.” Flera skribenter tar upp ett exempel från boken där Åsas pappa inte ens 
vågar skriva under checkar med rött bläck, då han är rädd att människor därmed ska 
förstå att han är kommunist (t.ex. Eriksson i SvD, 07-05-02, Gellerfelt i Aftonbladet, 
07-04-26). I HD refererar Kolmisoppi (07-04-26) till hur pappan ”saknade 
självförtroende nog för att handla revbensspjäll över disk på Stjärnhallen i Västerås” 
och han beskriver också hur boken på ett plan kan läsas som en karta över 
arbetarmannens värderingar: ”Den dåliga smaken bockas snabbt av, rädslan att tala med 
representanter för överheten … Pripps blå… nostalgiska tillbakablickar”. Samtidigt 
säger Linderborg i flera intervjuer att hon med boken också har haft en vilja att visa hur 
bilden av arbetarklassen inte alltid stämmer, att den kan vara mer komplex än man tror. 
Hennes pappa läste exempelvis mycket böcker och lyssnade bara på P1 (t.ex. 
Sundström i GP, 07-06-05). Å andra sidan beskrivs i boken också hur pappans syskon 
aldrig läste böcker eller gick på teater och hon har i flera sammanhang nämnt att hon 
ville skriva en bok om sin pappa och arbetarklassen, därför att han själv aldrig skulle ha 
haft självförtroendet att göra det.  
 
Den sammantagna bild som framträder i materialet visar bland annat att dagens arbetar- 
och underklass är kvinno- och invandrardominerad. Den visar också att gruppen präglas 
av arbetslöshet och dålig självkänsla som delvis kan kopplas till brist på högre 
utbildning. Föreställningarna bekräftas av t.ex. Göran Greider som just visar att 
arbetarklassen idag domineras av kvinnor och invandrare och som enligt honom därför 
är mer osynlig och försvagad (1998, s. 45f.). Att den ökade arbetslösheten, och därmed 
en ökad fattigdom hos befolkningen, är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i 
den samtida klassamhällsdebatten, uppmärksammas bland annat av LO-debattören 
Ingemar Lindberg och sociologiprofessorn Joachim Vogel (1998). Även om fler 
arbetarbarn idag gör en klassresa och går vidare till högre studier, råder även här 
fortfarande markanta skillnader som kan kopplas till klassposition. Situationen belyses 
bland annat av forskarna Cigéhn m.fl. (2001, kap. 7), som menar att klasstrukturer är 
sega och att positioner som förr ärvdes direkt av föräldrarna, idag ärvs indirekt via 
utbildning, då betydligt fler barn till tjänstemän går vidare till högre utbildning än barn 
till arbetare. Även debattören Anneli Jordahl tar upp problematiken och hänvisar till 
Högskoleverkets rapport 2002, som visar att endast 23 % av elever från arbetarklassen 
går vidare till högskolestudier mot 69 % av barn till högre tjänstemän (2003, s. 7f.). 
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4.1.4 Författare – Klassresenär med arbetarklassbakgrund 

Den bild som framställs av den samtida arbetarförfattaren i materialet, är framförallt 
fokuserad på den klassresa som författaren har genomfört. De tecken som ingår i 
ekvivalenskedjan kan därför huvudsakligen kopplas till just identiteten som 
klassresenär. 
  
Ekvivalenskedja för nodalpunkten ”Författare”: 
 
  
 Författare        Klassresenär med arbetarklassbakgrund – skriver  
           självbiografiskt eller med självbiografiska/självupplevda inslag 
           – uppvuxen i förort/miljonprogram – arbetar-     
           /underklassföräldrar – idag medelklass och akademiker – 
          skuldkänslor – vilsenhet – stor andel kvinnor 
 
 
Genom de biografiska fakta som finns i författarpresentationer och i materialet, går det 
att konstatera att samtliga författare har vuxit upp i de miljonprogramsområden de 
berättar om i sina romaner. Alla anser också att de har arbetarklassbakgrund och har 
genomfört en klassresa, en resa som mer eller mindre uttalat ses som en förutsättning 
för deras författarskap. Samtidigt som de är tacksamma för att ha avancerat på 
samhällsstegen, känner flera också en skuld gentemot den klass de har lämnat, liksom 
en vilsenhet i den nya klassen. Bland författarna är det endast Åsa Linderborg som 
skriver rent självbiografiskt. I samtliga fall konfronteras dock författarna i materialet 
med frågan huruvida boken är självbiografisk eller ej.  
 
Då mitt material begränsas till fem författare, är det naturligtvis svårt att med 
utgångspunkt i detta uttala sig kring huruvida andelen kvinnliga författare har ökat inom 
arbetarlitteraturen, eller om de rentav dominerar fältet. Den överblick av genren som 
detta uppsatsarbete har gett, säger dock att andelen kvinnliga författare är markant stor. 
Som tidigare nämnts var det också betydligt lättare att hitta kvinnliga författare som 
uppfyllde mina urvalskriterier, än manliga. Att kvinnor tidigare har varit 
underrepresenterade inom arbetarlitteraturen, men att en förändring håller på att ske, 
uppmärksammas också av vissa skribenter i materialet. Askerup konstaterar i GP (99-
10-02) att Lena Anderssons bok är den ”första betongromanen skriven av en kvinna, i 
en för övrigt liten samling av moderna skildrare av förorten”. I Aftonbladet (Andersson, 
06-08-16) påpekar Alakoski att det ”hittills är väldigt få kvinnor från underklassen som 
har skrivit om sina erfarenheter.”   
 
Lena Andersson betonar i intervjuer att hennes bok bygger på självupplevda händelser 
under uppväxten i Tensta/Rinkeby, men inte är självbiografisk. Hon anser att hon 
stammar från övre arbetarklass; pappan var snickare och slöjdlärare, mamman kontorist, 
men ingen av dem hade akademisk utbildning. I SvD (Lagerblad, 99-10-10) talar hon 
om hur hennes klassresa har fått henne att se samhällsföreteelser från två perspektiv: 
 
 När jag växte upp såg jag alltid på samhället underifrån. De som skulle få inflytande och bli 
 jurister och författare var några andra – inte jag. Senare i livet har jag mött människor som har 
 växt upp i andra miljöer och jag har märkt att de ofta ser på samhället snett ovanifrån. Allt som 
 finns där är till för dem. 
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Idag har Lena bland annat en fil.kand. i engelska och vid sidan av författandet arbetar 
hon som journalist. Hon har också flyttat till Stockholms innerstad. I en intervju i GP 
(Askerup, 99-10-02) säger hon dock att hon tror att det är ovanligt att de som kommer 
från arbetarklassen rekryteras till den kulturella sfären, och att det därför finns så få 
förortsskildringar: ”Jag har ingen statistik, men de som skriver böcker är väl ofta barn 
till sådana som skriver eller lever i en miljö där skrivandet finns inpå. Jag trodde ju 
aldrig själv att jag skulle skriva en bok.” GP:s Bosseldal (99-11-30) ser i Anderssons 
förhållningssätt till sin berättelse, spår av hennes klassresa. Hon ser en författare som är 
väldigt lättad över att ha kommit ifrån förorten ”och som därför snarare än att skildra 
förortslivet ”inifrån” – eller livet i allmänhet ”underifrån” – skildrar sin bakgrund från 
ungefär samma outsiderperspektiv som en klassresenär. … Banden är avklippta och 
kvar finns bara det där starka behovet av revansch.” Men hon tillägger också med 
association till bokens titel att det kanske är bra så, d.v.s. om inte klassresenärerna skrev 
dessa berättelser, vem skulle då göra det. I en intervju i SvD (Samuelsson, 00-01-12) 
beskriver Andersson sitt komplicerade förhållande till medelklassen: ”om att vilja vara 
en del av den, samtidigt som den fortfarande utgörs av ’de andra’.”   
  
Även Torbjörn Flygt växte upp i miljonprogrammet Borgmästargården, där hans roman 
utspelar sig. Huvudpersonen Johan är, liksom Flygt, född 1964 och boken beskriver en 
klassresa som även han har genomfört. Boken är dock inte självbiografisk (Flygt har 
exempelvis ingen syster och hans föräldrar var inte skilda), men bygger på egna 
erfarenheter. Liksom Andersson kan han sägas härstamma från övre arbetarklass, där 
miljön faktiskt hade litterära inslag. Pappan arbetade på förlag och mamman på en 
bokhandel. De uppmuntrade dock aldrig författaryrket, som de ansåg vara en för osäker 
inkomstkälla. Han har genomfört såväl civilekonomutbildning som universitetsstudier i 
litterär gestaltning och han anser att skolan, liksom den framtidstro som ännu rådde på 
70-talet, har gjort hans klassresa möjlig. Han är dock osäker på om dagens arbetarbarn 
får samma chanser (Johansson i GP, 02-03-23). I SD lyfter Sandström (01-08-20) fram 
klassresetemat i boken med dess tillhörande vilsenhet, vilken förmodas vara även Flygts 
egen:  
 
 Johans benägenhet att blicka tillbaka motiveras av att han som klassresenär upplever en vilsenhet i 
 nuet. … Allt arbete, all strävan och ändå sitter man där till slut med den ofrånkomliga känslan av 
 att inte höra hemma någonstans. Att ’inte veta var man befinner sig politiskt, socialt, kulturellt, 
 moraliskt, lojaliteter … därför att det finns ingen trygghet … ingen grund att stå på när man en 
 gång givit sig av’.  
 
I Aftonbladet (01-08-21) inleder Pelle Andersson med att räkna upp ett antal samtida 
arbetarförfattare till vilka han sällar Flygt. Han säger sedan att ”de som skriver om 
arbetarklassen är en del av den; de känner sin klass, känner sin tystnad, sina lögner, sina 
familjer” och menar nog att författarna, trots sina klassresor, fortfarande är en del av sin 
klass. Flera recensenter anser också att Flygts genomidealiserade bild av arbetarklassen 
i boken handlar om en egen skuld över att ha lämnat sin klass. I Aftonbladet undrar 
Andersson vidare varför huvudpersonen Johan inte placerar sitt ”arbetarklassarv på 
börsen och blir en snorrik idiot som skiter i sin morsa? Nej, för det vore att svika 
arbetarklassen, att svika den ensamstående morsan och Monika. Och Torbjörn Flygt 
älskar sin skapade lilla familj, sin klass.”  
 
Tony Samuelssons litterära hemvist är nästan genomgående det Farsta där han växte 
upp. Mamman var expedit och pappan byggnadsarbetare. I ”En grind av mörker” finns 
inga självbiografiska inslag, men liksom i hans övriga böcker är människorna och 
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miljöerna tecknade med utgångspunkt i egna erfarenheter. I SvD (Leonardz, 04-10-19) 
säger han:  
 
 Jag ser mig som en efterföljare i en ganska gåtfull och unik tradition av författare från 
 arbetarklassen. Jag skriver om människor som står nära mig. Och ja, jag har en sådan 
 klassbakgrund.”  
 
Innan Samuelsson kunde försörja sig som författare jobbade han bland annat som 
chaufför och inom vården. Han har läst litteraturhistoria vid universitetet och även 
arbetat som journalist. Han säger att han ”har gjort en klassresa men står kvar med ena 
benet i arbetarklassen” (Hultén i GP, 06-05-03). Även om klassresetemat inte är så 
uttalat i just denna bok, lyfter flera skribenter ändå fram detta när de diskuterar 
Samuelssons klassresa. I ovan nämnda intervju i SvD tar Leonardz upp Stig Dagerman, 
vars författarskap i boken får fungera som en slags pendang till romanfiguren Billys 
författarskap. Samuelsson känner här till viss del igen sig i Dagermans klassvilsenhet: 
”Han var också en klassresenär och jag tror snarare att det var klasskramp än 
skrivkramp som sänkte honom.” 
 
Inte heller Susanna Alakoskis bok är självbiografisk, men den bygger på hennes egen 
uppväxt. Liksom Leena i boken växte hon upp i en finsk invandrarfamilj med 
missbruksproblem i miljonprogramområdet Fridhem i Ystad. Hennes klassresa är ett 
mycket centralt tema i materialet och den har varit ”ruskigt lång” som hon själv säger i 
Svensk Bokhandels debutantpresentation (2006). Hon säger även att det är klassresan 
som har gett henne insikt om betydelsen av ”klass och kön i en elakartad kombination”, 
men också att ”det är jobbigt att gå ut och in i olika klassmiljöer, man får veta så mycket 
om sig själv, och om andra.” Idag bor hon i radhus på Värmdö i Stockholm och har 
bland annat läst till socionom på universitetet och gått skrivarlinjen på Biskops Arnö. 
Hon har också arbetat som pressekreterare åt Gudrun Schyman. I SD (Hamrén, 06-12-
10) säger hon att ”Svinalängorna blev hennes sätt att hitta sina egna olika röster och 
fånga dem, någonstans i klassgapet mellan Ystads miljonprogram och riksdagens 
korridorer .” Hon är medveten om att en uppväxt under tuffa förhållanden kan vara 
förödande för det konstnärliga uttrycket och menar i samma intervju att hon ser 
”utsattheten klarare nu när hon har gjort sin klassresa”. Liksom Lena Andersson talar 
hon också om sin dubbla position, där hon ser saker från två perspektiv:  
 
  För varje steg man tar når man nya insikter och ser allt större skillnader i samhället. Inte  förrän 
 nu har jag kunnat prata om min bakgrund. Och inte förrän nu förstår jag vilken betydelse  den 
 haft. … - Jag har det så bra och det finns så mycket att vara glad för varje dag. Mina vänner blir 
 lite trötta på mig. Själv har jag svårt att stå ut med medelklassens gnällande. 
 
Även Åsa Linderborgs klassresa ges stort utrymme i materialet. Eftersom boken är 
självbiografisk behöver recensenter inte leta efter likheter mellan författaren och 
romanfiguren. Åsas klassresa har liksom Alakoskis varit mycket lång. Hon har skrivit 
en avhandling i historia och är skribent på Aftonbladet. Hon talar dock om att 
arbetarklassgenen i form av dåligt självförtroende aldrig försvinner ”- Jag tänker varje 
gång jag skriver en text att den här artikeln är min sista. En dag är jag tillbaka på 
Konsum” (Aschenbrenner i DN, 07-04-30). Liksom Alakoski kan hon också uppröras 
över den infödda medelklassens självklara inställning till saker:  
 
 Jag vet att jag blir väldigt irriterad när jag stöter på kolleger som tar sin egen karriär och sitt eget 
 utrymme på kultursidor som självklara och för givna. Det retar mig på ett sätt som jag tror har 
 med klass att göra.   
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Vad gäller Linderborg är också skuldfrågan mycket uttalad i materialet. Flera 
recensenter framhäver att Åsa i efterhand känt sådan skuld över att hon inte bjöd pappan 
på sin disputationsfest, på grund av att hon skämdes över hans underklassiga beteende 
(t.ex. Chukri i SD, 07-04-26; Kazmierska i Expressen, 07-05-02). Det handlar också om 
den skuld Åsa har känt över boken i sig, över att ha lämnat ut sin pappa, sin släkt och 
arbetarklassen (t.ex. Ekström i SD, 07-10-27). Hon talar, trots skulden, dock om att 
klassresan är nödvändig för att kunna skriva om och ifrågasätta sakers tillstånd. I en 
intervju i SvD (Kalmteg, 07-05-20) berättar hon om när hon jobbade på 
Konsumbagaren under vidriga förhållanden, men inte vågade säga ifrån: ”Det är lätt för 
den som inte står i industrin att tycka att folk ska säga ifrån om de är förtryckta.” Om 
sin egen nuvarande position bland författar- och journalisteliten säger hon därför: 
 
 Det finns alltid en risk att man uppfattas som en som inte lever bland dem man försöker skriva 
 för. Men samtidigt: Tänk på gruvarbetarstrejken i Malmfälten. De kan inte själva skriva 
 kulturartiklar. Vem ska tala för dem? 
  

4.1.5 Litterär offentlighet 

Den litterära offentlighetens roll och betydelse för den samtida arbetarlitteraturen 
kommer som tidigare nämnts, framförallt av utrymmesskäl, här inte att analyseras 
närmare. Ekvivalenskedjan visar därför endast på vilken typ av förlag just dessa fem 
böcker är utgivna. Då dagstidningarna generellt kan sägas ägna stort utrymme åt 
författarna, ingår i kedjan också ett tecken kring att bevakningen av den samtida 
arbetarlitteraturen idag är hög hos den ledande dagspressen. De tio tidningar som ingår i 
undersökningen har sammanlagt publicerat 66 artiklar kring författarna. Generellt har 
uppmärksamheten också en positiv karaktär och de gånger en bok inte får ett stilistiskt 
högt betyg, får den ändå goda recensioner för att den uppmärksammar klassfrågor eller 
fyller ett litterärt tomrum. Jag vill i sammanhanget dock nyansera bilden något, genom 
att här också se om någon eventuell skillnad föreligger mellan olika tidningars 
bevakning och i vilken grad de lyfter fram genren.  
 
Ekvivalenskedja för nodalpunkten ”Litterär offentlighet”: 
 
    
       Litterär             Till övervägande del stora och statusfyllda bokförlag – 
  Offentlighet            Hög bevakning hos ledande dagspress – Övervägande goda 
                                      recensioner 
                                    
  
Författarna representeras till övervägande del av stora och statusfyllda bokförlag. Lena 
Andersson är utgiven på Natur & Kultur, ett av Sveriges större förlag som grundades på 
1920-talet och drivs som en stiftelse (Natur & Kultur, 2008). Torbjörn Flygt ges ut på 
Norstedts som också är ett av de ledande förlagen i Sverige. Det är även det äldsta, 
grundat 1823, och huserar i en mycket pampig, gammal byggnad på Riddarholmen i 
Stockholm. Förlaget drevs länge som ett familjeföretag och fusionerades 1998 med 
Rabénförlagen och Prisma (Norstedts, 2008). Tony Samuelssons roman är utgiven på 
Wahlström & Widstrand. Också det drevs länge som ett familjeföretag, men är idag en 
del av Bonniers bokdivision (Wahlström & Widstrand, 2008). Susanna Alakoski 
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representeras av Bonniers som är Sveriges största, och näst äldsta, skönlitterära 
bokförlag. Det ingår i Bonnierkoncernen med verksamhet i 20 länder, som bland annat 
även äger DN, Expressen och Sydsvenska Dagbladet (Bonniers, 2008). Atlas slutligen, 
som har gett ut Åsa Linderborg, är det enda förlag som kan sägas ha en politisk 
vänsterinriktning och som heller inte har en så framträdande position som övriga förlag 
i samlingen. Framförallt ger man ut samhällsdebatt och reportage. Förlaget bildades 
1997 och är en del av Arenagruppen, som är en ideell förening utan vinstintresse och 
som enligt hemsidan verkar i en radikal och progressiv tradition (Arenagruppen, 2008).  
 
Bland Sveriges ledande dagstidningar har idag nästan alla en politiskt liberal eller 
borgerlig färg. I mitt material är endast Aftonbladet och Dalademokraten 
socialdemokratiska. Den sistnämnda ingår dock numera i koncernen Dalarnas Tidningar 
som har en övervägande liberal prägel och materialet härifrån samproduceras till stora 
delar för koncernens tidningar. Svenska Dagbladet är den mest utpräglade borgerliga 
tidningen, då den kallar sig ”obunden moderat”. Även Östgöta-Correspondenten kallar 
sig borgerlig. Övriga rör sig i spektrumet ”oberoende liberal” till ”liberal”.  
 
Då jag har valt att enbart använda ett material från de största dagstidningarna i Sverige 
är det, på grund av den obalanserade politiska hemhörigheten, här svårt att göra några 
jämförande analyser kring om någon skillnad föreligger mellan borgerliga respektive 
vänsterinriktade tidningars sätt att belysa arbetarlitteraturen. Det går dock att konstatera 
att den tidning som i högst grad har bevakat dessa fem författare, är den mest 
borgerliga; Svenska Dagbladet med 11 artiklar. Artiklarna är här därtill omfattande, ofta 
baserade på intervjuer och har en framträdande plats på kultursidorna. Även om alla 
tidningar generellt kan sägas ge mer eller mindre positiva omdömen om samtliga 
böcker, är SvD också den tidning som på ett markant sätt genomgående ger mycket 
höga betyg till författarna. Bevakningen kanske delvis kan förklaras av att SvD generellt 
brukar ge stort utrymme åt kulturartiklar, men även en mycket stor tidning som DN (8 
artiklar) mäter sig här inte med SvD. DN ägnar exempelvis påfallande lite 
uppmärksamhet åt den annars så brett bevakade Augustprisvinnaren Susanna Alakoski.  
 
Stort utrymme åt genren ger också liberala Göteborgsposten med 10 artiklar. Artiklarna 
är även här genomgående långa, positiva och bygger ofta på intervjuer med författarna. 
Aftonbladet ger, trots sin storlek och vänsterinriktning, författarna förvånansvärt lite 
utrymme med 7, ganska korta, artiklar. Dock ägnas Åsa Linderborg här två artiklar, 
vilket sannolikt kan förklaras av att hon också är skribent på tidningen. Begränsad 
bevakning har också Expressen med 4 artiklar. Vad gäller de två sistnämnda 
tidningarna, ligger en del av förklaringen kanske i det traditionella 
”kvällstidningsformatet”, som sällan brukar bjuda på några större kulturartiklar. 
Påfallande få och korta artiklar har även Dalarnas Tidningar (3 artiklar), som ändå hyser 
Göran Greiders Dalademokraten, där även Tony Samuelsson har arbetat en tid. 
 
En generell tendens märks också i materialet att uppmärksamheten kring genren ökar 
mot slutet av den studerade perioden. Susanna Alakoski och Åsa Linderborg, som 
debuterade 2006 respektive 2007, har genererat hälften av artiklarna; 33 stycken. 
Tydligast märks detta i Dalarnas Tidningar som inte har några artiklar kring övriga tre 
författare i sitt material. Undantaget utgör här DN, som har hela tre artiklar om Lena 
Andersson från 1999, men endast en vardera kring Alakoski och Linderborg. Reportaget 
kring Linderborg är dock omfattande och fyller en helsida. Även SvD ägnar tre artiklar 
åt Andersson och sammantaget kan detta kanske tolkas som att hennes debut 



 55 

representerade någonting nytt och närmast revolutionerande inom svensk litteratur. 
Antagandet stärks av de kommentarer som finns kring boken i materialet som helhet. I 
GP skriver Askerup (99-10-02) att den ”Svenska kultureliten har fått nåt nytt att tjafsa 
om som de inte vet något om. Romanen som många har väntat på släpptes för någon 
månad sen”. I samma tidning inleder Bosseldal (99-11-30) sin recension med orden: 
 
 Det ropas ofta efter författare som skriver ur andra perspektiv än den intellektuella medelklassens 
 och som kan röra sig i andra miljöer än storstadens centrum. I fråga om Lena Anderssons 
 debutroman Var det bra så? har därför jubelropen varit givna på förhand  
 
I ÖC konstaterar Nyström (99-09-16) att det innan Andersson endast hade skrivits 
dokumentära reportage kring den segregerade förorten: ”Det är med andra ord ett 
avgrundsdjupt hål som Andersson fyller med sin bok”. I DN skriver Peterson (99-10-
12): ”Om ni tycker att romaner domineras av medelklassens problem, ska ni läsa Lena 
Anderssons debutroman … Ska ni läsa fem böcker i höst, låt det här bli en av dem. Jag 
har svårt att hitta mer angelägen läsning om det moderna Sverige.” I Aftonbladet kallar 
Gunder Andersson boken för ”en av de intressantaste debutanterna på länge.”  I SvD 
summerar Samuelsson i en intervju (2000-01-12) all den uppmärksamhet Andersson 
fick med boken och nämner intervjuer i tidningar, radio och TV. Apropå ämnet säger 
hon att det var efterlängtat: ”vi kulturjournalister ägnar oss åt ett väldigt tjatande om vad 
för slags roman som borde komma. … på senare år har det spanats mycket efter den 
viktiga romanen om det nya, mångkulturella Sverige.” Hon funderar här också vem som 
ska skriva denna nya (klass)litteratur och för vem. Det vill säga samma kriterier som 
Furuland använder för att definiera arbetarlitteratur: av och för arbetarklassen. 
 
De övriga författarna i samlingen får också idel lovord, ofta på grund av att de 
uppmärksammar ett efterlängtat tema. Apropå uppmärksamheten kring Flygt 
konstaterar Andersson i Aftonbladet (01-08-21) att: ”Arbetarklassen skriver, böckerna 
får bra kritik och säljer i stora upplagor.” I DN säger Jonas Thente (01-08-20) att Flygts 
bok är någonting mer än bara en traditionell nostalgi över uppväxtåren: ”Underdog är 
just den Nya proletärroman som så många ropar efter”. Flygt får i några recensioner 
kritik för den mycket stora mängd tidsmarkörer i form av t.ex. gympapåsar, flourtanter 
och Ingemar Stenmark som boken rymmer. Trots detta får boken genomgående positiva 
recensioner för att den uppmärksammar den samhällsomvandling som Sverige har 
genomgått från 70-talet fram till idag (t.ex. Sandström i SD, 01-08-20).    
 
Tony Samuelsson är den författare i samlingen som har orsakat flest negativa 
kommentarer vad gäller stil och berättarteknik. Trots detta får han i egenskap av 
arbetarförfattare och för sina motiv, genomgående positiv kritik. I Aftonbladet skriver 
Bergström (04-09-30), trots en del tveksamheter kring den idealiserade bilden av 
arbetarklassen: 
 
 Jag läser gärna fler samtidsromaner om människor som Yvonne, Billy och Tom som väljer att 
 tillhöra de anonyma människotjänarna i en kultur där bara klättrare och strebrar beundras och 
 belönas. 
 
Även i HD (Pettersson, 04-10-09) är det framförallt Samuelssons motiv som genererar 
en positiv recension. Recensenten inleder med att säga att ”Tony Samuelsson är något 
så ovanligt som en hyfsat ung, samtida arbetarförfattare” och påkallar därmed 
uppmärksamhet just på grund av detta. Hon avslutar med orden: 
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 Detta är en bra roman. Den tar inte bara itu med livets allra största frågor, den gör det också ur ett 
 perspektiv som vi inte är bortskämda med. Och även om det ibland blir lite väl präktigt och 
 sentimentalt … är det en fröjd att läsa en bok där ”vanliga människor” får lov att ta plats …    
 
Alakoskis roman har uppmärksammats mycket i media och då särskilt sedan hon fick 
Augustpriset 2006. Trots att hennes debut inte direkt representerade något genombrott 
för den nya arbetarlitteraturen, finns flera utlåtanden som talar om boken i termer av ett 
efterlängtat tema. Planhammar skriver i GP (06-03-31): ”Svinalängorna (är) en just så 
trovärdigt skriven roman om klass, integritet och i viss mån kön som länge har efterlysts 
i den samtida svenska litteraturen. I SD (Hamrén, 06-12-10) funderar Alakoski i en 
intervju kring varför hennes bok har rönt sådana framgångar och tror att det delvis beror 
på ”att det finns ett stort sug efter berättelser om klass.” Vidare säger hon att medel- och 
överklassen älskar Noréns pjäser på grund av igenkänningsfaktorn, varför skulle inte 
underklassens ”utsatta människor uppskatta att deras berättelser också existerar?”  
 
Linderborgs roman var den fjärde klassroman som under 2000-talet kunde ha fått 
Augustpriset. Förutom Flygt och Alakoski räknar de flesta här även Mikael Niemis 
”Populärmusik från Vittula” till genren. Att Linderborg inte fick priset 2007 kanske 
beror på hennes likheter med Alakoski och att juryn därmed kände en medveten (eller 
omedveten) press att välja en annan typ av författare. Trots detta var Linderborg den i 
särklass mest uppmärksammade författaren av de nominerade, vilket här stärker 
antagandet om arbetarlitteraturens framskjutna plats i den samtida litterära 
offentligheten. Boken uppmärksammades också redan innan nomineringen. I DN 
skriver Aschenbrenner (07-04-30) att med sin bok ”har Åsa Linderborg i veckan gjort 
ett segertåg genom Kultur-Sverige.” Hon poängterar också att Linderborg rönt 
framgång, trots att hon ofta varit rent hatad för sina tydliga politiska ställningstaganden 
i media och trots att hon även med boken tar en, om än inte lika tydlig, ställning. 
 

4.2 Motsättningar inom diskursen 

Det går inte att spåra någon uttalad ”diskursiv kamp” i materialet kring diskursens 
mening och innehåll. Kring vissa signifikanta tecken eller föreställningar råder dock 
motsättningar som gör att dessa i högre grad än andra kan sägas ha en ”flytande” 
betydelse inom diskursen. Dessa motsättningar sammanfattas nedan överskådligt och 
presenteras sedan närmare med exempel från materialet. Något förenklat kan man här 
säga att det går en skiljelinje mellan traditionalister (till vänster) och förnyare (till 
höger). Vad gäller de två första motsättningarna märks också en relativt tydlig 
skiljelinje mellan recensenter och författare, där de förstnämnda sorteras in till vänster.  
 
 
Arbetarlitteratur            Klasslitteratur 
 
Kategorisering             Icke kategorisering 
 
Förespråkar idealisering av             Ifrågasätter idealisering av  
arbetarklassen                                   arbetarklassen 
 
Förespråkar misärskildring             Ifrågasätter misärskildring 
 



 57 

Även om det i materialet inte handlar om någon tydlig konflikt, är det framförallt kring 
terminologin som det går att finna motsättningar mellan olika aktörer. Långt ifrån alla 
uttalar sig här aktivt i frågan. Man kan dock se en tendens till att recensenter ofta utan 
förbehåll använder de traditionella begreppen som arbetarlitteratur och proletärlitteratur, 
men även uttryck som ”betongroman”, ”förortsskildring” och ”klasskildring” 
förekommer (se avsnitt 4.1.1 – 4.1.3). Därmed kategoriserar de också utan tvekan in 
författarna i ett fack. Författarna tar däremot mer eller mindre aktivt avstånd ifrån såväl 
tituleringen som själva kategoriseringsfenomenet. Tillsammans rymmer dessa 
ståndpunkter därmed också skilda åsikter kring huruvida termen sänder positiva eller 
negativa signaler.  
 
På en direkt fråga i SD (Hamrén, 06-12-10) om Alakoski vill kalla sig arbetarförfattare, 
svarar hon utan tvekan nej, med motiveringen: ”Det finns ju inga överklassförfattare.” 
På samma fråga i SvD (Andersson, 06-04-03) följer hon upp svaret med tillägget: 
”Varför ska bara minoriteter pekas ut?” Även i GP (Sundström, 06-12-01) bemöter hon 
frågan med att säga att hon gärna kallar sig ”klassförfattare”, men inte känner sig lika 
bekväm med etiketten ”arbetarklassförfattare”: ”Det är ett manligt begrepp, jag letar 
efter ett bättre ord.” Hon säger dock att hon ändå blir stolt när hon nämns tillsammans 
med kända arbetarförfattare, vilket kan tolkas som att hon ändå vill räknas som en 
samhällskritisk författare, men anser att benämningen arbetarförfattare är föråldrad och 
snäv. Tony Samuelsson tycker inte heller om själva kategoriseringsfenomenet som han 
menar ofta pekar ut och låser grupper av människor vid en identitet. Han anser också att 
benämningen arbetarförfattare är för begränsad. Han säger dock att titeln inte längre stör 
honom. Om ett underifrånperspektiv kan kallas arbetarlitteratur, så känner han stolthet 
när han kallas arbetarförfattare (Leonardz i SvD, 2004-10-19). Uttalandet ”inte längre” 
kan tolkas som att Samuelsson numera känner sig trygg i sin författarroll, men kanske 
stördes mer av epitetet som ny författare, då det kan ha en avskräckande effekt.   
 
Åsa Linderborg verkar inte vara fullt så främmande inför tituleringen. I DN 
(Aschenbrenner, 07-04-30) säger hon: ”Efter många decennier av totalt avståndstagande 
från allt vad arbetarlitteratur heter har det börjat komma skildringar som med stolthet 
refererar tillbaka till 30- och 40-talsprosa. Som gärna kallar sig arbetarlitteratur”. Även 
om boken ofta beskrivs som en klasskildring, ligger huvudfokus ändå förvånansvärt ofta 
på kärlekstemat och i viss mån alkoholismen. Detta noterar även Linderborg och säger 
att hon kring boken saknar en djupare diskussion om arbetarklassen (Ekström i SD, 07-
10-27). Även i GP (Sundström, 07-06-05) proklamerar hon sitt syfte med boken, men 
uttrycker samtidigt att en stämpel kan verka negativt för en författare: ”Skriver man om 
klass så uppfattas man som patetisk eller gammaldags. I boken ville jag visa vad 
arbetarklass kan vara för någonting”. Sammantaget kan dessa uttalanden tolkas som att 
Linderborg trots allt uttrycker en önskan om en ännu tydligare samhörighet med den 
arbetarlitterära traditionen, än hon har tilldelats i media.   
 
Det går även att skönja en motsättning mellan olika recensenter vad gäller den samtida 
arbetarlitteraturens motiv och därmed övergripande syfte. Vissa menar att det enbart är 
av godo att synliggöra arbetar- och underklassens umbäranden och hårda liv och visar 
en förståelse för de idealiseringar av dessa människor som ofta präglar genren (t.ex. 
Nyström i ÖC, 99-09-16; Persson i SvD, 01-08-20; Enander i HD, 01-08-20). Andra 
efterlyser ett nytt grepp och skulle vilja se en litteratur som tydligare tar ställning, där 
författarna inte har dåligt samvete för att de har lämnat sin klass och där de inte till varje 
pris försvarar arbetarklassen. Risken finns då, menar de, att schablonbilder och 
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fördomar förstärks och att litteraturen inte tas på allvar (t.ex. Swedenmark i GP, 01-08-
20; Andersson i Aftonbladet, 01-08-21). 
 
Även om de flesta skribenter verkar vara överens om att förorten och särskilt 
miljonprogrammen är en viktig markör för den samtida arbetarlitteraturen, går det ändå 
att urskilja en viss tveksamhet hos vissa vad gäller den otvetydiga sammankopplingen; 
arbetarlitteratur = förort = misär. I GP (99-11-30) anser Bosseldal att Lena Anderssons 
bok fungerar väl vad gäller skildringen av det moderna klassamhället, men är mer 
problematisk vad gäller bilden av livet i förorten: ”den vrede… och den ’avslöjande’ 
blick som Lotta Svensson hela tiden får rikta mot den  verklighet hon lever i, gör texten 
blind för all den vardag och normalitet som ju också finns, även i förorten.” Denna 
andra vardag menar hon exempelvis återfinns hos den mycket mindre 
uppmärksammade förortsförfattaren Eva-Lena Neiman, vilken hon anser ändå inte 
hänfaller åt att idyllisera förorten. Som en konsekvens av detta funderar hon också kring 
varför de som skildrar förorten i egenskap av misär, i högre grad kategoriseras som 
arbetarförfattare än de som inte gör det. Lena Andersson själv har dock i flera intervjuer 
sagt att syftet med boken just var att gå i polemik med den idealiserade bild av den 
multikulturella och exotiska förorten, som hon menar präglade media och 
samhällsdebatten under framförallt 90-talet. Därför var det viktigt att förstärka bilden av 
just våldet och misären (t.ex. i SvD, Lagerblad, 99-10-10). När Askerup i GP (99-10-
02) något kritiskt frågar Lena om det inte finns en risk att bilden, genom hennes 
miserabla skildring, ”flippar över totalt åt andra sidan och ger legitimitet åt det 
’inkorrekta’?”, svarar hon att boken skall ses som en provokation: ”Journalister får väl 
för farao börja tänka lite själva och lägga ner sitt flockbeteende.” 
 
I ÖC (06-03-28) ställer sig Klippvik något tveksam till den totala misär som skildras i 
Alakoskis bok och menar underförstått att den kan utgöra ett hinder för bokens budskap. 
Han anser att det råder en ”naturalistisk inflation”, om än historiskt riktig, och att 
gestaltningen av personerna närmar sig ”rena socialpornografin”. Men det finns också 
de som anser att boken, just genom sin svarta skildring, fyller en viktig funktion som 
kontrast mot den idylliska bild av Ystad som finns i Mankells ”Wallander-deckare” 
(t.ex. Bromander i Aftonbladet, 06-03-28 och Planhammar i GP, 06-03-31).  
 
Kazmierska menar i Expressen (07-05-02) att kopplingen arbetarlitteratur och misär 
också kan medföra att bokens egentliga tema skyms. Vad gäller Linderborg anser hon 
att benämningen arbetarlitteratur per automatik medför ett försonande och förlåtande 
drag över pappans handlingar, då dessa framställs som klassrelaterade. Arbetarstämpeln 
skymmer därmed pappans skuld, liksom bokens egentliga problematik, nämligen det 
fruktansvärt tragiska i en alkoholistdotters medberoende ställning.  
 
Bland de fem romaner som här studerats faller Andersson, Alakoski och Linderborg 
inom ramen för underklass- och misärskildringar. Flygt och Samuelsson skildrar i högre 
grad ren arbetarklass och även om tillvaron även här många gånger är hård, kan den inte 
direkt kallas miserabel. Hos samtliga framstår ändå klassresan som en räddning, bort 
från fattigdom och underläge. Här kan dock Samuelssons roman i vissa avseenden sägas 
avvika från denna entydiga bild. Även om huvudpersonerna också här brottas med ett 
klassrelaterat dåligt självförtroende, går det ändå att spåra en viss förnöjsamhet kring 
tillvaron och en yrkesstolthet som gör att man inte helt säkert kan säga att personerna 
vill, eller kommer att, lämna sin klass. Samuelsson anses i högsta grad vara en 
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arbetarförfattare och kanske kan ”En grind av mörker” sägas representera den inte fullt 
så svarta arbetarlitteratur som vissa aktörer efterlyser. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Med utgångspunkt i studiens resultat, vill jag här föra en diskussion kring i vilka 
avseenden den samtida arbetarlitterära diskursen reproducerar vedertagna 
föreställningar och i vilka avseenden den har, eller håller på att, transformeras till nya 
betydelser. Jag vill även diskutera något kring den framträdande position som 
arbetarlitteraturen, under framförallt 2000-talet, åter har intagit i samhället och inom 
den litterära offentligheten.  
 

5.1 Tradition och förändring i den arbetarlitterära 
diskursen  

Det huvudsakliga syftet för arbetarlitteraturen idag kan sägas vara att synliggöra och 
kritisera det samtida klassamhället. Det är också det syfte som alltsedan genrens 
födelse, kring sekelskiftet 1900, har varit mest framträdande. I viss mening kan man 
därför säga att det är ett av de mest utmärkande dragen för arbetarlitteratur och som 
därmed avgränsar den mot andra litteraturkategorier. Någon bestämd definition av 
arbetarlitteratur finns dock inte och diskussioner kring detta har förts ända sedan 
begynnelsen. Lars Furulands definition från 1984, kortfattat beskriven som en litteratur 
om, av och för arbetare, har kommit att bli den mest vedertagna. Även den har dock 
senare ifrågasatts och utvidgats, bland annat av Furuland själv, då han menar att ett 
utmärkande drag också är litteraturens idéinnehåll. Magnus Nilsson tycker sig se ett 
genomgående ”underifrånperspektiv” i den arbetarlitterära historien (2006a, s.172), 
vilket också är en av de föreställningar som framträder tydligast kring den samtida 
litteraturen i denna uppsats. Han menar också att det är just det ideologiska 
ställningstagandet som i högre grad än identitetsfrågor karaktäriserar arbetarlitteraturen 
(ibid., s. 106). 
 
Utmärkande för den samtida litteraturen är också att samhällskritiken politiskt riktar sig 
såväl till höger som vänster, då den dels kritiserar samhällsstrukturer som bygger på 
över- och underordning, men även kritiserar den samtida socialdemokratiska 
välfärdspolitiken. Detta är inte heller ett så nytt tema som man kan tro. Kritiken mot det 
socialistiska samhällsbygget förekommer redan i den tidigaste arbetarprosan, 
exempelvis hos Martin Koch, i form av ett avståndstagande från den centralistiska 
industristat som han menade liknade medeltidens furstestater (se Godin 1994, s. 219). 
Tydlig blir den dock först på 1940- och 50-talet, när framförallt Folke Fridell riktade en 
mycket frän kritik mot arbetarrörelsens samhällsbygge (se Nilsson 2006a, s. 79f.). 
 
Arbetarlitteratur har många gånger beskyllts för att ägna sig åt eländesfrosseri och 
romantisering av arbetarklassen. Att dragen fortfarande är utmärkande märks också i det 
samtida materialet. Lena Andersson, Susanna Alakoski och Åsa Linderborg kan här 
närmast sägas frossa i misär, medan Torbjörn Flygt och Tony Samuelsson står för mera 
”ordinära” arbetarklasskildringar, där livet är hårt men ändå fungerar. Kring samtliga 
fem författare finns också en diskussion kring att de i högre eller lägre grad idealiserar 
arbetarklassen. Detta märks särskilt i bilden av kvinnan och modern, som många gånger 
höjs till skyarna för att hon tappert kämpar i en, i flera meningar, utsatt position. Draget 
känns exempelvis igen från Moa Martinsons böcker liksom Ivar Lo-Johanssons 



 61 

klassiska bok ”Bara en mor”, om den ensamstående modern Rya-Rya. Det är också 
kring dessa två frågor det idag går att urskilja en motsättning mellan diskursens aktörer, 
där vissa kritiker efterlyser ett nytt grepp inom arbetarlitteraturen, som inte i lika hög 
grad ägnar sig åt ”socialpornografi” och idealisering av arbetarklassen. ”Förnyarna” 
menar här att dessa utmärkande drag många gånger gör att arbetarlitteraturen inte tas på 
allvar eller att de skymmer böckernas syfte och motiv. Sannolikt kan det också vara 
dessa drag som gör att arbetarlitteratur många gånger förknippas med något gammalt 
och tråkigt och som genom historien har medfört att många författare inte vill kallas 
arbetarförfattare. ”Traditionalisterna” menar dock att skildringarna återger verkligheten 
och behövs för att väcka tanke hos publiken. Lena Andersson försvarar sig t.ex. med att 
den onyanserade bilden i hennes bok dels är sann, men också skall ses som en satir vars 
syfte är att provocera fram en reaktion. 
   
Arbetarförfattarens ursprung i arbetarklassen, liksom en position som klassresenär, kan 
också sägas vara reproducerande drag i den samtida arbetarlitteraturen. De tidigaste 
författarna var autodidakter sprungna direkt ur arbetarklassen och många gånger 
publicerades deras verk i en rent proletär kontext. I dessa fall kanske de inte kunde 
betraktas som klassresenärer. I och med att arbetarlitteraturen på 1930-talet bildade 
skola och fick ett genombrott i de bredare samhällslagren, föddes också en diskussion 
kring om man längre kunde räknas som arbetare när man hade slutat arbeta och blivit 
etablerad författare (se t.ex. Nilsson 2006a, s.99ff.). Därav kommer också Furulands 
utvidgning av kriteriet av arbetare, till att även omfatta ”av författare med ursprung i 
arbetarklassen”. Idag betraktar sig samtliga här studerade författare som klassresenärer 
med ursprung i arbetarklassen. Alla är idag akademiker och de är eniga om att de har 
gjort en mycket lång klassresa i och med att de har blivit framgångsrika författare. 
Klassresan ses också som en förutsättning för deras skrivande, med vilket de menar att 
de har fått den distans till sin bakgrund som de anser är nödvändig för att kunna se och 
skildra samhällets orättvisor. I linje med detta står också den självbiografiska 
berättarstilen, som många menar är ett utmärkande drag för arbetarlitteraturen (t.ex. 
Nilsson 2006a, s. 156ff.). Bland här studerade författare är det endast Åsa Linderborg 
som skriver rent självbiografiskt, men även övriga fyra hämtar mer eller mindre uttalat 
sitt stoff ur självupplevda händelser.  
 
En av de mest framträdande förändringar som märks i den samtida arbetarlitteraturen är 
en förskjutning från arbetet och arbetsplatsen som viktiga markörer för arbetarlitteratur, 
till den miljö där arbetar- och, framförallt, underklassens människor lever. Den mest 
framträdande rumsliga miljö som skildras i romanerna är förorten och då särskilt 
miljonprogramsområden. Dessa miljonprogram befolkas idag, i högre grad än någonsin 
tidigare, av samhällets lägst beställda (t.ex. invandrare) och de fungerar därmed som en 
tydlig symbol för underläge och utanförskap. Då den samtida arbetarlitteraturen i hög 
grad behandlar just de människor som befinner sig längst ned på samhällstegen och ofta 
inte ens har något arbete, faller det sig sannolikt naturligt att skildra de miljöer där dessa 
människor lever. Bilden kan förstärkas med annan samtida arbetarlitteratur som också 
har förorter som centrala markörer, t.ex. Jennie Dielemans, Eva-Lena Neiman och 
Rouque Falcon. Furuland ägnar endast några rader åt den rent samtida 
arbetarlitteraturen, i den annars så omfattande boken ”Svensk arbetarlitteratur” (2006). 
Han siar dock kring att vi i framtiden kommer att få se mer av en arbetarlitteratur med 
motiv från arbetslivet som är skriven av invandrare och nämner Jonas Hassen Khemiris 
”Ett öga rött” från 2003 som exempel. Även om han här ”missar” flera betydelsefulla 
verk inom den samtida litteraturen, och därtill något begränsat ser arbetarlitteratur som 
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en litteratur som huvudsakligen måste utgå från arbetslivet, fångar han ändå ett 
tidstypiskt drag, då miljonprogrammen nästan uteslutande befolkas av just invandrare.  
 
Att utsattheten så ofta tar sig uttryck i form av alkoholism, sjukdom, våld etc., är också 
en förändring som tydligt kan urskiljas inom diskursen. Visst finns ingredienserna som 
markörer även i äldre arbetarlitteratur, t.ex. i Moa Martinsons ”Kvinnor och äppelträd”, 
där männen under alkoholens inverkan blir våldsamma och terroriserar sina fruar. Idag 
kan temat dock sägas vara ett av de mer framträdande. Något som sannolikt delvis kan 
förklaras av den utpräglade arbetslöshet och historielöshet som många gånger är 
synonym med den samtida arbetarlitteraturens människor och miljöer.  
 
Vad gäller de yrkesidentiteter som ändå fortfarande får sägas vara en viktig del av 
arbetarlitteraturen, märks en förskjutning från den traditionella bilden av manliga 
vandringsyrken som statare, rallare och skogsarbetare, via fabriks- och industriarbeten, 
mot en idag service- och vårdinriktad yrkeskår. Ett faktum som också kan förklara den 
förändrade kvinnliga dominansen bland personteckningarna. En uppmärksammad 
roman i sammanhanget är t.ex. Lena Kallenbergs ”Coola krogen” från 2005, som är en 
klasskildring kretsande kring restaurangvärlden. Även inom manligt dominerade yrken 
märks en viss förskjutning mot serviceyrken, här exempelvis färdtjänstchauffören i 
Tony Samuelssons bok. Denna bild kan förstärkas med t.ex. arbetarförfattaren David 
Ericssons serie från långtradarvärlden (Truck Stop, Redlight och Tax Free) från slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet. Att arbetaryrken skulle vara utplånade är därmed 
en myt som med tydlighet motbevisas i den samtida arbetarlitteraturen, de har bara 
ändrat karaktär. Det är också den missvisande samhällsbild som särskilt debattören 
Göran Greider har ägnat stor kraft åt att ifrågasätta (t.ex. 1998). Naturligtvis finns även 
rena industriyrken fortfarande kvar i Sverige och de finns också beskrivna i dagens 
litteratur, t.ex. hos Linderborg. De flesta har dock flyttats till fattigare delar av världen 
och i den globaliserade värld vi idag lever i, kan man tänka sig att solidaritet med 
världens arbetare kan vara ett tema som kommer att vara mer framträdande i framtidens 
arbetarlitteratur.  
 
Kvinnor är påfallande närvarande som motiv i den samtida arbetarlitteraturen. Efter att i 
100 år ha verkat i en undanskymd position, går det också se en tendens till att de 
kvinnliga författarna idag dominerar den arbetarlitterära scenen. Till viss del kanske 
detta kan förklaras av en allmänt förändrad samhällssituation för kvinnor, där dessa i 
någon mån har lämnat det totala ansvar för hem och barn som av tradition har präglat 
deras liv. Därmed lyckas de kanske också skapa det ”egna rum” som enligt Virginia 
Wolfs klassiska bok; ”A room of One´s Own” från 1929, är en förutsättning för att även 
kvinnor skall få ett litterärt utrymme. Den kvinnliga närvaron kan på detta sätt kanske 
också ses som ett resultat av de senaste årens samhällsdebatt och ökade medvetenhet 
kring feministiska och genusbetonade frågor. Debatten, som handlar om frågor kring 
jämlikhet och över- och underordning i samhället, kanske också sätter tydligare avtryck 
inom just arbetarlitteraturen, som av tradition har behandlat denna typ av frågor. 
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5.2 Den samtida arbetarlitteraturens position i 
samhället 

Att den samtida arbetarlitteraturen har en framträdande position på det litterära fältet 
och i samhället idag, är ett grundantagande och ett konstaterande i denna uppsats. Att 
den litterära offentligheten i dessa sammanhang har en avgörande betydelse, är också ett 
vedertaget antagande som ligger till grund för att en av analysens nodalpunkter utgår 
från detta begrepp. 
 
Arbetarlitteraturen ges idag i många fall ut av de största och etablerade förlagen. Vad 
gäller uppsatsens böcker representeras de av Bonniers, Natur och Kultur, Norstedts och 
Wahlström & Widstrand. Endast Linderborg ges ut på ett mindre ”vänsterförlag” Atlas, 
som är en del av Arenagruppen, kanske beroende på att hon sedan tidigare är etablerad 
som radikal vänsterdebattör. Dominansen av stora förlag kan ses som ett tecken på att 
arbetarlitteraturen har en hög status i dagens samhälle. Arbetarförfattare har naturligtvis 
även tidigare varit representerade av stora och välbeställda förlag, men den alternativa 
litterära offentligheten har historiskt sett spelat en större roll för arbetarlitteraturen än 
den gör idag.  
 
Även inom tidningsvärlden märks ett tydligt intresse för genren där den ledande, och 
borgerligt dominerade, dagspressen generellt ger stort utrymme åt studiens författare. 
Påfallande är att den mest utpräglade högertidningen Svenska Dagbladet, ägnar störst 
utrymme av alla åt att för det mesta hylla dessa klasskildringar. Här kan dock riktas en 
misstanke kring att uppmärksamheten till vissa delar grundar sig i ett intresse av att 
finna stöd för en kritik av det socialdemokratiska samhällsbygget, då välfärdssamhällets 
förfall är ett centralt tema i böckerna. I linje med detta kanske Aftonbladets relativt 
begränsade intresse kan förklaras av att man inte vill kritisera sin egen politiska 
hållning. Då materialet enbart utgörs av de största dagstidningarna i Sverige, är det dock 
svårt att dra några slutsatser kring om någon skillnad föreligger mellan borgerliga och 
mer vänsterinriktade tidningar.  
 
Arbetarlitteraturens framträdande position i dagens samhälle resulterar förstås i att även 
arbetarförfattarna får en hög litterär status. Kategoriseringen arbetarförfattare liksom 
själva benämningen arbetarlitteratur är trots detta de frågor som resulterar i flest 
motsättningar inom diskursen. Medan kritiker och journalister gärna talar om författarna 
och litteraturen i termer av arbetarlitteratur, är författarna själva mer tveksamma till 
tituleringen, något som sannolikt delvis bottnar i den vanligt förekommande 
föreställningen att arbetarlitteratur representerar något ålderdomligt, tungt och tråkigt.  
 
Alakoski har i intervjuer sagt att hon framförallt vill uppmärksammas som en bra 
författare och inte arbetarförfattare. Samtidigt framhåller hon i andra intervjuer att hon 
känner sig stolt över att bli jämförd med de stora arbetarförfattarna, men anser termen 
vara föråldrad och hellre säger att hon skriver från ett klassperspektiv. Även Lena 
Andersson ställer sig tveksam till tituleringen i en intervju i tidskriften Clarté (Nilsson 
2005, s. 44). När Nilsson här påpekar att hennes böcker har jämförts med den klassiska 
arbetarlitteraturen, blir Andersson närmast stött och säger att den definitivt är andras 
jämförelse, inte hennes. Även hon upplever genren som tung och säger att hon saknar 
humorn. Trots detta skriver hon gärna under på att hon med sina böcker vill lyfta fram 
klassfrågor och synliggöra missförhållanden i dagens samhälle. Åsa Linderborg och 
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Tony Samuelsson sorterar gärna in sig under benämningen klassförfattare, men särskilt 
Samuelsson funderar över om titeln arbetarförfattare kan ha en begränsande och 
hämmande effekt på författarskapet. Torbjörn Flygt säger i tidskriften Fönstret att han 
av princip inte vill kategoriseras ihop med andra författare (Dahlberg, 2005). Liknande 
tankegångar finns även hos andra samtida författare som i olika sammanhang har 
kategoriserats som arbetarförfattare. Kjell Johansson framhåller i en intervju i Uppsala 
Nya Tidning 2004 att han är ”oerhört hedrad” över att bli kallad arbetarförfattare, men 
han har också känt av att det kan användas som ett förringande tilltal (se Furuland & 
Svedjedal 2006, s. 373). Göran Greider har föreslagit att Ulf Lundell skall räknas till 
den samtida arbetarlitteraturen, vilket dock Lundell själv inte är så förtjust i (se Nilsson 
2006a, s.91).    
 
Diskussionen handlar här delvis om vilka konsekvenser som kategoriseringen 
arbetarlitteratur medför för diskursens olika aktörer i olika tider. Om begreppet 
arbetarlitteratur utgör ett positivt värdeladdat ord i det samtida samhället, kan 
författarna kanske ändå reflektera kring om de uppmärksammas för att de är bra 
författare eller enbart för att de är arbetarförfattare. I materialet ges böckerna många 
gånger goda recensioner just för att de lyfter fram klassfrågor och därmed fyller ett 
tomrum i den samtida svenska litteraturen. Omvänt förhållande gäller naturligtvis i tider 
när arbetarlitteraturen inte står högt i kurs, d.v.s. att duktiga författare riskerar att inte 
uppmärksammas på grund av att de skriver just arbetarlitteratur. I båda fallen har 
kategoriseringen därmed en mer eller mindre negativ funktion. För en litteraturkritiker 
eller ett förlag kan kategoriseringar däremot innebära att de erhåller en högre status på 
det litterära fältet, genom att de ”upptäcker” och ringar in den samtida 
arbetarlitteraturen och därmed också lyfter fram problemen med det samtida 
klassamhället, en aspekt som sannolikt förstärker dessa aktörers benägenhet att 
kategorisera litteratur. Reflektionen tangerar sociologen Pierre Bourdieus tankar kring 
hur erövrandet av positivt symboliskt kapital kan kopplas till olika aktörers position och 
makt på ett avgränsat fält, i det här fallet det litterära fältet (t.ex. Bourdieu 2000; Broady 
1998). Litteraturvetaren Toril Moi har i samband med sina feministiska studier 
utvecklat begreppet till att även omfatta negativt symboliskt kapital, där hon menar att 
exempelvis egenskapen ”kvinna” i många sammanhang kan utgöra ett sådant negativt 
kapital (t.ex. 2004). Vad gäller kategorin arbetarlitteratur kan denna med andra ord 
utgöra såväl positivt som negativt kapital för diskursens aktörer, beroende på faktorer 
som bland annat det samtida litterära och samhälleliga klimatet.  
 
Med utgångspunkt i Bourdieus teorier konstaterar Anja Dahlstedt i en magisteruppsats 
kring kategorin invandrarförfattare, hur den tillskrivna egenskapen ”annorlundahet” 
fungerar som ett positivt symboliskt kapital på det litterära fältet, men inte i samhället i 
övrigt (2006). Liksom vad gäller arbetarförfattarna, kan hon skönja en tveksamhet hos 
invandrarförfattare kring att sållas till en särskild författarkategori, då risken därmed 
finns att man främst uppmärksammas för att man är annorlunda, d.v.s. invandrare. 
Liksom arbetarförfattaren, med sin bakgrund i arbetarklassen, representerar 
invandrarförfattaren en minoritet inom litteraturen, som i dagens litteratursamhälle 
närmast per automatik erhåller en hög status. Med stöd i postkoloniala teorier vill 
Dahlstedt därför hävda att själva fenomenet kategorisering här faller inom ramen för 
samma stereotypa värderingstankar som exempelvis rasism, vilka bygger på att vissa 
grupper pekas ut som annorlunda och därmed skiljer sig från normen. Detta är en tanke 
som även Susanna Alakoski berör när hon i materialet säger att hon inte vill utpekas 
som arbetarförfattare: ”Varför skall bara minoriteter pekas ut? Det finns ju inga 
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överklassförfattare.” Tony Samuelsson är inne på samma tankegång när han menar att 
uttrycket arbetarroman är ”litet som att säga handikapproman om jag varit 
handikappad.” Han ser stämpeln som lika förment behjärtansvärd och samtidigt 
förminskande som skyltarna som hängs om halsen på just invandrarförfattare och 
kvinnoförfattare (se avsnitt 4.2). 
 
Att kategorisera och värdera fyller därmed kanske framförallt en funktion för den 
litterära offentlighetens aktörer. Tomas Forser menar i sin bok ”Kritik av kritiken” att 
kritikern legitimerar sina texter, och sina värderingar, genom det ansvar som faller på 
honom eller henne. Värderingen är här ett performativt yttrande, där rykte och position 
står på spel (2002, s. 131). Kritikskrivandet blir därmed ett sätt att förstärka sin position 
på det litterära fältet, där man naturligtvis i högre grad uppmärksammas om man lyckas 
fånga in ett nytt litteraturfenomen. För författaren kan ”stämpeln” däremot innebära att 
skrivandet hämmas och begränsas och att man i andra sammanhang kanske förknippas 
med något negativt. Vilket tidigare berörts är risken också stor att en författare samtidigt 
sorteras in under olika kategorier, exempelvis arbetar-, invandrar- och kvinnoförfattare. 
Enligt de diskursanalytiska teorierna kring subjektspositioner innebär detta att personen 
hamnar i en överdeterminerad position på, i det här fallet, det litterära fältet vilket också 
kan medföra negativa konsekvenser.       
 
Magnus Nilsson driver en tes om att arbetarlitteraturen för det mesta har varit på 
defensiven på grund av att den efter genombrottet på 1930-talet ”tvingades” till 
avpolitisering av såväl vänster- som högerpolitiken (2004, s.185-191). Därför har 
förnyelsen av det arbetarlitterära berättandet genomgående skett genom att 
arbetarförfattarna har avlägsnat sig från arvet från 30-talet och anpassat sig till 
borgerliga konventioner. Som exempel nämner han ett antal arbetarförfattare som har 
övergått till att skriva populärlitteratur i form av deckare med arbetarteman, t.ex. Kjell 
Eriksson, Henning Mankell och Aino Trosell. Med lite välvilja kan man se denna 
förnyelse som ett sätt för arbetarlitteraturen att nå ut med ett klassbudskap till en publik 
som annars kanske inte skulle ha nåtts av det. Nilsson ser dock ett problem med denna 
anpassning, då han menar att klassfrågorna får ge vika för populärlitteraturens tematik 
och att arbetarlitteraturen därmed riskerar att gå under för en borgerlig kultur precis som 
när modernismen blev viktigare än klass i litteraturen i mitten av förra seklet (2003; 
2004, passim). En liknande inställning har Göran Greider när han i en essä argumenterar 
mot ett påstående att kriminalförfattare skriver den nya tidens samhällskritiska litteratur. 
Han menar att kriminallitteratur till sin natur är konservativ och genrestyrd, att den 
kanske beskriver verkligheten men inte utmanar några världsbilder. Den dag de blir 
intressanta och ifrågasättande samhällsskildringar tror han att de kommer att lämna 
deckargenren för den bredare romanen (2001, s. 286ff.).  
 
Inför dessa ganska upprörda, men samtidigt också uppgivna, åsikter kring 
arbetarlitteraturens position i samhället, kan man fundera på om vi idag kanske ser en 
situation där arbetarlitteraturen, efter ett långt uppehåll, åter ansluter sig till den 
ursprungliga radikala traditionen. Magnus Nilsson nämner Lena Anderssons ”Var det 
bra så?” som ett exempel på en roman där författaren vågar lyfta fram klassfrågor utan 
att anpassa sig till borgerliga konventioner (2003). Efter Nilssons artikel har det närmast 
exploderat kring utgivningar av samhällskritiska romaner med klassproblematik som 
tema och kanske kan Lena Anderssons roman ses som språngbrädan till denna 
förnyelse. Tony Samuelsson funderar i boken ”Arbetarklassens bästa partytricks” kring 
vem som kan sägas vara dagens och morgondagens Moa Martinson och Ivar Lo (2006, 
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s. 115-130). Han nämner bland annat just Lena Andersson och Torbjörn Flygt, men 
säger samtidigt att det inte är fruktbart att jämföra med den klassiska litteraturen och 
menar därtill att det kan vara betungande att utnämnas till nästa stora arbetarförfattare. 
Även han menar att arbetarlitteraturen de senaste 50 åren har kämpat i motvind och ser 
journalistmantran som ”en skriande brist” och ”något så ovanligt som”, som tecken på 
att arbetarlitteraturen saknas i samhället. Han är dock optimistisk och anser att samhället 
måste göra sig fri från den traditionella bilden för att se den nya arbetarlitteratur som 
faktiskt finns. Den kanske bara döljs bakom en ny skepnad, t.ex. i form av kvinnliga 
författare och invandrarförfattare.   
 
Journalisten Åsa Beckman är inne på liknande tankegångar i en krönika i Dagens 
Nyheter (2007). Inledningsvis konstaterar hon att klassfrågor var den heta frågan i 
litteraturen under framförallt 2006. Hon anser dock att diskussioner kring 
arbetarlitteratur och klassamhället idag blir uddlösa om inte definitionen av 
arbetarlitteratur ifrågasätts och uppdateras. Hon menar att allt för många debattörer 
fortfarande utgår ifrån den definition av arbetarklass som skapades på 1930-talet. 
Beckman efterlyser istället en klassdiskussion som handlar om vilka som står innanför 
och utanför konsumtionssamhället, d.v.s. vilka som har råd, eller inte råd, att köpa alla 
varor och tjänster som är tecken på ett lyckat liv. Den författare som kan skildra det nya 
samhällets nya klasser, tror hon kommer att bli lika betydelsefull som en gång Ivar Lo-
Johansson var. Utifrån de resultat som denna uppsats visar, är frågan dock om inte 
författare som t.ex. Lena Andersson och Susanna Alakoski redan kan sägas representera 
den nya klasslitteratur som Beckman efterlyser.      
   
Inledningsvis i uppsatsen beskrevs hur arbetarlitteraturens status och position i 
samhället har varierat genom historien. En intressant iakttagelse är att denna variation 
följer en närmast generationsmässig regelbundenhet på mellan 15 och 20 år. Efter den 
inledande storhetstiden på 1920- och framförallt 30-talet, följde en nedgångsperiod 
under 1940- och 50-talet. Därefter kom åter ett uppsving under 1960- och framförallt 
70-talet, vilket följdes av en svacka på 1980- och 90-talet. Vi har nu hunnit en bit in på 
2000-talet och ett grundläggande antagande i detta uppsatsarbete är just att 
arbetarlitteraturen är på väg in i sin tredje guldålder. Blickar man tillbaka kan man 
också konstatera att det är under de tidigare uppgångsperiodernas andra decennium som 
genren har haft som mest medvind, något som sannolikt kan förklaras med att det alltid 
tar några år för en genrestyrd typ av litteratur att etablera sig och nå ut i samhället. Detta 
skulle i så fall innebära att 2000-talets arbetarlitteratur har sina bästa år framför sig och 
att nästa nedgångsperiod infaller om knappt 10 år. Utan att göra någon mer ingående 
analys av hur det samtida politiska klimatet och samhället har gestaltat sig under dessa 
upp- och nedgångsperioder, går det nog att konstatera att det är svårt att hitta någon 
litteraturgenre som är så beroende och styrd av sin samtida samhälleliga kontext som 
arbetarlitteraturen.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att huruvida man anser att arbetarlitteraturen idag lever 
eller inte, i mångt och mycket handlar om tycke och smak. Det kan sägas handla om 
huruvida vi vill att arbetarlitteraturen ska leva och vilka föreställningar vi i så fall väljer 
att lägga in i begreppet. Att en litteratur som berör klassfrågor, förtryck och 
marginalisering av utsatta grupper i högsta grad existerar i dagens samhälle, står utom 
allt tvivel. Det råder heller ingen tvekan om att denna litteratur har en framskjuten 
position inom den litterära offentligheten och i samhället. Om vi sedan väljer att kalla 
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denna litteratur för arbetarlitteratur eller något annat, bestäms i hög grad av vilka 
värderingar, positiva eller negativa, vi väljer att lägga in i begreppet. 

5.3 Framtida studier i ämnet 

Ett större arbete i ämnet skulle i högre grad kunna fokusera på t.ex. historiska 
förändringar i den arbetarlitterära diskursen. Med utgångspunkt i ett antal tidsperioder i 
arbetarlitteraturens historia, kunde diskursanalytikern Norman Faircloughs idéer utgöra 
grund för en mer ingående studie kring hur diskursen reproduceras och förändras över 
tid. Faircloughs nyckelbegrepp i dessa sammanhang är, som förklarades i avsnitt 2.1, 
”intertextualitet” och ”interdiskursivitet”, där det förstnämnda begreppet ses som ett 
tecken på och en drivkraft i social och kulturell förändring. Genom att analysera dessa 
begrepp får man en inblick i diskursens roll i sociala förändringsprocesser och studien 
skulle med andra ord i högre grad fokusera på den särskilda diskursordning som styr 
diskursens utformning. 
  
Den samtida arbetarlitteraturen skulle också kunna användas som utgångspunkt för en 
studie av litteraturens roll i samhället, d.v.s. att man vänder på problemställningen och 
istället undersöker i vilken mån arbetarlitteraturen idag fungerar som opinionsbildare, 
som politisk kraft och förmedlare av idéer i samhället. Sådana studier koncentrerar sig 
ofta på berättartekniska analyser, d.v.s. vilka grepp författarna använder sig av för att 
fängsla och övertyga, i kombination med studier av mottagandet inom olika 
befolkningsgrupper och sammanhang. Ett exempel är här Lars Furulands analys av Ivar 
Lo-Johanssons kampanjer kring statarfrågan (1976).  
 
Som tidigare nämnts kunde en tydligare inriktning mot perspektivet 
”litteratursamhället” också vara intressant, där den litterära offentlighetens roll och 
bakomliggande intressen kring den samtida arbetarlitteraturen i högre grad skulle utgöra 
fokus. 
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6 Sammanfattning 

Samhällets blickar har sedan slutet av 1990-talet, och framförallt under 2000-talet, åter 
kommit att riktas mot arbetarlitteratur och klassfrågor. I media talas ofta om den 
moderna eller samtida arbetarlitteraturen som ett avgränsat fenomen, vars innebörd jag 
anser inte tillräckligt tydligt har formulerats. Syftet med uppsatsen är att via en 
diskursinriktad textanalys rekonstruera en bild av hur den samtida arbetarlitteraturen 
framställs i dagens samhälle. Problemställningen faller därmed inom ramen för ämnet 
litteratursociologi och bygger på antagandet att den arbetarlitterära diskursen håller på 
att förändras.  
 
Med utgångspunkt i Lars Furulands vedertagna definition av arbetarlitteratur har jag 
skapat fem nodalpunkter, d.v.s. teman, kring vilka jag tror diskursen huvudsakligen 
formeras och förändras. Till dessa länkas sedan ekvivalenskedjor av centrala 
föreställningar, där tonvikten ligger på vilken identitet olika subjekt och objekt tillskrivs 
inom diskursen. Resultaten speglas mot den bild som framställs av det samtida klass- 
och välfärdssamhället i aktuell forskning och litteratur, i syfte att visa hur diskursen 
kontextuellt konstrueras. Mitt empiriska material utgörs här huvudsakligen av 
recensioner och intervjuer i Sveriges ledande dagspress, kring fem författare vilka under 
perioden 1999-2007 har utkommit med romaner som i litterära sammanhang omtalas i 
termer av samtida arbetarlitteratur. Dessa är Lena Andersson, Torbjörn Flygt, Tony 
Samuelsson, Susanna Alakoski och Åsa Linderborg. 
 
Resultaten visar att arbetarförfattaren idag är en klassresenär med arbetarbakgrund som 
har en framträdande position i media och inom den litterära offentligheten.  
Litteraturens huvudsakliga syfte är att kritisera och synliggöra det nutida klassamhället. 
Böckerna speglar den samhällsforskning som visar att välfärdssamhället idag är ett 
segregerat och ojämlikt samhälle, vars förlorare ofta återfinns i städernas 
miljonprogramsområden; arbetslösa, invandrare och andra människor längst ned på 
samhällsstegen. De synliggör också dagens arbetarklass som framförallt återfinns inom 
vård- och tjänstesektorn och därmed till stor del utgörs av kvinnor, men fortfarande 
också t.ex. industriarbetare.  
 
Studien visar även att det kring vissa föreställningar råder en ”diskursiv kamp”, d.v.s. en 
motsättning, mellan diskursens olika aktörer, något som kan tolkas som att dessa 
föreställningar i högre grad har en ”flytande betydelse” inom diskursen. Framförallt går 
det här att se en motsättning kring den terminologi som används, liksom vad gäller 
fenomenet att kategorisera författare till särskilda grupper. Här märks en tendens i 
materialet till att recensenter i hög grad använder sig av det traditionella begreppet 
arbetarlitteratur och därmed också gärna kategoriserar författarna till ett särskilt fack. 
Författarna anser däremot generellt termen vara förlegad och motsätter sig litterära 
”stämplar” som de menar kan ha en hämmande och negativ effekt på författarskapet. 
Alla framhäver dock att de skriver i en samhällskritisk tradition och vissa kallar sig här 
hellre klassförfattare än arbetarförfattare.     
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7.1 Förteckning över analysmaterial – Dagstidningar 
och tidskrifter 

 
Aftonbladet 
 
Lena Andersson 
 
Andersson, Gunder (99-09-01). Lena Andersson. Var det bra så? - Gunder Andersson 
om en av de intressantaste debutanterna på länge. 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Andersson, Pelle (01-08-21). Vem fan vill tjäna som exempel? – Pelle Andersson läser 
en författare som vill vara snäll. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Bergström, Pia (04-09-30). Älskade människor! – Pia Bergström läser om  
arbetarklassens anonyma hjältar. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Bromander, Lennart (06-03-28). Ystad blir aldrig som förr. 
 
Mosander, Ingalill (06-10-29). Jag har gjort en lång, lång klassresa.  
 
Åsa Linderborg: 
 
Petersen, Åsa (07-04-30). Maskrosflickan Åsa Linderborg 
 
Gellerfelt, Mats (07-04-26). En helt enkelt underbar bok – Mats Gellerfelt: Åsa 
Linderborgs Mig äger ingen kommer att räknas till de klassiska svenska 
barndomsskildringarna. 
 
 
Dagens Nyheter (DN) 
 
Lena Andersson: 
 
Helgesson, Stefan (00-03-11). Var det verkligen bra så? 
 
Jordahl, Anneli (99-12-19). Jag tittar alltid underifrån. 
 
Peterson, Marie (99-10-12). Den svider i öronen. 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Jordebo, Lena (01-08-13). Vilse i klassamhället. 
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Thente, Jonas (01-08-20). Livet med facit i handen: Torbjörn Flygts tredje roman är en 
lysande och bitter skildring av folkhemmets barnkammare och pojkrum. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Jönsson, Dan (04-10-15). Resa mot mörkret 
 
Susanna Alakoski: 
 
Thente, Jonas (06-03-28). Ingripande och tvång. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Aschenbrenner, Jenny (07-04-30). Allt om min pappa. 
 
 
Expressen 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Schwartz, Nils (01-08-20). Barndomen, typ. Litteratur. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Lekander, Nina (06-12-04). Klassljus i kvällens gala. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Berg, Aase (07-04-26). Pappa och vi. 
 
Kazmierska, Natalia (07-05-02). Fan i flaskan. 
 
 
Göteborgsposten (GP) 
 
Lena Andersson: 
 
Askerup Fredric (1999-10-02). Lena Andersson skildrar förorten med distans till 
betongen. 
 
Bosseldal, Ingrid (1999-11-30). När solidariteten blir för dyr. 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Johansson, Anne (02-03-23). Torbjörn Flygt – tänker göra precis som han vill. 
 
Swedenmark, John (01-08-20). På Flygt från tid som flytt. 
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Tony Samuelsson: 
 
Andersson, Carl Erland (04-09-30). Känslostarkt, men aldrig sentimentalt. 
 
Hultén, Eva-Lotta (06-05-03). Klasskildrare nyfiken på tradition. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Planhammar, Per (06-03-31). Bakom hyreshusfönstrens neddragna persienner. 
 
Sundström, Ulla (06-12-01). Susanna syr ihop sitt livs kunskap. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Bosseldal, Ingrid P (07-04-26). Åsa Linderborg. Mig äger ingen. 
 
Sundström, Ulla (07-06-05). En historia om kärlek och klass. 
 
 
Svenska Dagbladet (SvD) 
 
Lena Andersson: 
 
Lagerblad, Anna (99-10-10). Våldet var alltid närvarande. 
  
Samuelsson, MarieLouise (2000-01-12). En vink till medelklassen. 
 
Tornborg, Rita (99-11-30). Vredens trestegsraket. 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Bäckstedt, Eva (01-08-25). En skånsk underdog gör succé.  
 
Persson, Magnus (01-08-20). Osentimental hyllning till närvarande morsor. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Leonardz, Jenny (04-10-19). Samuelssons litterära hem kvar i Farsta. 
 
Löfvendahl, Erik (04-09-30). Vilsenheten under lager av smink. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Andersson, Karolina (06-04-03). Rapport från skuggsidan. 
 
Löfvendahl, Erik (06-03-24). Livet hos de till synes chanslösa. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Eriksson, Magnus (07-05-02). Vackert vittnesbörd om en sorglig pappa. 
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Kalmteg, Lina (07-05-20). Dottersarvet. 
 
 
Sydsvenska Dagbladet (SD) 
 
Lena Andersson: 
 
Bornäs, Cecilia (99-11-16). Vem älskar förorten? 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Sandström, Daniel (01-08-20). Malmös förvandling sedd underifrån. 
 
Enander, Crister (01-07-21). Malmö på gympapåsarnas tid. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Mazzarella, Merete (04-09-30). Ambitiöst i överkant. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Hamrén, Henrik (06-12-10). Barnets röst finns kvar. 
 
Sarrimo, Cristine (06-04-10). Cristine Sarrimo läser Susanna Alakoski. 
 
Waltenberg, Lilith (06-04-22). Städningen står för det goda i livet: Susanna Alakoski 
jämförs redan med Moa Martinsson efter debuten. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Chukri, Rakel (07-04-26). Klassresa med växtvärk. 
 
Ekström, Andreas (07-10-27). Agitatorn & kärleken. 
 
 
Helsingborgs Dagblad (HD) 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Enander, Crister (01-08-20). Suggestivt om rekordårens Sverige. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Pettersson, Marie (04-10-09). Vardagshjältar ställer stora frågor. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Lundberg, Kristian (06-03-25). Nattsvart och stjärngnistrande. 
 



 78 

Welin, Hanna (06-12-18). Från Svinalängorna till prispallen. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Kolmisoppi, Mats (07-04-26). Mig äger ingen. Mats Kolmisoppi läser Åsa Linderborgs 
”Mig äger ingen” och ser ett kärleksfullt fadersporträtt fixeras i klassidentitetens 
mörkrum. 
 
 
Dalarnas Tidningar (DT) 
 
Susanna Alakoski: 
 
Dahlman, Inger (06-12-06). Högt betyg för sen romandebut. 
 
Åsa Linderborg: 
 
Runnberg, Jens (07-10-23). Hon fick kvitto på sin kvalitet. 
 
TTSpektra (07-05-11). Hon skriver till pappas minne 
 
 
Nerikes Allehanda (NA) 
 
Lena Andersson: 
 
Hultin, Eva (99-12-31). Flitiga Lotta i Fattigsverige. 
 
Tony Samuelsson: 
 
Rosendal, Agneta (04-12-15). Uddlöst slut på väluppbyggd story. 
 
Susanna Alakoski: 
 
Borneskans, Fredrik (06-06-14). En ny het arbetarförfattare. 
 
Åsa Linderborg: 
 
TTSpektra (07-04-27). Linderborg skriver till pappas minne. 
 
 
Östgöta-Correspondenten (ÖC) 
 
Lena Andersson: 
 
Nyström, Maria (99-09-16). Som Ebba Grön i bokform. 
 
Torbjörn Flygt: 
 
Tellander, Maria (01-08-23). Uppväxtroman som roar och oroar. 
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Susanna Alakoski: 
 
Klippvik, Ola (06-03-28). Ovanligt stilsäker debutant. Susanna Alakoskis 
”Svinalängorna” är en Underdog med genusperspektiv. 
 
Josefsson, Erika (06-12-15). Misären är aldrig svartvit. 
 
Åsa Linderborg: 
 
TTSpektra (07-04-26). Linderborg skriver till pappas minne. 
 
 
Svensk Bokhandel 
 
Alakoski, Susanna (2006). Jag ser skillnaden. 
http://www.svb.se/Debutanter/92220/Vardebutanter/92222/ [2006-08-16] 
 
Andersson, Lena (1999). Fånga tidsandan. http://www.svb.se/Debutanter/65805/copy-
of-host/5613 [2006-08-16]    
 


