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Sammandrag		
	
I	denna	undersökning	har	tre	moderna	arbetarlitterära	verk	analyserats	med	syfte	
att	ta	reda	på	hur	samtida	arbetarlitteratur	lyfter	fram	frågor	om	klass	och	hur	det	
kan	vara	aktuellt	och	relevant	för	dagens	gymnasieelever.	I	dag	används	ofta	klas-
sisk	 arbetarlitteratur	 i	 undervisningen	 vilket	 inte	 alltid	 upplevs	 som	 aktuellt	 för	
ungdomar	i	den	nuvarande	gymnasieskolan.	Detta	gör	det	relevant	att	undersöka	
vad	samtida	arbetarlitteratur	kan	erbjuda	elever	som	går	på	gymnasiet.	Litteratu-
ren	 består	 av	 en	 roman,	 en	 diktsamling	 och	 en	 novellsamling	 vilket	 innebär	 att	
undersökningen	 genomförts	 med	 hjälp	 av	 både	 narrativanalys	 och	 lyrikanalys.	
Undersökningen	tar	sin	utgångspunkt	i	flera	teoretiska	perspektiv	där	nutida	arbe-
tarlitteraturs	 innehåll	 och	 litteraturdidaktik	 står	 i	 fokus.	 Resultatet	 av	 analysen	
visar	 att	 litteraturen	 lyfter	 fram	 klass	 genom	 vardagliga	 situationer	 och	 genom	
känslor	som	ungdomar	kan	känna	 igen	sig	 i.	Klass	synliggörs	också	genom	skild-
ringar	av	moderna	yrken	och	arbetssituationer	vilket	därmed	bidrar	till	 litteratu-
rens	aktualitet.	
	
Nyckelord:	arbetarlitteratur,	klass,	litteraturdidaktik
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Inledning	
Allt	oftare	frågar	oroliga	röster	efter	läskonstens	och	bokens	verkliga	ställning	
och	betydelse.	Aldrig	har	så	många	utbildat	 sig	 så	 länge.	Ändå	är	 läsningens,	
modersmålsundervisningens	och	kvalitetsbokens	kriser	stående	eländesinslag	
i	nyhetsrapportering	och	reportage.1	

Så	skrev	litteratursociologierna	Lars	Furuland	och	Johan	Svedjedal	år	2006	i	boken	
Svensk	 arbetarlitteratur.	Året	 är	 nu	2019	och	det	 finns	 fortfarande	 anledning	 att	
diskutera	 skolans	 litteraturundervisning	och	elevers	allt	mer	minskande	 intresse	
för	böcker	och	läsning.	Frågor	jag	som	blivande	lärare	bör	ställa	mig	själv	är	fram-
förallt	vilken	typ	av	litteratur	som	kan	tänkas	intressera	elever	som	går	i	gymna-
sieskolan	 och	 på	 vilket	 sätt	 den	 litteraturen	 kan	 vara	 viktig	 både	 personligt	 och	
kunskapsmässigt.	Olika	typer	av	arbetarlitteratur	ingår	idag	som	en	del	av	littera-
turundervisningen	 i	 gymnasieskolan	 och	 elever	 får	 ta	 del	 av	 klassiska	 verk	 som	
skrivits	av	kända	arbetarförfattare	som	Moa	Martinsson	och	Vilhelm	Moberg.2		

I	boken	Arbetarlitteratur	lyfter	Magnus	Nilsson	som	är	professor	i	litteraturveten-
skap	fram	ett	flertal	argument	som	talar	för	arbetarlitteraturens	relevans	och	be-
tydelse.	Nilsson	menar	att	man	genom	att	studera	arbetarlitteratur	 får	anledning	
att	 fundera	 över	 vad	 litteratur	 är	 och	 hur	man	 kan	 arbeta	med	 den.	 Han	menar	
också	att	det	 finns	en	relevans	 i	att	arbeta	med	den	typen	av	 litteratur	 för	att	en	
stor	del	av	den	svenska	befolkningen	från	början	härstammar	från	arbetarklassen.	
På	grund	av	detta	får	läsaren	en	möjlighet	att	undersöka	och	förstå	sin	egen	histo-
ria.3	Nilsson	menar	också	att	det	idag	finns	ett	fokus	kring	etnicitet,	genus	och	sex-
ualitet	 i	 litteraturen	men	att	klassbegreppet	ofta	hamnar	 i	 skymundan	vilket	han	
anser	kan	vara	en	anledning	till	att	samtida	arbetarlitteratur	bör	studeras.4		

Även	om	klassisk	arbetarlitteratur	kan	ge	människor	historisk	kunskap	 finns	det	
stor	risk	att	det	i	många	fall	känns	avlägset	för	dagens	gymnasieelever.	De	ämnen	
som	 ungdomar	 stöter	 på	 och	 konfronteras	med	 idag	 behandlas	 inte	 alltid	 i	 den	
klassiska	arbetarlitteraturen	vilket	bidrar	till	att	den	inte	alltid	upplevs	som	aktu-
ell.	Samhället	har	förändrats	på	många	sätt	sedan	arbetarlitteraturen	slog	igenom	
på	1930-talet	och	därför	är	det	relevant	att	undersöka	hur	samtida	arbetarlittera-
tur	 lyfter	 fram	klassfrågor	och	hur	det	skulle	kunna	upplevas	som	intressant	och	
betydelsefullt	för	ungdomar	idag.		

 
 

                                                
1 Furuland & Svedjedal 2006, s.37 
2 https://urskola.se/Produkter/161227-Hej-litteraturen-Den-svenska-arbetarlitteraturen (hämtad 2019-05-
02) 
3 Nilsson 2006, s.176—177  
4 Nilsson 2006, s.172  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet	med	min	uppsats	är	undersöka	hur	tre	samtida	arbetarlitterära	verk	synlig-
gör	klassfrågor	och	hur	det	skulle	kunna	vara	aktuellt	 för	elever	i	dagens	gymna-
sieskola.	Verken	som	kommer	att	analyseras	är	romanen	Änglarnas	syster	av	Anna	
Jörgensen,	 diktsamlingen	 Kallskänken	 av	 Jenny	 Wrangborg	 och	 novellsamlingen	
Fri	 höjd	 och	arton	andra	noveller	 där	 ett	 flertal	 arbetarförfattare	medverkar.	Det	
finns	många	argument	för	att	arbetarlitteratur	kan	vara	betydelsefull	vilket	gör	det	
relevant	 att	 undersöka	 hur	modern	 arbetarlitteratur	med	 aktuella	 ämnen	 skulle	
kunna	vara	 intressant	 för	dagens	elever.	Relevansen	går	också	att	koppla	 till	det	
faktum	att	det	ständigt	pågår	diskussioner	om	vad	man	ska	 läsa	 i	skolan	och	hur	
man	kan	utveckla	elevernas	litteraturintresse.	I	min	undersökning	kommer	jag	att	
utgå	från	följande	frågeställningar:		
	

- På	vilket	sätt	synliggörs	klass	i	den	valda	litteraturen?	
- Hur	 kan	 litteraturens	 framställning	 av	 klassfrågor	 vara	 relevant	 och	

aktuell	för	dagens	gymnasielever?		

 

Bakgrund		
	
Historisk	bakgrund	

Genom	historien	 har	människor	 skapat	 och	 tagit	 del	 av	 olika	 typer	 av	 litteratur.	
Redan	 innan	 människor	 började	 skriva	 ner	 texter	 skapades	 litteratur	 i	 form	 av	
muntliga	berättelser	och	sånger	som	inte	sällan	brukades	i	vardagslivet.	Olika	for-
mer	av	 litteratur	 spreds	och	användes	på	olika	 sätt	 i	 alla	 samhällsklasser.	Under	
den	senare	delen	av	1800-talet	började	allt	fler	människor	från	den	svenska	arbe-
tarklassen	att	läsa	och	ta	del	av	den	tryckta	litteratur	som	var	billig	och	som	där-
med	kunde	nå	ut	till	en	stor	del	av	befolkningen.	Under	den	här	tidsperioden	i	Sve-
rige	började	människor	från	arbetarklassen	också	träffas	i	olika	forum	för	att	läsa	
och	diskutera	den	litteratur	de	hade	läst	vilket	bidrog	till	en	särskild	litterär	kultur.	
Ett	 kännetecken	 för	 den	 litteratur	 som	 skapades	 av	 och	 för	 arbetare	 var	 att	 den	
ofta	talade	till	arbetarklassen	som	grupp	och	läsekrets	istället	för	att	rikta	sig	mot	
enskilda	individer.5	Man	skrev	ofta	så	kallade	kampsånger	som	skapades	med	hjälp	
av	redan	befintliga	melodier	och	som	av	arbetarförfattarna	fick	nya	texter.		Under	
1910-talet	 blev	 det	 populärt	 bland	 både	 borgerliga	 och	 arbetande	 författare	 att	
skriva	realistiska	samhällsskildringar	vilket	blev	en	fördel	för	samhällets	arbetar-

                                                
5 Nilsson 2006, s.35—37  
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författare.	 Arbetarförfattarnas	 litteratur	 som	 handlade	 om	 arbetarklassens	 ideal,	
verklighet	och	arbetsliv	fick	en	realistisk	prägel	vilket	nådde	en	stor	publik.6	

Trots	att	arbetarlitteraturen	växte	fram	redan	under	sekelskiftet	 i	Sverige	brukar	
1930-talet	vara	den	tidsperiod	som	kallas	för	arbetarlitteraturens	guldålder.	Under	
den	här	perioden	nådde	flera	kända	arbetarförfattare	framgång.	Moa	Martinsson,	
Vilhelm	Moberg	och	 Ivar	Lo	 Johansson	är	 exempel	på	 arbetarförfattare	 som	slog	
igenom	under	1930-talet.	Deras	 litterära	 verk	 används	 i	 skolans	 litteraturunder-
visning.	Bildningsromaner	och	självbiografiska	skildringar	var	vanligt	under	arbe-
tarlitteraturens	 genombrott	 och	 precis	 som	 under	 början	 av	 1900-talet	 skrev	
1930-talets	 författare	skildringar	om	arbetarbefolkningen	som	samhällsklass.	Ar-
betarlitteratur	och	arbetarförfattare	associeras	också	ofta	med	kroppsarbete	vilket	
kunde	skildras	i	litteraturen	under	1930-talet.	Magnus	Nilsson	skriver	emellertid	i	
boken	 Arbetarlitteratur	 att	 många	 arbetarförfattare	 fokuserade	 sina	 berättelser	
kring	vardagslivet	snarare	än	arbetslivet.7		
	
Skolverkets	riktlinjer		
	
I	 skolverkets	 riktlinjer	 för	 gymnasieskolan	menar	man	 att	 ämnet	 svenska	 bland	
annat	har	som	syfte	att:	
	

Eleverna	ska	ges	möjlighet	att	i	skönlitteraturen	se	såväl	det	särskiljande	som	
det	allmänmänskliga	i	tid	och	rum.	Undervisningen	ska	också	leda	till	att	ele-
verna	utvecklar	förmåga	att	använda	skönlitteratur	och	andra	typer	av	texter	
samt	 film	och	andra	medier	 som	källa	 till	 självinsikt	 och	 förståelse	 av	 andra	
människors	erfarenheter,	livsvillkor,	tankar	och	föreställningsvärldar.	Den	ska	
utmana	eleverna	till	nya	tankesätt	och	öppna	för	nya	perspektiv.8		
	

Vidare	ska	ämnet	svenska	syfta	till	att	väcka	elevers	läslust	vilket	ska	bidra	till	ut-
veckling	av	framförallt	 läs-och	skrivfärdigheter.	Detta	ska	bland	annat	ske	genom	
att	eleverna	får	komma	i	kontakt	med	olika	typer	av	 litteratur.	”I	undervisningen	
ska	eleverna	få	möta	olika	typer	av	skönlitteratur	och	andra	typer	av	texter	samt	få	
sätta	innehållet	i	relation	till	egna	erfarenheter,	intressen	och	den	egna	utbildning-
en”.9	Förutom	specifika	ämnesmål	har	också	skolverket	speciella	riktlinjer	vad	gäl-
ler	 skolans	uppdrag	kring	demokrati-	och	värdegrundsfrågor.	Undervisningen	på	
gymnasieskolan	 ska	 framhäva	 alla	 människors	 lika	 värde,	 solidaritet	 och	 jäm-
ställdhet	och	också	förmedla	medmänsklighet:		
	

                                                
6 Nilsson 2006, s.54 
7 Nilsson 2006, s.63—65  
8 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasiesko-
lan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCod
e%3DSVE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor4 (hämtad 2019-04-16) 
9 Ibid 
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Skolan	 ska	 främja	 förståelse	 för	 andra	människor	 och	 förmåga	 till	 inlevelse.	
Ingen	ska	 i	 skolan	utsättas	 för	diskriminering	på	grund	av	kön,	etnisk	 tillhö-
righet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	könsöverskridande	identitet	eller	
uttryck,	 sexuell	 läggning,	 ålder	 eller	 funktionsnedsättning	 eller	 för	 annan	
kränkande	behandling.10		

	
Skolan	har	också	som	uppdrag	att	förbereda	eleverna	för	arbetslivet:	
	

Skolan	har	uppgiften	att	till	eleverna	överföra	värden,	förmedla	kunskaper	och	
förbereda	dem	för	att	arbeta	och	verka	i	samhället.	Skolan	ska	förmedla	såd-
ana	mer	beständiga	kunskaper	som	utgör	den	gemensamma	referensramen	i	
samhället	och	som	utgår	från	grundläggande	demokratiska	värderingar	och	de	
mänskliga	rättigheterna	som	alla	omfattas	av.11	
	

Lyrik	och	arbetarlitteratur	

Janss,	Melberg	och	Refsum	menar	att	lyrik	kan	vara	ett	verktyg	för	samhällsenga-
gemang	och	i	detta	sammanhang	lyfter	de	fram	lyrik	som	skapats	inom	arbetarrö-
relsen	som	exempel.	Under	historien	har	arbetarrörelsen	framförallt	använt	 lyrik	
för	att	på	olika	sätt	kritisera	samhället.	Författarna	poängterar	dock	dikternas	sub-
jektivitet	och	argumenterar	därmed	för	vikten	av	att	undersöka	hur	verklighet	och	
historia	formuleras	i	lyriken.	På	grund	av	att	det	finns	en	stark	subjektivitet	inom	
lyrikskrivning	 är	 det	 viktigt	 att	 inte	 dra	 förhastade	 slutsatser	 kring	 de	 historier	
som	skildras	i	olika	dikter.	Dikter	som	innehåller	historiska	händelser	skildrar	ofta	
bara	en	del	av	historien	vilket	är	viktigt	att	ha	i	åtanke	när	man	analyserar	lyrik.12	

Upplevd	 statusskillnad	 mellan	 yrkesförberedande	 respektive	 studie-
förberedande	program	

I	dag	finns	högre	krav	på	utbildning	och	fortsatta	akademiska	studier	efter	gymna-
sieskolan.		I	artikeln	Lägre	status	att	läsa	yrkesprogram	som	publicerats	av	tidskrif-
ten	Skolvärlden	 redovisas	en	undersökning	 från	webbplatsen	gymnasium.se	 som	
visar	att	elever	upplever	att	det	finns	en	statusskillnad	mellan	yrkesförberedande	
och	högskoleförberedande	program.	Bland	annat	fanns	det	åsikter	bland	de	tillfrå-
gade	eleverna	om	att	de	som	studerar	på	yrkesförberedande	program	upplevs	som	
”mindre	 smarta”	 och	 inte	 tillräckligt	 ambitiösa	 för	 att	 bli	 framgångsrika.	 Under-
sökningen	visar	att	det	av	många	elever	upplevs	som	statusfyllt	att	välja	den	aka-
demiska	 vägen.13	 Detta	 är	 relevant	 för	 min	 undersökning	 då	 arbetarlitteraturen	

                                                
10 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2019-04-16) 
11 Ibid 
12 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.146—154  
13 https://skolvarlden.se/artiklar/lagre-status-att-lasa-yrkesprogram (hämtad 2019-05-02) 
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ofta	skildrar	karaktärer	som	inte	har	någon	utbildning	och	som	därför	kan	stöta	på	
fördomar,	framförallt	från	den	akademiska	världen.14	

	
Tidigare	forskning		

Tidigare	examensarbeten		
	
I	detta	avsnitt	där	tidigare	forskning	presenterats	har	jag	valt	att	lyfta	fram	ett	tidi-
gare	examensarbete	på	grund	av	att	 skribenten	undersöker	hur	klass	och	arbete	
framställs	 i	 två	moderna	arbetarromaner	vilket	 liknar	det	perspektiv	 som	 finns	 i	
min	uppsats.	På	grund	av	att	min	undersökning	också	innehåller	ett	didaktiskt	per-
spektiv	 finns	 det	 därför	 en	möjlighet	 att	mitt	 arbete	 kan	 komplettera	 Bergmans	
studie	på	ett	bra	sätt.	Catharina	Bergman	har	skrivit	sitt	examensarbete	 i	 littera-
turvetenskap	 på	 Umeå	 universitet	 och	 har	 i	 sin	 uppsats	 analyserat	 Maria	 Ham-
bergs	Drömfabriken	och	Kristian	 Lundbergs	Yarden	 för	 att	 undersöka	 hur	 roma-
nerna	framställer	arbete	och	hur	karaktärernas	skildringar	av	arbete	ser	ut.	Berg-
man	kommer	 fram	till	att	skildringarna	av	arbete	 i	Yarden	går	att	koppla	 till	me-
ningslöshet	och	känslor	av	att	inte	vara	fri.	Hon	menar	att	författaren	använder	sig	
av	väderbeskrivningar	för	att	framkalla	en	dyster	känsla	kopplat	till	olika	arbetssi-
tuationer.	Karaktärerna	ger	uttryck	för	hopplöshet	och	känslor	av	ofrihet.	Bergman	
menar	också	att	arbetarna	upplever	att	de	inte	behandlas	som	människor	utan	att	
de	 likställs	med	maskiner.	De	beskriver	 sig	 själva	 som	kuggar	 som	 inte	 är	 unika	
och	att	de	är	enkla	att	byta	ut.	Bergman	menar	att	kroppsarbete	är	en	viktig	del	av	
arbetarromanerna	 och	 att	 karaktärernas	 tankar	 kring	 kroppsarbete	 går	 att	 upp-
fattas	som	komplexa.	Karaktärerna	ger	dels	uttryck	för	en	meningslöshet	och	nega-
tivitet	när	det	kommer	till	kroppsarbete,	men	de	upplever	också	sina	kroppar	som	
en	tillgång.15	
	
Precis	 som	 i	Yarden	är	 relationen	 till	 kroppsarbete	 komplex	 i	Drömfabriken.	Här	
likställs	arbetarna	med	maskiner	vilket	av	karaktärerna	upplevs	som	avhumanise-
rande.	De	tycker	också	att	arbetet	är	för	tungt	och	att	 ledningen	tycker	att	det	är	
arbetarna	 själva	 som	måste	 ta	 ansvar	 för	 att	 inte	 slita	 för	 hårt	 på	 sina	 kroppar.	
Detta	krockar	med	det	faktum	att	de	förväntas	göra	ett	bra	jobb.	Bergman	kommer	
också	fram	till	att	kvinnliga	och	manliga	arbetares	kroppar	bedöms	på	olika	sätt	i	
romanerna.	De	kvinnliga	arbetarna	blir	sedda	som	objekt	och	de	utsätts	för	sexist-
iska	 kommentarer.	 Förutom	 skildringar	 och	 upplevelser	 av	 kroppsarbete	 har	
Bergman	också	analyserat	hur	solidaritet	skildras	 i	Drömfabriken.	Hon	menar	att	
det	i	romanen	finns	tecken	på	en	sjunkande	solidaritet	bland	arbetarna	vilket	går	
att	härleda	till	konjunkturen	under	90-talet	där	berättelsen	utspelar	sig.	Bergman	
menar	att	den	minskade	solidariteten	bland	karaktärerna	kan	förklaras	utifrån	den	

                                                
14 Ibid 
15 Bergman 2018, s.35—41  
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hårda	 arbetskonkurrensen.	Bergman	ger	 exempel	på	hur	karaktärerna	 i	Drömfa-
briken	 på	olika	 sätt	 anger	 varandra	 för	 sin	 chef	 vilket	 är	 ett	 tydligt	 tecken	på	 en	
sjunkande	solidaritet.16	

Arbetarlitteraturens	innehåll		
	
Kopplat	 till	 den	 klassiska	 arbetarlitteraturens	 innehåll	 och	 tema	 är	 det	 av	 bety-
delse	 att	 lyfta	 fram	 Bibi	 Jonssons	 undersökning	Det	 negativa	 klassmärket:	 Före-
ställningar	om	kvinnors	sexualitet	hos	Moa	Martinsson	och	Elsie	Johansson.	Jonsson	
analyserar	äldre	arbetarlitteratur	men	utifrån	ett	perspektiv	som	är	aktuellt	 idag.	
Med	 utgångspunkt	 i	 litterära	 verk	 av	 arbetarförfattare	 som	Moa	Martinsson	 och	
Elsie	Johansson	undersöker	Jonsson	hur	kvinnlig	sexualitet	framställs	och	hur	det	
beskrivs	i	förhållande	till	frågor	om	klass.	Jonsson	menar	att	sexualiteten	hos	kvin-
nor	från	arbetarklassen	ofta	har	beskrivits	som	någonting	fult	och	skamfyllt	samti-
digt	som	män	framställts	ha	en	mer	 lättsam	inställning	till	sin	sexualitet.	 Jonsson	
undersöker	och	analyserar	verk	av	två	kvinnliga	arbetarförfattare	från	olika	gene-
rationer	och	som	därför	varit	verksamma	vid	olika	tidsperioder.	I	undersökningen	
analyseras	verk	av	Moa	Martinsson	som	hade	sitt	genombrott	på	1930-talet	i	jäm-
förelse	med	Elsie	 Johansson	som	 föddes	på	1930-talet	och	som	därför	påbörjade	
sitt	författarskap	långt	senare.	Gemensamt	för	de	två	arbetarförfattarna	är	dock	att	
den	kvinnliga	sexualiteten	är	central	i	deras	texter.17		
	
Jonssons	resultat	visar	att	Martinsson	och	Johanssons	romaner	framställer	sexuali-
tet	som	någonting	skamligt	och	orent.	Jonsson	menar	att	detta	framförallt	grundar	
sig	i	de	konsekvenser	som	kunde	uppstå	i	samband	med	kvinnors	sexuella	möten	
med	män.	Konsekvenserna	som	Jonsson	refererar	till	är	framförallt	att	kvinnornas	
sexuella	möten	kunde	leda	till	att	de	blev	gravida	men	också	genom	övergrepp	och	
vanära.	Centralt	i	romanerna	är	att	de	kvinnliga	karaktärerna	ofta	städar	frenetiskt	
för	att	hålla	både	sig	själva	och	sina	hem	rena.	Jonsson	menar	att	detta	kan	förstås	
utifrån	tankar	om	att	renlighet	håller	borta	det	smutsiga	som	den	kvinnliga	sexua-
liteten	ofta	förknippas	med.	Jonsson	menar	också	att	romanerna	framhäver	sexua-
liteten	som	ett	icke	ömsesidigt	utbyte	mellan	kvinnor	och	män	och	hon	menar	att	
ett	flertal	av	Martinssons	kvinnliga	karaktärer	visar	ett	missnöje	över	detta.18	

I	artikeln	En	ny	generation	–	en	förnyad	tradition?	Klasspolitiska	strategier	i	samtida	
svenskspråkig	arbetarlitteratur	 analyserar	Magnus	Nilsson	hur	 ett	 flertal	 samtida	
arbetarförfattare	 lyfter	 fram	 frågor	 om	 klass	 i	 sina	 verk.	 I	 undersökningen	 har	
Nilsson	 analyserat	 hur	 samtida	 arbetarförfattare	 som	 Åsa	 Linderborg,	 Susanna	
Alakoski,	Kristian	Lundberg,	 Johan	 Jönson,	 Jenny	Wrangborg,	Cecilia	Persson	och	
Mathias	Rosenlund	skildrar	klassfrågor	samt	hur	de	förhåller	sig	till	äldre	arbetar-
litteratur.	Nilsson	kommer	fram	till	att	skildringar	av	klassfrågor	och	orättvisor	har	
                                                
16 Bergman 2018, s.24—30  
17 Jonsson 2016, s.185—188  
18 Jonsson 2016, s.185—195  
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en	betydande	del	 i	 stor	del	 av	den	 samtida	 arbetarlitteraturen.	 I	Åsa	Lindeborgs	
roman	Mig	äger	 ingen	och	Susanna	Alakoskis	Svinalängorna	 framställs	klass	som	
någonting	som	påverkar	karaktärernas	 liv	 i	stort	och	på	grund	av	klassorättvisor	
utvecklar	 karaktärerna	 i	 böckerna	 ett	 hat	mot	 överklassen.	 I	 Kristian	 Lundbergs	
Yarden	behandlas	också	förhållanden	kring	etnicitet	och	huvudkaraktären	i	roma-
nen	diskuterar	och	framhäver	hur	klassfrågor	får	stå	tillbaka	för	frågor	om	etnici-
tet.19		

I	 artikeln	diskuterar	Nilsson	också	hur	arbetare	 i	 Jenny	Wrangborgs	Kallskänken	
blir	likställda	med	och	behandlade	som	maskiner	vilket	också	kritiseras	av	karak-
tärerna	i	dikterna.	De	tycker	inte	att	de	blir	behandlade	som	riktiga	människor	när	
de	 likställs	med	maskiner.	 I	 diktsamlingen	 framhävs	 också	 arbetarnas	 kroppsar-
bete	och	hur	det	sliter	på	karaktärerna.	Även	om	många	karaktärer	framhäver	ett	
missnöje	och	en	kritik	mot	arbetsvillkoren	menar	Nilsson	att	det	också	finns	arbe-
tarlitteratur	där	arbetet	 framställs	 i	positiva	termer.	Han	lyfter	 fram	Cecilia	Pers-
sons	verk	Att	bära	sin	egen	kropp	som	exempel	där	arbetet	skildras	som	någonting	
man	 bör	 vara	 stolt	 över.	Nilssons	 analys	 visar	 också	 att	 karaktärerna	 i	 Perssons	
roman	har	en	lättsam	och	humoristisk	ton	när	de	pratar	om	situationer	som	skett	i	
arbetslivet.	En	annan	intressant	aspekt	som	Nilsson	uppmärksammar	är	att	klass	i	
romanen	 Kopparbergsvägen	 20	 av	 Mathias	 Rosenlund	 förknippas	 med	 specifika	
platser	och	områden	vilket	i	hans	verk	är	förorter.	Hur	olika	karaktärer	präglas	av	
fattigdom	 är	 också	 ett	 vanligt	 inslag	 i	 den	 samtida	 arbetarlitteraturen.	 I	Koppar-
bergsvägen	20	ger	karaktärerna	bland	annat	uttryck	för	att	det	är	svårt	att	ta	sig	ur	
fattigdom	om	man	växt	upp	 i	en	 fattig	 familj.	Nilsson	visar	också	 i	sin	analys	hur	
fattigdom	ofta	kopplas	ihop	med	psykisk	ohälsa.20	

Även	i	artikeln	En	ny	arbetarlitteratur?	diskuterar	Nilsson	samtida	arbetarlittera-
tur	där	han	menar	att	många	litterära	verk	som	borde	framhävas	inom	arbetargen-
ren	har	hamnat	i	skuggan	av	litteratur	som	liknar	den	äldre	och	klassiska	arbetar-
litteraturen.	Han	menar	att	det	ofta	är	arbetarromaner	och	diktsamlingar	som	be-
vakas	med	intresse	och	att	det	är	problematiskt	då	det	kan	finnas	andra,	icke	trad-
itionella	verk,	som	skulle	kunna	definieras	som	arbetarlitteratur.	Nilsson	skriver:	

Det	 faktum	att	den	nya	arbetarlitteraturen	 i	dessa	avseenden	är	av	 tämligen	
traditionellt	snitt	kan	mycket	väl	ha	resulterat	i	att	olika	fenomen	som	avviker	
från	traditionens	huvudfåra,	men	som	ändå	skulle	kunna	betraktas	som	arbe-
tarlitteratur,	 inte	 fått	 tillräcklig	 uppmärksamhet.	 När	 det	 åter	 produceras	
”klassisk”	 arbetarlitteratur	 har	 sökandet	 efter	 ”den	 nya”	 arbetarlitteraturen	
helt	enkelt	ställts	in.21	

                                                
19 Nilsson 2014, s.100—106  
20 Nilsson 2014, s.106—110 
21 Nilsson 2016, s.132  
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I	detta	sammanhang	lyfter	Nilsson	fram	tecknade	serier	och	arbetarlitteratur	som	
inte	 befinner	 sig	 i	 ”den	 litterära	 offentlighetens	 marginaler”22	 som	 exempel	 på	
samtida	arbetarlitteratur	som	borde	ägnas	mer	uppmärksamhet.	Traditionellt	 för	
äldre	arbetarlitteratur	har	bland	annat	varit	att	den	har	publicerats	inom	den	litte-
rära	 offentligheten.	 Litteratur	 som	 skapats	 av	 Föreningen	Arbetarskrivare	 är	 ex-
empel	 på	 arbetarlitteratur	 som	 inte	 tillhör	 den	 nationella	 litterära	 institutionen	
och	som	på	egen	hand	har	publicerat	antologier	och	startat	bokcirklar.	Vad	som	är	
traditionellt	för	arbetarlitteraturforskningen	är	också	som	tidigare	nämnts	att	det	
främst	 är	 klassiska	 genrer	 som	 romaner	 och	 diktsamlingar	 som	 analyseras	 och	
placeras	inom	ramen	för	arbetarlitteratur.	I	förhållande	till	detta	menar	Nilsson	att	
tecknade	 serier	 och	 andra	 former	 av	 litteratur	 också	 bör	 ägnas	 uppmärksamhet	
inom	forskningen	då	det	på	flera	sätt	liknar	både	äldre	och	samtida	arbetarlittera-
tur.	 Han	 lyfter	 bland	 annat	 fram	 den	 samtida	 serien	Pigan	 av	 författaren	Hanna	
Pettersson	som	handlar	om	hennes	liv	som	städare	i	Göteborg	och	på	grund	av	se-
riens	fokus	på	arbetsskildringar	har	den	stora	likheter	med	den	traditionella	arbe-
tarlitteraturen.23	

Nilsson	poängterar	att	det	förutom	tecknade	serier	kan	finnas	andra	typer	av	icke	
traditionella	 genrer	 som	 kan	 placeras	 inom	 ramen	 för	 arbetarlitteratur	 och	 som	
därför	 borde	 uppmärksammas	 inom	 forskningen.	Han	menar	 att	 bloggar,	musik,	
dagböcker,	 filmer	och	barnböcker	skulle	kunna	 innehålla	perspektiv	som	kan	 lik-
nas	 vid	 både	 klassisk	 och	 samtida	 arbetarlitteratur.	 Detta	 innebär	 att	man	 inom	
den	 arbetarlitterära	 forskningen	 behöver	 ställa	 nya	 frågor	 och	 fundera	 över	 nya	
perspektiv	vilket	enligt	Nilsson	kan	innebära	både	utmaningar	och	möjligheter.24	

	

Teoretiska	utgångspunkter		
	
Den	samtida	arbetarlitteraturens	innehåll			

I	en	stor	del	av	den	litteratur	som	skrivs	idag	är	etnicitet	ett	vanligt	förekommande	
ämne	vilket	kommer	som	en	naturlig	följd	av	ett	förändrat	samhälle	som	idag	om-
talas	som	mångkulturellt.	Magnus	Nilsson	menar	att	etnicitet	 tar	stort	utrymme	i	
litteraturdebatten	vilket	leder	till	att	andra	begrepp	som	klass	hamnar	i	bakgrun-
den.25	Nilsson	menar	också	att	klassbegreppet	ofta	förknippas	och	sammankopplas	
med	etnicitet	vilket	han	kallar	för	klassbegreppets	kulturalisering.	Att	klassbegrep-
pet	har	kulturaliserats	och	att	det	analyseras	i	förhållande	till	etnicitet	kan	exemp-
lifieras	på	flera	sätt.	Nilsson	lyfter	fram	olika	recensioner	av	samtida	arbetarlittera-
tur	som	exempel	där	han	menar	att	 recensenter	har	en	 tendens	att	 framhäva	et-

                                                
22 Ibid  
23 Nilsson 2016, s.132—139  
24 Nilsson 2016, s.146—148  
25 Nilsson 2010, s.57 
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niska	 aspekter	 i	 arbetarlitteraturen	 trots	 att	 böckerna	 har	 ett	 tydligt	 fokus	 på	
klassaspekter.26		

Att	klass	och	etnicitet	analyseras	och	förstås	i	förhållande	till	varandra	är	proble-
matiskt	på	flera	sätt.	Nilsson	menar	att	ekonomiska	skillnader	och	konflikter	som	
klassbegreppet	innebär	glöms	bort	och	att	både	klass	och	etnicitet	 istället	förstås	
utifrån	 kulturella	 skillnader.	 	 På	 grund	 av	 att	 klass	 ibland	 förstås	 endast	 utifrån	
kulturella	 skillnader	 finns	 det	 en	 risk	 för	 att	 klassbegreppet	 som	 analysverktyg	
upplevs	som	irrelevant.27		Nilsson	menar	att	man	inom	litteraturvetenskapen	istäl-
let	bör	studera	klassbegreppet	i	ännu	högre	utsträckning	då	det	fortfarande	är	ak-
tuellt	och	därmed	viktigt.	I	samband	med	detta	argumenterar	Nilsson	för	betydel-
sen	av	att	studera	arbetarlitteratur.28	

Ett	flertal	forskare	har	tidigare	gjort	undersökningar	där	arbetarlitteraturen	står	i	
fokus.	Birthe	Sjöbergs	undersökning	Är	vi	åter	vid	Volgas	 stränder?	En	 jämförelse	
mellan	Maksim	Gorkijs	noveller	och	Kristian	Lundbergs	Yarden	handlar	om	skillna-
der	mellan	klassisk	äldre	arbetarlitteratur	och	modern	arbetarlitteratur.	Sjöbergs	
huvudsyfte	i	undersökningen	är	framförallt	att	påvisa	att	nyare	arbetarlitteratur	i	
högre	grad	behandlar	existentiella	frågor	vilket	inte	är	lika	vanligt	inom	den	klas-
siska	arbetarlitteraturen.	Hon	menar	att	detta	till	viss	del	grundar	sig	i	att	samtida	
arbetare	 har	 andra	 förutsättningar	 och	 andra	 typer	 av	 jobb	 än	 de	 som	 arbetade	
under	arbetarlitteraturens	genombrott.	Sjöberg	menar	att	kännetecken	för	karak-
tärer	inom	samtida	arbetarlitteratur	ofta	är	att	de	har	många	tankar	och	idéer	om	
livet	och	dess	mening.	Med	Nietzsches	morallära	där	nihilismen	är	en	betydande	
del	 som	utgångspunkt	kan	Sjöberg	konstatera	att	karaktärerna	 i	Gorkijs	noveller	
ger	uttryck	för	en	sorts	livskraft	och	en	vilja	att	förändra	arbetsvillkoren.	Karaktä-
rerna	framställs	som	starka	och	fria.	Sjöberg	kommer	fram	till	liknande	slutsatser	i	
analysen	av	Yarden	då	det	finns	exempel	på	hur	berättarjaget	ger	uttryck	för	livs-
kraft	och	frihetskänslor.29	
	
I	boken	Arbetarlitteratur	diskuterar	Magnus	Nilsson	arbetarlitteraturens	 fördelar	
och	varför	det	är	av	betydelse	att	studera	den	typen	av	litteratur.	Nilsson	menar	att	
arbetarlitteratur	 kan	 ge	 läsaren	 kunskap,	 inte	 bara	 om	 litteratur,	 utan	 också	 om	
olika	kulturer	och	sociala	frågor.	Han	menar	att	läsning	av	arbetarlitteratur	också	
kan	väcka	tankar	om	olika	samhällsfrågor	hos	 läsaren.	En	annan	fördel	som	Nils-
son	lyfter	fram	hos	arbetarlitteraturen	är	att	den	står	nära	andra	moderna	littera-
turvetenskapliga	 teorier	 som	 till	 exempel	 feminism	 och	 postkolonialism.	 Nilsson	
skriver:	
	

                                                
26 Ibid 
27 Nilsson 2010, s.68—70  
28 Nilsson 2006, s. 172—173  
29 Sjöberg 2016, s.55—63  
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Även	det	 intresse	för	 frågor	om	litteraturens	roll	 för	underordnade	gruppers	
ideologier	och	 identiteter	–	 frågor	om	hur	 litteraturen	bidrar	 till	att	upprätt-
hålla	eller	utmana	föreställningar	om	könsidentitet,	sexuell	läggning,	etnicitet	
m.m.	–	som	präglar	många	moderna	litteraturteoretiska	riktningar,	har	berö-
ringspunkter	 med	 centrala	 frågeställningar	 inom	 arbetarlitteraturforskning-
en.30	
	

I	förhållande	till	detta	poängterar	Nilsson	att	studier	av	arbetarlitteratur	också	ger	
möjlighet	 att	 undersöka	 perspektiv	 som	 sällan	 synliggörs	 inom	 andra	 moderna	
litteraturteorier,	 nämligen	 klassfrågor	 och	 skildringar	 av	 olika	 samhällsklasser.	
Nilsson	menar	att	 frågor	om	klass	ofta	hamnar	 i	bakgrunden	och	att	 andra	 sam-
tidsaktuella	ämnen	som	sexualitet,	etnicitet	och	genus	fått	större	plats	i	litteratur-
vetenskapen.	På	grund	av	detta	 lyfter	Nilsson	fram	betydelsen	av	att	studera	och	
synliggöra	klassfrågor	vilket	också	talar	för	arbetarlitteraturens	relevans.31	
	
I	artikeln	En	ny	generation	–	en	förnyad	tradition?	Klasspolitiska	strategier	i	samtida	
svenskspråkig	 arbetarlitteratur	 diskuterar	 Nilsson	 hur	 frågor	 om	 klass	 skildras	 i	
olika	samtida	arbetarlitterära	verk.	Nilsson	menar	att	den	samtida	arbetarlittera-
turens	skildring	av	klassfrågor	är	”komplex	och	mångfacetterad”32	och	att	den	ger	
en	bild	av	hur	klassamhället	ser	ut	 idag.	Detta	som	följd	av	att	samhället	har	 för-
ändrats	och	att	det	därför	finns	ett	behov	av	att	skildra	frågor	om	klass	på	ett	annat	
sätt	än	vad	som	gjorts	i	den	äldre	arbetarlitteraturen.	Det	finns	därmed	en	mening	
med	att	försöka	förstå	klassfrågor	med	hjälp	av	nya	skildringar	och	begrepp.	Nils-
son	menar	att	samtida	arbetarförfattare	gärna	fokuserar	på	klassorättvisor,	kultu-
rella	och	ekonomiska	skillnader	men	också	på	det	kroppsliga	arbetet	som	arbetar-
klassen	förknippas	med.	 Just	det	kroppsliga	arbetet	har	 inte	alltid	kommit	 till	ut-
tryck	i	den	klassiska	arbetarlitteraturen.	Nilsson	menar	att	samtida	arbetarförfat-
tare	också	kritiserar	den	hierarkiska	ordningen	som	finns	i	olika	yrken	vilket	också	
skiljer	 sig	mot	äldre	arbetarlitteratur.	Karaktärer	 i	 äldre	arbetarlitteratur	beskri-
ver	sällan	sina	positioner	som	underordnade	utan	kan	tvärtom	ge	positiva	bilder	
av	sitt	kroppsliga	arbete.33		
	
Litteraturdidaktik	
	
Förutom	tidigare	forskning	och	teorier	om	arbetarlitteratur	är	det	av	relevans	att	
lyfta	 fram	 tidigare	 forskning	 inom	 litteraturdidaktik.	 I	 Läsaren	 som	 textskapare	
diskuterar	Lars	Wolf	möjliga	tillvägagångssätt	när	det	gäller	litteraturundervisning	
för	 tonåringar.	Wolf	 poängterar	 framförallt	 betydelsen	 av	 ett	 öppet	 förhållnings-
sätt	gentemot	litteraturen	och	att	man	som	lärare	tillåter	och	förordar	olika	tolk-
ningar.	Wolf	menar	också	att	det	är	viktigt	att	undervisa	 i	 litteratur	och	inte	bara	

                                                
30 Nilsson 2006, s.171  
31 Nilsson 2006, s.172—173  
32 Nilsson 2014, s.111 
33 Nilsson 2014, s.111—112  
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om	 litteratur	vilket	är	vanligt	 inom	 litteraturdidaktiken.	Att	undervisa	 i	 litteratur	
innebär	att	man	ställer	andra	typer	av	frågor	än	vad	man	gör	när	man	t.ex.	diskute-
rar	en	författare	eller	en	genre.	Wolf	ger	exempel	på	frågor	som	skulle	kunna	vara	
relevanta	i	sammanhanget	och	menar	att	det	är	av	betydelse	att	fråga	sig	själv	om	
litteraturen	 kommer	 att	 vara	 intressant	 för	 eleverna.	 Han	 framhäver	 också	 dis-
kussioner	 av	 den	 lästa	 litteraturen	 som	 ett	 viktigt	 element	 i	 litteraturundervis-
ningen.	Förutom	allmän	litteraturundervisning	har	Wolf	specifikt	undersökt	lyrik-
undervisning	och	vad	det	har	för	status	hos	elever.	Han	menar	att	elevers	inställ-
ning	till	 lyrik	generellt	är	negativ	då	det	anses	vara	svårt	och	ibland	meningslöst.	
Trots	detta	är	det	av	flera	anledningar	relevant	att	arbeta	med	lyrikundervisning	i	
skolan	då	 den	 typen	 av	 litteratur	 innehåller	 tankar	 och	 idéer	 som	kan	 framhäva	
känslor	hos	ungdomar.34		
	
I	Lyrikens	liv	diskuterar	författarna	Janss,	Melberg	och	Refsum	hur	lyriken	förhåller	
sig	till	historia	och	verklighet	och	hur	den	som	genre	skiljer	sig	från	t.ex.	romaner.	
De	menar	framförallt	att	lyrikens	korta	texter	och	speciella	form	bidrar	till	att	läsa-
ren	kan	ta	till	sig	texten	på	ett	annat	sätt	än	vid	läsning	av	skönlitteratur.	Vid	läs-
ning	av	skönlitterära	texter	går	det	att	på	ett	enkelt	sätt	förstå	innehållet	utan	att	
läsa	 texten	noggrant.	Lyriken	 framhäver	 istället	med	hjälp	av	olika	stilistiska	 for-
mer	olika	begrepp	och	litterära	verkningsmedel	vilket	bidrar	till	att	vi	tänker	på	ett	
annat	 sätt	 kring	 det	 vi	 läser.	 Författarna	 menar	 att	 lyrikens	 form	 och	 speciella	
språk	 ger	 läsaren	 en	alternativ	 reflexion	kring	historiska	och	 samtida	 skildringar	
som	 dikterna	 innehåller.	 De	menar	 att	 ”Lyriken	 kan	 ge	 glimtvisa	 insikter,	 som	 i	
nästa	instans	kan	revitalisera	förståelsen	av	historien	på	nya	och	oväntade	sätt”.35	
Ett	annat	argument	som	talar	för	lyriken	som	genre	när	det	kommer	till	skildringar	
av	historia	och	verklighet	är	att	lyriken	på	ett	annat	sätt	än	andra	textgenrer	kan	ge	
detaljerade	och	verkliga	beskrivningar	av	 specifika	ögonblick.	 Janss,	Melberg	och	
Refsum	menar	 att	 lyriken	kan	ge	komplexa	beskrivningar	och	därmed	 förståelse	
för	både	historia	och	samtid.36	

I	Litteraturläsning	som	utforskning	och	upptäcktsresa	diskuterar	Louise	M.	Rosen-
blatt	hur	elever	tar	till	sig	olika	typer	av	litteratur	och	hur	de	kan	dra	nytta	av	litte-
raturens	 innehåll.	Rosenblatt	diskuterar	bland	annat	vad	hon	kallar	 för	den	 litte-
rära	upplevelsen	 som	hon	menar	är	olika	beroende	på	mottagare.	Hon	menar	att	
litteratur	kan	förstås	som	ett	antal	sammansatta	bokstäver	och	tecken	och	att	det	
är	 läsaren	som	skapar	mening	 i	 texten	med	hjälp	av	övning,	erfarenheter	och	 in-
tressen.	Genom	den	transaktion	som	sker	när	 läsaren	frambringar	mening	i	olika	
texter	skapas	den	litterära	upplevelsen.	Enligt	Rosenblatt	är	det	därför	viktigt	att	
som	lärare	låta	elever	möta	litteratur	där	de	får	chans	att	dra	kopplingar	till	egna	
erfarenheter	men	också	till	de	intressen	och	behov	som	eleven	har	vid	det	tillfället	
där	han	eller	hon	läser	en	viss	litteratur.	En	problematik	med	detta	är	att	det	kan	
                                                
34 Wolf 2002, s.134—140 
35 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.164 
36 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.163—165  
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vara	svårt	att	välja	vilken	litteratur	eleverna	ska	läsa	på	grund	av	att	de	är	mottag-
liga	 för	olika	 texter	vid	olika	 tidpunkter.	 I	 samband	med	detta	 framhäver	Rosen-
blatt	litteraturens	mångfald	och	att	variation	är	meningsfullt	vilket	gäller	både	tex-
ternas	innehåll	men	också	form.	Den	litterära	upplevelsen	skapas	inte	bara	genom	
olika	 typer	 av	 texter	 utan	 också	 genom	 att	 eleverna	 får	 läsa	 och	 skapa	 mening	
inom	olika	litterära	genrer.37		

Rosenblatt	redogör	också	för	en	undersökning	där	studenter	har	fått	svara	på	vad	
de	tycker	att	 litteraturen	tillför	och	vad	de	söker	i	texterna	de	läser.	En	del	av	de	
studenter	 som	blev	 tillfrågade	 redogjorde	 för	 att	 de	 vill	 läsa	 om	 situationer	 som	
människor	hamnar	i	och	hur	dessa	människor	tänker	för	att	hantera	dessa	situat-
ioner.	Flera	studenter	menar	att	de	vill	läsa	om	situationer	som	de	kan	tänkas	stöta	
på	 i	 sin	vardag.	Rosenblatt	menar	också	att	 flera	 studenter	gett	utryck	 för	att	de	
genom	att	läsa	litteratur	får	chans	att	lära	sig	genom	att	leva	sig	in	i	historier	istäl-
let	för	att	bara	lära	sig	om	dem.	Genom	detta	tillägnar	de	sig	kunskap	som	kan	vara	
värdefull.38	Kopplat	 till	min	undersökning	 skulle	därför	 samtida	 arbetarlitteratur	
kunna	vara	en	typ	av	 litteratur	där	eleverna	får	 leva	sig	 in	 i	hur	det	är	att	arbeta	
inom	olika	yrken	i	Sverige	istället	för	att	bara	läsa	om	hur	det	kan	se	ut	i	arbetsli-
vet.		

Som	jag	tidigare	nämnt	menar	Rosenblatt	att	elever	tar	till	sig	texter	när	de	får	an-
vända	egna	erfarenheter	och	ta	del	av	innehåll	som	passar	deras	intressen	och	be-
hov.	Hon	poängterar	dock	att	litteraturen	inte	fullt	ut	behöver	likna	läsarens	egna	
intressen	då	 innehållet	på	olika	sätt	kan	 inspirera	och	dessutom	ge	eleverna	nya	
erfarenheter.	Rosenblatt	skriver:	

Förmågan	att	förstå	och	sympatisera	med	andra	speglar	människans	samman-
satta	natur,	hennes	potential	 för	många	 fler	 jag	och	typer	av	erfarenheter	än	
någon	annan	varelse	kan	ge	uttryck	åt.	Detta	kan	vara	en	av	de	faktorer	som	
gör	det	möjligt	för	oss	att	försöka	vidga	våra	erfarenheter	genom	litteraturen.	
Även	om	vi	kan	tycka	att	vissa	gestalter	står	utanför	oss	själva	–	det	vill	säga	vi	
kan	inte	identifiera	oss	med	dem	lika	fullständigt	som	vi	kan	med	mer	besläk-
tade	 temperament	 –	 kan	 vi	 ändå	 gå	 in	 i	 deras	 beteenden	 och	 deras	 känslor.	
Därför	 kan	 den	 unge	 identifiera	 sig	med	 den	 gamle,	 det	 ena	 könet	med	 det	
andra,	en	läsare	från	en	särskild	begränsad	social	bakgrund	med	medlemmar	
av	en	annan	klass	eller	en	annan	tidsperiod.39		

	
Med	detta	som	utgångspunkt	blir	det	 i	min	undersökning	relevant	att	undersöka	
innehållet	i	samtida	arbetarlitteratur	och	om	det	skulle	kunna	ge	elever	chans	att	
bredda	sina	erfarenheter	och	samtidigt	leva	sig	in	i	andra	människors	liv	och	förut-
sättningar.		

                                                
37 Rosenblatt 2002, s.35—43  
38 Rosenblatt 2002, s.44—45  
39 Rosenblatt 2002, s.47 
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Enligt	Rosenblatt	är	det	vanligt	att	elever	och	ungdomar	söker	sig	till	annan	typ	av	
litteratur	än	den	som	finns	tillgänglig	i	skolvärlden.	Detta	på	grund	av	att	eleverna	
ofta	har	en	föreställning	om	hur	litteraturen	i	skolan	ska	läsas	och	vad	den	bör	in-
nehålla.	Hon	menar	att	elever	under	läsningens	gång	är	medvetna	om	vilka	typer	
av	frågor	de	kommer	att	behöva	besvara	vilket	bidrar	till	att	de	missar	den	person-
ligt	litterära	upplevelsen.	På	grund	av	att	litteraturen	som	används	i	skolan	har	fått	
en	viss	stämpel	väljer	ungdomar	att	läsa	populärlitteratur	och	andra	typer	av	gen-
rer	för	att	få	en	personlig	litterär	upplevelse.40	

Likt	 Rosenblatt	 diskuterar	 Lotta	 Bergman	 i	 Makt	 mening	 motstånd:	 Litteratur-
undervisningens	dilemman	och	möjligheter	vikten	av	att	elever	får	känna	att	littera-
turen	upplevs	som	meningsfull.	I	intervjuer	som	Bergman	genomfört	med	gymna-
sielever	ger	de	uttryck	för	att	de	vill	läsa	ny	litteratur	som	behandlar	samtidsaktu-
ella	ämnen.	”Deras	argument	är	att	det	hade	blivit	mer	variation	och	att	ett	innehåll	
som	ligger	närmare	deras	verklighet	hade	varit	lättare	för	dem	att	ta	till	sig”.41	Ele-
verna	förklarade	också	att	de	tycker	att	det	är	svårt	att	skapa	mening	i	äldre	texter	
som	inte	känns	aktuella	för	dem	vilket	bidrar	till	motivationsbrist.	I	intervjun	frå-
gar	Bergman	en	elev	om	han	inte	tycker	att	äldre	litteratur	är	relevant	för	honom.	
Eleven	svarar:	

Det	känns	inte	som	det	i	alla	fall	och	det	känns	inte	som	det	är	nån	mening,	det	
är	 inga	meningsfulla	 grejer	 liksom	 och	man	 kan	 ju	 hålla	 på	med	 grejer	 som	
kanske	inte	rör	en	men	om	det	känns	som	att	det	är	någon	nytta	med	det	eller	
att	det	är	nån	mening	så	är	det	mer	motivation.42	

Precis	 som	Rosenblatts	 studenter	 framhäver	dessa	elever	en	vilja	att	 få	 ta	del	av	
litteratur	som	känns	aktuell	och	som	därför	kan	upplevas	som	meningsfull.	Detta	
för	att	 lättare	kunna	ta	till	sig	 litteraturen	men	också	för	att	skapa	motivation	till	
att	läsa.43		

Källmaterial	
	
Avgränsning	
	
I	denna	uppsats	kommer	jag	att	undersöka	tre	samtida	arbetarlitterära	verk	inom	
olika	 textgenrer.	 Jag	 kommer	 att	 analysera	 en	 roman,	 en	 diktsamling	 och	 en	no-
vellsamling.	 Detta	 för	 att	 arbetarlitteratur	 skulle	 kunna	 användas	 på	 olika	 sätt	 i	
skolan	och	att	det	därför	finns	ett	värde	i	att	analysera	arbetarlitteratur	som	fram-
ställs	på	olika	sätt.	I	min	undersökning	har	jag	analyserat	romanen	Änglarnas	sys-
ter	av	Anna	Jörgensen,	diktsamlingen	Kallskänken	av	Jenny	Wrangborg	och	novell-

                                                
40 Rosenblatt 2002, s.62 
41 Bergman 2009, s.79  
42 Bergman 2009, s.80 
43 Bergman 2009, s.80—81  
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samlingen	Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	som	är	en	antologi	där	ett	flertal	arbe-
tarförfattare	 medverkar.	 Jörgensen,	 Wrangborg	 och	 samtliga	 författare	 i	 novell-
samlingen	 räknas	 alla	 som	 svenska	 arbetarförfattare.	 Dessutom	 har	 Jörgensen,	
Wrangborg	och	ett	flertal	författare	i	Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	vunnit	Stig	
Sjödin-priset	vilket	är	en	anledning	till	att	jag	valt	dessa	författare	till	min	under-
sökning.	 Stig	 Sjödinpriset	 är	 ett	 pris	 som	 varje	 år	 delas	 ut	 till	 författare	 som	 på	
olika	sätt	skriver	om	orättvisor	i	samhället	med	utgångspunkt	från	utsatta	männi-
skors	perspektiv	och	tillvaro.44		
	
Änglarnas	syster	
	
Huvudpersonen	i	Änglarnas	syster	är	16-åriga	Sonja	som	lever	med	sin	ensamstå-
ende	mamma.	Sonja	har	nyligen	förlorat	sin	storebror	i	en	olycka	vilket	bidragit	till	
att	 hennes	 mamma	 fått	 psykiska	 besvär	 och	 förlorat	 sin	 livsglädje.	 I	 romanen	
framgår	det	tydligt	att	Sonja	och	hennes	mamma	har	ekonomiska	svårigheter	och	
att	de	räknar	sig	själva	till	samhällets	underklass.	Sonja	 jämför	ofta	sig	själv	med	
klassens	mest	populära	och	dessutom	rika	tjej	Elin.	Vid	sidan	av	Sonjas	liv	skildras	
också	en	annan	karaktärs	historia.	Katrina	är	en	kvinna	som	nyligen	flytt	till	Sve-
rige	från	Albanien	och	som	också	lever	med	ekonomiska	begränsningar.	I	romanen	
får	läsaren	följa	Sonjas	och	Katrinas	liv	och	hur	deras	berättelser	till	viss	del	liknar	
varandra.			
	
Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	
	
Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	är	en	antologi	som	publicerats	av	bokförlaget	En	
bok	för	alla.	Novellerna	skrevs	till	en	början	med	syfte	att	användas	inom	fackliga	
studier	men	kan	också	enligt	förlaget	läsas	som	skönlitteratur.	I	förordet	förklarar	
man	 syftet	med	 samlingen	 och	menar	 att	 ”skönlitteratur	 kan	 levandegöra	 frågor	
om	 arbetet,	 arbetsmiljö	 och	 mänskliga	 kontakter	 samt	 stimulera	 samtal	 utifrån	
kursdeltagarnas	 erfarenheter”.45	 Novellerna	 skildrar	 olika	 karaktärer	 och	 deras	
arbetssituationer	inom	moderna	yrken	i	dagens	samhälle.	Novellerna	lyfter	främst	
fram	arbetarklassens	villkor,	klasskillnader	men	också	de	arbetande	karaktärernas	
egna	tankar	och	känslor.			
	
Kallskänken		
	
Diktsamlingen	Kallskänken	handlar	om	den	kvinnliga	arbetaren	Kallskänkan	som	
jobbar	på	ett	kafé	i	Göteborg.	I	59	dikter	med	personlig	prägel	skriver	Kallskänkan	
om	sina	villkor	som	arbetare	och	hur	det	påverkar	henne	och	hennes	kollegor	både	
fysiskt	 och	psykiskt.	Kallskänkan	 ger	 tydliga	 skildringar	med	 fokus	på	 skillnader	
mellan	olika	samhällsklasser	och	hur	man	som	arbetare	ofta	känner	sig	avhumani-
                                                
44 https://stigsjodin.wordpress.com/stig-sjodin-priset/ (hämtad 2019-05-02) 
45 Evhammar, Trosell m.fl. 2015, s.8  
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serad	och	obetydlig.	Dikterna	präglas	också	av	solidaritet	och	en	vilja	att	förändra	
arbetarklassens	villkor.			
	

Metod	
	
I	arbetet	med	romanen	och	novellsamlingen	kommer	jag	att	genomföra	kvalitativa	
textanalyser	 i	 olika	 former.	 I	 analysarbetet	 med	 romanen	 och	 novellsamlingen	
kommer	jag	att	genomföra	narrativanalyser	och	i	undersökningen	av	diktsamling-
en	 kommer	 jag	 att	 utföra	 en	 lyrikanalys.	 Vid	 genomförandet	 av	 dessa	 analyser	
kommer	jag	endast	att	analysera	delar	inom	ramen	för	dessa	analysmetoder	som	
är	relevant	för	mitt	arbete.		
	
Narrativanalys	

I	Narrativanalys	förklarar	Jimmy	Vulovic	vad	som	menas	med	ett	narrativ	och	han	
redogör	också	för	ett	antal	verktyg	som	kommer	att	fungera	som	hjälpmedel	i	min	
narrativanalys.	Vulovic	menar	att	ett	narrativ	innefattar	både	innehållet	i	en	berät-
telse	men	 också	 situationen	 där	 berättandet	 förekommer.	 För	 att	 undersöka	 ett	
narrativs	 olika	 beståndsdelar	 är	 det	 av	 betydelse	 att	 använda	 olika	 verktyg	 som	
kan	framhäva	detaljer	som	kan	vara	viktiga	i	narrativanalyser.	I	en	narrativanalys	
undersöker	man	bland	annat	litterära	gestalter	och	hur	de	på	olika	sätt	karaktäri-
seras.	 Litterära	gestalter	kan	 skapas	och	karaktäriseras	på	olika	 sätt	 och	Vulovic	
lyfter	 fram	 analogiska	 förstärkningar,	 karaktäriserande	 handlingar,	 karaktärise-
rande	språk	och	karaktäriserande	utseende	som	viktiga	beståndsdelar	inom	ramen	
för	analys	av	litterära	gestalter.	Analogiska	förstärkningar	innebär	att	karaktärer-
nas	personnamn	kan	ha	en	stor	betydelse	och	därmed	ge	mig	som	läsare	mycket	
information	redan	innan	jag	kommit	 i	kontakt	med	karaktärens	personlighet.	Ka-
raktäriserande	handlingar,	karaktäriserande	språk	och	karaktäriserande	utseende	
innebär	att	karaktärernas	handlingar,	språk	och	utseende	precis	som	egennamnen	
kan	vara	betydelsefulla	för	narrativet.46		

I	det	som	Vulovic	kallar	för	Narrativanalysens	verktygslåda	finns	också	hjälpmedel	
för	att	analysera	miljö	och	tid	vilket	kommer	att	vara	relevant	i	min	analys.	Vilken	
plats	och	tid	som	karaktärerna	befinner	sig	vid	eller	på	vid	olika	tillfällen	är	rele-
vant	för	att	förstå	narrativet	och	berättelsens	handling.	För	att	analysera	tiden	i	ett	
narrativ	hänvisar	Vulovic	till	begreppet	analeps	som	hjälper	till	att	klargöra	berät-
telsens	 tidsordning.	 Analepser	 kan	 liknas	 vid	 tillbakablickar	 vilket	 är	 ett	 viktigt	
analysverktyg	för	att	få	förståelse	för	hur	en	berättelse	hänger	ihop.	För	att	under-
söka	rum	och	miljö	har	jag	framförallt	letat	efter	kronotoper	som	kan	förklaras	som	
en	kombination	av	 tid	och	rum.	Ett	exempel	på	en	vanlig	kronotop	är	en	väg.	En	
väg	är	en	plats	där	plötsliga	saker	kan	hända	vilket	 innebär	att	 tid	och	rum	före-

                                                
46 Vulovic 2013, s.64—74  
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nas.47	Förutom	att	karaktärer	och	miljö	kommer	att	vara	viktiga	delar	i	min	analys	
kommer	jag	också	att	undersöka	narrativens	teman	och	också	vilka	typer	av	sym-
boler	som	eventuellt	förekommer.	Vulovic	menar	att	”då	något	är	symboliskt	gene-
reras	 alltså	 abstrakt	 betydelse	 ur	 något	 konkret	 –	 en	 röd	 ros	 är	 en	 röd	 ros	men	
symboliserar	även	kärleken”.48		

	
Lyrikanalys	
	
I	arbetet	med	diktsamlingen	har	jag	precis	som	med	narrativanalysen	bara	använt	
analysverktyg	som	är	relevanta	för	min	undersökning.	I	denna	undersökning	är	det	
de	 litterära	verkens	 innehåll	som	står	 i	 fokus	vilket	 innebär	att	 jag	medvetet	valt	
bort	en	del	analysverktyg	som	har	med	lyrikens	form	att	göra.	I	Lyrikens	liv	lyfter	
författarna	Christian	Janss,	Arne	Melberg	och	Christian	Refsum	fram	olika	faktorer	
som	kännetecknar	lyrik.	De	menar	att	dikter	har	en	förmåga	att	gestalta	mänskliga	
känslor	och	erfarenheter	som	kan	vara	svåra	att	förklara	i	ord.	Detta	innebär	bland	
annat	 att	 läsare	 kan	 känna	 samhörighet	med	människor	 från	 andra	 tidsperioder	
och	kulturer	då	många	mänskliga	erfarenheter	och	känslor	delas	av	många	perso-
ner.	Författarna	kallar	denna	typ	av	lyrik	för	centrallyrik	vilket	är	en	faktor	som	jag	
har	tagit	hänsyn	till	och	undersökt	i	min	analys.49	På	grund	av	att	arbetarlitteratur	
från	olika	tider	ofta	gestaltar	mänskliga	känslor	och	tankar	är	det	av	relevans	att	
undersöka	om	dikterna	som	ingår	i	min	undersökning	är	centrallyriska	och	om	de	
därför	kan	upplevas	som	meningsfulla	för	dagens	gymnasieelever.	
	
I	analysen	av	diktsamlingen	har	jag	också	till	viss	del	undersökt	dikternas	symbo-
liska	aspekter,	framförallt	hur	författarna	med	hjälp	av	ord	skapar	poetiska	bilder	
och	hur	de	till	exempel	använder	metaforer.	I	Lyrikens	liv	menar	författarna	att	de	
bilder	och	betydelser	som	olika	dikter	vill	framhäva	inte	alltid	är	tydligt	markerade	
vilket	betyder	att	jag	också	har	letat	efter	outtalade	bilder	och	meningar	i	de	dikter	
jag	har	undersökt.50	
	
Kopplat	till	poetiska	bilder	kommer	jag	också	att	undersöka	hur	dikterna	framkal-
lar	mentala	bilder	som	kan	hjälpa	läsaren	att	leva	sig	in	i	och	förstå	lyrikens	bud-
skap.	I	förhållande	till	detta	är	det	också	relevant	för	min	undersökning	att	studera	
dikternas	 realism.	 Författarna	 menar	 att	 dikten	 ”kan	 kallas	 >>realistisk<<,	 ef-
tersom	det	råder	ett	tätt	förhållande	mellan	en	yttre	verklighet	och	de	bilder	som	
det	 verbala	 uttrycket	 framkallar	 hos	 läsaren”.51	 När	 jag	 har	 undersökt	 dikternas	
poetiska	bilder	och	bildspråk	har	jag	dessutom	undersökt	om	författarna	använder	
ironi	som	inom	lyriken	kallas	för	en	typ	av	 figur.	Vid	sidan	av	figurer	undersöker	

                                                
47 Vulovic 2013, s.79—87  
48 Vulovic 2013, s.116 
49 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.13 
50 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.84—89  
51 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.92 
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man	inom	lyriken	troper	som	bland	annat	innefattar	metaforer.	Andra	troper	som	
jag	har	letat	efter	i	dikterna	är	besjälningar	och	personifikationer	som	är	metaforer	
vilka	används	för	att	applicera	mänskliga	egenskaper	på	abstrakta	företeelser.52	
	
Janss,	Melberg	och	Refsum	lyfter	också	fram	närhet	mellan	den	talande	och	det	om-
talade	som	en	betydelsefull	del	i	lyrikanalyser.	Därför	har	jag	undersökt	huruvida	
berättaren	i	dikterna	har	en	närhet	eller	en	distans	till	det	han	eller	hon	berättar	
om.	Författarna	poängterar	att	dikter	inte	alltid	behöver	uttryckas	i	jag-form	för	att	
läsaren	ska	uppleva	en	närhet	mellan	utsaga	och	motiv.	De	menar	att	en	dikt	inte	
behöver	vara	tydligt	subjektiv	för	att	det	ska	finnas	närhet	mellan	den	talande	och	
det	omtalade.	Läsaren	kan	 till	exempel	utläsa	en	närhet	mellan	utsaga	och	motiv	
när	dikten	innehåller	meningar	om	vardagliga	ting	som	upplevs	som	betydelsefullt	
för	 berättaren.53	 Denna	 konvention	 som	 ofta	 kännetecknar	 lyriken	 är	 relevant	 i	
min	undersökning	då	det	skulle	kunna	vara	avgörande	för	i	vilken	grad	elever	kan	
leva	sig	in	i	och	förstå	dikterna	de	läser.		
	

Resultat		
Änglarnas	syster	
	
Realistiska	klasskildringar	i	vardagslivet	
	

Jag	värjer	mig	oerhört	mot	att	man	förutsätter	att	människor	så	lätt	kan	välja,	
att	mamma	verkligen	valde	att	sitta	så	här,	att	jag	valde	att	ha	en	mamma	som	
en	 kedjerökande	 kråka	 i	 ett	 grådisigt	 åttiotalskök	 (som	 innerst	 därinne	 är	
djupblått	och	grönt,	som	i	en	djungel)	Det	enda	jag	kan	välja	är	min	inställning.	
Så	därför	när	kuratorn	ställer	så	urbota	korkade	frågor	sätter	jag	på	mej	min	
freestyle	och	skruvar	upp	 ljudet	 (om	 jag	 inte	kan	höra	er,	kan	 jag	heller	 inte	
svara).54		
	

I	 Änglarnas	 syster	 synliggörs	 klassfrågor	 framförallt	 genom	 karaktärernas	 egna	
tankar	 och	 känslor	 i	 vardagslivet	 och	 inte	 främst	 genom	arbetsskildringar.	Detta	
trots	att	Magnus	Nilsson	menar	att	samtida	arbetarlitteratur	ofta	synliggör	klass-
frågor	genom	skildringar	av	kroppsarbete	vilket	skiljer	sig	från	klassisk	arbetarlit-
teratur.55	Innehållet	i	Änglarnas	syster	passar	dock	bättre	ihop	med	Birthe	Sjöbergs	
teori	 om	 den	 samtida	 arbetarlitteraturen	 som	 existentiell	 där	 karaktärerna	 ofta	
framhäver	sina	tankar	och	idéer.	Huvudkaraktären	Sonja	som	är	16	år	är	medveten	
om	att	hon	lever	i	en	mindre	glamourös	livssituation	och	att	hennes	klasskompisar	
också	vet	om	det.	Hon	lever	med	sin	ensamstående	mamma	som	har	tappat	hoppet	
om	livet	samtidigt	som	hennes	pappa	har	bildat	en	ny	familj	och	därmed	skapat	ett	
                                                
52 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.104—108  
53 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.22—25  
54 Jörgensdotter 2005, s.18 
55 Nilsson 2014, s.111—112  



 

20 
 

nytt	liv	långt	ifrån	Sonja.	Genom	hela	berättelsen	får	jag	som	läsare	ta	del	av	Sonjas	
tankar	 och	 därmed	 förstå	 de	 existerande	 klasskillnaderna	 ur	 hennes	 perspektiv	
vilket	 ger	 en	 realistisk	 och	 levande	 bild.	 I	 sina	 tankar	 talar	 Sonja	 till	 sina	 elaka	
klasskamrater	och	hon	vill	att	de	ska	förstå	att	det	inte	är	hennes	fel	att	hon	inte	är	
som	dem.	
	
Sonja	jämför	sig	vid	ett	flertal	tillfällen	med	karaktären	Elin	som	är	klassens	popu-
läraste	 tjej.	 Klasskillnader	 synliggörs	 här	 framförallt	 genom	 detaljerade	miljöbe-
skrivningar	vilket	framkallar	bilder	hos	läsaren.	I	en	situation	där	Sonja	pratat	om	
sitt	eget	boende	jämför	hon	sig	själv	med	andra	karaktärer	i	berättelsen:	
	

Och	på	andra	sidan	parken	bor	Linn	i	en	balkonglös	betongkloss,	och	bortan-
för	Linns	betongkloss	ligger	staden	och	i	staden	bor	Nicko	och	i	stadens	utkant	
finns	skolan	och	i	närheten	av	skolan	reser	sej	en	kyrka	upp	mellan	gravarna	
och	bakom	kyrkan	ligger	det	fina	villaområdet	där	Elin	bor.56		
	

Sonja	beskriver	hur	hennes	enda	vän	Linn	bor	i	”en	balkonglös	betongkloss”	vilket	
får	mig	 som	 läsare	 att	 tänka	på	 förorter.	Att	 vissa	 förorter	 förknippas	med	 lägre	
samhällsklasser	kan	bland	annat	styrkas	av	Nilssons	tidigare	undersökning	av	den	
samtida	 arbetarromanen	Kopparbergsvägen	20.57	 	 Sonja	 ger	 inte	bara	uttryck	 för	
att	Elin,	på	grund	av	att	hon	bor	 i	 ”det	 fina	villaområdet”,	är	annorlunda	 i	 jämfö-
relse	med	 Sonja.	 Genom	att	 förklara	 var	 Linn	bor,	 var	Nicko	bor	 och	 var	 kyrkan	
ligger	visar	hon	också	hur	långt	bort	Sonja	och	Elin	befinner	sig	ifrån	varandra.	Det	
går	att	tolka	citatet	som	att	ett	liv	i	ett	fint	villaområde	känns	avlägset	och	omöjligt	
för	Sonja.	Vid	ett	senare	tillfälle	i	berättelsen	diskuterar	Sonja	återigen	Elins	liv	för	
att	synliggöra	sin	egen	upplevda	misär:	
	

Elins	vita	villa	 i	det	 fina	området,	sådant	som	spelar	 in.	Sådant	som	spelar	 in	
är:	 lummig	 trädgård	att	ha	saftkalas	–	 sedan	spritfester	–	 i,	 en	stilig	och	me-
gasocial	mamma	med	slingor	i	håret	och	som	sitter	som	ansvarig	på	ett	kontor	
eller	har	en	egen	hudvårdssalong;	en	mamma	som	 luktar	märkesparfym	och	
kramas	och	stör	på	det	där	charmiga	sättet	när	man	sitter	och	fnissar	med	nå-
gon.	Ett	eget	rum	förstås	gärna	som	i	Elins	 fall	med	egen	utgång	till	 trädgår-
den.	Korgstolar,	 fluffiga	 kuddar,	 så	 bekvämt	 som	möjligt	 så	man	har	 lust	 att	
stanna	jättelänge.	Plus	egen	telefon,	dator,	teve,	video.	Saker	som	betyder	nå-
got.58	
	

Sonja	ger	här	uttryck	för	att	allting	som	hon	inte	har	är	det	som	är	betydelsefullt	
för	 andra	människor.	 I	 detta	 citat	 är	 det	 också	 av	 betydelse	 att	 lägga	märke	 till	
språket	som	i	detta	fall	kan	upplevas	som	sarkastiskt.	Med	en	sarkastisk	ton	i	språ-
ket	menar	Sonja	att	det	 för	Elin	är	 så	 självklart	 att	ha	en	mamma	 ”med	slingor	 i	
håret”	och	att	det	är	självklart	att	ha	ett	eget	rum	med	en	dörr	med	utgång	till	en	
                                                
56 Jörgensdotter 2005, s.49  
57 Nilsson 2014, s.195—110 
58 Jörgensdotter 2005, s.122 
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fin	trädgård.	För	Sonja	är	det	 inte	en	självklarhet	vilket	hon	vill	att	andra	männi-
skor	ska	 förstå.	Detta	är	ett	exempel	på	hur	olika	samhällsklasser	 synliggörs	och	
ställs	 som	kontraster	mot	varandra	vilket	 enligt	Nilsson	är	 en	möjlighet	 till	 kun-
skap.	Han	menar	att	 innehållet	 i	 arbetarlitteratur	kan	väcka	 tankar	om	hur	 sam-
hället	och	olika	samhällsklasser	skildras	 i	 litteraturen.59	 	Nilsson	menar	också	att	
samtida	arbetarförfattare	ofta	skildrar	kulturella	och	ekonomiska	skillnader	vilket	
framhävs	på	ett	tydligt	sätt	i	detta	sammanhang.60	
	
I	handlingen	 framgår	det	att	Sonjas	mamma	är	arbetslös	vilket	är	någonting	som	
Sonja	är	tydligt	orolig	över.	Samtidigt	som	Sonja	är	orolig	verkar	hennes	mamma	
göra	sitt	bästa	för	att	inte	oroa	sin	dotter.	När	Sonja	frågar	sin	mamma	hur	det	gått	
efter	ett	möte	med	Arbetsförmedlingen	svarar	hon:	”	’Äsch,	samma	gamla’	[…]	’Det	
finns	ju	inga	jobb.	Man	är	för	gammal	och	ointressant.’	Hon	skrattar	åt	det	där,	som	
om	det	skulle	vara	roligt	 liksom.	Ha,	ha”.61	För	Sonja	är	frågor	om	pengar	och	ar-
bete	förknippat	med	oro	vilket	också	exemplifieras	vid	ett	annat	tillfälle	i	romanen:	
	

Lägenheten	är	tyst.	När	jag	såg	mamma	senast	bläddrade	hon	bland	räkningar	
och	 suckade.	 Räkningar	 på	 hög	 och	man	 ville	 ta	 dom	 ifrån	 henne,	man	 ville	
plötsligt	 tända	 en	 liten	 eld.	 Kanske	 direkt	 på	 golvet.	 Bränna	 räkningar	 och	
grilla	sojakorvar	och	bli	sotig	och	flottig	på	händerna.	Mamma	och	jag,	som	på	
en	picknick	vid	en	sjö.	Ordet	betala	ekar	mellan	väggarna.62	
	

För	att	återgå	till	Nilssons	resonemang	om	hur	klassfrågor	skildras	i	den	samtida	
arbetarlitteraturen	går	det	att	konstatera	att	innehållet	i	Änglarnas	syster	inte	lyf-
ter	fram	klassorättvisor	med	hjälp	av	skildringar	av	arbete.	Tvärtom	är	det	avsak-
naden	av	arbete	som	synliggör	samhällsklasser	och	ekonomiska	skillnader	i	detta	
fall.	Detta	samspelar	med	Nilssons	tankar	kring	den	samtida	litteraturens	behov	av	
att	 lyfta	 fram	klassorättvisor	och	ekonomiska	 skillnader	på	ett	 annat	 sätt	 än	vad	
som	gjorts	i	den	klassiska	arbetarlitteraturen.63	
	
Sonjas	tillvaro	ställs	också	i	förhållande	till	en	annan	karaktär	vars	liv	vi	får	ta	del	
av	 i	 romanen.	 Katrina	 är	 en	 kvinna	 som	 har	 flytt	 från	 Albanien	 och	 som	 nu	 bor	
granne	med	 Sonja.	 Likt	 Sonja	 får	 läsaren	 ta	 del	 av	 Katrinas	 tankar	 och	 känslor,	
främst	kring	hur	det	är	att	vara	sedd	som	annorlunda	på	grund	av	etniska	och	kul-
turella	skillnader.	Katrina	förklarar	bland	annat	hur	människor	i	hennes	omgivning	
verkar	ta	avstånd	från	henne	för	att	hon	inte	är	svensk:	
	

Hon	vill	 ruska	om,	säga:	Det	 finns	plats!	Vill	 säga:	Var	 inte	 rädd	 för	mej!	Var	
inte	så	förbannat	rädd!	Vad	tror	dom	hon	ska	göra?	Överfalla	dom,	bita	tag	och	
aldrig	släppa?	Följa	med	dom	hem,	sätta	sej	i	deras	kök,	äta	av	deras	mat,	sova	
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61 Jörgensdotter 2005, s.185  
62 Jörgensdotter 2005, s.207 
63 Nilsson 2014, s.111—112  
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i	deras	sängar,	prata	med	deras	barn,	aldrig	någonsin	gå	att	bli	av	med?	Vad	är	
det	som	är	så	farligt	med	ett	litet	samtal	va?64	
	

Att	Katrinas	 tillvaro	 till	 viss	 del	 fokuseras	 kring	 etnicitet	 och	utanförskap	 i	 sam-
hället	 kan	 förstås	 utifrån	 Nilssons	 teori	 om	 klassbegreppets	 kulturalisering.	 Att	
klassbegreppet	kulturaliserats	innebär	framförallt	att	klassfrågor	och	mångkultur	
förstås	och	analyseras	utifrån	samma	premisser.	På	grund	av	att	samhället	upplevs	
som	mångkulturellt	menar	Nilsson	att	klassbegreppet	ofta	osynliggörs	 i	 litteratu-
ren	 och	 att	 det	 istället	 är	 frågor	 om	 etnicitet	 och	 mångkultur	 som	 framhävs.65	
Någonting	som	talar	emot	Nilssons	resonemang	är	att	klassfrågor,	 framförallt	ge-
nom	Sonjas	perspektiv,	verkligen	synliggörs	i	Änglarnas	syster.	Förutom	att	Sonjas	
berättelse	 utgår	 från	 ett	 klassperspektiv	 skildrar	 också	 Katrina	 situationer	 där	
klass	snarare	än	etnicitet	står	i	fokus.		
	

När	hon	 är	på	 väg	hem	några	 timmar	 senare	 är	 hon	 trött	 och	upprymd,	 har	
aldrig	varit	ute	så	länge	och	så	långt	bort	förut,	tog	en	omväg	runt	parken,	bo-
stadsområdet	på	andra	sidan;	husen	grå	där	också,	men	liksom	vitare	grå,	och	
med	balkonger!	Balkonger	i	olika	färger!	Säkert	inte	så	väldigt	dyra	lägenhet-
er,	tänker	hon,	säkert	inte	mycket	dyrare	än	Rolfs,	men	mycket	finare.66	
	

Likt	situationen	där	Sonja	resonerar	kring	Elins	boende	framhäver	Katrina	tankar	
om	att	det	finns	finare	och	sämre	ställen	att	bo	på.	Hennes	tankar	visar	också	att	
det	främst	är	de	ekonomiska	skillnaderna	hon	tänker	på	och	inte	etniska	aspekter	
även	om	dessa	faktorer	såklart	kan	stå	i	relation	till	varandra.			
	
Didaktiska vinster  
	
Innehållet	 som	 presenterats	 i	 Änglarnas	 syster	 fungerar	 väl	 och	 samspelar	 med	
Louise	M.	Rosenblatts	teori	om	den	litterära	upplevelsen.	 I	denna	roman	finns	det	
möjlighet	för	elever	att	på	egen	hand	skapa	mening	med	hjälp	av	egna	erfarenheter	
och	intressen.	Huvudkaraktären	Sonja	är	16	år	och	därmed	jämngammal	med	ele-
ver	som	går	på	gymnasiet	vilket	ger	eleverna	möjlighet	att	använda	egna	erfaren-
heter	 och	 intressen	 för	 att	 tolka	 och	 förstå	 romanens	 innehåll.	 Att	 klassfrågor	
skildras	genom	samtidsrealistiska	och	vardagliga	händelser	samverkar	också	med	
Rosenblatts	resultat	i	undersökningen	där	olika	studenter	fick	svara	på	vad	de	sö-
ker	när	de	 läser	 litteratur.	Ungdomar	 vill	 framförallt	 läsa	 om	 situationer	 som	de	
skulle	kunna	stöta	på	 i	sin	vardag	samt	situationer	som	andra	människor	tvingas	
hantera	och	lösa.	Framförallt	Sonja	beskriver	situationer	där	man	som	läsare	får	ta	
del	av	hennes	tankar	och	känslor.	Rosenblatts	studenter	gav	också	uttryck	för	att	
de	med	hjälp	av	litteraturläsning	vill	få	tillfälle	att	genomleva	historier	istället	för	
att	bara	läsa	och	lära	sig	om	dem.	Både	Sonja	och	Katrina	ger	detaljerade	beskriv-
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ningar	 av	 olika	 situationer	 samt	 deras	 tankar	 och	 känslor	 vilket	 kan	 öppna	 upp	
möjligheter	 för	 elever	 att	 leva	 sig	 in	 i	 deras	 tillvaro.	 Rosenblatt	menar	 också	 att	
elever	 som	 inte	har	 erfarenheter	 som	 liknar	det	 som	 skildras	 i	 litteraturen	 ändå	
kan	skapa	mening	genom	förståelse	och	sympati	och	därmed	ta	del	av	nya	erfaren-
heter.67	En	del	elever	kommer	säkerligen	att	kunna	relatera	till	Sonja	och	hennes	
tillvaro	på	flera	sätt	samtidigt	som	andra	elever	möjligtvis	kan	genomleva	hennes	
historia	och	därmed	få	förståelse	för	Sonjas	och	andra	människors	livssituationer.	
Hennes	 historia	 kan	 framförallt	 öppna	 upp	 för	 diskussioner	 om	 klassfrågor	 och	
olika	samhällsklassers	villkor	vilket	Nilsson	förespråkar.68	
	
Romanen	ger	också	möjlighet	till	diskussion	om	klassfrågor	på	ett	tämligen	diskret	
vis	 genom	 specifika	 situationer	 och	 dialoger.	 Vid	 ett	 flertal	 tillfällen	 i	 romanen	
uppstår	dialoger	där	mat	står	i	fokus	och	där	man	som	läsare	förstår	att	det	är	en	
symbol	för	någonting	ångestladdat.	Vid	ett	tillfälle	frågar	Sonja	hennes	mamma	om	
de	kan	äta	lasagne	tillsammans	någon	dag.	Hennes	mamma	svarar:	”Ja	men	det	kan	
vi	väl"	[…]	”Det	finns	ju	såna	där	färdiga,	som	man	kan	värma	i	mikron,	det	kan	vi	
väl	köpa	nån	dag”	[…]	”Det	kan	vi	väl	unna	oss”.69	Sonjas	mamma	ger	i	denna	situ-
ation	uttryck	för	att	 färdigmat	är	någonting	lyxigt	samtidigt	som	det	går	att	tolka	
Sonjas	reaktion	som	att	det	inte	var	vad	hon	hade	tänkt	sig.	Detta	på	grund	av	att	
Sonja	vid	ett	senare	 tillfälle	 istället	 frågar	sin	pojkvän	om	de	kan	äta	 lasagne	 till-
sammans.	Därför	 går	det	 att	 tolka	 situationen	 som	att	 lasagnen	 fungerar	 som	en	
symbol	för	en	lycklig	tillvaro	och	att	Sonja	drömmer	om	ett	liv	där	hennes	mamma	
lagar	mat.	Vid	en	annan	vardaglig	situation	 frågar	Sonja	återigen	sin	mamma	om	
mat:	
	

Ska	vi	inte	äta	något	mamma,	jag	kan	laga	nåt	om	du	vill.	Vi	kan	göra	något	en-
kelt	bara,	med	krossade	tomater,	det	kan	bli	ganska	gott	om	man	kryddar	or-
dentligt,	och	så	snabbmakaroner	till.	”Gör	till	dej	själv	du.	Jag	tror	inte	maka-
ronerna	räcker,	jag	glömde	köpa	sist”.	Men	då	kan	vi	göra	något	annat,	eller	jag	
kan	gå	och	handla?	Gör	något	till	dig	själv	du,	säger	hon	igen.	Man	vill	byta	nu,	
byta	scen.70	
	

Sonja	refererar	här	till	sitt	liv	som	en	film	när	hon	säger	att	hon	vill	byta	scen	och	
återigen	 synliggörs	 klassfrågor	 genom	 en	 vardaglig	 händelse	 som	 i	 detta	 fall	 är	
kopplat	till	mat.	Sonjas	mamma	säger	att	hon	glömt	köpa	makaroner	samtidigt	som	
det	går	att	tolka	dialogen	som	att	det	inte	finns	tillräckligt	med	pengar	för	att	både	
Sonja	 och	 hennes	mamma	 ska	 kunna	 äta.	 Att	 Sonja	 upplever	 en	 hopplöshet	 och	
sorg	över	situationen	stärks	när	hon	säger	att	hon	vill	byta	scen.	Denna	sekvens	i	
handlingen	är	också	ett	exempel	på	hur	klasskillnader	och	ekonomiska	svårigheter	
skildras	i	en	vardaglig	situation	som	många	elever	säkerligen	kan	relatera	till.	För	
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elever	som	inte	kan	relatera	eller	känna	igen	sig	i	texten	finns	det	dock	möjlighet	
att	bredda	sina	erfarenheter	på	grund	av	att	de	får	läsa	om	andra	människors	situ-
ationer.71	
	

Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	
	
Synliggörande	av	klassfrågor	i	moderna	arbetsskildringar	
	
Novellen	som	genre	kännetecknas	 framförallt	av	sin	korta	och	strikta	 form	vilket	
skiljer	sig	från	romaner.	På	grund	av	novellernas	korta	omfång	brukar	handlingen	
kretsa	kring	en	specifik	händelse.72	Novellerna	i	Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	
har	använts	 i	 fackliga	studier	och	 författarna	menar	att	noveller,	på	grund	av	sin	
korta	form,	är	läsfrämjande.	De	menar	också	noveller	är	någonting	som	alla	män-
niskor	klarar	av	att	läsa.73	Enikö	Koch	som	recenserat	novellförfattaren	Alice	Mun-
ro	skriver:	”Det	är	som	att	läsa	de	bästa	delarna	ur	romaner,	som	att	få	den	mest	
centrala	 scenen	 utan	 transportsträckorna”.74	 I	 jämförelse	 med	 Änglarnas	 syster	
synliggörs	 i	 novellsamlingen	 olika	 samhällsklasser	 och	 klassfrågor	med	 hjälp	 av	
arbetsskildringar.	Varje	enskild	novell	behandlar	ett	nytt	yrke	och	därmed	en	ny	
historia.	 I	en	stor	del	av	dessa	noveller	synliggörs	klass	genom	att	karaktärerna	i	
berättelserna	 delger	 sina	 tankar	 kring	 hur	 det	 är	 att	 känna	 sig	 underlägsen	 och	
mindre	värd	på	sitt	arbete.	De	upplever	att	de	inte	blir	sedda	som	människor	och	
det	 finns	 hela	 tiden	 en	 underliggande	 oro	 för	 att	 bli	 ersatt.	 Dessutom	 synliggörs	
arbetarnas	tillvaro	genom	olika	exempel	där	bristen	på	pengar,	trots	att	de	arbetar,	
är	central.		
	
Novellen	Men	som	aldrig	 slutat	drömma	handlar	om	en	kvinna	som	arbetar	både	
inom	hemtjänsten	men	också	för	kommunen	i	en	tjänst	som	inte	framgår	i	texten.	
Kvinnan	 är	 ensamstående	 och	 har	 flera	 barn	 och	 hennes	 svåra	 tillvaro,	 trots	 att	
hon	arbetar	på	två	olika	jobb,	skildras	i	novellen.	
	

Bilen	hade	jag	fått	lov	att	sälja,	det	var	svårt	nog	ändå	att	som	ensamförälder	
få	det	att	gå	ihop,	så	jag	cyklade	och	cyklade	runt	hela	stan,	ut	i	skogen,	ned	till	
sjön,	satt	på	bryggan	och	lipade	fastän	det	sista	jag	ville	var	att	tycka	synd	om	
mig	 själv…	 eller	 känna	 skam.	 Sådant	 där	 som	man	 inte	 begriper	 förrän	man	
själv	har	varit	där.	I	underläge.75	
	

                                                
71 Rosenblatt 2002, s.35—47  
72 https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/litteratur-forfattare/novellen/novellens-form/ (hämtad 2019-
04-15)  
73 Evhammar, Trosell m.fl. 2015, s. 7—9  
74 http://www.litteraturmagazinet.se/alice-munro/for-mycket-lycka/recension/skuld-och-besvikelse (häm-
tad 2019-05-02) 
75 Edin 2015, s.39 
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Bristen	på	pengar	och	den	svåra	situationen	som	det	 innebär	att	vara	en	ensam-
stående	mamma	har	tvingat	kvinnan,	vars	namn	inte	framgår,	dels	att	sälja	sin	bil	
men	också	att	utesluta	semester	på	grund	av	att	hon	 inte	har	råd.	Skildringen	av	
denna	livssituation	synliggör	framförallt	hur	det	kan	vara	att	befinna	sig	i	en	lägre	
samhällsklass	där	pengar	aldrig	är	en	självklarhet.	Att	läsa	och	diskutera	berättel-
ser	likt	denna	borde	kunna	ge	elever	insikt	och	kunskaper	om	olika	samhällsklas-
ser	vilket	Nilsson	förespråkar.76		
	
Bristen	 på	 pengar	 skildras	 också	 i	 novellen	 Att	 inte	 äga	 sin	 egen	 tid	 som	 också	
handlar	om	en	kvinna	vars	liv	kretsar	kring	att	få	så	många	arbetsdagar	som	möj-
ligt	 för	 att	klara	 sig.	Hennes	arbete	 innebär	dåliga	 förutsättningar	och	hon	 söker	
frekvent	efter	nya	 jobb	på	arbetsförmedlingen	utan	att	 lyckas.	Hon	drömmer	om	
ett	vanligt	liv	där	hon	kan	göra	saker	tillsammans	med	sina	vänner	och	sin	familj	
utan	att	behöva	oroa	sig	över	pengar:	
	

Jag	bor	ensam	i	en	 liten	tvåa	och	behöver	 jobba	åtta	dagar	 i	månaden	för	att	
klara	mig.	Då	blir	det	knappt	något	över	till	extrautgifter.	Det	tar	emot	att	gå	
på	bio.	Jag	hade	behövt	ett	par	nya	jeans,	men	det	får	vänta.	Nästa	månad	blir	
kanske	bättre.	Om	jag	 får	 ihop	tio	arbetsdagar	eller	mer	sparar	 jag	pengarna	
som	blir	över.	De	går	till	månaderna	när	jag	inte	får	ihop	åtta	dagar.	Vissa	må-
nader	sparar	 jag	 inte	så	mycket	som	jag	behövt.	Bara	för	att	 få	känna	på	hur	
det	är	att	leva	ett	”normalt”	liv.77	

	
För	många	ungdomar	är	biobesök	och	shopping	självklara	inslag	i	vardagen	samti-
digt	som	andra	ungdomar	skulle	kunna	känna	igen	sig	i	denna	novell.	Lotta	Berg-
man	menar	att	elever	vill	 läsa	modern	 litteratur	där	 innehållet	går	att	koppla	 till	
deras	verklighet	och	som	kan	upplevas	som	aktuellt.78	Även	om	karaktären	i	denna	
novell	befinner	sig	i	arbetslivet	och	inte	i	skolvärlden	skildrar	den	vardagliga	före-
teelser	som	elever	enkelt	kan	känna	igen.79		
	
Synliggörande	 av	 skillnader	 mellan	 olika	 samhällsklasser	 sker	 också	 genom	 att	
flera	noveller	lyfter	fram	och	ger	exempel	på	den	hierarkiska	ordningen	som	finns	
mellan	chefer	och	anställda.	Karaktärerna	i	novellerna	som	arbetar	inom	olika	yr-
ken	känner	 sig	underlägsna	och	mindre	värda	 i	 förhållande	 till	 den	överordnade	
chefen.	Bland	arbetarna	finns	också	en	ständig	oro	vilket	till	viss	del	karaktäriserar	
deras	språk	när	chefen	är	närvarande	eller	begär	samtal	med	sina	anställda.	Karak-
tärerna	blir	ofta	generade	och	fåordiga	när	de	pratar	med	sina	chefer	vilket	går	att	
tolka	 som	att	de	upplever	en	osäkerhet.	De	vet	 att	deras	 chefer	bestämmer	över	
deras	öde	och	att	de	när	som	helst	kan	vara	utan	arbete	om	de	inte	gör	ett	bra	jobb.		
	

                                                
76 Nilsson 2006, s.171—173  
77 Larsdotter 2015, s.80 
78 Bergman 2009, s.79 
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Novellen	Förändringen	handlar	om	Arne	som	sedan	20	år	tillbaka	arbetar	som	för-
rådsman.	Vid	ett	tillfälle	ges	ett	tydligt	exempel	på	den	upplevda	underordningen	
hos	Arne	när	hans	chef	är	närvarande:	”Det	var	i	slutet	av	förra	veckan	som	en	av	
cheferna	uppifrån	kontoret	klivit	in	genom	förrådsdörren.	Han	hade	stått	där	i	sina	
kostymbyxor	 och	 sin	 slips	 och	 tittat	 runt.	 Han	 hade	 tittat	 på	 det	mesta	 utom	på	
Arne”.80	I	novellerna	tilldelas	ofta	cheferna	ett	karaktäriserande	utseende	där	klä-
derna	 står	 i	 fokus.	 Förutom	 att	 kläderna	 här	 kan	 tolkas	 som	 en	 symbol	 för	 det	
överordnade	 poängteras	 också	 den	 hierarkiska	 ordningen	 genom	att	 chefen	 inte	
tittar	på	Arne.	Han	känner	sig	mindre	värd	än	sin	chef.	Han	blir	behandlad	som	en	
arbetare	och	inte	som	en	människa.	
	
I	 novellsamlingen	 synliggörs	 också	 klass	 genom	 att	 författarna	målar	 upp	 av	 en	
bild	av	två	olika	världar	som	står	i	motsats	till	varandra.	Detta	sker	genom	att	arbe-
tarnas	 förhållanden	 jämförs	 med	 överklassens	 som	 har	 andra	 förutsättningar.	
Detta	målas	ett	flertal	gånger	upp	genom	tydliga	exempel	där	de	arbetande	karak-
tärerna,	 ofta	med	 ett	 karaktäriserande	 sarkastiskt	 språk,	 uttrycker	 sig	 om	 över-
klassens	lyxiga	tillvaro.		
	
I	novellen	Var	 ligger	min	arbetsplats	 imorgon?	arbetar	huvudkaraktären	som	stä-
dare	 och	 vid	 ett	 tillfälle	 beskriver	 hon	 sin	 senaste	 arbetsplats	 som	 är	 en	 annan	
människas	 lägenhet:	 ”Lägenheten	 är	 stor,	 vit	 och	 skrämmande	 luxuös”.81	 I	 detta	
exempel	är	det	tydligt	att	karaktären	tycker	att	det	är	som	att	stiga	in	i	en	annan	
värld.	Hon	ser	platsen	som	skrämmande	på	grund	av	att	det	inte	är	någonting	som	
hon	är	van	vid.	Hon	poängterar	också	lägenhetens	storlek	vilket	går	att	tolka	som	
att	hon	själv	bor	i	en	mindre	bostad.	I	novellen	framgår	det	att	kvinnan	har	invand-
rat	 från	 Albanien	 vilket	 återigen	 gör	 Nilssons	 teori	 om	 den	 föreställda	mångkul-
turen	relevant.	I	denna	novell	framställs	två	olika	världar	som	verkar	stå	långt	ifrån	
varandra.	I	detta	fall	är	det	dock	svårt	att	avgöra	vilket	perspektiv	som	står	i	fokus	
och	kvinnans	bakgrund	som	invandrare	förknippas	lätt	med	klassperspektivet.	Det	
är	svårt	att	avgöra	om	det	är	kvinnans	kulturella	bakgrund	som	gör	att	två	världar	
ställs	 i	motsats	 till	 varandra	 eller	 om	 det	 är	 hennes	 ekonomiska	 förutsättningar	
som	står	i	fokus.	Det	kan	vara	båda	perspektiven	som	behandlas	vilket	gör	att	det	i	
en	 undervisningssituation	 kan	 vara	 relevant	 att	 diskutera	 och	 belysa	 skillnaden	
mellan	kulturella	och	ekonomiska	skillnader.	Enligt	Nilssons	teori,	som	jag	tidigare	
tagit	 upp,	 är	 det	 problematiskt	 att	 klass	 och	 etnicitet	 förstås	utifrån	 samma	pre-
misser,	framförallt	för	att	de	betyder	olika	saker	men	också	för	att	klassperspekti-
vet	ofta	är	det	som	får	minst	uppmärksamhet.82	
	
Bilden	av	två	olika	världar	tydliggörs	också	i	novellen	Att	inte	äga	sin	egen	tid	som	
jag	tidigare	diskuterat	i	detta	avsnitt.	I	samband	med	att	den	kvinnliga	karaktären	
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funderar	kring	sina	dåliga	förutsättningar	och	det	faktum	att	hon	inte	har	råd	med	
saker	som	vardagen	kräver	nämner	hon	två	olika	världar.	Hennes	chef	tar	för	givet	
att	hon	tycker	att	det	är	lyxigt	att	vara	ledig	trots	att	allt	hon	vill	och	behöver	är	att	
få	fler	arbetsdagar	för	att	livet	ska	fungera:	
	

Jag	älskar	mitt	 jobb.	Men	hatar	mina	 förutsättningar.	 Innan	han	går	på	 lunch	
säger	chefen	att	–	Vad	skönt	du	har	det,	 som	får	vara	 ledig	och	bara	glida	 in	
och	jobba	då	och	då.	Vi	lever	i	olika	världar,	han	och	jag.	Jag	ler	trött	och	säger:	
-	 Ja.	 Synd	 att	 ledighet	 inte	 betalar	 hyran.	 Stämningen	 förändras.	 Jag	 känner	
mig	förnedrad.83	
	

Genom	detta	vardagliga	samtal	synliggörs	olika	samhällsklassers	perspektiv	på	ett	
tydligt	 sätt.	Kvinnans	 chef	 lever	 ett	 annat	 liv	 än	hon	där	pengar	 inte	 är	 ett	 oros-
moment	 samtidigt	 som	det	 för	henne	är	 avgörande	med	 så	många	arbetstimmar	
som	möjligt.	I	denna	situation	ger	hon	uttryck	för	att	hon	och	hennes	chef	befinner	
sig	i	olika	världar.	Hon	beskriver	och	tydliggör	också	vilka	konsekvenser	det	inne-
bär	 för	henne	om	hon	 inte	 får	arbeta	vilket	 i	detta	 fall	är	att	hon	 inte	har	råd	att	
betala	sin	hyra.84		
	
Ett	tredje	exempel	på	framställning	av	olika	världar	går	att	hitta	i	novellen	Tänk	att	
få	spilla	kaffe	 innanför	blusen	av	Åke	Johansson.	Novellen	handlar	om	Anette	som	
arbetar	på	ett	SJ-tåg	som	tågvärd	och	som	nyligen	blivit	nekad	sjukersättning	efter	
att	hon	drabbats	av	utmattningssyndrom.	Kvinnan	som	jobbar	på	Försäkringskas-
san	 och	 som	nekat	Anette	 pengar	 befinner	 sig	 nu	 i	 1:a-klassvagnen	på	 tåget	 där	
hon	arbetar.	Anette	känner	ett	hat	mot	kvinnan	som	heter	Lena	Friesberg	och	fun-
derar	på	hur	hon	ska	hämnas.	De	olika	världarna	och	de	olika	samhällsklasser	som	
Anette	och	Lena	befinner	sig	i	synliggörs	framförallt	genom	kontrasten	i	att	Anette	
arbetar	på	tåget	samtidigt	som	Lena	reser	i	1:	a-klass.	När	Anette	ska	kolla	på	Le-
nas	biljett	tittar	hon	inte	på	Anette	som	därmed	ger	uttryck	för	att	hon	känner	sig	
nedvärderad:	”Lena	Friesberg	höll	nonchalant	upp	biljetten	i	luften	utan	att	bevär-
diga	Anette	med	en	blick”.85	 	 Skillnaderna	blir	 också	 tydliga	när	Anette	 funderar	
kring	den	maktobalans	som	finns	och	hur	en	kvinna	som	Lena	Friesberg	kan	för-
störa	 en	annan	människas	 liv:	 ”Hon	ville	 gärna	 fråga	hur	det	kändes	 att	 förstöra	
livet	för	folk	som	redan	är	både	sjuka	och	fattiga”.86	Samtidigt	som	Anette	känner	
en	stor	oro	över	att	inte	få	någon	sjukersättning,	vilket	är	avgörande	för	henne,	blir	
Lena	arg	för	att	hon	fått	för	mycket	kaffe	i	sin	mugg:	”Det	var	väl	inte	nödvändigt	
att	hälla	upp	så	mycket	kaffe.	Och	säg	åt	föraren	att	köra	lite	försiktigare!	Vilken	tur	
att	 jag	 inte	hade	en	vit	kjol	 idag”.87	 I	denna	 sekvens	 ställs	Anette	och	Lenas	pro-
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blem	i	kontrast	mot	varandra	vilket	ger	en	bild	av	hur	de	genom	att	befinna	sig	 i	
olika	samhällsklasser	också	tillhör	olika	världar.		
	
Didaktiska vinster  
 
De	didaktiska	vinsterna	med	novellsamlingen	är	framförallt	att	de	skildrar	miljöer	
som	många	 elever	 kan	 känna	 igen	 sig	 i	 vilket	 innebär	 att	 framställningen	 av	 de	
olika	 samhällsklasserna	 bör	 upplevas	 som	 realistisk.	 Eleverna	 får	 här	 chans	 att	
bredda	 sina	 kunskaper	 och	 erfarenheter	 kring	 hur	 relationer	 mellan	 olika	 sam-
hällsklasser	 kan	 se	 ut.	Mot	 bakgrund	 av	 Rosenblatts	 teorier	 skulle	 denna	 typ	 av	
litteratur	kunna	ge	elever	möjlighet	att	leva	sig	in	i	hur	det	är	att	arbeta	inom	olika	
yrken	 istället	 för	 att	 bara	 läsa	 om	hur	 det	 kan	 se	 ut	 i	 arbetslivet.88	Dessutom	 är	
många	 gymnasieelever	 på	 väg	mot	 arbetslivet	 och	 att	 novellerna	 skildrar	 nutida	
yrken	bör	därför	bidra	till	att	novellsamlingen	upplevs	som	realistisk	och	aktuell.	
Det	finns	också	en	didaktisk	vinst	i	att	arbeta	med	noveller	på	grund	dess	korta	och	
strikta	form.	I	jämförelse	med	romanen	har	novellen	ofta	ett	tydligare	fokus	kring	
en	händelse	vilket	gör	att	läsaren	kan	nå	slutpoängen	fortare.89	
 
 

Kallskänken		
	
Avhumanisering	och	dåliga	villkor	
	
Enligt	 Janss,	Melberg	 och	 Refsum	 har	 lyriken	 en	 förmåga	 att	 visualisera	 känslor	
och	erfarenheter	som	kan	vara	svåra	att	förklara	med	ord.	På	grund	av	detta	kan	
lyriken	ge	människor	möjlighet	att	känna	samhörighet	med	varandra.90	Dikterna	i	
Kallskänken	 skildrar	 framförallt	 vad	 det	 innebär	 att	 tillhöra	 arbetarklassen	med	
hjälp	av	olika	känslouttryck	och	erfarenheter.	Precis	som	i	Fri	höjd	och	arton	andra	
noveller	 har	 diktsamlingen	Kallskänken	ett	 tydligt	 fokus	 på	 arbetsskildringar	 där	
arbetarklassens	 villkor	 och	 förutsättningar	 beskrivs	 utifrån	 ett	 klassperspektiv.	 I	
Kallskänken	synliggörs	klassfrågor	och	ojämlikhet	på	ett	tydligt	sätt	genom	att	för-
fattaren	Jenny	Wrangborg	framhäver	den	kvinnliga	karaktären	Kallskänkans	upp-
levelser	 som	arbetare	på	 ett	 café.	Dikterna	 är	 personliga	 och	Wrangborg	 skriver	
ofta	direkt	till	läsaren	vilket	innebär	att	det	finns	en	närhet	mellan	den	talande	och	
det	 omtalade.	 Hon	 pekar	 framförallt	 på	 de	 skillnader	 som	 finns	mellan	 arbetare	
och	människor	 från	 överklassen	 och	 hon	 använder	 just	 ordet	 klass	 vid	 flera	 till-
fällen.	I	dikten	Vi	är	här	nu	talar	Kallskänkan	ur	ett	underklassperspektiv	direkt	till	
människor	från	överklassen	där	hon	synliggör	skillnaderna:	

	

                                                
88 Rosenblatt 2002, s.44—45  
89 https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/litteratur-forfattare/novellen/novellens-form/ (hämtad 2019-
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det	är	lätt	för	er	att	tro	
att	allting	är	bra	
att	allting	rullar	på	
att	lönen	är	rimlig	och	tempot	schysst	
att	alla	har	det	som	ni	
	
för	vi	åker	inte	samma	buss	
ni	åker	inte	buss	
	
lätt	för	er	att	tro	att	det	rullar	på	nu,		
när	ni	planerar	för	nästa	utlandssemester	och		
en	större	bostadsrätt,	medan	vi	tar	en	dag	i	taget,	
för	att	vi	inte	vet	hur	pengarna	ska	räcka	till	i	övermorgon,	
hur	orken	ska	räcka	[…]91	
		

Kallskänkan	menar	att	det	finns	tydliga	skillnader	mellan	olika	samhällsklasser	och	
att	det	 för	arbetarklassen	 inte	är	självklart	att	åka	på	utlandssemester	eller	köpa	
bostadsrätter.	Hon	 exemplifierar	 också	 de	 skillnader	 som	 finns	mellan	 samhälls-
klasser	genom	att	skriva	att	underklassen	och	överklassen	inte	åker	buss	tillsam-
mans	för	att	överklassen	inte	behöver	åka	buss.	Denna	dikt	visar	att	Kallskänkan	
upplever	att	det	 finns	tydliga	skillnader	mellan	olika	samhällsklasser.	Hon	upple-
ver	 också	 att	 arbetarklassen	 glöms	 bort	 trots	 att	 de,	 precis	 som	 överklassen,	 är	
människor.	I	samma	dikt	lyfter	Kallskänkan	fram	bristen	på	pengar	och	skammen	
som	det	innebär	vilket	också	präglade	novellerna	i	Fri	höjd	och	arton	andra	novel-
ler.	Wrangborg	skriver:	
	

[…]	för	ni	har	inte	stått	i	kön	i	affären	nere	på	torget	och	hört	kassörskan	fråga	
om	det	verkligen	finns	pengar	på	kortet,		
inte	 sett	 paniken	 växa	 i	 ögonen	 på	 mannen	 framför	 i	
förnedringen	 i	 att	 plocka	 bort	 vara	 efter	 vara,		
»kanske	att	ungarna	kan	dricka	mjölk	i	skolan	ändå«92	
	

Här	 synliggörs	 underklassens	 villkor	 och	 förutsättningar	 genom	 en	 tydlig	 mil-
jöskildring	och	beskrivning	 av	Kallskänkans	 egna	 tankar	där	 ekonomiska	 svårig-
heter	står	i	fokus.	
	
Skillnaderna	mellan	olika	klasser	framhävs	också	genom	Kallskänkans	skildringar	
av	ojämlika	möten	mellan	människor.	I	dikten	Studenten	beskriver	Kallskänkan	en	
situation	där	hon	möter	en	student	som	tydligt	tillhör	en	annan	samhällsklass	än	
henne.	Hon	 beskriver	 bland	 annat	 hur	 studenten	 har	 fina	 lockar	 i	 håret	 och	 hur	
hennes	 naglar	 är	 ”rödmålade	 och	 perfekta”.93	Hon	 berättar	 också	 om	 sin	 fint	 in-
redda	lägenhet	på	Vasagatan.	Studenten	blir	chockerad	över	att	Kallskänkan	bor	i	
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Bergsjön	och	förstår	inte	hur	hon	”vågar”	bo	där.	Kallskänkan	berättar	om	sitt	jobb	
efter	 att	 studenten	 först	 tagit	 för	 givet	 att	 hon	 också	 studerar.	 Studenten	 tolkar	
Kallskänkans	svar	som	att	arbetet	på	kallskänken	är	någonting	tillfälligt	och	frågar:	
”»Ja,	men	vad	ska	du	bli	sen?«”.94	Återigen	skildras	skillnader	mellan	samhällsklas-
ser	genom	exempel	där	människor	från	överklassen	tar	för	givet	att	alla	människor	
alltid	har	 samma	val.	Nilssons	argument	 för	 att	 arbetarlitteratur	kan	ge	kunskap	
om	olika	samhällsklasser	går	framförallt	att	applicera	på	denna	dikt.95		
	
I	 Kallskänken	 framhävs	 också	 klassfrågor	 genom	 exempel	 på	 hur	 arbetarna	 i	
många	fall	känner	sig	avhumaniserade	på	grund	av	deras	låga	status	på	arbetet	och	
också	i	samhället.	 I	dikten	Fördomar	berättar	Kallskänkan	om	sina	drömmar	som	
hon	delar	med	andra	arbetare.	Hon	skriver	om	att	de	vill	resa	utomlands,	studera	
och	”slå	igenom”.	Hon	vill	lämna	sitt	arbete	men	känner	sig	inte	som	människa	nog	
att	göra	det	hon	drömmer	om:	
	

nästa	år	skulle	
vi	slippa	
torka	bord	
bre	mackor	
och	ta	skit	i	kassan	
[…]	
men	fyra	dagar	efter	skitsnacket	i	kallskänken	
var	vi	tre	medlemmar	
som	bestämt	oss	för	att	vara	det	vi	var	bäst	på	
	
människor		
med	en	dröm	om	att	ses	som	
människor.96	
	

Kallskänkan	som	tillhör	samhällets	underklass	blir	framförallt	avhumaniserad	när	
hon	ständigt	 får	 ”ta	skit”	på	sitt	arbete	 trots	att	hon	bara	 försöker	göra	sitt	 jobb.	
Hon	ger	också	tydligt	uttryck	för	att	hon	och	hennes	kollegor	är	människor	men	att	
de	inte	behandlas	och	ses	som	människor	på	grund	av	att	de	är	arbetare	och	där-
med	befinner	sig	 långt	ner	på	samhällsstegen.	Dikten	är	också	existentiell	 till	 sin	
form	då	Kallskänkan	tydligt	framhäver	sina	drömmar	och	därmed	ger	uttryck	för	
vad	som	kan	uppfattas	som	meningen	med	hennes	liv.	Hon	resonerar	över	sin	till-
varo	på	ett	sätt	som	Birthe	Sjöberg	menar	är	vanligt	inom	modern	arbetarlittera-
tur.	Hon	menar	också	att	karaktärerna	i	ny	arbetarlitteratur	ofta	uttrycker	en	vilja	
att	 förändra	 sina	 villkor	 vilket	 till	 viss	 del	 syns	 i	 Kallskänkans	 tankar.97	Hon	har	
drömmar	och	hon	vill	 förändra	sin	situation	samtidigt	som	hon	känner	att	det	är	
svårt.	Den	upplevda	avhumaniseringen	ger	sig	också	till	känna	och	framhävs	på	ett	
                                                
94 Wrangborg 2013, s. 62 
95 Nilsson 2006, s.172—173  
96 Wrangborg 2013, s.34—35  
97 Sjöberg 2016, s.55—63  



 

31 
 

ännu	tydligare	sätt	i	dikten	Jag	är	människa.	I	dikten	framhävs	Kallskänkans	tankar	
som	handlar	om	att	hon	och	andra	arbetare	är	människor	och	inte	maskiner.	Hon	
poängterar	att	hon	har	ett	människovärde	och	att	arbetarklassen	och	överklassen	
befinner	sig	nära	varandra	trots	att	de	tillhör	olika	samhällsklasser:	
	
	

jag	är	inte	osynlig	
jag	är	han	som	tar	emot	dina	pengar	på	bensinmacken	
hon	som	bygger	bilen	som	du	kör,	människan	som	ni	
skickar	i	krig98	
	

Kallskänkan	förtydligar	här	att	det	finns	olika	klasser	i	samhället	genom	att	exemp-
lifiera	hur	arbetarklassen	inte	behandlas	som	människor	av	överklassen.	Hon	me-
nar	att	överklassen	bara	ser	arbetare	som	gör	tjänster	och	inte	som	människor.	Vid	
flera	tillfällen	i	dikten	förtydligar	Kallskänkan	att	hon	är	en	människa	och	att	hon	
också	vill	bli	sedd	som	en	människa	och	som	en	jämlik:	
	

jag	är	också	människa	
jag	behöver	mat	på	bordet	
ett	jobb	att	gå	till	
värdighet	
jag	är	inte	osynlig	
[…]	
jag	är	människa	
jag	är	så	nära.99	

	
Det	går	att	tolka	dikten	som	att	Kallskänkan	känner	sig	nära	överklassen	på	
grund	av	att	hon,	precis	som	dem,	är	en	människa	samtidigt	som	hon	befin-
ner	sig	 långt	bort.	Detta	på	grund	av	att	hon	behandlas	som	en	maskin	och	
inte	som	en	människa	på	grund	av	att	hon	tillhör	arbetarklassen.		
	
I	diktsamlingen	poängteras	också	klassfrågor	genom	att	Kallskänkan	belyser	arbe-
tets	 dåliga	 villkor	 och	 vilka	 konsekvenser	 det	 innebär.	 Konsekvenserna	 av	 det	
hårda	arbetet	 skildras	både	genom	stress	och	kroppsliga	besvär.	 I	dikten	Kocken	
beskriver	Kallskänkan	hur	hennes	kollega	 som	arbetar	 som	kock	behöver	dricka	
sprit	 på	 jobbet	 för	 att	 orka	 genomföra	 sitt	 arbete.	 Hon	 skriver	 hur	 han	 dricker	
vodka	för	att	”klara	av	pressen	uppifrån”.100	Konsekvensen	av	de	dåliga	arbetsvill-
koren	 är	 i	 detta	 fall	 stress	 vilket	 tillslut	 leder	 till	 att	 kocken	dricker	 sprit	 för	 att	
dämpa	 stressen.	 I	 dikten	 Kaffekokaren	 poängteras	 den	 mentala	 och	 kroppsliga	
tröttheten	som	dåliga	arbetsvillkor	innebär:	
	

Någon	hade	kallat	henne	lat	och	otrevlig,	bett	henne	jobba	
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99 Wrangborg 2013, s.38—39  
100 Wrangborg 2013, s.45  
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fortare,	det	var	som	att	se	en	maskin	skära	ihop	under	
hög	press,	bara	det	att	det	inte	fanns	några	reservdelar,	de	
skulle	helt	enkelt	bli	tvungna	att	köpa	en	ny	nu	när	den	
gamla	slitits	ut.	
	
En	kaffekokare	av	senare	modell	
tyst,	snabb	och	enkel	att	rengöra.101	
	

Författaren	 använder	 sig	 här	 av	 kaffekokaren	 som	 en	metafor	 för	Kallskänkan.	 I	
dikten	beskriver	hon,	med	hjälp	av	att	använda	kaffekokaren	som	metafor,	hur	hon	
är	trött	och	att	hon	kommer	att	behöva	bytas	ut	på	grund	av	att	hon	”slitits	ut”.	Ar-
betarklassens	 tuffa	 villkor	 blir	 här	 synliggjorda	 genom	 att	 Kallskänkan	 trots	 att	
hon	är	 trött	blir	uppmanad	att	arbeta	 fortare.	Hon	förklarar	hur	hon	kommer	att	
bytas	ut	till	en	arbetare	som	är	tyst	och	snabb	och	som	därmed	uppfyller	de	hårda	
krav	som	arbetet	innebär.	Denna	dikt,	liksom	alla	de	andra	dikter	jag	hittills	analy-
serat,	går	att	tolka	som	centrallyriska.	Detta	innebär	att	människor	kan	relatera	och	
förstå	vissa	dikter	då	de	framhäver	mänskliga	känslor	som	går	att	hitta	under	alla	
tidsperioder	 och	 inom	 alla	 kulturer.	 Enligt	 Janss,	 Melberg	 och	 Refsum	 innebär	
detta	 att	människor	 genom	 att	 läsa	 centrallyriska	 dikter	 kan	 känna	 samhörighet	
med	människor	 trots	att	de	 inte	existerar	 inom	samma	kultur	eller	 tidsperiod.102	
Stress,	 avhumanisering	 och	 osynlighet	 är	 mänskliga	 känslor	 som	 hittills	 fram-
kommit	 och	 som	många	 gymnasieelever	 säkerligen	 kan	 relatera	 till	 vilket	 bidrar	
till	diktsamlingens	aktualitet.	
	
Didaktiska vinster  
 
Genom	 att	 Wrangborg	 skriver	 direkt	 till	 läsaren	 och	 använder	 tydliga	 miljöbe-
skrivningar	synliggörs	underklassens	villkor	och	förutsättningar	på	ett	tydligt	sätt.	
I	Läsaren	som	textskapare	lyfter	Lars	Wolf	fram	det	faktum	att	många	elever	har	en	
negativ	 inställning	 till	 lyrik	på	grund	av	att	det	ofta	upplevs	 som	svårt.103	Denna	
dikt	av	Jenny	Wrangborg	är	dock	inte	abstrakt	utan	innehåller	tydliga	och	realist-
iska	vardagsskildringar	som	elever,	om	man	beaktar	Rosenblatts	 teorier,	därmed	
bör	 uppleva	 som	 relevanta.104	 	 Wrangborg	 använder	 här	 ett	 bildligt	 språk	 som	
framkallar	mentala	bilder	vilket	kan	bidra	till	elevernas	förståelse.	Janss,	Melberg	
och	Refsum	menar	också	att	lyrik	kan	ge	specifika	och	detaljerade	beskrivningar	av	
ögonblick	vilket	Wrangborg	gör	i	denna	dikt.105	
	
Wrangborg	lyfter	också	fram	den	akademiska	världen	och	den	outbildade	världen	
som	kontraster	mot	varandra	där	villkoren	är	olika.	Detta	syns	inte	minst	i	gymna-
sieskolan	där	de	yrkesförberedande	programmen	ofta	har	lägre	status	än	de	hög-
                                                
101 Wrangborg 2013, s.17 
102 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.13 
103 Wolf 2002, s.134—140  
104 Rosenblatt 2002, s.44—45  
105 Janss, Melberg och Refsum 2004, s.163—165  
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skoleförberedande	 programmen.	 Detta	 innebär	 att	 många	 elever	 säkerligen	 kan	
känna	igen	sig	i	hur	man	kan	uppfattas	olika	beroende	på	om	man	väljer	den	aka-
demiska	vägen	eller	den	yrkesförberedande	vägen.	Kopplat	till	Åsa	Larssons	arti-
kel	i	skolvärlden	som	jag	lyft	fram	upplever	elever	som	studerar	på	yrkesprogram	
att	de	räknas	som	mindre	smarta	och	att	de	inte	har	det	som	krävs	för	att	bli	fram-
gångsrika.106	 Mot	 bakgrund	 av	 detta	 kan	 en	 dikt	 som	 ”Studenten”	 upplevas	 som	
relevant	för	gymnasieelever	då	den	lyfter	fram	ett	ojämlikt	möte	som	många	elever	
säkerligen	kan	relatera	till.	
	
Ett	flertal	av	Wrangborgs	dikter	innehåller	ett	perspektiv	där	arbetarna	känner	sig	
avhumaniserade	och	likställda	med	maskiner.	En	del	gymnasieelever	kan	säkerlig-
en	 identifiera	 sig	med	 känslan	 av	 att	 känna	 sig	 osynlig	 och	 avhumaniserad	men	
dikter	som	Jag	är	människa	kan	också	vara	aktuell	för	elever	som	inte	kan	relatera	
till	innehållet	på	ett	tydligt	sätt.	Enligt	Rosenblatt	är	litteratur	viktig	för	att	den	inte	
bara	kan	hjälpa	elever	att	 relatera	 till	olika	 situationer	och	händelser	utan	också	
för	att	den	kan	vidga	elevernas	erfarenheter.	Hon	menar	att	elever	genom	att	läsa	
litteratur	breddar	sina	erfarenheter	genom	att	sympatisera	och	leva	sig	in	i	andra	
människors	känslor	och	tankar.	Detta	trots	att	eleverna	läser	om	situationer	eller	
människor	 som	 inte	 helt	 liknar	 dem	 själva	 eller	 deras	 egna	 livserfarenheter.	 Ro-
senblatt	skriver:	”Därför	kan	den	unge	identifiera	sig	med	den	gamle,	det	ena	könet	
med	 det	 andra,	 en	 läsare	 från	 en	 särskild	 begränsad	 social	 bakgrund	med	med-
lemmar	 av	 en	 annan	 klass	 eller	 en	 annan	 tidsperiod”.107	Mot	 bakgrund	 av	 detta	
resonemang	skulle	Wrangborgs	dikter	kunna	bidra	till	att	elever	utvecklar	en	för-
ståelse	för	klassfrågor	och	människors	olika	förutsättningar.		
	

Diskussion	och	slutsatser		
	
I	 inledningen	av	denna	uppsats	hänvisade	 jag	undersökningens	relevans	 till	ung-
domars	minskande	intresse	för	läsning	av	litteratur.	I	skolan	får	elever	ofta	ta	del	
av	äldre	litteratur	som	inte	alltid	upplevs	som	aktuell	vilket	kan	innebära	minskad	
läslust.	Magnus	Nilsson	poängterar	vikten	av	att	läsa	och	studera	arbetarlitteratur	
bland	 annat	 på	 grund	 av	 att	 klassfrågor	 som	 arbetarlitteraturen	 behandlar	 ofta	
hamnar	 i	 skymundan	 för	 ämnen	 som	 etnicitet,	 sexualitet	 och	 genus.	 Kopplat	 till	
elevers	minskade	 läsintresse	och	Magnus	Nilssons	 förespråkande	av	arbetarlitte-
ratur	har	mitt	 syfte	 varit	 att	 undersöka	hur	 samtida	 arbetarlitteratur	 lyfter	 fram	
klassfrågor	och	hur	det	kan	vara	relevant	och	aktuellt	för	dagens	gymnasieelever.		
	
Undersökningen	visar	framförallt	att	de	tre	samtida	arbetarlitterära	verk	som	jag	
analyserat	 lyfter	 fram	 klassfrågor	 med	 hjälp	 av	 moderna	 arbetsskildringar	 och	
vardagliga	situationer	där	karaktärernas	tankar	och	känslor	står	i	fokus.	Samhället	
                                                
106 Larsson, Åsa. Lägre status att läsa yrkesprogram. Skolvärlden. https://skolvarlden.se/artiklar/lagre-
status-att-lasa-yrkesprogram (hämtad 2019-05-02) 
107 Rosenblatt 2002, s.47  
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idag	skiljer	sig	mot	hur	samhället	såg	ut	under	1930-talet	som	ofta	kallas	för	arbe-
tarlitteraturens	guldålder.	Detta	talar	för	den	samtida	arbetarlitteraturens	aktuali-
tet.	 Klassiska	 arbetarförfattare	 som	 Moa	 Martinsson	 och	 Vilhelm	 Moberg	 levde	
under	en	tid	där	man	arbetade	inom	yrken	som	inte	är	lika	vanliga	idag.	I	novell-
samlingen	Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	får	läsaren	en	inblick	i	yrkesverksam-
heter	som	är	typiska	för	samtiden	och	som	elever	därför	bör	se	en	relevans	 i.	En	
novell	skildrar	en	kvinna	som	arbetar	som	tågvärd	på	ett	SJ-tåg	och	en	annan	no-
vell	beskriver	en	kvinnas	liv	som	städare.	I	novellerna	lyfter	författarna	fram	skill-
nader	mellan	olika	 samhällsklasser	och	hur	det	kan	yttra	 sig	 inom	yrken	 som	är	
vanliga	idag.		
	
Kallskänken	lyfter	också	fram	klass	genom	att	belysa	skillnader	mellan	olika	sam-
hällsklasser	och	de	dåliga	villkor	arbetarklassen	ofta	utsätts	för	i	arbetslivet.	Detta	
samspelar	framförallt	med	Nilssons	tidigare	forskning	om	hur	klassfrågor	skildras	
i	 samtida	 arbetarlitteratur.	 Nilsson	 har	 tidigare	 kommit	 fram	 till	 att	 arbetarna	 i	
litteraturen	ofta	avhumaniseras	och	likställs	med	maskiner	vilket	är	en	aspekt	som	
också	synliggörs	i	min	undersökning.	Klassfrågor	och	arbetsskildringar	i	Kallskän-
ken	synliggörs	också	på	ett	konkret	och	 tydligt	 sätt	vilket	är	av	betydelse	 för	da-
gens	gymnasielever.	Detta	kopplat	till	att	Wolf	menar	att	ungdomar	har	en	negativ	
inställning	till	lyrik	på	grund	av	att	det	upplevs	som	svårt.108		
	
Änglarnas	syster	skiljer	sig	från	Kallskänken	och	Fri	höjd	och	arton	andra	noveller	i	
det	att	romanen	inte	lyfter	fram	klassfrågor	med	hjälp	av	arbetsskildringar.	Roma-
nen	 liknar	 dock	 novellerna	 och	 diktsamlingen	 på	 så	 vis	 att	 den	 behandlar	 klass	
genom	vardagliga	situationer	som	utifrån	Rosenblatts	 litteraturdidaktiska	 teorier	
bör	upplevas	som	aktuellt	för	ungdomar.	Rosenblatt	menar	att	ungdomar	vill	läsa	
om	situationer	som	de	kan	tänkas	stöta	på	i	sin	vardag	och	där	de	får	använda	sina	
egna	erfarenheter	vilket	talar	 för	att	 innehållet	 i	de	arbetarlitterära	verk	som	be-
handlats	i	denna	uppsats	kan	vara	aktuellt	för	dagens	gymnasielever.	Litteraturen	
ger	också	eleverna	chans	att	skapa	nya	erfarenheter	och	utveckla	empati	och	för-
ståelse	för	andra	människors	livssituationer.109	
	
I	förhållande	till	tidigare	forskning	kring	samtida	arbetarlitteratur	blir	min	studie	
relevant	på	grund	av	de	litteraturdidaktiska	perspektiv	som	jag	förhåller	mig	till	i	
undersökningen	och	som	saknas	i	tidigare	forskning.	Magnus	Nilsson	har	gjort	ett	
flertal	utförliga	arbeten	som	framförallt	tar	utgångspunkt	i	den	samtida	arbetarlit-
teraturens	innehåll	och	hur	det	skiljer	sig	från	den	äldre	och	klassiska	arbetarlitte-
raturen.	Nilsson	har	kommit	fram	till	att	klassfrågor	framhävs	med	hjälp	av	arbets-
skildringar	och	kroppsarbete	vilket	till	stor	del	liknar	mina	resultat.	Däremot	skil-
jer	sig	mina	resultat	på	flera	sätt	från	Nilssons	på	grund	av	att	jag	under	min	analys	
har	letat	efter	och	diskuterat	de	delar	som	kan	tänkas	vara	användbara	i	undervis-
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ningen	 för	gymnasieelever.	Bibi	 Jonsson	har	 i	 sin	undersökning	en	 intressant	ut-
gångspunkt	 där	 hon	 undersöker	 klassfrågor	 i	 förhållande	 till	 sexualitet	 men	 till	
skillnad	från	Nilsson	analyserar	hon	äldre	arbetarlitteratur.110	Mitt	resultat	skiljer	
sig	därför	från	Jonssons	undersökning	på	två	olika	sätt,	dels	genom	att	den	samtida	
arbetarlitteraturen	som	jag	har	undersökt	lyfter	fram	klassfrågor	på	ett	annat	sätt	
men	 också	 för	 att	 Jonsson	 precis	 som	Nilsson	 inte	 har	 någon	 didaktisk	 utgångs-
punkt.		
	
Att	ställa	nya	frågor	och	anlägga	nya	perspektiv	på	den	samtida	arbetarlitteraturen	
är	också	någonting	som	Nilsson	förespråkar	i	artikeln	En	ny	arbetarlitteratur?	Nils-
son	menar	att	ny	arbetarlitteratur	ofta	hamnar	i	bakgrunden	av	den	klassiska	ar-
betarlitteraturen	på	grund	av	att	det	finns	en	uppfattning	om	hur	arbetarlitteratur	
ska	 se	 ut.	 111	 I	 denna	 uppsats	 har	 jag	 analyserat	 samtida	 arbetarlitteratur	 inom	
olika	 textgenrer	och	med	olika	perspektiv	vilket	också	 talar	 för	undersökningens	
relevans	kopplat	till	tidigare	forskning.		
	
På	 grund	 av	 det	 litteraturdidaktiska	 perspektivet	 i	 undersökningen	 är	 det	 också	
relevant	att	diskutera	uppsatsens	syfte	 i	 förhållande	 till	 Skolverkets	 riktlinjer	 för	
gymnasieskolan.	 För	 att	 återigen	återkoppla	 till	 inledningen	av	uppsatsen	menar	
Nilsson	att	det	är	relevant	att	undersöka	och	 läsa	 litteratur	där	klassfrågor	står	 i	
fokus,	framförallt	på	grund	av	att	det	ofta	hamnar	i	bakgrunden	av	andra	perspek-
tiv.	Vad	som	är	intressant	kopplat	till	Skolverkets	riktlinjer	gällande	värdegrunds-
frågor	är	att	klassperspektivet	faktiskt	osynliggörs.	I	förhållande	till	gymnasiesko-
lans	mål	gällande	värdegrundsfrågor	skriver	Skolverket:	
	

Skolan	 ska	 främja	 förståelse	 för	 andra	människor	 och	 förmåga	 till	 inlevelse.	
Ingen	ska	 i	 skolan	utsättas	 för	diskriminering	på	grund	av	kön,	etnisk	 tillhö-
righet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	könsöverskridande	identitet	eller	
uttryck,	 sexuell	 läggning,	 ålder	 eller	 funktionsnedsättning	 eller	 för	 annan	
kränkande	behandling.112		
	

Här	framhävs	vikten	av	att	respektera	etnicitet,	sexuell	läggning,	religion	och	olika	
könstillhörigheter	samtidigt	som	klasstillhörighet	och	ekonomiska	skillnader	 inte	
nämns.	På	ett	sätt	blir	min	undersökning	här	relevant	på	grund	av	att	den	kan	bi-
dra	till	framtida	forskning	inom	ämnet	men	den	bör	också	väcka	en	diskussion	om	
innehållet	i	skolverkets	riktlinjer	kring	värdegrundsfrågor.	Förutom	det	faktum	att	
klassfrågor	 till	 viss	 del	 osynliggörs	 finns	 det	 andra	 perspektiv	 inom	 Skolverkets	
styrdokument	som	talar	för	betydelsen	av	att	använda	samtida	arbetarlitteratur	i	
skolan.	Enligt	Skolverket	ska	eleverna	få	ta	del	av	litteratur	som	kan	ge	insikt	och	
förståelse	för	andra	människors	livsvillkor	samt	ge	möjlighet	till	nya	tankesätt	vil-
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111 Nilsson 2016, s.132—148  
112 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2019-05-02) 
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ket	samspelar	med	Rosenblatts	teorier	som	jag	tidigare	diskuterat.	Det	talar	också	
för	att	 innehållet	 jag	analyserat	och	presenterat	 i	mitt	 resultat	kan	vara	 relevant	
och	bra	att	använda	i	undervisningssammanhang.			
	
Enligt	Skolverket	ska	gymnasieskolan	också	förbereda	elever	för	samhället	och	det	
kommande	arbetslivet	vilket	är	ett	argument	för	användning	av	samtida	arbetarlit-
teratur	 i	 skolan.	 I	 detta	 fall	 är	 främst	Fri	 höjd	 och	 arton	 andra	 noveller	 och	Kall-
skänken	goda	exempel	på	arbetarlitteratur	som	kan	bidra	till	diskussioner	om	för-
utsättningar	och	villkor	 inom	arbetslivet.	Detta	kan	också	 leda	 till	 samtal	om	de-
mokratiska	 värderingar	 och	 mänskliga	 rättigheter	 som	 framhävs	 i	 Skolverkets	
styrdokument.113	Elever	som	går	på	gymnasieskolan	ska	inom	kort	bli	verksamma	
inom	arbetslivet	vilket	gör	den	samtida	arbetarlitteraturen	med	moderna	arbets-
skildringar	relevant.	Detta	går	också	att	koppla	till	Åsa	Larssons	artikel	som	hand-
lar	om	statusskillnader	i	yrkes-	respektive	studieförberedande	gymnasieprogram.	
På	 grund	 av	 att	 de	 yrkesförberedande	 programmen	 anses	 ha	 lägre	 status	 än	 de	
studieförberedande	 programmen	 är	 det	 väsentligt	 att	 synliggöra	 arbetarklassen	
och	inte	bara	den	akademiska	världen.114	
	
Sammanfattningsvis	 har	 samhället	 förändrats	 sen	 arbetarlitteraturens	 guldålder	
på	1930-talet	vilket	innebär	att	ny	arbetarlitteratur	som	kan	upplevas	som	aktuell	
och	därmed	intressant	för	samtidens	ungdomar	är	av	betydelse.	Ungdomar	vill	läsa	
litteratur	där	de	 får	 chans	att	använda	egna	erfarenheter	och	 läsa	om	vardagliga	
situationer	som	de	kan	tänkas	stöta	på	i	sin	egen	vardag.	Att	synliggöra	frågor	om	
klass	är	viktigt	och	den	samtida	arbetarlitteraturen	som	jag	har	analyserat	i	denna	
uppsats	gör	det	på	ett	sätt	som	är	relevant,	aktuellt	och	förhoppningsvis	intressant	
för	dagens	gymnasieelever.		
	
	

	
	
	
	
 
 

                                                
113 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (hämtad 2019-05-02) 
 
114 https://skolvarlden.se/artiklar/lagre-status-att-lasa-yrkesprogram (hämtad 2019-05-02) 
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