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Abstract 

 

This thesis explores two literary texts written from a female working class perspective: Vad ska 

vi göra med varandra, a poetry collection by Jenny Wrangborg and Som hundarna i Lafayette 

Park, a novel by Anneli Jordahl. My aim for this thesis was to find out what kind of function 

war, seeking refuge, fighting for freedom, as well as experiences of these phenomena, have in 

the studied works. The categories class, gender, ethnicity and race have been interpreted 

through intersectional theories. The literary works have also been discussed by using concepts 

such as respectability, identification, alienation, solidarity, identity, wrath and cynicism. In 

conclusion, the study shows that the narrators identify themselves on basis of class to a greater 

extent than gender, and they use the experiences of other ethnicities and non-whites for 

comparisons with working class experiences as well as to create a common ground of solidarity. 

In addition, wrath appears as an important motive power in these works. Furthermore, the works 

got report book characteristics and lend voice to non-privileged groups of people, depict 

nuanced images of the alienation concept and show that dignity and solidarity can be used as 

rebellion against a cynical contemporary. 
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INLEDNING 

Vi kan resa runt med våra EU-pass i vetskap om att papperslösa flyktingar lever under 

vidriga förhållanden. Varje dag dör människor i krig och svält. Barn traumatiseras i 

krig och att få leka och växa upp under trygga förhållanden är inte alla jordens barn 

förunnade. När de ensamkommande flyktingbarnen kommer till Sverige, efter att 

deras familjer offrat allt för att rädda sina barn, står rasistiska vargkäftar och ryter ord 

så fula att det förmörkar tillvaron för oss som fortfarande tror på humanism och 

demokrati.1 

The colour of the collar trumps the skin / no matter what state the state is in / the 

Congo’s wealth will do just fine / with cold war status in decline / sycophant 

cleptocracy / built on the graves of idp’s / a blanket stitched with national pride / look 

beneath: it’s genocide / Françafrique2 

Det första citatet ovan kommer från Cecilia Perssons essäistiska arbetarskildring Att bära sin 

egen kropp från 2013. Det andra kommer från svenska hardcorepunkbandet Refuseds låt 

”Françafrique”, som återfinns på albumet Freedom från 2015. Bakom båda verken ligger en 

vilja till förändring, en vilja att göra världen humanare och mer rättvis. Refuseds mångåriga 

produktion består av kritik mot kapitalism och klassförtryck, vilket även syns i texterna till 

Freedom. Deras uttryck är en modern form av kampdikt vars syfte är agitation och uppmaning 

till kamp. Om Refused riktar sig utåt och manar publiken till aktion vänder sig i stället Cecilia 

Persson inåt mot det egna jaget, en självrannsakan som synar det egna ansvaret: 

Jag pallar inte med resignation och cynism lika lite som jag pallar med livslögner, 

konformism, orättvisor, hat och mänsklig girighet i både hjärta, sinne och konkreta 

handlingar. För mig är att vara vänster att skriva på ett slags etiskt, mänskligt 

solidariskt kontrakt, som också implicerar ett ansvar. Jag ska fan göra det jag kan och 

mäktar med.3 

Vad Perssons och Refuseds texter har gemensamt och som de inledande citaten visar är att de 

(inte utan affekt) skildrar rasism och förtryck baserat på etnicitet. Detta jämte klassmässig 

ojämlikhet. Det gör även Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra (2014) och Anneli 

Jordahls Som hundarna i Lafayette Park (2016) där författarna inom och utanför den svenska 

nationens gränser hittar förtryck baserat på etnicitet, men även motrörelser som revolution och 

medborgarrättslig kamp, vilket de också införlivar i sina verk.  Vad ska vi göra med varandra 

och Som hundarna i Lafayette Park har givna platser i den arbetarlitterära traditionen i det att 

de utifrån svensk arbetarklassposition betraktar och beskriver tillvaron. 

 De fyra ovan nämnda verken har givits ut under ett tidsspann på tre år, en 

tidsperiod då vi börjar använda ord som ”flyktingkris” och ”migrationskris”. Min initiala tanke 

är att upphovskvinnorna och -männen till nämnda verk visar en medvetenhet om tidens 

 
1 Cecilia Persson. Att bära sin egen kropp – en rapport. Torsby: Heidruns förlag, 2013, 15. 
2 Refused. Françafrique. På Freedom. Amsterdam: Epitaph Europe, 2015. 
3 Persson. Att bära sin egen kropp, 16 
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strömningar och att de med sina respektive sociala patos också intuitivt riktar den solidariska 

tanken utåt världen. Jag börjar emellertid även fundera på hur vi talar om klass och etnicitet 

idag, att det förra kanske fått stå tillbaka till förmån för det senare. I likhet med ovannämnda 

verk är således båda mina tankefrön produkter av Zeitgeist och dessa funderingar har blivit till 

en språngbräda inför den studie som presenteras inom ramarna för denna uppsats. Det är 

däremot inte min avsikt att enbart eller kanske ens huvudsakligen undersöka etnicitetsfrågor i 

arbetarlitteraturen som ett tidsfenomen, utan jag utgår i min analys ifrån de verk jag valt att 

fördjupa mig i och formulerar, utifrån de förutsättningar jag finner i verken, en utgångspunkt 

för studien. De verk som jag valt följer min första premiss: de tillhör den samtida 

arbetarlitteraturen där mitt intressefokus vilat redan vid tidigare uppsatser och fortsatt gör. Det 

är de nämnda Vad ska vi göra med varandra samt Som hundarna i Lafayette Park som kommer 

att analyseras. Den förstnämnda är en diktsamling där det hoppfulla och positiva, som kärlek 

och solidaritet, måste finnas i en värld som kännetecknas av bostadsbrist, arbetslöshet och kriget 

långt där borta, vilket letar sig in i vardagen genom mediala kanaler. I Jordahls roman 

kanaliseras sorgen och ilskan över en livspartners arbetsplatsdöd i journalförande av 

arbetsplatsolyckor och sedermera genom ett hoppfullt sökande av förändringsmetoder i den 

amerikanska medborgarrättsrörelsen. 

 

Syfte och problemformulering 

Denna uppsats handlar om två texter skrivna ur den kvinnliga arbetarlitteraturens perspektiv. 

De båda verken stannar dock inte vid denna synvinkel; de blickar och rör sig utåt i världen och 

tar på olika sätt in människor med andra etniciteter in i berättelserna. Dessa människor bär på 

erfarenhet av flykt, krig och/eller frihetskamp. Det vetenskapliga syftet med uppsatsen är att 

utröna vad flykt, krig och frihetskamper samt upplevelsen av dessa fenomen har för betydelse 

i Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra och Anneli Jordahls Som hundarna i 

Lafayette Park, men kanske framförallt hur författarna skriver fram teman genom att ta in andra 

erfarenheter än den svenska kvinnliga arbetarens. Jag kommer att behandla de båda verken som 

berättelser. Det finns ett narrativ att utläsa i Wrangborgs diktsamling, där varje dikt bidrar till 

konstruktionen av en helhet som säger mer än dess delar. 

 Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv vid analysen av dessa två verk 

kan olika positioneringar inom kategorierna klass, genus, etnicitet och ras, genom vilka de 

skildrade karaktärerna och erfarenheterna verkar, ges mening i förhållande till varandra. För att 
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underbygga förståelsen av dessa positioneringar samt för hur teman skrivits fram i de två 

texterna kommer begrepp som respektabilitet, identifikation, alienation, solidaritet, identitet, 

vrede och cynism användas. Urvalet av denna begreppsarsenal har sitt ursprung i några frågor 

jag ställer till texterna, som: Vilka drivkrafter går att skönja i texterna? Hur förhåller sig 

berättarsubjekten i de båda verken till andra subjekt i berättelserna? Hur ser det dialektiska 

förhållandet mellan berättelserna och samtiden ut? 

  

 

Teori, metod och forskningsläge 

Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette Park har hittills inte varit föremål 

för forskning i någon större utsträckning. Wrangborgs diktsamling förekommer i en fotnot i en 

artikel av Magnus Nilsson, där han ser likheter med Berthold Brechts diktning.4 Den nämns 

även i en av hans andra artiklar i samband med en redogörelse för nya generationens 

arbetarförfattares etablering i offentligheten. I den texten går det att läsa att ”[e]tt av de mest 

utmärkande dragen i Wrangborgs diktning är att den är explicit politisk och agitatorisk” samt 

att det hos henne finns en ”vilja att bidra till framväxten av ett politiskt klassmedvetande inom 

arbetarklassen”.5 Jordahls roman analyseras i en artikel i vilken Bibi Jonsson utforskar vrede i 

kvinnlig arbetarlitteratur. Vreden är ett centralt begrepp för min studie och begreppet, liksom 

Jonssons analys, diskuteras under rubriken ”Bärande begrepp”.   

 I Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette Park finns 

människor av andra nationaliteter, etniciteter och raser, vilka de vita och svenska dikt- och 

romanjagen förhåller sig till utifrån sina erfarenheter. Eftersom upplevelsen av att vara 

arbetarklass är central i arbetarberättelsen finns det en relevans i att se hur klasserfarenheter 

framställs i de två verken. Perspektivet ur vilket framställningarna görs är förutom arbetarens 

också kvinnans. Att undersöka hur positioneringarna av subjektens identiteter förhåller sig till 

andra kategorier av identiteter kan göras genom att göra en intersektionell analys. En sådan 

analys tar hänsyn till flera faktorer, som kön/genus, etnicitet/ras, klass/socialgrupp, ålder, 

funktionalitet etcetera. För att fylla denna uppsats vetenskapliga syfte kommer jag att lägga 

fokus på klass, kön/genus samt etnicitet/ras.    

 Om en blickar ut i världen och undersöker den forskning som finns om etnicitet, 

 
4 Magnus Nilsson. En ny generation - en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig 

arbetarlitteratur. Samlaren, årgång 135: 100-128, 2014, 127. 
5 Magnus Nilsson. En ny arbetarlitteratur?. I ”Inte kan jag berätta allas historia?”. Föreställningar om nordisk 

arbetarlitteratur, Beata Agrell et al. (red.), 131-151. Göteborg: LIR.skrifter, 2016, 135f. 
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ras och kön i arbetarklasslitteratur går det att finna en del. En relevant studie är Sercan Hamza 

Baglamas Rethinking Marxist aesthetics. Race, class and alienation in post-war British 

literature (2017) där ras, klass och alienation i brittisk efterkrigstidslitteratur undersöks. 

Författaren ser till exempel hur dikotomin ”vi” och ”dom” används för att illustrera 

klassmotsättningar samt att alienation i den postindustriella eran utgör ett tema. Baglamas 

huvudargument är att det fortfarande är nödvändigt att tala om klass,6 vilket inte är självklart 

idag. Klassfrågor tycks idag inte ligga högst upp på agendan vare sig i politiken, det offentliga 

samtalet eller i forskarvärlden och det är relevant för min studie att se till möjliga orsaker för 

att förstå varför etnicitet har en plats i den starkt arbetarklassförknippade arbetarlitteraturen. De 

”som vill avfärda klass som ett överflödigt begrepp vill avsvära sig ansvar för de ojämlika 

relationer” där de intagit en helt annan position än arbetarklassen, skriver Beverly Skeggs i Att 

bli respektabel (1999).7 Skeggs menar vidare i Class, self, culture (2004) att klassbegreppet 

omformats inom den akademiska diskursen. Hennes utgångspunkt är att kategorisering och 

teori skapas performativt.8 Hon hävdar att det i vår tid inte är acceptabelt, till och med rent av 

osmakligt, att tala om klass.9 Hon menar också att den akademiska världen gått från att tala om 

klass till – att tala om klass – men utan att nämna ordet. I stället, menar hon, har teorier om 

mobilitet konstruerats. Eller så används teorier om genus. Hon hävdar vidare att klass emellertid 

reproduceras genom identitetspolitik, vars uppkomst beror på olika saker, som i USA där klass 

var en förutsättning för en icke önskvärd socialism och individfokus blev då en typ av 

antikommunism. I Storbritannien tog individualismen vid som en följd av Thatcherismen.10 

Identitet har omformats till någonting som ägs och artikuleras som en persons ägodel. Centralt 

för identitets- och erkännandepolitiken är antagandet att människor kan: uttrycka sin smärta 

genom sin individuella upplevelse, få tillgång till de forum där deras smärta blir erkänd, bli 

erkända som värdiga att inneha den smärtan samt identifiera sig med en identitetskategori till 

att börja med.11     

 ”Under de senaste åren har etnicitet och migration kommit att uppmärksammas 

allt mer i den litterära offentligheten”.12 Så inleder Magnus Nilsson sin bok Den föreställda 

mångkulturen från 2010. Fokus för hans resonemang är främst riktat mot litteratur skriven av 

 
6 Sercan Hamza Baglama. Rethinking Marxist aesthetics. Race, class and alienation in post-war British 

literature. Durham University. 2017. 
7 Beverly Skeggs. Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos. 199120. 
8 Beverly Skeggs. Class, self, culture. London och New York: Routledge. 2004, 45. 
9 Ibid, 46. 
10 Ibid, 57 
11 Ibid, 59. 
12 Magnus Nilsson. Den föreställda mångkulturen. Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Möklinta: Gidlunds 

förlag. 2010, 9. 
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författare med erfarenheter från en skärningspunkt mellan kulturer: den svenska och en annan 

kultur. Så småningom färdas hans analys mot det arbetarlitterära fältet. Hans resonemang 

handlar till viss del om att klass fått ge vika för etnicitet. Och även han är inne på att 

identitetspolitiken skuffat undan talet om klass. Därtill har det i det samtida Sverige blivit mer 

relevant med uppdelningen svenskar-invandrare än arbete-kapital, menar han.13 Kultur har 

blivit en identitetsmarkör, särskiljare och identitet. Identitetspolitik är en politik där 

människors/gruppers särdrag respekteras och bejakas.14 Men identitetspolitiken har även 

ifrågasatts, ”anklagats för att vara kontraproduktivt när det kommer till samhällsförändring”.15

 Den individuella/individen är en politiskt priviligierad kategori, skriver Skeggs. 

Den nutida versionen av medelklassimperativet att skapa sig själv som en väljande, självständig 

individ kan ses klart i retoriken kring identitetspolitiken.16 Nilsson menar att "[e]n effekt av att 

etnicitet ges status av nyckelkod för förståelsen av en samtid som uppfattas som mångkulturell 

är alltså att fenomenet klass marginaliseras".17 Enligt Marx är det produktionsförhållandena 

som avgör klass, inte klassmedvetande.18 Så klass behöver alltså inte vara en ”medveten” 

identitet. Etnicitet, däremot, handlar om identitet, inte om vad en äger.19 Om klass kulturaliseras 

och klasspolitik blir identitetspolitik leder det till att det som är orsaken till orättvisa, det vill 

säga exploateringen, osynliggörs, menar Nilsson.20   

 Idag talar vi oftare om etnicitet än om ras. Paulina de los Reyes beskriver i 

Mångfald och differentiering (2001) etnicitet som ”kollektiva egenskaper som är gemensamma 

för en viss folkgrupp”.21 Tobias Hübinette et al. menar dock i Om ras och vithet i det samtida 

Sverige (2012) att det är viktigt att fortfarande tala om ras för att förstå och göra något åt den 

diskriminering, vardagsrasism och segregation som bygger på stereotyper utifrån hur 

människor ser ut.22 Med ras menar Hübinette et al. ”ett sätt att dela in människor på utifrån 

visuella och fysiska markörer som går tillbaka till kolonialismens och det ’vetenskapliga’ 

rastänkandets tid, och som kopplar vissa kroppar till vissa regioner och kontinenter, och ibland 

också förser dem med vissa egenskaper och läggningar”.23 Det finns dock en motvilja hos 

 
13 Nilsson. Den föreställda mångkulturen, 125. 
14 Ibid, 24f. 
15 Jordahl. Klass. Är du fin nog? Stockholm: Atlas. 2. uppl., 2018, 25. 
16 Skeggs. Class, self, culture, 56. 
17 Nilsson. Den föreställda mångkulturen, 55. 
18 Ibid, 73. 
19 Ibid, 74. 
20 Ibid, 79. 
21 Paulina de los Reyes. Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning 

och samhällsdebatt. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 2001, 56. 
22 Tobias Hübinette et al. Om ras och vithet i det samtida Sverige. Tumba: Mångkulturellt centrum. 2012, 14. 
23 Ibid, 15. 
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forskare att använda rasbegreppet på grund av de negativa associationer begreppet bär med sig 

från historien.24 I denna uppsats är det nödvändigt att använda såväl begreppet etnicitet som 

begreppet ras.     

 I Sverige är det den svenska, medelålders mannen utan funktionsvariation som är 

normen, vilken alla andra människor jämförs med,25 skriver de los Reyes. Hübinette et al. ser i 

stället maktordningar indelade i dikotomier bestående av två oppositionella positioner där en 

av dem definieras som norm och den andra som avvikelse. Bland dessa kan nämnas 

medelklass/arbetarklass, man/kvinna samt vit/icke-vit. Dikotomierna står även i relation till 

andra dikotomier, som samverkar intersektionellt och skapar nya innebörder. Även tid och plats 

är avgörande för innebörden.26    

 Utgångspunkten för att förstå de olika kategorierna är att de är socialt 

konstruerade och ständigt återskapas genom performativ handling samt genom diskurs. 

Hübinette et al., vars intresseområde är ras och vithet, menar att 

[r]as är för oss inte bara en historiskt skapad kategori och föreställning som 

upprätthålls på en social och kulturell nivå utan också en så kallad performativ 

handling, det vill säga ras görs och iscensätts i all slags kommunikation, till vilken vi 

räknar både ord, bild och även rent kroppsliga framträdanden.
27

 

Ett exempel är att en vit person kallar en icke-vit person för ett nedsättande ord och den icke-

vita personen sätts i och med detta i en underordnad position. Det är inte den icke-vita kroppen 

som skapar underordningen, utan språket.28 Beverly Skeggs och Paulina de los Reyes använder 

båda begreppet diskurs för att förklara hur olika hierarkiska förhållanden blir till. Så här 

förklarar de los Reyes diskursfunktionen: 

Ur ett diskursperspektiv är definitioner och begrepp […] konstruktioner som genom 

associationer, relationer och symboler tillhandahåller en verklighetsuppfattning. 

Språk, texter och berättelser kan därför ses som olika sätt att tolka verkligheten och i 

förlängningen även som modeller som definierar ramarna för social interaktion. 

Utifrån denna kunskapssyn grundas våra uppfattningar om verkligheten inte i en 

objektiv betraktelse av vår omgivning utan uppstår i stället ur den position utifrån 

vilken vi är involverade i den sociala processen. […] Uppfattningar om sanning eller 

etablerade föreställningar om samhällsfenomen är därmed i första hand en fråga om 

makt att definiera problem och om tolkningsföreträde i samhällsfrågor.29 

I avhandlingen Speaking out class (2008), ser Claire E. Reynolds hur de litterära verk, skrivna 

under 1800-talets andra hälft till mitten av 1900-talet, som hon analyserat utgör ett motstånd 

 
24 Tobias Hübinette & Andréaz Wasniowski. Studier om rasism. Malmö: Arx förlag. 2018, 8. 
25 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 168. 
26 Hübinette et al. Om ras och vithet i det samtida Sverige, 21f. 
27 Ibid, 24. 
28 Ibid, 25. 
29 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 12f. 
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mot kapitalistiska och patriarkala diskurser genom att karaktärerna ger röst åt människor som 

marginaliseras på grund av klass, kön, etnicitet och ras. Romanerna är situerade i Amerika och 

de har stark anknytning till platsen.30 Det bör noteras att författarna själva inte hade samma 

erfarenheter av marginalisering som sina karaktärer. De var däremot i en position att ge röst åt 

dem utan samma möjlighet. Att ge röst åt någon annan kan också vara problematiskt, vilket 

Annika Olsson studerat i Att ge den andra sidan röst (2004), i vilken hon diskuterar 

rapportbokens funktion. I sin slutdiskussion skriver hon: 

[Författarna] ”ger röst” och representerar verkligheten genom att lyfta fram platser, 

människor och erfarenheter som inte tidigare var självklara i det (litterära) offentliga 

samtalet. Därigenom ifrågasatte de förhärskande strukturer i både det offentliga 

samtalet och samhället. Men de innehåller också element som verkar i motsatt riktning 

och som kan sägas vara en effekt av det jag vill kalla för rapportbokens centrala 

problematik – att ge eller att vara röst. Vem är det som ger, åt vem ger man, vad ger 

man och varför? Och vilka röster får representera verkligheten?31 

Bland annat har Olsson analyserat Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink från 1970, från vilken 

det kan dras paralleller till både Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park och Jenny 

Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra. Ekelöfs verk tillkom under strömkantringens tid, 

en brytningstid under 1960- och 70-talen då litteraturen blir mer politisk.32 

 I artikeln ”’Skjut ner de djävlarna!’” (2017) gör Peter Forsgren en analys av 

Gustaf Hellströms Ett rekommendationsbrev från 1920, vars intrig kretsar kring en konflikt 

mellan industriägare och arbetare samt ras- och etniska motsättningar. Den utspelar sig i USA. 

Liksom för Reynolds är det för Forsgren de röster som kommer till tals i berättelsen som är i 

fokus. Ur ett arbetarlitterärt och ett postkolonialt perspektiv analyseras rösterna, som kommer 

från olika håll, både från de dominerande och dominerade klasserna, vilka talar om arbete, 

kapital, klass och etnicitet.33 Forsgren ser hur denna dialogiska metod, som Hellström använt 

sig av, blir en beskrivning av den dominerande samhällsordningen och en analys och kritik av 

densamma.34      

 I en annan artikel, ”’Hvar helst en usling finns’” (2014), undersöker Forsgren 

relationen mellan och betydelsen av kön, klass, etnicitet och solidaritet i Moa Martinsons 

Kungens rosor. Det finns ett par saker att ta fasta på i Forsgrens framställning. Den 

 
30 Claire E. Raynolds. Speaking out. Class, race, and gender in the writings of Ruth McEnery, Edith Summers 

Kelley, and Harriette Simpson Arnow. Kingston: University of Rhode Island. 2008. 
31Annika Olsson. Att ge den andra sidan röst. Stockholm: Atlas. 2004, 287. 
32 Ibid, 11. 
33 Peter Forsgren, ”Skjut ner de djävlarna!” Klass och etnicitet som konfliktzoner i Gustaf Hellströms roman Ett 

rekommendationsbrev. I Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartleggning og forskningstradisjon, Christine 

Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple (red.). 189-204. Bergen: Alvheim & Eide. 2017, 190f. 
34 Ibid, 199. 
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intersektionella analysen menar han innebär att ”lyfta fram motbilder och motdiskurser liksom 

subalterna röster”, vilket dels innebär att synliggöra berättelser och berättare som inte fått göra 

sin röst hörd, dels att de återtar rätten till sin subjektivitet och sin problemformulering.35 Mia, 

huvudkaraktären i den studerade romanen, fungerar som en symbol för arbetarförfattarens 

dubbla positioner som medlem av arbetarklassen och som makthavare av ordet.36 Forsgren 

påpekar att ”[e]konomiska såväl som kulturella maktförhållanden varierar över tid och rum och 

kan ingå i olika kombinationer som då styr vilken betydelse klass, kön och etnicitet har i ett 

visst sammanhang och i en viss kontext samtidigt som det hierarkiska förhållandet mellan dem 

kan skifta stort”.37 Magnus Nilssons Den föreställda mångkulturen ligger till grund för 

påståendet. Även Åsa Arping hänvisar i en artikel till Nilssons bok. Arping analyserar i ”Att 

göra skillnad” (2014) tre uppväxtskildringar: Torbjörn Flykts Underdog, Åsa Linderborgs Mig 

äger ingen och Susanna Alakoskis Svinalängorna. Dessa berättelser handlar om klass, kön och 

etnicitet.38 Genom Beverly Skeggs respektabilitetsbegrepp läser hon det hem som beskrivs i 

Mig äger ingen som ett försök att upprätta respektabilitet, ett projekt som i sig är ett tecken på 

arbetarklass eftersom den redan respektabla medelklassen inte bryr sig om respektabilitet.39 

Arping menar att det är uppenbart att erfarenheter knutna till klass och kön gestaltas  som 

”individuella snarare än kollektiva problem” idag.40 Vidare ser Arping hur berättarjaget i 

Kristian Lundbergs Yarden situerar sig i relation till olika etniska grupper på arbetsplatsen.41 

Slutligen promotar Arping den nyare arbetarlyriken, som återanvänder ”vreden som bränsle” i 

sin uppgörelse med samhället.42 Vrede finns det anledning att återkomma till senare. 

 Skeggs menar att respektabilitet är en diskursiv position som påverkar 

definitionen av olika subjektspositioner.43 I den kommande analysen kommer klass, ras och kön 

förstås genom respektabilitet, som även kan ses som performativ handling. Skeggs ser 

respektabilitetsbegreppet som något som håller ihop kategorierna klass, kön, sexualitet och ras. 

Genom respektabiliteten finns förbindelselänkar mellan kategorierna.44 Hon ser också hur 

 
35 Peter Forsgren, ”Hvar helst en usling finns”. Solidaritet och intersektionalitet i Moa Martinsons Kungens 

rosor. I Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur, Bibi Jonsson et al. (red.). 93-104. 

Lund: Språk- och litteraturcentrum i Lund. 2014, 95. 
36 Ibid, 98. 
37 Ibid, 94. 
38 Åsa Arping. Att göra skillnad. Klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets svenska uppväxtskildringar. I 

Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Bibi Jonsson et al. (red.), 189-198. Lund: Språk- 

och litteraturcentrum i Lund. 2014. 190f. 
39 Ibid, 193. 
40 Ibid, 192. 
41 Ibid, 194. 
42 Ibid, 196f. 
43 Skeggs. Att bli respektabel, 27. 
44 Ibid, 57. 
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respektabilitet historiskt blivit en ”egenskap” som anammats av medel- och överklass för att 

skilja sig från de underordnade, alltså arbetarklassen, som kodats som potentiellt farliga, 

nedsmutsande och som en civilisationens försvagande faktor.45 ”Respektabilitet blev 

[sedermera] ett säte för en tilltagande känsla av klassidentitet och social överlägsenhet hos 

arbetararistokratin, som avgränsade sig mot den ’råbarkade’ arbetarklassen”. Vidare skriver 

hon att ”[r]espektabiliteten organiserades kring en komplex uppsättning praktiker och 

framställningar som definierade passande och godtagbara former för beteende, språk och 

utseende; dessa fungerade både som sociala regler och som moralkoder”. Hon menar också att 

man genom att visa upp respektabiliteten även visade upp att man inte var arbetarklass.46 Vidare 

menar hon att klass är strukturellt och har med institutionalisering av kapital att göra. Klass är 

inte en social position en frivilligt kan inta.47    

 Ronny Ambjörnsson menar i Den skötsamme arbetaren (1988) att 

skötsamhetstanken, som har många likheter med respektabilitetsbegreppet, kom med 

moderniseringen. Arbetaren skulle anpassas till produktionsvillkoren inom industrin, vilket var 

ett krav från kapitalet. Men skötsamhetsprojektet spillde över till organisationer med arbetarnas 

intressen i fokus.48 För arbetarna i Holmsund under tidigt 1900-tal, vilka Ambjörnsson utgår 

ifrån i sin idéhistoriska studie, ”framstod det allt tydligare att det gällde att skapa en skötsamhet 

på egna villkor och […] forma en livshållning som gav stadga och moral, oberoende av yttre 

imperativ och påbud, vare sig dessa kom från skola, kyrka eller bolag.” Det egna 

skötsamhetsidealet blev även ett steg mot att ifrågasätta de patriarkala strukturerna, skriver 

Ambjörnsson.49 Just nykterheten blev central eftersom alkoholförtäring sågs som en eftergift åt 

drifter.50 Detta kan ha varit ett sätt att försöka tvätta bort stämpeln på arbetaren som farlig, 

omåttlig, utom kontroll och disciplin, som Skeggs beskriver bilden och därmed är det inte 

omöjligt att borgerlighetens syn på arbetaren var en av anledningarna till skötsamhetsprojektet. 

Men det var inte bara nykterhet och arbetsdisciplin som stod på agendan. Att öka 

medvetenheten och övning i debatteknik ingick också, det senare initierat av nykterhetsrörelsen 

för att medlemmarna skulle kunna argumentera för nykterhet.51 Läsning av skönlitteratur gjorde 

dem bildade och kultiverade;52 genom solidaritet, bildning och disciplin skulle de erhålla 

 
45 Ibid, 72. 
46 Ibid, 78. 
47 Ibid, 152. 
48 Ronny Ambjörnsson. Den skötsamme arbetaren. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 1988, 19. 
49 Ibid, 56f. 
50 Ibid, 71. 
51 Ibid, 92. 
52 Ibid, 122. 
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självaktning och självtillit.53 En historisk medvetenhet och tro på förändring skulle fungera 

emancipatoriskt och göra dem självständiga.54 Men, det är främst männen som utbildar sig och 

de dominerar också debatterna. Trots att det finns en medvetenhet om att det är männen som 

måste släppa in kvinnorna sker detta inte, utan kvinnorna får ordna utflykter och kaffe.55 Det 

fanns dock en kvinnoklubb, där bland annat feministisk litteratur lästes och politik studerades.56

 Även Anneli Jordahl beskriver arbetarklassen ur ett skötsamhetsperspektiv i sin 

bok Klass. Är du fin nog? (2003). Hon har nedtecknat en intervju med sin mor, som tillhör 

arbetarklassen: ”Man skulle sköta sig, inte ställa till bekymmer för någon. Vara plikttrogen, 

sköta sin ekonomi, inte sticka upp, synas för mycket och hävda sig. Man skulle finna sig i sin 

situation och vara till lags. Så blev jag uppfostrad.”57 Den arbetare som Jordahl och 

Ambjörnsson tecknar skiljer sig från kvinnorna i Skeggs studie, vilka disidentifierar sig med 

arbetarklassen och det smutsiga, värdelösa och farliga, som förknippas med klassen.58 De är 

inte klassmedvetna och betraktar sig inte som feminister. De lägger heller inget värde i att göra 

uppror eller att vara väldigt skötsamma utanför arbetet, vilket sågverksarbetaren och hans fru 

anmodades vara i det tidiga 1900-talets Sverige. Skeggs kvinnor är påverkade av den nyliberala 

retoriken och kapitalets maktutövande under 1980-talet och de har således positionsbestämts 

av andra, medan den svenske arbetaren som levde för hundra år sedan (delvis) formades av de 

egna leden, som fackföreningarna. Det är inte omöjligt att förmoda att den som växer upp i ett 

arbetarklasshem i Sverige idag bär med sig båda dessa traditioner.  

 I nyutgåvan av Klass från 2018 hävdar Anneli Jordahl att det finns ett större 

intresse för att tala om klassperspektiv i dag än 2003,59 då hennes bok först gavs ut, men 

samtidigt ser hon att arbetarklassen tystnat sedan 1980-talet då samhället nådde en 

jämlikhetspeak.60 Under 1950-1970-talen hade arbetaren och arbetarklassen politisk makt.61 

Den efterföljande nyliberala politiken och dess språkbruk har lett till synen på dem med 

lågstatusyrken som folk med låg ambitionsnivå och klen begåvning.62 De få gånger det inom 

politiken talas om klass så är det en etnifierad arbetarklass i storstädernas förorter som avses, 

menar Jordahl. Landsbygdens arbetare glöms bort.63 Jordahl diskuterar dagens klassutslätning, 

 
53 Ibid, 126. 
54 Ibid, 129. 
55 Ibid, 146f. 
56 Ibid, 176. 
57 Jordahl. Klass, 175. 
58 Skeggs. Att bli respektabel, 119. 
59 Jordahl. Klass, 17. 
60 Ibid, 20. 
61 Ibid, 107. 
62 Ibid, 20. 
63 Ibid, 22. 
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som ”en ideologisk ommöblering inom socialdemokratin”.64 Men ”[k]lassamhället finns. 

Skillnaderna är där. I språk, utbildning, boende, bordsskick och smak”.65 

 ”Den egna personligheten framstår som ett projekt, som något ofullbordat och 

därför ägnat att fyllas med innehåll, hyfsning, moral, bildning”, skriver Ambjörnsson.66 

”Jagprojektet är ett västerländskt borgerligt projekt”, skriver Skeggs.67 Enligt Ambjörnsson är 

det en annan individualism bland arbetare i 1920-talets Sverige än den liberala individualism 

som funnits under efterkrigstiden. Där var kollektivet en förutsättning för den utvecklade 

individen.68 

 

Bärande begrepp 

Känslan av främlingskap kan göra sig gällande i olika sammanhang. Alienation är ett begrepp 

som förekommer i teorier rörande lönearbete i ett kapitalistiskt samhälle. ”Hos Marx betecknar 

alienationsbegreppet splittringen mellan liv och arbete – mellan arbetarnas fysiska verksamhet 

och deras mänsklighet, deras mänskliga väsen”, skriver Franco ”Bifo” Berardi i Den arbetande 

själen (2007).69 Arbetarens alienation innebär att hen blir främmande för resultatet av sitt 

arbete, den fysiska världen, den sociala världen, inför sig själv och sitt eget värde och mister 

sin mänsklighet, skriver Magnus Nilsson.70 I Jan Ch Karlssons bok Begreppet arbete. 

Definitioner, ideologier och sociala former (1986) tar sig författaren an arbete ur en rad 

perspektiv samt diskuterar teorier om detsamma, som socialantropologen Eric Schwimmers 

hantering av begreppen identifikation och alienation. Karlsson skriver att  

med identifikation menar [Schwimmer] ”människans fria och medvetna aktivitet 

gentemot naturresurser i enlighet med historiskt och kulturellt bestämda 

arbetsmodeller”; alienation betecknar de förhållanden då ”människan är radikalt 

avskild från frukterna av sitt arbete, förlorar kontrollen över dem och därmed över sin 

aktivitet som producent, över sin fria och medvetna aktivitet gentemot naturen”.71 

Anna Forssberg aktualiserar ovanstående definitioner när hon undersöker hur arbete skildras 

inom arbetarlitteraturen i artikeln ”Identifikation och alienation. Föreställningar om arbete i 

Émile Zolas Germinal och Johan Falkbergets An-Magritt” (2016). Ett arbete vars mål är att 

 
64 Ibid, 106. 
65 Ibid, 109. 
66 Ibid, 90. 
67 Skeggs. Att bli respektabel, 257. 
68 Ambjörnsson. Den skötsamme arbetaren, 172f. 
69 Franco ”Bifo” Bernardi. Den arbetande själen. Hägersten: Tankekraft förlag. 2012, 27. 
70 Nilsson. Den föreställda mångkulturen, 186.  
71 Jan Ch Karlsson. Begreppet arbete. Definitioner, ideologier och sociala former. Lund: Arkiv förlag. 2013, 87. 
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skapa bruksvärde och där en själv råder över produktionen av ens arbete utgör ett kriterium för 

identifikation, förtydligar hon.72 Begreppen solidaritet och identifikation är åtskilda och 

distinktionen lika viktig att göra som att definiera begreppen, skriver hon i ”Solidaritet, 

identifikation eller gudomlig vrede? Om retoriska utgångspunkter i arbetarlitteratur” (2011): 

”det är en avsevärd skillnad mellan att solidarisera sig med något, och att identifiera sig med 

det”.73 Forssberg problematiserar begreppen utifrån några arbetarskildrares position i 

förhållande till det som berättas; förhållandet mellan hur stoffet berättas (utsägelsen) och 

sakinnehållet i stoffet (utsagan). Ivar Lo-Johanssons statarepos ges som ett exempel på ett verk 

skrivet ur ett solidariserande utifrånperspektiv. Att Lo-Johansson inte själv hade den erfarenhet 

som han skildrar ger distans till det skildrade. För författare, som Moa Martinson som 

identifierar sig med de kvinnor hon skriver om, blir önskan om kvinnosystemets avskaffande 

personligt och hennes förhållande till det skrivna nära.74  

 I artikeln ”Från sammanhållning till solidaritet” (2018) går Magnus Wennerhag 

och Johan Lindgren igenom hur man inom olika samhällsteorier diskuterat solidaritet. 

Författarna menar att solidaritet är ett undertematiserat begrepp inom samhällsvetenskaperna 

och ”ofta används ’social sammanhållning’ som beteckning för fenomenet”.75 Vidare skriver 

de att ”[v]år tid präglas av en oro över att samhället inte längre håller samman. Det tycks finnas 

en utbredd känsla av att avståndet ökar mellan olika sociala grupper, som därmed inte får insyn 

i varandras livsvillkor”76. Att förstå solidaritet ur ett historiskt perspektiv är, liksom att 

användningen av klassbegreppet förändrats över tid, en förståelsegrund för de verk som 

analyseras i denna uppsats. Wennerhag och Lindgren menar att ”[i] dag förknippar nog många 

solidaritet med politiska paroller om internationell solidaritet, som utgår från tanken att 

medkänsla, direkt hjälp, samhörighet eller sammanhållning inte ska hindras av nationsgränser. 

Denna betydelse blev vanlig först under 1900-talets senare hälft.”77 I samma tidskrift som 

Wennerhag och Lindgrens artikel finns artikeln ”Om klassolidaritet och gränsdragningar” 

(2018) i vilken Majsa Allelin och Tobias Davidsson förklarar en försvagad klassolidaritet som 

en följd av en söndring av arbetarklassen genom en nyliberal exkluderingsdiskurs. Det har 

 
72 Anna Forssberg. Identifikation och alienation. Föreställningar om arbete i Émile Zolas Germinal och Johan 

Falkbergets An-Magritt. I ”Inte kan jag berätta allas historia?”. Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur. 

Beata Agrell et al. (red.). 35-52. Göteborg: LIR.skrifter. 2016, 40f. 
73 Anna Forssberg Malm. Solidaritet, identifikation eller gudomlig vrede? Om retoriska utgångspunkter i 

arbetarlitteratur. I Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Bibi Jonsson et al. (red.). 91-

102. Lund: Språk- och litteraturcentrum. 2011, 95. 
74 Ibid, 94f. 
75 Magnus Wennerhag & Johan Lindgren. Från sammanhållning till solidaritet. I Fronesis, nr 58-59. 8-15. 2018, 

10. 
76 Ibid, 8. 
77 Ibid, 9. 
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skapats en konfliktlinje mellan de som försörjer sig genom arbete och de som försörjer sig på 

bidrag eller socialförsäkring.78 Likaså anger nationalstaten ”gränserna för den internationella 

solidaritetens möjligheter”.79 Solidaritet, menar artikelförfattarna, ”förutsätter dels att den ene 

ser sig själv i den andre, dels ett mål om utjämning eller utplåning av ojämlikheten. Detta kräver 

formellt sett ett slags trepartsrelation, där minst två går samman för att bli starkare gentemot 

och inför en tredje part”.80 

Paulina de los Reyes skriver i sin bok Mångfald och differentiering om identiteter i relation till 

bland annat kön och etnicitet. Klass ingår inte i hennes resonemang i någon större utsträckning. 

Identitet och tillhörighet är något hon menar skapas i förhållande till andra: 

Såväl sociala identiteter som kollektiv tillhörighet skapas primärt utifrån en 

uppsättning egenskaper som är kontrastiva och antagonistiska. Det innebär att de 

egenskaper som vi i första hand använder för att tala om vilka ”vi” är definieras i 

kontrast till hur ”de andra” är. […] Varje kategori skapar sin egen motbild. Samtidigt 

får ”de andra” en identitet utifrån verkliga eller föreställda drag som skiljer och skapar 

avstånd i förhållande till ”oss”. Därför är berättelsen om ”de andra” även en outtalad 

berättelse om oss själva.81 

Skeggs menar att medelklassen för arbetarklassen är ”’den andra’ som har vissa önskvärda 

dispositioner och maktbefogenheter”.82 ”Kunskapen om och benämnandet av den andra 

produceras alltid med hänvisning till jaget. Subjektet frambringas genom objektet”,83 skriver 

hon också. Både Skeggs och de los Reyes är således överens om att uppdelningen ”vi” och ”de 

andra” är avgörande för konstruktionen av kollektiva, sociala identiteter oavsett om det är den 

egna eller andras identiteter som formas. För den som får sin identitet konstruerad av någon 

annan blir det problematiskt. ”När tolkningsföreträdet inskränks till vissa grupper uppstår för 

många andra problemet att leva med en identitet som de själva inte är med om att skapa och 

med en berättelse som inte överensstämmer med deras egna uppfattningar, minnen och 

erfarenheter”, skriver de los Reyes.84 Detta förekommer när de normerande skapar diskursen 

om dem de finner avvikande.  

Vrede och cynism är en affekt respektive attityd, vilka kan ses både som motpoler och som 

besläktade med varandra. Vrede är en stark känsla, som riktas mot något. Cynism har en 

 
78 Majsa Allelin & Tobias Davidsson. Om klassolidaritet och gränsdragningar. I Fronesis, nr 58-59. 195-209. 

2018, 200. 
79 Ibid, 202. 
80 Ibid, 196. 
81 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 13. 
82 Skeggs, Att bli respektabel, 152. 
83 Ibid, 36. 
84 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 172. 



14 
 

inneboende illvilja men också likgiltighet och kan vara ett slags allmänt tillstånd hos en individ 

eller större grupp människor. I boken Det cyniska tillståndet (2018) resonerar Sven Anders 

Johansson kring cynismen och inleder med att ställa frågor kring vilken innebörd ordet har. För 

det är ett svårgripbart begrepp. En av hans utgångspunkter är att det är ett allmängiltigt tillstånd 

för vår tid. Och det sätter tonen för hur vi tacklar flyktingkris och klimathot: 

I det cyniska tillståndet förvandlas subjekten, breder ut sig, spinner ”sina nät över 

’objekt’världen” som Sloterdijk uttrycker det. Försvagas och förstärks på samma 

gång. Flyktingkrisen görs till en kris inte för flyktingarna utan för de mottagande 

svenskarna. Ångesten över klimathotet behandlas som ett större problem än 

klimatförändringarna i sig. Allt blir skenbart subjektivt; världen förvandlas till en 

projektionsduk för våra känslor och handlingar. Den enskildes ansvar blir oändligt.85  

Johanssons resonemang mynnar ut i vad som kan sägas vara ett förespråkande av den antika 

kynismen, som etymologiskt kommer från samma ord som cynism, men vars innebörd skiljer 

sig från det sistnämnda. Den innebär att leva sant, eller att leva som man lär. ”Den kyniska 

hållningen”, skriver han, ”implicerar ett ifrågasättande av en rådande (humanistisk, borgerlig, 

liberal, individualistisk, medelklassig, entreprenöriell, sekulär) etik”.86 

 Max Horkheimer och Theodor W Adornos Upplysningens dialektik (1944) är en 

bok Johansson hänvisar till. Det går i den att finna vissa poänger, som ger förståelse för (också) 

vår samtid. De framställer kulturindustrin som en maktens kontrollmekanism, där 

”konsumenterna är arbetarna och tjänstemännen, bönderna och småborgarna. Den kapitalistiska 

produktionen håller dem i ett så stadigt grepp om både kropp och själ att de motståndslöst 

sväljer vad som erbjuds dem”.87 Den icke-reflekterande kultur- och mediakonsumenten av idag 

har ett ständigt flöde av intryck och information att svälja. Saker och ting reproduceras och 

normaliseras genom spridning och upprepning i massmedia. Arbetarlitteraturens roll är 

emellertid att synliggöra och att göra motstånd mot vissa normaliserade bilder. Horkheimers 

och Adornos text tillkom under ett pågående världskrig och Europa var delvis nazistiskt och 

fascistiskt styrt. Ett av upplysningsidealen är en humanistisk grundsyn och det författarna vill 

reda ut i sin bok är varför denna syn förflyktigats, varför avhumaniseringen av människor gått 

så långt som till att vilja utrota vissa sorters folk, att ”den upplysta civilisationen [återgått] till 

faktiskt barbari”.88 Vidare skriver de: ”Dagens antisemitism framstår för en del som 

mänsklighetens ödesfråga, för andra som en ren förevändning. För fascismen utgör judarna inte 

en minoritet utan själva antirasen, den negativa principen i renkultur; dess utrotande är själva 

 
85 Sven Anders Johansson. Det cyniska tillståndet. Göteborg: Glänta produktion. 2018, 70. 
86 Ibid, 121. 
87 Max Horkheimer & Theodor W Adorno. Upplysningens dialektik. Göteborg: Daidalos. 2012, 150. 
88 Ibid, 9. 
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förutsättningen för världens och mänsklighetens lycka”.89 Av dem som har makten sprids hatet 

mot ”de andra” till folket, som i sin önskan att döva sitt eget samvete blir tacksamma mot de 

samvetslösa.90 Även om detta extrema barbari ligger i det förflutna, finns det ändå ett 

diskussionsunderlag i den dialektik de vill beskriva.   

 Vreden förekommer i olika former i såväl Jordahls roman, som i Wrangborgs 

diktsamling. Att den har en framträdande roll i verken innebär också att jag tillskriver vreden 

och dess funktioner stor betydelse i mina analyser. Vreden har, till exempel, potential att bryta 

den cyniska likgiltigheten. Johansson ägnar sig till stor del åt den cyniska verkligheten. I det 

följande kommer emellertid vreden i den litterära fiktionen och dess potential att nå ut i den 

verkliga världen och förändra den att diskuteras. Vreden kan, till exempel, finnas i 

arbetarlitteraturen som en emanciperande funktion för läsaren. Om detta skriver Bibi Jonsson i 

artikeln ”Vrede som ideal och ideal vrede i kvinnlig arbetarlitteratur” (2017). Hon försöker 

finna ett kvinnligt arbetarlitteraturideal, kvinnor som är förebilder och visar läsaren hur hon kan 

agera, ”med en vilja att överskrida sina villkor och skapa nya livsvärden – och 

levnadsförhållanden. Till sin hjälp har de den rättmätiga vreden över sakernas orättvisa 

tillstånd.”91 Men, betonar Jonsson: en vred kvinna är inte respektabel och hon ifrågasätter också 

varför respektabilitet skulle vara så eftersträvansvärt. Som det emellertid går att förstå genom 

Skeggs studie i Att bli respektabel är respektabilitetssträvan en ganska djupt rotad 

arbetarklassträvan. Men det går även att läsa in en hämmande effekt, som tyglar såväl vrede 

som sexualitet, i denna strävan.     

 Jonsson finner en kvinnlig, vred förebild i Jeanette i Som hundarna i Lafayette 

Park. Jeanette är arg och fantiserar om hämnd efter makens död i en arbetsplatsolycka. Men 

hennes ”vrede är inte konstruktiv så länge hon önskar hämnd. Vreden måste bearbetas och 

transformeras för att bli en konstruktiv kraft”.92 Jonsson utvecklar inte hur Jeanette tar vreden 

vidare och det finns anledning att i den kommande analysen ta vid där Jonsson avslutar sitt 

resonemang.      

 För att lämna det mer innehållsliga i verken därhän en stund och i stället gå in på 

det litterära. Det handlar om ett slags i texterna boende känslor, vilka gestaltas på olika sätt. 

Lilian Munk Rösing, som också Anna Forssberg hänvisar till i artikeln ”Solidaritet, 

 
89 Ibid, 187. 
90 Ibid, 210. 
91 Bibi Jonsson. Vrede som ideal och ideal vrede i kvinnlig arbetarlitteratur. I Hva er arbeiderlitteratur? 

Begrepsbruk, kartleggning og forskningstradisjon, Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple 

(red.). 239-251. 2017, 240. 
92 Ibid, 248f. 
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identifikation eller gudomlig vrede?”, ser sann vrede som en vrede som leder till förändringar. 

Hon undersöker i sin text ”När är en gatsten gudomligt våld?” (2008) om det finns en vrede 

som fungerar som en röst i skönlitterära texter. Det är alltså inte en tematisering av vreden som 

intresserar henne.93 Forssberg ser vreden och aggressiviteten som retorisk funktion i relation 

till författarens närhet till utsagan.94 Rösing undersöker tre litterära röster som representanter 

för tre typer av vrede: ressentiment, den spektakulära vreden och den vrede som möter kärlek.95 

Ressentimentet innebär att ikläda sig offerkoftan och gnälla över sin situation. Det spektakulära 

våldet är ett spel för gallerierna som inte leder någon vart utan snarare döljer ett socialt våld, 

vilket gör verklig skada. Vreden som också innehåller kärlek blir till en kraft som gör skillnad. 

Munk Rösing ser hur språkbruk, växlande röster och tilltal, trots och hån frambringar vrede ur 

texterna. Den ”ultimata” vreden är den som resulterar i ”gudomligt våld”, som är våld som gör 

skillnad och leder till förändring.96  

Med teorierna och begreppen redogjorda för bör tilläggas att min egen ståndpunkt återfinns 

inom ramen för klasspolitiken och min uppfattning att jämlikhet främst kan åstadkommas 

genom klasskamp och fördelning av ekonomiska resurser färgar såväl teorival som analysen av 

verken.  

    

ANALYS 

De följande sidorna utgörs av analyser av Jenny Wrangborgs Vad ska vi göra med varandra, 

vilken förespråkar den klasspolitiska linjen och Anneli Jordahls Som hundarna i Lafayette Park, 

som visar en mer komplex bild vad gäller klass- och identitetspolitik. Mina egna reservationer 

vad gäller identitetspolitikens intresse för individens upprättelse, snarare än kollektivets, 

medföljer analysen som en kritisk hållning. Verken behandlas var för sig för att sedan mynna 

ut i en analys och diskussion utifrån förenande och disparata spår. 

 

 

 
93 Lilian Munk Rösing, När är en gatsten gudomligt våld? Om vredens politik och vredens litterära röster. I 

Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3-4. 45-59. 2008, 46. 
94 Forssberg Malm. Solidaritet, identifikation eller gudomlig vrede?, 96. 
95 Munk Rösing. När är en gatsten gudomligt våld?, 50. 
96 Ibid, 47ff. 
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Vad ska vi göra med varandra 

Jenny Wrangborgs diktsamling Vad ska vi göra med varandra rör sig mellan några större 

teman: kärlek, arbete, klassklyftor, solidaritet och kamp. I hennes mer kända Kallskänken 

(2010) var arbetsplatsen, arbetet, dåliga arbetsvillkor och kampen mot orättvisor i centrum. Den 

sistnämnda diktsamlingen är agiterande och den förstnämnda följer i dess spår, men Wrangborg 

har i denna bytt till vidvinkelobjektiv och fångar motiv ur ett bredare perspektiv.  

 

Diktjaget framträder 

I första dikten avslöjas vem som begärt samt innehar ordet diktsamlingen igenom. Diktens 

”Jag” är arbetare: ”stämpelklockans sista signal ekar bakom mig”. ”Jag” är också kvinna, vilket 

uppfattas genom en implicit maktordning där dikotomin man/kvinna gör sig gällande:  

nej 

jag vill inte 

följa med dig hem 

nej 

jag är inte söt97 

Hon sitter på ett pendeltåg eller på tunnelbanan: ”oändligt många stationer mellan / jobbet och 

lägenheten i natt”.98 Det är helgnatt. Personen i den stumma andra änden av dialogen är 

förmodligen man och onykter. Situationen är vanlig, den är en ofrivillig aspekt av att vara 

kvinna. Det är även fråga om en performativ handling där maktordningen mellan kön iscensätts 

och reproduceras. Liksom Hübinette et al. menar att ”ras görs och iscensätts i all slags 

kommunikation, till vilken vi räknar både ord, bild och även rent kroppsliga framträdanden”,
99

 

kan Wrangborgs framställning tydas som en iscensättning av kön. Beverly Skeggs hävdar att 

kvinnor ”träder ständigt in på handelsarenor där deras sexualitet, femininitet och respektabilitet 

värdesätts efter tariffer som bestäms av andra”.100 Som kvinna blir diktjaget bedömd utifrån 

mannens föreställningar. Mannen har, som kan utläsas av diktjagets svar, gett henne en 

komplimang för hennes utseende, vilket kan hänföras till synen på kvinnan som ögonfägnad. I 

egenskap av arbetarkvinna kan hon dock även kodas på två andra sätt. Det finns nämligen två 

 
97 Jenny Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra. Stockholm: Ordfront. 2014, 7. 
98 Ibid, 8. 
99 Hübinette et al., Om ras och vithet i det samtida Sverige, 24. 
100 Skeggs. Att bli respektabel, 26. 
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föreställningar, som kan spåras till det förflutna. Historiskt har kategoriseringen av 

arbetarklasskvinnor kodats som hårda, robusta och hälsosamma till sin natur. Ofta blev de även 

maskuliniserade, skriver Skeggs.101 Det finns också en föreställning om arbetarkvinnan som 

icke-respektabel och med detta följer en kropp som anses vulgär och sexuellt tillgänglig.102 

Även platsen och tiden spelar roll för hur arbetarklasskvinnans kropp uppfattas. I det offentliga 

rummet, som på tunnelbanan nattetid, befinner hon sig i en kontext liknande den 

prostituerades.103 Kopplingen är inte lika stark som under 1800-talet, då de moralkoder som 

Skeggs diskuterar växer fram, men den finns där. I den strof som följer framgår att till och med 

lukten avslöjar henne som arbetare: hon luktar inlagd strömming. Hon är på väg hem från jobbet 

och delar inte gemenskapen med de festande människorna. Hon kodas inte av mannen som 

närmar sig henne som robust och maskulin utan någon som är sexuellt tillgänglig eftersom hon 

inte utstrålar respektabilitet. ”[S]exualitet [har] förknippats med icke-respektabilitet”, skriver 

Bibi Jonsson och parafraserar Beverly Skeggs.104 Jaget accepterar emellertid inte mannens 

närmanden. Hon är arg och hon har arbetarens vapen: 

jag är tusen vässade kockknivar 

pulserande frityrolja 

beställningarnas kulsprutssmatter 

ja 

det är jag som 

luktar inlagd strömming105 

Hela hennes person är omsluten av arbetets lukt. Samtidigt som lukten kan stoppa ovälkomna 

närmanden, så är det också som om arbetet markerat revir på henne. Hon tillhör arbetsplatsen. 

Dikten vänder också från ett nej till ett ja, från ”nej jag vill inte följa med” till ”ja, det här är 

jag”, det här är min identitet.     

 Diktjagets vrede är skarp och ögonblicklig, vilket illustreras av vapenarsenalens 

dödliga och ödeläggande potential. Men vreden falnar också snabbt och det ”ja” som uttrycks 

är ett sansat och bestämt ja, möjligen stärkt av en identitet, som bygger på arbetaren som 

underställd en maktordning men redo att stå upp för sin rätt. Diktjaget illustrerar på så sätt 

bilden av arbetaren som potentiellt farlig, även om denna bild är förbehållen den manlige 

 
101 Skeggs. Class, self, culture, 167. 
102 Skeggs. Att bli respektabel, 159. 
103 Ibid, 78. 
104 Jonsson. Vrede som ideal och ideal vrede i kvinnlig arbetarlitteratur, 242. 
105 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 7f. 
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arbetaren. Wrangborg etablerar onekligen genom det vassa ordvalet likväl ett diktjag som inte 

kuvar sig.       

 I andra dikten, ”Jag är inget företag”, används fler pronomina än det initiala ”jag”, 

som används i den inledande dikten. Nu inkluderas även andra, som ingår i ett ”vi”. Dikten 

utgår dock från första person singular och börjar med ”Jag försöker verkligen skriva dikt men” 

allting annat måste också hinnas med: jobbet, kärleken, vännerna, mötena.106 Wrangborg 

tecknar här arbetarförfattarens dubbla uppdrag, som Peter Forsgren ser Mia i Moa Martinsons 

Kungens rosor som en symbol för: ”arbetarförfattarens dubbla positioner som medlem av 

arbetarklassen och som makthavare av ordet”.107 Det dubbla uppdraget är därtill ett dubbelt 

arbete. Hennes dikt blir skriven, och sak efter annan av det arbetarklassens liv består i och hur 

politiken i samhället formar förutsättningarna, rullas upp.  

det här är Hammarby Sjöstad 

här vrider sig lyftkranarna kring sina axlar 

lägger bit för bit 

i avstånden mellan oss 

bostadsrätter för miljoner 

 

vi som jobbar här, bor inte här108 

Uppbyggnad och konstruktion är förbehållet dem som har råd. Stroferna illustrerar hur 

klassklyftan ökar, den byggs upp rätt framför ögonen på dem som vistas i Stockholmsstadsdelen 

under arbetsdagen eller -natten. Genom att leka den ordlek författaren tillhandahåller kan till 

och med ordet klassklyfta bildas ur bokstäverna i ”här vrider sig lyftkranarna kring sina axlar” 

[min kursivering]. Arbetarna hör inte hemma där. De tjänar dem som bor där. Arbetarna är 

alienerade på flera sätt. Resultatet av deras arbete tillfaller någon annan; någon medelklassens 

annan tar del av deras tjänster; kapitalägarna tar det mervärde deras arbete genererar. Arbetarens 

alienation gör henne främmande för den fysiska världen, liksom den sociala, inför sig själv och 

sitt värde, menar Magnus Nilsson.109 På platsen byggs dyra bostäder, som en mur mot dem utan 

tillräckligt med monetära medel. Bostäderna signalerar vem som hör hemma här och vem som 

inte gör det. Arbetarna alieneras från bostadsområdet, de tjänar dem som bor där och, som vi 

ska se, är det enligt individualismdiskursen deras eget fel att de inte tillhör de boende i 

 
106 Ibid, 9. 
107 Forsgren. ”Hvar helst en usling finns”, 98. 
108 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 9. 
109 Nilsson. Den föreställda mångkulturen, 186. 
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Hammarby Sjöstad.     

 Poeten avslöjar sig i ”Jag är inget företag” som diktens jag: ”Jenny Kristina 

Wrangborg”.110 Hennes namn är också hennes företagsnamn. Dikten handlar om att vara 

egenföretagare med allt vad det innebär: ”för man ska vara ett företag […] budgetanpassad och 

avdragsgill […] kunna gå i personlig konkurs”.111 Här anlägger poeten ett tilltal, som kan ses 

som sarkastiskt, hånfullt och cyniskt. Det ger en mångfasetterad tolkningsmöjlighet gällande 

vad det är som egentligen uttrycks. Å ena sidan skulle det kunna ses som ressentimentets vrede 

– att skriftställaren gnäller över tillvarons premisser. Detta kan återföras till Lilian Munk 

Rösings text i vilken hon tar upp Peter Sloterdijks hävdande att socialismen, feminismen och 

postkolonialismen är ”de stora anklagande rörelserna”.112 Det skulle i så fall handla om ett slags 

”socialistens anklagande” av kapitalismen. Å andra sidan kan den cynism som uttrycks ses som 

ett uttryck för ett cyniskt samhällssystem. Sven Anders Johansson menar att ”cynism är 

systemet som det ser ut, inte subjektens sätt att överleva i det. Det patologiska är systemet, inte 

det subjektiva missnöjet”.113 Givet detta, skulle den cynism som genomsyrar ”Jag är inget 

företag” och som även uttrycks i andra dikter i diktsamlingen, påvisa ett cyniskt system snarare 

än ett cyniskt eller förorättat diktjag. Att vara driftig och ta den ekonomiska smällen när 

driftigheten tryter är personens eget ansvar, enligt systemet. I bolagsformen enskild firma 

manifesteras den nyliberala idén om frihet och möjlighet. Egenföretagaren är ingen belastning 

för staten. Hen betalar skatt och skapar sitt eget arbetstillfälle. Samtidigt ger bolagsformen en 

chans att utöva kreativt, självförverkligande arbete, som till exempel arbetarförfattarens, och 

därmed undviks lönearbetarens alienation. Den kreativa och självförverkligande handlingen 

beskriver Magnus Nilsson som ett uttryck för att vara människa.114 Å andra sidan kräver det 

kreativa arbetet också sin köpare för att egenföretagaren inte ska gå i personlig konkurs och 

hamna bland den tärande skaran, som enligt exkluderingsdiskursen ”försörjer sig på bidrag 

och/eller socialförsäkringar”.115    

 Det finns också andra regler att följa i livet, regler som samhällets dominanter 

formulerat: ”man ska vara fri / man ska sitta med miljonlån och bostadsrätt”.116 Den borgerliga 

frihetens paradox tydliggörs därmed. Ytterligare paradoxer i kapitalismens tidevarv återfinns 

några rader under: ”valfrihet är likriktning / effektivitet nedskärningar”. Wrangborg infogar i 

 
110 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 10. 
111 Ibid. 
112 Munk Rösing. När är en gatsten gudomligt våld?, 47. 
113 Johansson. Det cyniska tillståndet, 53. 
114 Nilsson. Den föreställda mångkulturen, 180. 
115 Allelin & Davidsson. Om klassolidaritet och gränsdragningar, 200. 
116 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 10. 
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nämnda diktrader kärnfull kritik och blottlägger den egentliga innebörden av 

marknadsanpassade ordval. Det hon säger är att vi konformistiskt väljer samma saker; att 

effektivitet är en missvisande omskrivning för besparingar, som innebär nedskärningar i 

personalstyrkor. I dikten finns även annat som förväntas av en: att ”flytta dit jobben finns” för 

”det kommer inga stekta sparvar flygandes”.117 Det är ytterligare ett sätt att uttrycka att det är 

individens ansvar att sörja för sin försörjning och lycka. Wrangborg parafraserar kung Carl XVI 

Gustaf, som i sitt jultal 2002 säger: "Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv 

bemödar dig om att göra ditt bästa."118 Ett uttalande av Sveriges monark, som är en otvetydig 

symbol för överklassen och budbärare för de härskandes åsikter och som Wrangborg använder 

sig av här, ger en kontrasterande verkan som tydliggör människors olika förutsättningar. För 

diktjaget är verkligheten ett svart andrahandskontrakt, som om det avslöjas leder till hemlöshet: 

vi bor inte här 

öppnar inte när det ringer på dörren 

ringer inte värden när kranen gått sönder119 

Det är en ständig, kritisk röst som ljuder genom diktraderna. Just bostadsbristen är ett 

återkommande tema i diktsamlingen och särskilt bostadsbristen i Stockholm, som gör att 

människor ständigt söker ny bostad och ständigt flyttar. Däremellan lever de i rädsla för att 

ertappas som otillåten hyresgäst. Och det är förstås de, som inte har råd med en bostadsrätt, som 

inte får lån hos banken på grund av tillfällig anställning eller som inte har de rätta kontakterna, 

som detta gäller.      

 Med de två första dikterna placerar med andra ord Jenny Wrangborg in sin 

diktsamling i den arbetarlitterära traditionen och positionerar sig – eller snarare sitt diktjag – 

som svensk, kvinna och arbetare. Hon är också storstadsbo med andra problem och 

förutsättningar än landsbygdsbon. Just staden används som en scen för de flesta dikterna. För 

att livet levs där, förstås, men också för att det är på gatorna en förändring kan komma till stånd. 

 

 

 

 
117 Ibid. 
118 Katrin Krantz. Kända svenskar rasar: kungen hånar hemlösa. I Expressen 021226. 

https://www.expressen.se/nyheter/kanda-svenskar-rasar-kungen-hanar-hemlosa/ 
119 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 10. 
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Solidaritet konstrueras 

Liksom Maja Ekelöf i Rapport från en skurhink från 1970 skriver Wrangborg om de nyheter 

media förmedlar. ”Ekelöfs berättare ser på TV-nyheter, debattprogram, lyssnar på radionyheter 

och olika samhällsprogram. Och eländet bara väller ut ur de elektroniska informations-

apparaterna”, skriver Annika Olsson i Att ge den andra sidan röst.120 Hos Wrangborgs berättare 

väller eländet in genom brevinkastet: 

 världen gjorde inbrott i lägenheten 

 verkligheten där utanför 

 landade på vår hallmatta 

 blodet från gränderna rann in 

 genom vårt brevinkast121 

Lidande och död dyker också upp som en notis på en datorskärm. Notisen upplevs, trots sin 

litenhet, som något stort som bryter sig in i det banalt vardagliga: 

 Mitt i en diskussion om de 

 spanska fotbollsspelarnas eventuella seger 

 ploppade en ruta upp på min datorskärm 

 

 nio fredsaktivister skjutna på internationellt vatten 

 

 ljudet av kulorna studsade in i mitt sovrum 

 skriken från människorna sögs in genom mitt fönster 

 en tårgaspatron landade på mitt golv 

 

 och jag låg där på parketten 

 sträckte ut en hand över haven 

förblödde på däck medan vi fortsatte 

att diskutera Spaniens chanser 

i världsmästerskapen122 

 
120 Olsson. Att ge den andra sidan röst, 276. 
121 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 26. 
122 Ibid, 61. 
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Det är empati diktjaget känner när hon, liksom fredsaktivisterna, ”förblödde på däck”. Empatin 

är också framträdande hos Ekelöf. ”Hennes empati omfattar i stort alla människor som på något 

vis har det svårt”, skriver Olsson.123 Wrangborg visar också genom att diktjaget går in i den 

döende fredsaktivistens kropp att människor är förbundna med varandra och att det egna, lilla, 

livet är förbundet med det som händer i omvärlden. Även där finns en beröringspunkt med 

Ekelöf, som ”[g]enom att hon i sin text, liksom i det liv som skildras, väver ihop de så kallade 

stora frågorna med de små, det egna livet med omvärldens, visas [sic] det självklara sambandet 

dem emellan”.124 De båda författarna ”ger röst” åt människor och erfarenheter utanför sin egen 

sfär och ger på så sätt en representation av verkligheten, menar Annika Olsson. Detta medför 

dock en problematik, menar hon. För vad är författarens syfte med att ge röst och åt vilka ges 

rösten?125 Samtidigt som Wrangborgs diktjag uttrycker förbindelse och empati med den döende 

fredsaktivisten, blir den sistnämnda också ett verktyg i det budskap som Wrangborg vill 

förmedla. Således kan röstgivandet ses som såväl upplyftande, som utnyttjande, av den som ges 

röst. Komplexiteten i denna problematik kommer jag inte gå in djupare i, men konstaterar att 

den finns där.     

 Wrangborg rör sig också bort från Stockholm och nyheternas hemfridsbrott till 

andra delar av världen, som här i ”Människan behöver hjälp”: 

februari och vi ska bara lämna allt 

inga telefonsamtal eller bortflyttningsfester 

inga diskreta avskedsbrev 

men kommer det ta oss någonstans 

kan man röra sig så126 

Här är ”vi” lika med ”vi som flyr kriget”. Wrangborg framför dessa människors berättelse 

genom att förflytta sig till deras position för att ingå i deras ”vi”. Hon talar genom texten i ”de 

andras” ställe. Hon ger dem sin röst och ger därmed också dem röst. Negationerna anger vad 

dessa människor inte har möjlighet till, vilket tyder på att den som för ordet inte identifierar sig 

helt och fullt med dem som flyr kriget. Negationerna ger ett utifrånperspektiv på ”vi:et” och 

därmed blir ”vi” ”de andra”. Paulina de los Reyes menar att ”de andra”, som vi förhåller oss till 

och skapar vår sociala identitet gentemot, bär på en implicit berättelse om oss själva.127 Det är 

 
123 Olsson. Att ge den andra sidan röst, 282. 
124 Ibid. 
125 Ibid, 287. 
126 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 17. 
127 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 13. 
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en sådan berättelse som skymtar i citatet från Wrangborgs lyrik givet att ”vi” är ”de andra”. 

Men det är inte identitetskonstruktion som är hennes motiv, utan hon vill skriva fram förståelse 

och solidaritetskänsla hos läsaren. Genom att använda negationer och berätta vad den flyende 

inte har möjlighet till ges läsaren en möjlighet att utifrån sin egen identitet och livssituation 

förstå att flykten kräver ett offrande av allt för att livet ska räddas.  

 Jenny Wrangborg ger röst åt ”de andra” för att hon kan och vill. Precis som de 

författare Claire E. Reynolds studerat i Speaking out class, har Wrangborg en position som 

verksam författare med möjlighet att skriva och ge ut sina texter, vilket inte är en möjlighet för 

dem på flykt. Reynolds författare var kvinnor av vit medelklass, som skrev om människor som 

marginaliserats på grund av klass, kön, etnicitet och ras, vilka själva inte hade möjligheten att 

berätta om sina erfarenheter genom litteraturen. Att överföra deras erfarenheter till litteraturen 

blir ett sätt att ge erfarenheterna legitimitet samt, förstås, uppmärksamma dem i en kontext där 

förståelsen för de erfarenheter som skildras inte är självklar. Detta gäller såväl Reynolds 

författare, Wrangborg och, som vi senare ska se Jordahl. När Wrangborg skriver om arbete och 

klasserfarenheter är det sin egen berättelse hon för fram, men också då kan förståelse vara ett 

incitament. Genom Vad ska vi göra med varandra vill Wrangborg också verka för förändring. 

Reynolds menar att de verk hon analyserat utgör motståndshandlingar. De gör motstånd mot 

kapitalistiska och patriarkala diskurser.128 På samma sätt kan Vad ska vi göra med varandra, 

Som hundarna i Lafayette Park och andra arbetarlitterära och feministiska verk förstås: som en 

motståndshandling.     

 Genom att bli en talesperson för människor på flykt ger Wrangborg oss läsare en 

förståelse för deras situation. Hon pekar emellertid inte enbart på det offer flykten för med sig, 

utan också på att det finns en ovisshet som omgärdar en flykt. De två sista raderna i strofen är 

frågeteckenslösa, precis som diktsamlingens titel. Det blir alltså ingen riktad fråga. En känsla 

av osäkerhet finns i det skiljeteckenlösa. Men det finns heller ingen att fråga. Ingen har svaret. 

Allt beror på om de blir stoppade av gränser, bomber eller politiska beslut. Det finns ingen 

bestämd destination, utan ”någonstans” blir något obestämt bättre än att stanna kvar i ett icke 

benämnt ”här”. Osäkerheten är som ett vakuum som omgärdas av faror. Sammantaget 

framträder en hopplöshet. Hopplösheten är också ofrihet.  

 Världen in i texten och diktjaget ut i den i denna den femte dikten. De hittills 

personligt hållna dikterna övergår här till en mer allmänt hållen. Hjälplösheten är 

allmänmänsklig, men hur den ter sig är avhängigt var du bor (snarare än vem du är). Den första 

 
128 Reynolds. Speaking out class. 
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strofen handlar om att det är slaskig vårvinter och Sverige sänder trupper till Afghanistan. Den 

avslutas med ”och vi kan inte / fly från oss själva”.129 Det är en truism, som gäller varje 

människa.      

 I ”Människan behöver hjälp” återkommer den anklagande ton och den cynism 

Wrangborg ger uttryck åt i ”Jag är inget företag”, men här drar tonen mer mot avmätt sarkasm: 

”men visst behöver vi hjälp / vid chipshyllan / dill eller gräslök / räfflat eller lövtunt”.130 Den 

konformistiska valfriheten kommer återigen till uttryck. Det är inte frågan om vi ska köpa chips, 

utan vilka vi ska köpa. Vi konsumtionssamhällets individer måste välja rätt smak för det 

perfekta fredagsmyset, medan det finns människor som dör på väg till valurnan: 

i Falludja spränger en artonåring sig själv till döds i en valkö 

det finns ingen skola att gå till 

inget jobb att vara arbetslös ifrån 

ingen demokrati som inte spränger folk i bitar131 

Här försöker Wrangborg kontrastera oss mot ”de andra”. Vi har friheten att göra de mest triviala 

val, medan de andra antingen står utan valmöjligheter eller riskerar livet för att få göra ett val. 

Genom att påvisa skillnader i upplevelser och erfarenheter, som rör krig och fattigdom 

respektive fred och välfärd, tycks hon vilja att vi ska förstå att vi bör agera. Det är en gemenskap 

som skrivs fram, en svensk identitet om en så vill, som kontrasteras mot ”de andra”, vilka har 

olika etniciteter, men en gemensam erfarenhet av att leva i krig. Paulina de los Reyes menar att 

”etniska identiteter är kontrastiva, dvs de får mening och innehåll först i relation till andra 

grupper”.132 Vi svenskar är priviligierade, vilket syns på de banala vardagsproblem vi har, som 

att välja chipssmak. Men Wrangborg visar också att det är effekterna av ett samhälle där frihet 

innebär att välja mellan konsumtionsvaror. Hon frigör på så sätt den enskilda människan från 

skuld och skuldbelägger kapitalismen. Därmed är en grund för solidaritet grundad – förutsatt 

att kapitalismen är orsaken till krig och lidande. Som vi kan se i dikten ”Jordskred”, som 

analyseras nedan är det åtminstone så att kapitalismen möjliggör krig genom vapentillverkning. 

Kapitalet är en tredje part, som ”vi” tillsammans med ”de andra” ska gå emot. Solidaritet är, 

menar Majsa Allelin och Tobias Davidsson, en parts identifikation med en andra part och målet 

att utplåna ojämlikhet. Därtill ska det finnas en tredje part som de två tillsammans starka 

 
129 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 15. 
130 Ibid, 17. 
131 Ibid, 15. 
132 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 57. 
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parterna kan gå emot.133 Att det är en solidaritet på dessa premisser Wrangborg vill bygga blir 

allt tydligare vartefter i diktsamlingen eftersom mönstret – att identiteter kontrasteras för att 

sedan sammanföras - upprepas.    

 Horkheimer och Adorno förklarar varför vi dröjer oss kvar vid chipshyllan. De 

menar att de framsteg vi gjort har fått oss att glömma det lidande som finns långt bak i tiden 

och att vi därför inte heller förmår se det lidande som befinner sig geografiskt långt borta: 

vi förhåller oss till andra människor, ja till skapelsen i det hela taget, som till oss själva 

efter en lyckligt överstånden operation: blinda och döva för allt faktiskt lidande. 

Kanske utgör det rumsliga avståndet mellan oss och andra samma oöverstigliga 

barriär som tidsavståndet mellan oss själva och det lidande vi har bakom oss?134 

Det här är också ett slags alienation. Vi vänds bort från varandra och ägnar oss åt det liv som 

kapitalismen betingat. Författarna till Upplysningens dialektik avslutar det korta kapitel som 

döpts till ”Framstegets pris” och som citatet är hämtat ifrån med meningen: ”Allt förtingligande 

är en glömska”,135 som att alla våra konsumtionsval och överflöd av distraherande 

”nymodigheter” får oss att glömma bort att vara människor. Värdet vi tillskrivit oss själva och 

andra förloras när vi värdesätter ting i stället.   

 Men Wrangborg vill få oss att se, att vända blicken mot lidandet. Hon visar hur 

det är politik och strider högt ovanför den enskildas kontrollnivå som påverkar individens liv. 

Vi är så att säga alla offer, men med vitt skilda konsekvenser beroende på var vi är födda. Men 

det Wrangborg också uttrycker är en vrede sprungen ur kärlek. Vreden mot makten och 

kapitalet är hårdare än den vrede hon riktar mot folket. Lilian Munk Rösing beskriver det som 

att av kärlek vara brutal mot den man älskar.136 Tillsammans med vrede kan kärlek bli en 

gränssättare och därmed göra skillnad.137 Rösten som talar i texten vill oss väl, men vill också 

få oss att förstå genom att brutalt framlägga verkligheten genom en verkande kontrast. Textens 

mål är att skapa solidaritet med ”de andra” genom dessa kontraster och genom att i slutet 

sammanföra oss alla till ett ”vi”:  

snön smälter och våldet eskalerar 

vi måste göra oss hörda 

lära oss älska i dagsljus 

eller att låta bli 

 
133 Allelin & Davidsson. Om klassolidaritet och gränsdragningar, 196. 
134 Horkheimer & Adorno. Upplysningens dialektik, 250. 
135 Ibid. 
136 Munk Rösing. När är en gatsten gudomligt våld?, 57. 
137 Ibid, 49. 
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så visst behöver människan hjälp 

hjälp att orka 

hjälp att ställa sig upp 

för en gång skull 

stå kvar138 

Det tycks dock inte vara enkom solidaritetskänsla författaren vill uppnå, utan här finns en 

ambition att visa vår minsta gemensamma nämnare. I ett slags universell identitet, som uttalas 

”människa”, ska vi alla mötas och hjälpas åt. Det finns i Wrangborgs framställning en 

samhörighet med Olof Palme-citatet ”det får inte finnas vi och de – det finns bara vi”, som 

uttalades på Socialdemokraternas partikongress 1978. Palme talade om välfärd och att inkludera 

de exkluderade, samhällets ”utslagna”, i en gemenskap som går ut på att alla ska ha en 

grundtrygghet.139  Samtidigt finns det i sista versen (”stå kvar”) en orörlighet och en passivitet, 

som Sven Anders Johansson i Det cyniska tillståndet lyfter upp som en möjlig mänskligt 

sammanförande faktor. Han hänvisar till Adorno, som ser hur den upplysta människans 

handlingskraft både avskaffar och reproducerar nöd. Passiviteten, däremot, förenar oss som 

bräckliga, hjälplösa och dödliga varelser och detta är grunden till solidaritet, menar 

Johansson.140 

 

Upp till kamp 

I ”Den stundande gemenskapens år” återgår författaren till att utifrån ett ”jag” tilltala ett ”du”. 

Hon historiserar, ser hur vi går mot allt mörkare tider efter att ha levt i ett ljus, ett mer jämlikt 

samhälle, som arbetarrörelsen under 1900-talet var med att skapa. Anneli Jordahl skriver i 

boken Klass att ”[a]rbetarklassen har tystnat”. Jämlikheten peakade på 1980-talet, sedan tog 

den nyliberala politiken vid, vilket ledde till privatiseringar och att medborgaren blev kund 

samtidigt som de med lågstatusyrken anses ha låga ambitioner och vara mindre begåvade.141 

Att vi är och tänker som konsumenter gör att vi, med den förklaring Horkheimer och Adorno 

erbjuder, glömmer bort att värdesätta människor.142 Vidare går det att se det som att 

 
138 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 18. 
139 Magnus Johansson. Det får inte finnas vi och de – det finns bara vi. I Sydöstran 161102. 

http://www.sydostran.se/ledare/det-far-inte-finnas-vi-och-de-det-finns-bara-vi/ 
140 Johansson. Det cyniska tillståndet, 120f. 
141 Jordahl. Klass, 20. 
142 Horkheimer & Adorno. Upplysningens dialektik, 250. 
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arbetarrörelsen spelat ut sin roll då samhället hade en ”jämlikhetens höjdpunkt”, som snarare 

får ses som en tillfredsställande grad av jämlikhet (i den mån jämlikhet kan graderas), för det 

var givetvis inte en total jämlikhet varken sett till klass, kön eller etnicitet runt 1980-talet. 

Samtidigt bidrar synen på personer med lågstatusyrken inte till stärkt självbild och 

självförtroende hos desamma, vilket heller inte ger dem kraft att gå samman och utmana 

kapitalet. För Wrangborg är arbetarrörelsen och socialism det som ska rädda oss från mörkret 

och ge oss en ljus framtid.     

 Tidvatten och vågrörelser används som metaforer för fördärv och hopp. De kan 

även ses som en symbol för arbetarrörelsen. En orytmisk vågrörelse rör sig också genom hela 

dikten med den återkommande versen ”och du är ledare för oppositionen”.143 Magnus Nilsson 

drar paralleller mellan Wrangborgs omkväde och Berthold Brechts ”Du mußt die Führing 

übernehmen” i ”Lob des Lernens”.144 Upprepningarna och rörelserna som går fram och åter är 

ett retoriskt grepp som blir en övertygande uppmaning. Upprepningar är i sig ingen rörelse 

framåt utan fungerar enbart för att förstärka uppmaningen. De dialektiska rörelserna däremot, 

ger hopp om förändring. Sven Anders Johansson beskriver Horkheimer och Adornos dialektik 

som att bakslagen är en effekt av framstegen och vice versa.145 Och det är denna dialektik 

Wrangborg tecknar: ”det är / oljans / varselvågornas / den stundande gemenskapens år”.146 

Oljan representerar kapitalismen och varselvågorna dess effekt. Genom den stundande 

gemenskapen, genom socialism, gjuts olja på vågorna och oron dämpas. 

 I dikten sker en framställan och uppräkning av allt som är det förmörkande i vår 

tid och framtiden. Domedag, katastrofer och apokalypsen stundar och det är dags för 

oppositionsledaren i omkvädet ”och du är ledare för oppositionen” att agera mot destruktiv 

politik. När Vad ska vi göra med varandra gavs ut hade Sverige en alliansstyrd regering och 

det skulle kunna vara en Socialdemokratisk partiledare diktjaget tilltalar. Men ”du” är snarare 

den som motsätter sig hungersnöd, havsdöd, varselvågor och inhuman flyktingpolitik, som 

gemensamt med andra ”du” som tycker samma sak, ska gå samman och agera. Genom att 

tillskriva dessa ”du” en ledarroll tillskrivs de också makt. Detta framkommer genom att 

pronomina ”vi”, ”oss” och ”vårt” genomgående används. En ljusare framtid ska åstadkommas 

genom detta: 

här har vi den nya tiden, det nya året 

 
143 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 28ff. 
144 Nilsson. En ny generation - en förnyad tradition?, 127. 
145 Johansson. Det cyniska tillståndet, 15. 
146 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 28. 
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som kan bli vårt om vi bara orkar 

upptäcka oss själva i folkmassan 

veckla ut banderollerna vi burit med oss 

vika ut ritningarna över framtiden147 

Den ljusa framtiden är socialismen. Den nya tiden står för en nyordning som är ljus. Det är vi, 

folket, som måste se att individen är en av många för att vi gemensamt ska orka kämpa för 

denna nyordning och bära dess frukter. På banderollerna står våra krav och sedan ska framtiden 

byggas.      

 Att skapa ljus i det mörka genom gemensam kamp är ett tema som återkommer i 

en titellös dikt. Återigen kontrasteras (förutom ljus och mörker) ”vi svenskar” mot ”de andra”, 

som här är människor som lever i krig och ett ospecificerat sådant. Liksom i ”Människan 

behöver hjälp” mynnar dikten ut i uppmaning till solidarisk kamp mot orättvisor (och mörker). 

Kontrasten åstadkoms genom att beskriva vad vi svenskar slipper utsättas för. Genom att 

använda negerande formuleringar framhävs återigen ”vi svenskars” lättsamma liv. Dikten 

inleds med ”Våra barn kommer inte / mördas med högprecisionsvapen” för att sedan tillkännage 

vad vi kommer att göra: ”vi kommer somna och / vakna i våra sängar”.148 Genom att vända den 

negerande och passiva formen mot ett positivt och aktivt påstående (”vakna” kan här associeras 

till uppvaknande och medvetenhet) blir tonen i dikten en annan. Den avslutas i en scen som är 

i det närmaste utopisk eller gudomlig: 

vi kommer mötas på torgen 

lyssna till varandras röster 

gå bredvid varandra längs 

världens gator 

vi kommer ställa oss upp 

och höra tystnaden 

föreställa oss mörkret 

som ett ljus 

tusen röster måste tända149 

Det är kanske i den här dikten det tydligast framkommer att texten riktar sig till ett svenskt folk 

och att den framställning av andra, ofta ospecificerade, etniska gruppers umbäranden syftar till 

 
147 Ibid, 31. 
148 Ibid, 45. 
149 Ibid, 45f. 
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att skapa en vilja till solidaritet med dessa människor. Här dyker också gatan (och torget) upp 

som platsen där vi ska gå samman och åstadkomma förändring.  

 Dikten ”Jordskred” handlar om den arabiska våren och hur det underjordiska 

motståndet når upp till jordskorpan och gatorna där folk samlas i protester och strejker. I dikten 

görs en uppdelning mellan vi och dom, där ”dom” inte bara är ”de andra”, de som är annorlunda 

jämfört med oss; ”dom” är fienden och består av en vapenindustri, som profiterar på krig och 

död: ”det regnar tårgaspatroner över demonstranterna / det här är den västerländska demokratins 

kärleksbrev till diktaturerna: / svensk ammunition, amerikanska krigsplan, tyska 

luftvärnsrobotar”. 150 Och nästa strof: ”på flygplanen kan man läsa sig fram till världsordningen 

/ ’Made in USA’”.151 Wrangborg uppmanar gång på gång oss svenskar, som faktiskt tillåts 

demonstrera, att göra det. Det är vårt ansvar att göra det för att vi kan. Och, som framgår av den 

föregående, titellösa dikten förespråkar hon den gemensamma demonstrationen som går över 

nationsgränser, precis som uppmaningen i Marx och Engels Det kommunistiska manifestet: 

”Proletärer i alla länder, förena er!”.152 I ”Jordskred” finns en självklar identifikation med de 

demonstrerande folken i den kamp för rättvisa som förs. Diktaturerna understöds av kapitalet 

och på så sätt får den av kapitalet förtryckta svenska arbetaren och den av diktaturen förtryckta 

nordafrikanen en gemensam antagonist. Men samtidigt är ammunitionen som används mot 

demonstranterna svensk, vilket borde betyda att vi svenskar är en del av deras förtryck. Detta 

är dock inget Wrangborg för fram utan det är den västerländska vapenindustrin som bär 

ansvaret. I näst sista strofen återkommer hon till kärleksbrevet som symbol och med bestämdhet 

uttrycks också en övertygelse:  

så är det du, jag och alla andra utanför ambassaderna 

det här är vårt kärleksbrev till Nordafrikas folk: 

övertygelsen om att demokratin alltid varit revolutionär 

att det alltid är på gatorna det avgörs153 

Återigen: det är på gatorna förändring kan ske. Kärlek är för övrigt ett framträdande tema i hela 

diktsamlingen. Det löper en kärlekshistoria, ett parförhållandes hela, men korta livslängd i 

dikter mellan dem som hittills varit i fokus för analys. Kärleken i dessa dikter sipprar ut och 

blir till en kärleksförklaring till människor. Den kärleken visar sig genom solidaritet, ett ord 

som uttrycks explicit i slutet av diktsamlingen i två dikter, som båda handlar om båtar på 

 
150 Ibid, 54. 
151 Ibid. 
152 Karl Marx & Friedrich Engels. Kommunistiska manifestet. Linköping: Nixon. 2004, 97. 
153 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 55. 
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Medelhavet och vars ombordresenärer välkomnas av människor på land. Kärleken är också 

kamp, motstånd och röst, som här i ”Estelle”: 

så blev våra röster bryggor 

ett språk utan ord som strömmade  

kring oss 

 

så var kärleken kampen 

och kampen kärleken 

så var kärleken och kampen  

någonting ljust 

på gränsen till vitt 

som att titta rakt in i Medelhavets sol 

och sikta lite högre154 

För det första för bilden för tankarna till Ikaros, som under sin flykt från kung Minos flyger för 

nära solen och faller ner i havet och drunknar då vaxet på hans vingar smälter. Ikarosmyten är 

flitigt använd inom poesin. Men den andra ton som slår an i ovanstående diktrader är godhet. 

Dikotomin godhet-ondska är närvarande i Vad ska vi göra med varandra. Detta utan att vara 

explicit. I kontrasterna mellan ”vi” och ”dom” samt mellan solidaritet och egoism glimtar denna 

uppdelning ibland till. Den nästintill gudomliga inramningen av godheten, som illustreras av 

det kärleksfulla ljuset adderat med associationen till Ikaros blir en mytologisk bild som står i 

kontrast till den genom upplysning och framsteg utvecklade krigsteknologin, vilket återigen för 

tankarna till Horkheimer och Adornos dialektik där upplysningen slår om till myt. Sven Anders 

Johansson motsätter sig dock användningen av ”god” och ”ond” för att beteckna de framsteg 

och bakslag som finns inrymda i deras dialektik: ”Att tala om det ’goda’ - istället för det nyttiga, 

funktionella, bra, emanciperande, viktiga – gör till på köpet att dialektiken, det vill säga 

sambandet, helt försvinner ur sikte: medan de senare alternativa kategorierna är 

förhandlingsbara och relativa, så är det goda i sina egna ögon bara gott”.155 Wrangborg 

använder likväl apokalyps och ljus himmel i sitt bildspråk och det är svårt att se dessa bibliska 

bilder som annat än föreställningar av det onda respektive goda.  

 I sista dikten, ”En ljusare vår”, gestaltas ett samhälle som blivit sämre sedan 1990-

 
154 Ibid, 103f. 
155 Johansson. Det cyniska tillståndet, 16. 
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talet, sett ur arbetarklassperspektiv. Det blir ett slags sammanfattande avslut där tempot och 

dramatiken går ner: 

vi blev kvar i ett århundrade av brustna löften 

av kroppsarbete som gör oss obrukbara innan trettio 

av en hopplöshet så mörk 

att vi låtsas som att den inte ens finns där 

letandes efter något helt annat; en lönefredag 

mikrodrömmar i oändliga arbetsveckor 

en luftficka i arbetslösheten156 

Det är en oerhört dyster känsla som skrivs fram och av kamplust och solidaritet syns här intet. 

I följande strof hävdas att kapitalismen antingen tagit kål på jordens befolkning eller 

barmhärtigheten: ”mänskligheten dog med lönsamheten”.157 Myten om att arbetarklassen 

upplösts i intet har internaliserats hos fackförbundens representanter: 

jag skulle vilja be ombudsmännen att inte vara så rädda för oss 

lägga händerna på deras axlar för att visa  

att arbetarklassen fortfarande existerar158 

I uppsatsens inledning redogjordes för några teorier om varför vi inte längre talar om klass i så 

stor utsträckning. En möjlig anledning är att vi istället talar om identitetspolitik eller att det 

blivit mer relevant att tala om etnicitet än klass. En annan är att vi på 1980-talet hade det så 

jämlikt att fackföreningsrörelsen och klasskampen inte längre behövdes och att de sedan glömts 

bort. Wrangborg påminner om att arbetarklassen finns och visar ombudsmännen med en vänlig 

hand på axeln att det finns någon att föra kampen för.    

 Liksom i tidigare dikter används i denna en kontrastverkan, här mellan den mörka 

samtiden och den ljusa framtiden, som ska åstadkommas genom medvetenhet och solidaritet: 

något måste göras 

som får oss att vakna ur sena september 

se människorna omkring oss 

något som bryter tystnaden 

får oss att hitta tillbaka till varandra159 

 
156 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 133. 
157 Ibid, 135. 
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Wrangborg använder diktsamlingen igenom en retorik som bygger på upprepade uppmaningar 

till organisering och demonstrering. Det finns en idoghet och övertygelse i detta som signalerar 

”ge inte upp!” Genom att kontrastera ett ”vi” mot ”de andra” visar hon också gång på gång att 

solidaritet är förutsättningen för kampen, som är en strategi mot orättvisor och ojämlikhet. Det 

finns en vrede mot kapitalet och den vreden blir till en motor i de oförtröttliga uppmaningarna 

till solidaritet och kamp.  

 

Som hundarna i Lafayette Park 

Anneli Jordahls roman inleds med att huvudkaraktären och berättaren Jeanette vaknar en tidig 

morgon. Genom hur scenen upplevs får vi veta en hel del om henne: att hon efter fem år 

fortfarande plågas av sin mans död; att hon vaknar exakt samma tid av sig själv varje dag; att 

hon har en hund som ger henne anledning att kliva upp ur sängen; att hennes leder knakar 

högt.160 Ergo: hon är en inte längre ung kvinna, änka, pensionerad, men har arbetslivets 

dygnsrytm kvar i kroppen. Senare framkommer att hennes hund heter Boris, döpt efter hennes 

man som ”brann upp” i en arbetsplatsolycka på LKAB.161 Vad som även framkommer är att 

hon är förtidspensionerad efter många år i hemtjänsten. Det är inte förrän i mitten av romanen 

som hennes utbildningsnivå avslöjas. Hon har gått sex år i skolan och vårdlinjen på Komvux i 

vuxen ålder.162     

 Jeanette, vars namn inte avslöjas förrän en bit in i berättelsen, identifierar sig som 

arbetarklass. Det är hennes grundläggande och orubbliga identitet. Den klassidentiteten utgör 

kärnan och är det enda som finns kvar sedan de ytterligare identitetskategorier hon tidigare 

identifierat sig med upphört att gälla. Hon är inte längre fru eller arbetare. Dottern är vuxen och 

bostaden i Norrbotten har bytts ut mot en i Södermanland – sammanhangen är nya. Umgänget 

är begränsat till dottern och hennes umgängeskrets bestående av akademiker. Jeanette känner 

sig alienerad på grund av de nya sammanhangen. Hon känner sig också alienerad från sig själv 

och sin kropp, som förändras av sorg, ålder och avsaknad av arbete: ”Över fyra år har jag bott 

här, klart att jag inte hör hemma. Jag är inte ens ett med min kropp längre, vet inte ett smack 

om vart den är på väg”.163 Det är en universell känsla ”att vara en främling, även i förhållande 

till sig själv” då en inte riktigt kan identifiera sig med den partikulära identiteten, skriver Munk 

 
160 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 9f. 
161 Ibid, 16. 
162 Ibid, 167. 
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Rösing.164 De partikulära identiteter hon inte lyckas identifiera sig med är pensionär och änka, 

två identiteter som kännetecknas av att de följer på två andra identiteter, som upphört: arbetare 

och fru. Pensionär och änka är även ord som förknippas med en äldre person och förstärker 

känslan av att inte vara till nytta längre. Hennes alienation kan således inte kopplas samman 

med lönearbetets alienation, som i sig är alienerande eftersom arbetaren är avskild från 

resultatet av sitt arbete.165 Arbetet i hemtjänsten såg huvudkaraktären emellertid som 

meningsfullt, men också som ett yrkesval som ligger förutbestämt i klass- och 

könstillhörigheten: 

Vi tar hand om andra, får världens människor att må bättre. Vi sköter om dig när du 

blir gammal och orkeslös. Det är banne mig inte det sämsta. Att vi inte förmådde 

formulera ett annat yrkesliv än att serva andra människor. Att det antas ligga i blodet, 

i generna.166 

Beverly Skeggs studie av unga kvinnor som utbildar sig för yrken inom vården i Att bli 

respektabel visar att de genom det vårdande yrket upplever sig som omvårdande personer och 

i och med detta får de status. För kvinnor är omvårdnad ett kulturellt kapital eftersom det 

förknippas med femininitet. Skeggs menar att det i diskursen om vård och omsorg ”förekommer 

en sammanblandning mellan göra och vara: man kan inte utföra omvårdnad utan att vara 

omvårdande”, vilket blir en subjektiv sanning. Vidare skriver Skeggs: ”Att tala från det 

omvårdande subjektets position skänker yrkesmässig/moralisk status och auktoritet”.167 

Därigenom kan Jeanettes yrkesidentitet förstås som en dominant över lönearbetets alienation.

 Arbetarklassidentiteten är den identitet Jeanette klamrar sig fast vid och den visar 

sig på olika sätt, bland annat genom språket och genom klassmedvetenhet. Hur hon själv talar 

och hur andra talar är något hon noterar och kodar utifrån klasserfarenheten, vilket även är ett 

sätt på vilket klassmedvetenheten yttrar sig. Sin dotters sambo identifierar hon som medelklass. 

Medan han talar ovårdat, vilket illustreras genom att Jeanette hör honom viska till sin sambo 

att ”[m]orsan din har hakat upp sig, blivit sjukt uppfuckad”, talar Jeanette vårdat (om hon inte 

blir upprörd): 

Erik pratar ovårdat, kommer från fin familj, akademiker hela högen, men vill tydligen 

markera folklighet. Själv säger jag mamma och pappa och tycker det är viktigt med 

ett ordentligt språk. Folk på byn där vi bodde kunde håna mig och säga att jag pratar 

fiiint. Fast jag kommer av mig när jag blir ilsk, börjar käfta grovt.168 

 
164 Munk Rösing. När är en gatsten gudomligt våld?, 56. 
165 Forssberg. Identifikation och alienation, 35. 
166 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 74f. 
167 Skeggs. Att bli respektabel, 111. 
168 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 20. 
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Det paradoxala i att Jeanette vill tala vårdat och Erik befattar sig med slanguttryck kan ses som 

en vilja att accepteras av den klass en inte tillhör. Det kan också förstås genom Beverly Skeggs 

respektabilitetsbegrepp. Skeggs lyfter fram språket som en kategori inom respektabilitetens 

praktiker.169 Att tala vårdat kan vara ett sätt att för en person ur arbetarklassen att försöka uppnå 

respektabilitet. Jeanette vill uppnå respektabilitet och Erik vill framstå som folklig, han 

tillämpar med andra ord ett icke-respektabelt språk för att förmedla denna bild. Enligt Skeggs 

kan medelklassen kosta på sig att konstruera en sådan här yttre icke-respektabilitet eftersom det 

inte får några ”negativa konsekvenser för hur de värderas kulturellt och socialt”.170 

Respektabilitet, menar Skeggs ”är ett av de mest utmärkande tecknen på klasstillhörighet” och 

vidare att ”[r]espektabilitet vore inget att bry sig om i det här sammanhanget, om inte 

arbetarklassen (Svart och Vit)171 ständigt hade beskrivits som farlig, förorenande, hotande, 

revolutionär, patologisk och respektlös”.172 Jeanette skulle därför, enligt Skeggs, vilja framstå 

som någon som inte kan ges något av de nämnda epiteten. Erik talar, med förståelse genom 

Skeggs resonemang, således ovårdat för att han kan kosta på sig det eftersom han ändå kommer 

att identifieras som medelklass och som respektabel i det att andra yttre tecken på att han är 

medelklass finns, som ”sättet att genom rörelser och självförtroende utnyttja rummet”.173 Men, 

i detta sammanhang får Eriks medvetet ovårdade språk andra konsekvenser. Jeanette synar, 

genom sin klassmedvetenhet, hans bluff och han förlorar det lilla anseende han från början 

hade. I Jeanettes ögon. För henne är inte medelklassen i någon mån bättre (men däremot mer 

priviligierad) än arbetarklassen utan i hennes ögon står medelklassen snarare för värderingar 

och aktiviteter utan substans.     

 Erik är romanens svenska, vita medelklassmansrepresentant. Han utgör en norm 

och innehar en position som står i opposition till ett flertal andra identitetskategorier, vilka 

Anneli Jordahl i denna roman vill skildra förtrycket av. Erik är representerad som norm i några 

av de dikotomier Hübinette et al. använder för att visa maktordningar: medelklass/arbetarklass, 

man/kvinna, vit/icke-vit. Dessa samverkar intersektionellt och skapar nya innebörder, vilka 

också är beroende av tid och plats.174     

 De karaktärsdrag som tecknar Erik framställer honom inte som en förtryckare 

 
169 Skeggs, Att bli respektabel, 78. 
170 Ibid, 148. 
171 Skeggs använder inledande versaler på Svart och Vit. 
172 Skeggs. Att bli respektabel, 9. 
173 Ibid, 148. 
174 Hübinette et al. Om ras och vithet i det samtida Sverige, 21 f. 
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utan som en samhällsmedveten person, som dock inte gör bruk av sin medvetenhet. Detta 

gestaltas genom en sekvens som handlar om läsvanor: 

I ena ögonvrån noterade jag hur Erik synade bokryggarna i min bokhylla, drog ut en 

bok, gled med blicken över titlarna. Jag inbillar mig inte, såg hans överlägsna min, 

som verkar vara hans naturliga. Mina böcker duger väl inte för honom. Om fåglar, 

hundar och om folk som kämpat och klarat ut det. Romanerna jag fått av Fanny och 

Erik står olästa. Jag vill helst läsa om något som är på riktigt. Föraktet syns när han 

tror att ingen ser.175 

Jeanette uppskattar litteratur som ger någon form av nyttig kunskap, kunskap som hon kan ha 

användning av i sitt liv, medan Erik får antas vara någon som läser för rekreation och 

intellektuell stimulans. Jeanette tolkar honom som överlägsen och föraktfull, vilket mer är en 

projektion av hennes upplevelser av, och uppfattningar om, maktordningar än att han faktiskt 

är överlägsen och föraktfull. Detta uppdagas senare i berättelsen då det framkommer att Erik 

är lite rädd för Jeanette, vilket i sin tur skulle kunna ha med hans uppfattning om arbetarklassen 

som hotfull och farlig att göra.    

 Är det något som är farligt så är det vissa arbetsplatser och arbetaryrken. Sedan 

makens död är arbetardöden det som upptar Jeanettes tankar mest.  

Jag vill komma åt lidandets klarspråk, precisera arbetardödens särskilda grymhet. […] 

För det mesta är arbetardöden långsam och utdragen, […] Arbetarna kläms sakta ihjäl 

under ett betongblock. De faller från en byggnadsställning fyra våningar och bryter 

ryggen, eller får svåra brännskador. Jag förstår. Livet rinner stillsamt ur dem, i 

outsägliga plågor. Boris hade tur: snabb skjuts in i mörkret.176  

Horkheimer och Adorno aktualiseras härmed: ”vi förhåller oss till andra människor, ja till 

skapelsen i det hela taget, som till oss själva efter en lyckligt överstånden operation: blinda och 

döva för allt faktiskt lidande”.177 De som är blinda och döva för arbetarnas lidande är samhället 

i stort. Jeanette vill ta in lidandet och utför på så sätt motstånd mot samhället. Jeanette har en 

bok i vilken hon samlar urklipp och anteckningar om arbetare, som i de flesta fallen är män, 

som dött på arbetet. Hennes klassmedvetenhet manifesteras genom boken och hon använder 

den också som ett slags bevisbörda och argument för att få andra att inse kapitalägarnas ansvar. 

En marxistisk uppfattning är att klassmedvetenhet är nödvändig för klasskamp och 

emancipation. Genom boken och att prata om arbetardöden med alla hon känner (vilket inte är 

särskilt många) för hon en ensam klasskamp. Den motor som driver hennes kamp – och som 

även driver romanens handling framåt – är vreden. Hennes vrede tyglades och dirigerades om 
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av henne själv under maken Boris levnad. Deras relation var långt ifrån jämställd utan 

uppvisade könsstereotypa mönster: 

Vi arbetade heltid båda två, men jag skötte också om Boris, som om han vore en av 

brukarna på mitt jobb, mer krävande än den inkontinente sjökaptenen. Yrseln vissa 

dagar, huvudvärken, sömnen som kajkade ur. En söndagsmorgon hände det. Ilskan 

for runt i mig. Det blixtrade till bakom pannbenet. Öppnade köksfönstret på vid gavel, 

vrålade rakt över byn: ”Den som har pattar servar!”178 

Hennes vrede här är föga konstruktiv eftersom den riktas ut mot intet. Mer skada gör vreden då 

hon håller den inombords. Detta, tillsammans med den destruktiva relationen, gör att hon faller 

ner i en depression. Efter makens död är Jeanette fri från detta könsförtryck och upplever sig 

även fri att vara vred: ”Vreden som jag känner är ny, den tänker jag värna om”.179 

 

Vreden som handlingskraft 

Den nya vreden huvudkaraktären känner gör att hon agerar. Liksom i Vad ska vi göra med 

varandra är vreden även en drivkraft för berättelsen. Tillika blottlägger vreden de orättvisor 

och maktordningar som belyses i verken.    

 Det finns också en annan vrede som blir synlig i romanen, som inte är Jeanettes 

men som kontrasteras mot och därmed legitimerar hennes vrede. Hennes vrede är den 

förtrycktas. Den kommer underifrån och riktas uppåt. Den typen av vrede som också 

förekommer är den som riktas nedåt. Det handlar om ett spektakulärt våld mot dem som inte 

har ett tryggt och fast hem (som en ju enligt normen ska ha). Dels förekommer detta våld mot 

flyktingar och EU-migranter, vars tillfälliga hem i förläggningar och läger bränns ner. Dels mot 

hemlösa på gatan:  

Hörde nyligen att en berusad man hade pissat på bäddar där folk låg och sov. Var det 

på Sveavägen? […] Om jag vore en av dem som bär på vrede mot fattiga. Särskilt arg 

på dem som vidöppet visade sin fruktansvärda nöd. Så mycket ilska det väcker hos 

somliga, fullt synliga, hungriga kroppar i fläckiga, söndertrasade kläder.180 

Det är orimlig ilska och våld mot fattiga det handlar om och det är de som har det materiellt 

bättre som känner vreden.  De olika våldshandlingarna är spektakulära i sina visuella uttryck. 

De är också spektakulära i det ursinne som tar eldens form och den avsky och det förtryck som 

finns i handlingen att urinera på någon. Det kan även tolkas som spektakulärt i Slavoj Žižeks 
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mening, vars tes Lilian Munk Rösing diskuterar i sin text,181 i det att det är ett fruktlöst våld 

som bara bekräftar en befintlig över- och underordning mellan dem som har en plats i samhället 

och dem som enligt den nyliberala exkluderingsdiskursen är ”de tärande”.182 Hatet, våldet och 

vreden mot dem som saknar medborgerliga rättigheter återfinns emellertid även i Gustaf 

Hellströms Ett rekommendationsbrev från 1920, vilken Peter Forsgren analyserar i artikeln 

’”Skjut ner de djävlarna!”’. I romanen, som är skriven med en dialogisk metod där både 

proletära och kapitalistiska röster förs fram framstår kapitalism och individualism som sanna 

amerikanska värden och socialism, fackföreningsrörelsen, kommunism och obildade 

immigranter som ett hot mot dessa värden.183 Åsikten framförs av en industriägare som blir 

rasande på sin finske chaufför som avslöjas som fackansluten och därför ser industriägaren till 

att han blir utvisad.184 Raseriet grundar sig i att hans anställde är ett hot mot de amerikanska 

värderingarna. På liknande sätt kan en ana att våldet mot flyktingarna är ett uttryck för ett 

föreställt hot mot den svenska välfärden; att se det som att skattemedel går till flyktingarnas 

uppehälle och att de då – sett utifrån exkluderingsdiskursen – är tärande. Majsa Allelin och 

Tobias Davidsson menar att det även sker en diskursiv reproduktion av vissa negativa 

egenskaper som förknippas med ”de tärande”: passiva, lata, påträngande, oärliga och aggressiva 

(och till och med våldsamma).185 Det finns en orimlighet i att känna vrede samt utöva våld 

utifrån en föreställning att någon äger dessa egenskaper. Men de föreställda egenskaperna får 

antas vara så pass provokativa för vissa individer att de utlöser en våldshandling.  

 Det föreställda hotet kan också ses i ljuset av en annan diskurs, den om 

flyktinginvandringen. Paulina de los Reyes menar att det finns en rangordning mellan kulturer, 

där den egna uppfattas som norm och andra kulturer som mer eller mindre avlägsna och 

förknippade med mer eller mindre önskvärda egenskaper.186 Det kan således finnas egenskaper 

utöver dem Allelin och Davidsson räknar upp, som färgar bilden av flyktingen och EU-

migranten. Även uppfattningen om den hemlösa svensken kan förstås utifrån föreställda 

egenskaper som reproducerats diskursivt. Vidare skriver de los Reyes att  

[d]iskursen ger begreppet kultur en rumslig dimension som i relation till människor 

från avlägsna länder som har kommit till Sverige förvandlas till en metafor för 

främlingskap och avståndstagande. I proportion till det geografiska avståndet anses 

att även det ”kulturella avståndet” mellan svenskar och invandrare har ökat. 

Följaktligen antas att graden av olikhet och antagonism mellan de nyinflyttades norm- 
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186 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 77f. 
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och värdesystem och det som råder i Sverige ökar i takt med att det kulturella 

avståndet också ökar. Enligt denna förklaring präglas sålunda relationen mellan den 

invandrade och den infödda befolkningen ofta av missförstånd, avsaknad av 

gemensamma sociala koder, kommunikationssvårigheter, värderingsskillnader osv.187 

Inom diskursen om den internationella immigrationen finns föreställningen om invasion från 

icke-europeiska länder, vilken hotar den svenska nationen, menar de los Reyes.188 Här talas 

således om bilden av flyktingströmmar som en hotfull massa. Denna föreställning reproduceras 

genom till exempel Sverigedemokraternas retorik. Vidare påpekar De los Reyes att det också 

är majoritetssamhället som äger makten över språket och berättelsen. Invandrare görs till objekt 

för definitioner, åtgärder etcetera.189 Detta indikerar vikten av att föra fram litteratur och andra 

uttryck från grupper som inte har en del i den normerade befolkningsgruppens berättelse.

 Jordahls romankaraktär Jeanette har ett starkt socialt patos och genom hennes 

blick tydliggörs en moraliskt förkastlig bild av den som utövar våld mot någon vars livssituation 

redan är sämre än våldsutövarens. Och, som beskrevs inledningsvis i detta avsnitt, kontrasteras 

denna immoraliska vrede mot Jeanettes, som i stället riktas mot förtrycket och Jeanettes vrede 

legitimeras därmed.     

 Precis som Bibi Jonsson hävdar, förändras Jeanettes vrede under berättelsen och 

blir alltmer konstruktiv. Men vredens mest framträdande drag i inledningen är inte den 

hämndönskan Jonsson talar om.190 Jeanette söker snarare använda vreden till att övertyga de 

närmaste i sin omgivning, vilka är begränsade till dottern och hennes sambo, om klassorättvisor. 

Det är till en början ressentimentets vrede, som Lilian Munk Rösing beskriver som ”offrets 

självömkande harmsenhet”.191 Den här typen av vrede är knuten till en partikulär identitet (som 

motsats till en universell). Den partikulära identiteten har med klass, kön, nationalitet, sexuell 

läggning, ras, och så vidare, att göra.192 Jeanette känner sig, som tillhörande arbetarklassen, som 

ett offer under kapitalets nonchalans inför arbetarens liv. Vreden driver henne att föra bok över 

arbetare som dött på arbetsplatsen. Boken använder hon som bevisbörda i diskussionerna med 

dottern Fanny och Erik, men hon får inget gehör. Delvis beror detta på att de är medelklass och 

arbetardöden angår därför inte dem. De tycker det mest är besvärande med Jeanettes litanior 

och ber henne sluta att påstridigt berätta om arbetares död. De obehagskänslor de känner kan 

tolkas som att de tycker att det inte anstår en respektabel kvinna att sura eller vara arg. Som 
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Jonsson också hävdar är vreden okvinnlig och en vred kvinna inte respektabel.193 Nej, vreden 

är i detta sammanhang fruktlös och liknar mest ett ständigt upprepat gnäll för döva öron. Den 

övertygar inte, den fungerar inte retoriskt. Vreden kanaliseras även genom ”dödsboken”, men 

inte heller där finns det någon mottagare. Vreden är inte konstruktiv alls. 

 En bra bit in i romanen infinner sig den hämndlystnad Bibi Jonsson noterat hos 

Jeanette: ”Länge efter dödsbudet fantiserade jag om mig själv som förste torterare. Visste vad 

jag skulle göra med knäskålar, ögon och pungkulor”.194 Här handlar det om ett spektakulärt 

våld. Trots att detta våld inte går från tanke till handling så är det spektakulärt våld i hennes 

fantasi. Det är en provokativ bild som tecknas, trots att det inte är uttalat vad Jeanette vill göra 

med knäskålar, ögon och pungkulor. Bilden är särskilt provokativ sett ur ett patriarkalt 

perspektiv eftersom känsliga, manliga kroppsdelar åsyftas. Jeanette tänker sig således även att 

makten över kapitalet, som hon ställer ansvarig för makens död, innehas av män. Munk Rösing 

menar att spektakulärt våld inte är konstruktivt ens då det verkligen utförs.195 Att handlingen 

inte utförs går vidare att diskutera utifrån en mängd möjliga anledningar, men kan nöjaktigt 

förklaras med att det inte är karakteristiskt för karaktären att utöva våld. Skulle våldshandlingen 

utföras skulle den ändå inte göra skillnad. Arbetare skulle fortsätta dö på sina arbetsplatser.

 En bit in i romanen finns en scen där Jeanette tar del av nyheterna om de 

demonstrationer som följde av friandet av den polis som sköt ihjäl den svarta tonårspojken 

Michael Brown i Ferguson. I 170 amerikanska städer går folk ut på gatorna för att protestera 

mot det för polisen konsekvenslösa dödandet av svarta män. ”Vreden sprider sig som 

skogsbranden utanför Sala”,196 konstaterar romankaraktären. Den stora skogsbranden i 

Västmanland rasar samtidigt och Jordahl använder den för att hela tiden påminna om Boris död, 

samt som i citatet ovan, som liknelse för kraften i många människors vrede, när de gemensamt 

och solidariskt riktar den mot samma sak.   

 Vreden är emellertid, hur den än tar sig uttryck i romanen, en drivkraft för 

karaktären. Den får henne att vilja få andra att förstå arbetarklassens levnadsvillkor under 

kapitalet, vilket också gör att hon söker kunskap för att få verktyg att kunna nå ut med sin 

orättvishetsbeskrivning genom. Liksom sågverksarbetarna i det tidiga 1900-talets Holmsund, 

som Ronny Ambjörnsson berättar om, påbörjar hon en bildningsresa som ger henne förståelse, 

argument och en röst. 
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 Bildningsresan 

”Vårt studerande var ett uppror. Vi samlade material till vårt försvar och som förberedelse till 

en erövring. Sällan av en slump, mestadels genom att gå vidare från det vi begripit, fördes vi 

från ett objekt till nästa”.197 Med dessa ord inleder Ronny Ambjörnsson sin bok Den skötsamme 

arbetaren. Det är Peter Weiss Motståndets estetik som citeras. Citatet kan emellertid fungera 

som en beskrivning av Jeanettes göranden och låtanden i Som hundarna i Lafayette Park. Hon 

gör i romanen en bildningsresa, som i sig är ett uppror mot klassförtryck. Romanen om hennes 

bildningsresa blir en bildningsroman, en borgerlig genre, som det finns anledning att diskutera 

senare i denna uppsats.198 Jeanette vill initialt att förändring ska ske, liksom att erkännande av 

ansvar ska avges; hon vill att arbetare ska slippa dö på arbetsplatsen och att arbetsköpare ska ta 

ansvar och straffas för de dödsolyckor som redan skett. Genom den nämnda ”dödsboken” 

samlar hon material och får en grund för de argument hon prövar i samtal med Fanny och Erik. 

Redan där sker ett småskaligt uppror. Fanny och Erik vill tysta henne, men Jeanette återkommer 

ihärdigt till arbetardöden då de träffas. Hennes argument övertygar inte, men samboparet och 

särskilt Fanny, ger henne möjligheter att företa en längre bildningsresa. Detta genom att 

introducera henne till Angela Davis, Svarta pantrarna och den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen och sedermera skicka henne på en mer bokstavlig bildningsresa till San 

Francisco och en konferens där Davis är en av talarna.   

 Jeanettes bildning startar med journaler där hon antecknar information om döda 

arbetare och klistrar in saxade tidningsartiklar och notiser. I början av romanen kallar hon den 

senaste loggboken hon arbetar med för ”reportagebok”,199 en benämning som har betydelse. 

Reportageboken, eller rapportboken som den oftare kallas, har sitt ursprung i strömkantringens 

tid då litteraturen blir mer politisk. Rapportboken representerar verkligheten, ger röst åt dem 

som sällan får komma till tals och har som mål att förändra, om inte samhället så åtminstone 

den enskilde läsaren.200 Jeanette vill att hennes bok ska läsas och att läsaren ska få insikt. 

Liksom Maja Ekelöf i Rapport från en skurhink tar Jeanette del av mediernas rapportering och 

antecknar orättvisor och människors lidande. För båda tycks journalförandet även ha en 

terapeutisk funktion. Jeanette bearbetar makens död. Ekelöf skriver att hon ”fortsätter 

 
197 Peter Weiss. Motståndets estetik. Roman. Bd 1. Stockholm: Arbetarkultur. 1976, 59. Citerad i Ambjörnsson, 

5. 
198 Bildningsromanen handlar om individens utveckling från barndom till vuxenvärld genom såväl erfarenheter, 

som boklig lärdom; om individens ”växande till myndighet och hans inövning i vuxenlivets och samhällets 

ritualer, i konfrontation eller uppror, i underkastelse, försakelse eller desillusion”. Definitionen har hämtats från 

Hans Hertel (red.). Litteraturens historia 5. 1830-1914. Stockholm: Norstedts Förlag. 1989, 224. 
199 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 22. 
200 Olsson. Att ge den andra sidan röst, 12. 
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dagboken. Inte för att jag inbillar mig att jag kan skriva, men mitt liv blir lättare om jag får prata 

ut på detta sätt”.201 Ekelöfs dagbok spänner över fyra år. Hennes språkliga förmåga utvecklas 

under denna tid. Genom ”reportageboken” får även Jeanette skrivvana: ”Innan jag skriver i 

dödsboken övar jag, formulerar mig exakt. Det får inte bli fel och kladdigt i boken”.202 Hon vill 

förmedla sig till omvärlden och förstår att göra det genom att uttrycka sig ”rätt” och ”snyggt”. 

Den som kan skriva kan göra sin röst hörd och ge röst åt andra. Detsamma gäller den som kan 

formulera sig i tal.     

 Tv-program där människor tävlar i matlagning är oftast de program Jeanette 

hamnar framför. Detta framstår inte så mycket som hennes eget val som att det är tv-kanalernas 

val att sända programmen, vilka Jeanette tycker är meningslösa. Horkheimer och Adorno skulle 

säga att det är den kommersiella kulturindustrins funktion som kontrollmekanism som tar sig 

uttryck i dessa program. ”Konsumenterna är arbetarna och tjänstemännen, bönderna och 

småborgarna. Den kapitalistiska produktionen håller dem i ett så stadigt grepp om både kropp 

och själ att de motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem”, skriver de.203 Horkheimer och 

Adorno framstår i det närmaste som elitistiska och generaliserande genom att framställa 

konsumenterna som passiva och icke-reflekterande. Deras perspektiv är inte arbetarens, 

tjänstemannens, bondens eller småborgarens utan de har ett intellektuellt utifrånperspektiv. 

Funktionen av deras text i denna studie är att ge en möjlig tolkning av underhållningsprogram 

som reproduktionsbärare av idéer som gynnar kapitalet. I de meningslösa 

matlagningstävlingarna som visas på Jeanettes teve reproduceras, med Upplysningens dialektik 

som tolkningsnyckel, framgångsmyten. Framgångsmyten, menar författarna, faller de 

behärskade oftare offer för än de härskande. Folket har önskedrömmar och därför håller de fast 

vid framgångsmyt och den ideologi som gynnar kapitalet och befäster därmed sin position som 

slavar under detsamma.204 Jeanette visar inga tecken på att dra liknande slutsatser, men ser 

programmens substanslöshet skina igenom. På så sätt tillhör hon inte de motståndslöst sväljande 

konsumenterna. Men så – ett program som ger henne skjuts på den vidare bildningsresan:  

Slår på teven igen, ett nytt intervjuprogram. Ingen äter. Ingen rör i grytor. Inbjudna 

gäster diskuterar samhällsfrågor och jag blir sittande, lyssnar spänt, ser något jag 

aldrig sett i teve. Fem medverkande som kallar sig afrosvenskar samtalar. En minister, 

en filmregissör, en skådespelare, en författare och en kulturskribent. Ministern, som 

är den första svarta i regeringen, dessutom kvinna, pratar som om hon avfyrade varje 

ord i svårtyglat raseri. Jag hör knappt vad de säger, deras ansikten är så, vad ska jag 

 
201 Maja Ekelöf. Rapport från en skurhink. Stockholm: Rabén & Sjögren. 1970, 34. 
202 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 28. 
203 Horkheimer & Adorno. Upplysningens dialektik, 150. 
204 Ibid. 
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säga… påtagliga. Som att mina ögon måste vänja sig. Har någonsin fem 

välformulerade arbetare suttit i en tevestudio och framfört sina åsikter?205 

Hon identifierar afrosvenskarna som talar som representanter för en strukturellt förtryckt grupp 

i likhet med arbetare. En ytterligare underprivilegierad position återfinns hos den nämnda 

ministern, som ”dessutom” är kvinna. Här finns emellertid en annan maktordning, som avgör 

vem som får yttra sig eller kanske viktigare: vem som kan yttra sig och göra sin röst hörd inför 

en tv-publik. Personerna på podiet är kulturarbetare och ministrar, vilket innebär att de av allt 

att döma är välutbildade och arbetar med att uttrycka sig. Troligtvis är de även kända för de 

flesta i tv-publiken. En ”vanlig arbetare” har sannolikt inte dessa erfarenheter och hens arbete 

leder inte till kändisskap. Hen kommer därför varken att erbjudas en plats i ett intervjuprogram 

och hade om så vore inte haft möjligheten att formulera sig väl och nå ut med sina åsikter. 

Arbetaren alieneras från den publika sfären där meningsutbyte sker och diskurser formeras. I 

kategorierna yrke och utbildning har afrosvenskarna i studion en högre maktposition än den 

vita svenska arbetaren.      

 Jeanette ska också komma att hitta en förebild, inte bland vältaliga afrosvenskar, 

men hos den afroamerikanska professorn och medborgarrättsaktivisten Angela Davis. Det är 

Fanny som tänder en gnista av intresse hos modern genom att ge henne en film om Black Power-

rörelsen, eftersom Jeanette och Boris ”tyckte ju om kämparna. Hjältarna”.206  

 Jeanette blir helt uppslukad av filmen: ”Filmen är så omtumlande att jag ser den 

med vilodag emellan. Förmår inte tänka på annat”.207 Kämparna ser inte ut som förväntat: ”Så 

oskuldsfulla och ordentliga de ser ut, de kända svarta pantrarna. Väluppfostrade skolflickor och 

pojkar, skickliga talare.”208 Genom att tala väl och klä sig propert och visa att de är medelklass 

utstrålar de också respektabilitet. Det som emellertid är orsaken till att de kämpar för sina 

rättigheter är en fråga om att det syns att de är icke-vita. Ras är ”ett sätt att dela in människor 

på utifrån visuella och fysiska markörer […] och ibland också förser dem med vissa egenskaper 

och läggningar”, skriver Hübinette et al.209 Liksom för kvinnorna i Skeggs studie är det andra 

människor, i detta fallet vita, med helt andra positioner, som har positionsbestämt 

representationerna eller framställningarna. Det finns ett ”nät av strukturer, maktrelationer och 

kapitalöverföringar som ger upphov till ramar för representationer och värden som i sin tur 

fastställer vad det innebär att vara en Vit arbetarklasskvinna”,210 eller svart arbetarklassman. 

 
205 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 39f. 
206 Ibid, 57. 
207 Ibid, 68. 
208 Ibid, 67. 
209 Hübinette et al. Om ras och vithet i det samtida Sverige, 15. 
210 Skeggs. Att bli respektabel, 254. 
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 I filmen framkommer att den svarta, manlige arbetaren ansågs underordnad den 

vita, manlige arbetaren. Den sistnämnda tjänar mer och är inte den som blir friställd först vid 

arbetsbrist. Paulina de los Reyes menar att diskurserna om genus, etnicitet, ålder och 

funktionshinder formuleras av olika aktörer (som forskarvärlden, media, politiker etcetera), 

men att diskurserna konstrueras på de arenor som har med arbetet att göra.211 I Sverige idag har 

ungdomar, de med funktionsvariationer och andra etniciteter än svensk svårt att få en plats på 

arbetsmarknaden. Filmen visar diskriminering i arbetslivet.   

 Jeanette blir smått besatt av Angela Davis, som filmen delvis handlar om. Davis 

stämplades som en av de farligaste terroristerna i USA 1970 och hon satt häktad i arton 

månader. I filmen har hon en brandgul polotröja och en sådan införskaffar även Jeanette, som 

för att ikläda sig Davis kraft. Inköpet av polotröjan blir en handling som styrker identifikationen 

med aktivisten hon ser i filmen. Jan Ch Karlsson skriver att det finns olika incitament för arbete 

och enligt hans resonemang behöver arbete inte nödvändigtvis betyda lönearbete. Ett av 

incitamenten är det sociala, som exempelvis kan innefatta en önskan att efterlikna en ledare.212 

Genom polotröjan liknar Jeanette Angela Davis till det yttre och hon kommer att påbörja arbetet 

att ytterligare efterlikna den ledargestalt hon utsett. Det bör även tilläggas att Jeanette varit mån 

om hur hon klär sig sedan tonåren. Beverly Skeggs hävdar att det är ett steg mot individualitet 

att konsumera femininitet, en frihet att konstruera sig själv genom konsumtion.213 Det är inte 

femininitet per se Jeanette vill utstråla utan hennes självkonstruktion tycks byggas av hennes 

egen uppfattning om kvinnlig styrka. Färgen brandgul blir här signifikant för att den 

representerar ett glödande engagemang: ”Scenen i bunkern ger mig gåshud, jag spolar tillbaka, 

tar om. Det skälver i kroppen när Davis talar […] Hettan i hennes lågmälda röst”.214 Davis 

intervjuas av en svensk reporter, som frågar varför Svarta pantrarna tar till våld. Davis svar, att 

reportern genom frågan visar att han inte har en susning om vad svarta människor går igenom, 

ger Jeanette en betydande insikt: ”De har inte en susning. De begriper inte att många arbetare 

går till jobbet med dödsångest”.215 Den svenska reporterns okunskap och oförståelse om de 

svartas situation och de hot de får utstå överför Jeanette till medelklassens okunskap och 

oförståelse för arbetarklassens dito. Svarta i efterkrigstidens USA mördades på grund av sin 

hudfärg, svenska arbetare dör på sina arbetsplatser för att de tillhör arbetarklassen. Den 

överförande, jämförande funktionen är genomgående den huvudsakliga funktionen av Svarta 

 
211 De los Reyes. Mångfald och differentiering, 169. 
212 Karlsson. Begreppet arbete, 118. 
213 Skeggs. Att bli respektabel, 173. 
214 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 69f. 
215 Ibid, 70. 
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pantrarna och den amerikanska medborgarrättsrörelsen i romanen. Jeanette försöker förstå 

klassmässiga maktstrukturer genom att förstå rasmässiga strukturer (för i 1960- och 1970-talens 

USA talas det och handlar det om ras snarare än etnicitet).  

 Filmen ger mersmak och Jeanette beställer böcker om Svarta pantrarna. Dessa 

läser hon i ett sträck. Liksom arbetarna i Ronny Ambjörnssons studie bildar hon sig genom att 

läsa och genom att argumentera. Bit för bit bygger böckerna och filmerna hon tar del av en 

kunskapsbas från vilken hon kan dra slutsatser och grunda argument. Och hon upptäcker även 

att den svarta medborgarrättsrörelsen startat genom arbetsdöden: 

Så här 3.30 står det klart. Det var arbetardöden som utlöste en av de viktigaste 

protesterna i afroamerikanernas historia. Det blir tydligt när jag läser en biografi över 

Martin Luther King som jag hittade i min egen bokhylla. Jag skriver ner incidenten i 

min dödsbok. Den får vara där, fast det inträffade för längesedan. 1968. Memphis, 

Tennessee. Två renhållningsarbetare – tjugonio och trettiofem år – hamnar i ett oväder 

och skyddar sig från slagregn genom att trycka sig tätt intill det slitna fordonet. 

Maskineriet råkar sättas igång och männen rycks in i mekaniken, stålkäftarna som 

pressar samman soporna. Kvarterets invånare hör ett avgrundsvrål.216 

Den rörelse som aldrig startar i Sverige när arbetare dör på jobbet startar 1968 i Memphis. I 

Memphis får arbetardöden konsekvenser och människor organiserar sig. Renhållningsarbetarna 

i staden samlas till strejk. De flesta är svarta med låga löner och dåliga arbetsvillkor. I och med 

olyckan har de fått nog. Efter veckor av strejk, kravaller och demonstrationer mördas Martin 

Luther King, vilket utlöser kravaller i hela landet.   

 Maja Ekelöf skriver också om rasupproren i Rapport från en skurhink. Det finns 

således en direkt koppling mellan Som hundarna i Lafayette Park och Ekelöfs arbetarlitterära 

klassiker. Formmässigt skiljer sig de båda verken åt, men det finns likheter i den språkliga 

stilen, som kännetecknas av att utifrån inlevelse i sådant medierna rapporterar nedteckna 

händelserna genom ett raster av empati. Det finns verklig samhörighet i viljan att berätta om 

orättvisor och människors lidande oavsett nationsgränser, att vilja ge röst åt dem som inte har 

verktygen eller kanalerna att förmedla sig. Annika Olsson menar att medierna fungerar som 

informationskälla och kunskapsbas för Maja Ekelöfs berättare.217 På samma sätt använder 

Jordahls berättare sig av medierna. På andra sätt skiljer sig medieanvändningen åt. Ekelöf 

nyttjar bildningsfunktionen av olika kulturprogram i radio och tv,218 medan Jeanette använder 

dokumentära filmer och faktaböcker för sin bildning. Mediernas underhållningsfunktion är inte 

det huvudsakliga målet med de båda berättarnas medienyttjande. Jeanette tittar på tv:s 
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underhållningsprogram, men värdesätter inte dessa som underhållning utan avfärdar dessa som 

meningslösa. Också Ekelöf tycker medieunderhållningen är substanslös. Som Annika Olsson 

också påpekar är detta något som trotsar den förhärskade bilden av ”arbetaren”, som ”ett tomt 

käril varigenom de elektroniska mediernas budskap kan strömma fritt”,219 eller ”som 

motståndslöst sväljer vad som erbjuds dem”, som Horkheimer och Adorno uttrycker det.220 

Ekelöfs och Jeanettes studier är en upprorshandling, en subversiv aktivitet i likhet med den som 

presenteras i citatet från Motståndets estetik ovan.    

 Det finns andra motiv som styr förekomsten av mediernas nyhetsrapportering i 

Ekelöfs, Jordahls och även Wrangborgs texter. Ett är att uppmärksamma lidandet, men också 

att skapa ett socialt patos hos läsaren, vilket kan ses genom sättet lidandet framställs. Att 

uppamma känslor av empati och solidaritet hos läsaren är det författarna söker göra. I Som 

hundarna i Lafayette Park nämns hur romer i Sverige bemöts med avsky och rent av hat, att 

flyktförläggningar brinner och att det finns en uppfattning om att den som sitter med en mugg 

utanför matvarubutiken är lat. Dessutom låter Jordahl sin karaktär ha haft en vistelse i den 

svenska kolonin Saint-Barthélemy under sin tid som ung au pair (en benämning, som Skeggs 

kallar förskönande omskrivning av tjänstefolk hos den välutbildade medelklassen, ett 

förhållande som reproducerar klass- och könsunderordningen i modern tid)221 i en amerikansk 

familj. Där konstaterade hon att ”[a]lla som serverade, städade, diskade, lagade mat, hanterade 

sopor var svarta. De som åt, slumrade till i solen, blev masserade och njöt var vita”.222 Paulina 

de los Reyes menar att det samhälle vi lever i präglas av det koloniala arvet och ”av en 

kunskapssyn som reproducerar över- och underordningsrelationer som skapades under 

koloniseringen”.223  Präglingen blir särskilt tydlig genom att Jordahl väljer att ge sin karaktär 

denna erfarenhet och därmed påvisa det historiska sambandet mellan kolonialisering och 

rasförtryck idag.      

 Om vi återgår till Angela Davis roll för karaktären Jeanette, så framgår det att 

Davis skänker Jeanette formuleringar: ”Hon pratar bra och lugnt. Jag får ord av henne”.224 Davis 

är akademiker och talar med både större legitimitet och pondus än Jeanette kan göra.  

Var alla kända kämpar akademiker? Angela, Angela jag är avundsjuk på dig. Din 

mamma var lärare, du pluggade på Sorbonne i Paris. Det finaste av allt, sägs det. Du 

studerade filosofi i Tyskland. Tänkte att kunskap kan förändra världen. Du blev 

filosof, medan jag blev det kvinnor i alla tider brukar bli, vårdare. Vi tar hand om 
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222 Jordahl. Som hundarna i Lafayette Park, 80. 
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andra, får världens människor att må bättre. Vi sköter om dig när du blir gammal och 

orkeslös. Det är banne mig inte det sämsta. Att vi inte förmådde formulera ett annat 

yrkesliv än att serva andra människor. Att det antas ligga i blodet, i generna.225 

Som tillhörande arbetarklassen har inte Jeanette samma språkliga verktyg som Davis. Hon har 

heller inte möjlighet att vara aktör i någon diskurs, som Davis kan i egenskap av akademiker. 

Hon har plattformar att tala om de ämnen hon tycker är viktiga. Hon kan nå ut med sitt budskap. 

Om en tar ett steg ut från romanens universum och i stället tittar på romanens yttre kontext är 

det tydligt att arbetarförfattaren har en viktig roll vad gäller att frambringa exploateringen av 

arbetare. Arbetarlitteraturen är en plattform för arbetarklassen. Maja Ekelöfs dagbok blir 

publicerad och på så sätt blir både hennes egen och andras röster hörda. Och för att återknyta 

till berättelsen: Det finns ett slags arbetardöd som tar plats i medierna: krigskorrespondentens. 

Journalister har både det språkliga verktyget och kanaler att skildra och ställa krav på sådant 

som gäller dem själva: ”På tidningens ledarsida skriver ett par kända journalister att lagarna 

måste ändras så det blir ett krigsbrott att angripa korrespondenter”.226 Arbetarskildraren är 

ställföreträdare för olika arbetaryrken, liksom för arbetarklassen, och har det viktiga ordet som 

verktyg. Så länge litteraturen har en ansedd ställning ger den också legitimitet till ordet. 

 Som hundarna i Lafayette Park är indelad i tre delar. I slutet av första delen, som 

döpts till ”Dödsboken” skriver Jeanette ett brev till Angela Davis. Att hon kommit dithän, till 

modet och självförtroendet att göra detta är en följd av att hon bildat sig. Hon har en trygghet i 

de kunskaper hon förvärvat. Hon utvecklas under romanens gång, vilket kan kopplas till att hon 

får ord att formulera sig och argumentera för de orättvisor hon ser i samhället. Så småningom 

ska hon även komma att tillämpa nyvunna kunskaper praktiskt genom att agera. Redan från 

början har hon med sig en självklar solidaritet med förtryckta människor. Hennes 

solidaritetskänsla släpper dock när hon träffar människor av medelklass, som hon inte anser 

behöva hjälp. Ett exempel på detta är att hon inte vill besöka dottern Fanny när hon behöver 

stöd efter ett missfall.227 Dottern har gjort klassresan från arbetarklass till medelklass, vilket 

tycks diskvalificera henne från moderns stöd. Jeanette ser det som mer självklart att hjälpa en 

hemlös tonårspojke som bott i hennes redskapsskjul i stället för dottern, som behöver hjälp 

samtidigt som pojken. Denna solidaritet, som riktar sig mot förtryckta, bottnar i självupplevt 

förtryck och i en självklar arbetarklassinställning att som överlevnadsstrategi hjälpa andra 

behövande inom den egna klassen,228 men kan också ses som en stark moral, som bär på en 
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genuinitet som är en motsättning till den cynism Sven Anders Johansson talar om och som går 

ut på att hjälpa andra, inte så mycket för deras skull, som sin egen, ”[f]ör att jag på det viset 

formar mig själv: jag förvandlar mig själv till en mer omtänksam, givmild, human människa”.229 

Men, det går även att se Jeanettes empati, som är större för en ny bekantskap än för en 

familjemedlem, som något okonventionellt och provokativt. Men pojkens positionering vad 

gäller etnicitet och klass hamnar under Fannys normerade position av vit medelklass, vilket gör 

pojken till en starkare kandidat för Jeanettes empati när hon står inför ett val. Familjeband och 

könstillhörighet räcker inte för att valet ska väga över till Fannys fördel. Dottern får dock stöd 

då hon är den som reser till modern.    

 Åter till brevet så visar Jeanette i detta att hon har vissa insikter, varav en går att 

återföra till inledningen av denna uppsats och diskussionen om att det inte talas så mycket om 

klass idag:  

I Sverige är det mycket svårt att tala om vårt klassystem. Här tror gemene man på 

nationalmyten om att vi är världens mest jämlika land. Folkhemmet. Politiker nämner 

aldrig begreppet klass, trots att statistiska centralbyrån skiktar oss i arbetare och 

tjänstemän. Och det har aldrig uppmätts så stora ekonomiska skillnader mellan 

arbetare och tjänstemän som nu.230 

Det är författaren som skymtar här. Jordahl diskuterar det försvinnande klassperspektivet i 

Sverige i sin bok Klass och Jeanettes insikt ska leda till insikt hos läsaren. För på samma sätt 

som Wrangborg talar till läsaren för att få denna att förstå och agera bjuder Jordahl på insikter 

och bruksanvisning till läsaren. Bibi Jonsson hävdar att denna roman visar den kvinnliga läsaren 

hur hon ska emancipera sig, delvis genom att tillåta sig att uttrycka vrede på samma sätt som 

Jeanette. Men romanen visar också vilka sätt som är ”rätt” sätt att behandla människor på. Den 

visar handfasta, praktiska aspekter på solidaritetsutövandet.   

 Det brev som Jeanette skriver till Angela Davis undertecknar hon med sitt namn. 

Det är första gången som hennes namn nämns i romanen. Innan detta har hon varit ”jag” eller 

kallats ”mamma” av dottern. I och med att hennes namn nämns – och det har betydelse att det 

också är hon själv som uttrycker det – manifesterar hon att hon är en individ med egen identitet. 

Identiteten har skapats genom att ”de andra” konstruerats och den återskapas och omförhandlas 

i varje nytt sammanhang hon befinner sig i. ”De andra” har varit förtryckarna: mamman (som 

lämnade Jeanette ensam medan hon arbetade och bestraffade henne för småsaker), mannen, 

medelklassen. I och med att Jeanette nu kan formulera sig och har börjar kunna använda 

verktygen att stå upp mot förtryckarna så har hon agens.  

 
229 Johansson. Det cyniska tillståndet, 8. 
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 När Jeanette anländer till San Francisco känner hon oro inför konferensen, hon är 

rädd för att bli ”förlöjligad, framstå som en dumbom, en som stör och försinkar andras tid”.231 

Men att hon ska tala står utan tvivel: ”Skulle rösten hålla?”.232  

Nu rörde sig allas blickar mot mig, det var min tur. Sextio ögon vilade på mig. […] 

Hur skulle jag kunna yttra något som intresserade detta sällskap med välutbildat folk? 

De må ha rötter i rasistiska och kvinnohatande helveten men tala kunde de, banne mig. 

Jag tog sats och kastade mig ut, högt över Atlanten, drog i snörena så att fallskärmen 

förhoppningsvis vecklades ut. Presenterade mig snubbligt fort […] Nu hade jag redan 

pratat för mycket och Miss Nile gjorde en ansats att säga tack, men jag fortsatte. Höjde 

rösten: Min make omkom i en arbetsplatsolycka, och så är det i Sverige, en i veckan 

dör, men nästan ingen arbetsgivare blir åtalad. Här borde jag slutat, Miss Nile lyfte 

handen högt, men när jag nu äntligen börjat tala ville jag fortsätta […] Ögonen i 

rummet blickade vänliga, öronen lyssnade. Arbetsgivare tar stora risker med 

arbetarnas liv, och kommer undan med det. Arbetares liv räknas inte. Varje ord jag 

slagit upp inför konferensen fick jag med. Ansiktena runt bordet nickade. Jag blev 

modig och fortsatte medan Miss Nile tog två steg mot mig. Jag tänker hemma vid 

köksbordet när jag lyssnar på nyheterna om demonstrationerna i Ferguson att det är 

likadant för svarta människor i det här landet.233 

I det långa citatet går ett flertal saker att uttolka. De kunskaper Jeanette inhämtat som rör 

medborgarrättsrörelsen, Black Panther Party och de jämförelser hon gjort med den svenska 

arbetardöden kan hon nu formulera – Angela Davis har ”gett” henne orden. Hon har modet att 

tala. Anneli Jordahl beskriver i Klass hur det krävs självförtroende att som arbetarklass yttra 

sig. Specifikt talar hon om att uttrycka sig som författare, men också Jeanettes harang på 

konferensen kan tolkas som en bedrift utöver det vanliga. ”Det krävs ett gott mått av 

självhävdelse för att bli författare”, skriver Jordahl. ”Man måste lita på sin egen röst: jag har 

rätt att yttra mig! Nyckelordet heter självförtroende och i arbetarklassen förhäver man sig 

inte”.234 Jeanette blir därtill lyssnad på och får bekräftelse. Beverly Skeggs skriver, och här 

hänvisar hon till Nancy Frasers kritik av identitetspolitiken som något som haft förödande 

konsekvenser för klasspolitik och heller inte hjälpt feminismen, att identitet handlar om önskan 

att erkännas som något. Att ha upplevt smärta och förtryck ger en större epistemologisk 

auktoritet att tala.235 Den ”akademiska” publiken legitimerar också det Jeanette säger. Hon visar 

också den identifikationsfaktor som finns mellan svensk vit arbetarklass och amerikansk svart 

arbetarklass. Det som tidigare varit en känsla av solidaritet blir genom den här sociala processen 

identifikation. Konferensen ger henne möjlighet att se fler likheter. Hon jämför till exempel 
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slaveriet med statarna, men kallar det senare ”slaveri light”.236 En annan likhet är synen på 

svarta och arbetarklassen: 

”Varje dag”, sa Nile, ”får vi veta från den dominerande kulturen att vi inte är lika 

intelligenta och flitigt arbetande som den vita befolkningen.” Sådär lät det i svenska 

tidningar om vanliga arbetare också, och värst var tonen när de skrev om arbetslösa 

arbetare. Man fick känslan av att de var lata, att de bekvämade sig med bidrag. Jag 

ville avbryta och säga att jag förstod hur de kände sig.237 

Skeggs fann under sitt arbete med Att bli respektabel att hon genom att läsa svarta feministiska 

författare, som Angela Davis, upplevde att det ”legitimerade den känsla av klassbaserad 

alienation”, som hon kände under sin forskning.238 På samma sätt finner Jeanette en 

samhörighet mellan sin erfarenhet som tillhörande en underordnad klass och övriga 

konferensdeltagares (inklusive Angela Davis) erfarenheter att tillhöra underordnade grupper 

och då särskilt inom kategorin ras. Att Jeanette förstår hur afroamerikaner känner sig utifrån 

Niles beskrivning tyder på att hon identifierar sig med dem på ett emotionellt plan.

 Konferensen ger henne en strategi i form av argument att använda för att få fram 

budskapet att varje död arbetare för henne är en upplevelse likställd med att bli trampad på; att 

anklagelser om att en är lättkränkt då den dominerande kulturen uttrycker sig sårande kan 

besvaras:  

”Man ska inte ursäkta sig, inte släta över. Man kan säga…” Hon gjorde en paus och 

betonade fortsättningen. ”Om jag verkar känslig beror det på att jag blivit utsatt och 

känt mig sårad på liknande sätt många gånger i mitt liv.” Jag antecknade så fort jag 

kunde. Den meningen ska jag ta fram nästa gång Fanny och Erik tittar på mig som en 

hopplös när jag pratar om en nyss omkommen.239 

Genom Jeanette uttrycks den syn på arbetarklassmän, vilka enligt Skeggs beskrivs som farliga, 

förorenande, hotande, revolutionära, patologiska och respektlösa:240 Hon tänker tillbaka på 

skoltiden: ”Klent byggda vita medel- och överklassare på skolgården var livrädda för 

arbetarklasskillar. Och hur många var inte skiträdda för våld och hot från hämndgiriga män med 

muskler och vrede i kroppen”.241 Vitas rädsla för svarta människor liknar rädslan för 

arbetarklassen hos medelklassen, trots att kolonialismens historia visar det motsatta: ”Vi svarta 

bär på ett sorts kroppsminne av slaveriet”,242 säger en av deltagarna. ”Orden stannade kvar i 
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mitt huvud. Kroppsminne av att slava för andra, det hade arbetare också gott om, män som 

kvinnor. Särskilt kvinnorna som också arbetade för männen”, tänker Jeanette.243    

 

Insikt om erkänsla 

Nedan följer ett längre citat ur romanen, som skulle kunna förstås som ett manifesterande av 

identitets- och erkännandepolitiken. Skeggs beskriver den som en politik som går ut på att 

människor utifrån den kategori de identifierar sig med kan: uttrycka sin smärta genom 

individuell erfarenhet, få tillgång till de forum där deras smärta blir erkänd samt bli erkänd som 

värdig att inneha den smärtan.244 Det handlar med andra ord om den makt och den förståelse 

den förtryckta önskar.     

 Som tidigare nämnts går Anneli Jordahls roman i hög grad i linje med 

identitetspolitiken. Författaren visar i boken Klass att hon dels genom utbildning gjort en 

klassresa från arbetarklass till medelklass, dels att hon behärskar den analysapparat som jag 

använder mig av i denna uppsats för att analysera hennes roman. Att Jordahl är positivt inställd 

till identitetspolitik klargör hon också i nyss nämnda bok:  

Det går inte att omfatta samtliga perspektiv. Men diskussionen om klass har faktiskt 

utvecklats till det bättre när begreppet intersektionalitet seglade in och visade att 

genus, klass, etnicitet och sexualitet hänger ihop i maktanalysen. […] Jag tänker att 

identitetspolitiken är folkbildande – genom att lyssna har jag begripit alltmer om hbtq-

personers sociala utsatthet, förstått mer på djupet vad det innebär att vara mörkhyad i 

Sverige.245 

Att hennes romankaraktär förstår identitetspolitikens fördelar, dock utan att nämna den vid 

namn, står klart:  

”Vi som befinner oss mittemellan, vi finns också.” Klart att de måste få finnas, med 

alla sina bokstäver. Hela planeten var fylld av folk som kände sig taskigt bemötta, 

misshandlade, ringaktade, föraktade, underbetalda, bossade med och förlöjligade. Så 

fort de sa ifrån och påtalade att de hade lagstadgade rättigheter klev makten in och röt: 

Stopp! Folk med arv och anor och kuk och vitskinnad självgodhet avfärdade dem som 

försökte visa fram orättvisan. Människor med makt kallade dem lättsårade, gnälliga, 

snarstuckna, tjatiga, missbelåtna offerkoftor. Makten fick alltid sista ordet. Och de i 

underläge drabbades av spruckna röster som gick över i lynniga ilskeutbrott, ältande 

evighetsharanger. Morska upp er! Gå vidare, fick de höra. Var och en tar ansvar för 

sitt liv. Vad är det alla kvidande far efter, egentligen? Jo, jag vet bannemej vad jag är 

ute efter. Att höra någon säga: Jag har begripit helvetet du gått igenom. Din man dog 
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i onödan och därefter fanns ingen rättvisa. Så får det inte gå till. Om någon bara sa så. 

Då ska jag lugna ner mig, i alla fall ett par hack.246 

Detta föregås av att Angela Davis på konferensen säger ”Black lives matter” och räknar upp 

namn på afroamerikaner som dödats av polis.247 Jeanette kommer till en viktig insikt, vilken 

artikuleras i ett samtal om Angela Davis med en kvinna, som kallar Jeanette ”papperspanter”. 

Det är en parafras av det kinesiska uttrycket papperstiger, som betecknar något som ser stort 

och farligt ut, men är harmlöst. ”Panter” syftar förstås till Svarta pantrarna. Mao Zedong sätter 

ordet ”papperstiger” i ett sammanhang, som är föga smickrande för någon som vill vara en 

folkets starka kvinna:  

Alla reaktionärer är papperstigrar. Till det yttre är reaktionärerna skräckinjagande, 

men i verkligheten är de inte så starka. På lång sikt sett är det inte reaktionärerna utan 

folket som är de verkligt starka.248 

Efter att ha blivit tilldelad epitetet tänker Jeanette: 

Papperspanter, vilket löjligt ord. Kinderna hettade av harm. Hörde Angela Davis 

gruvschaktdjupa röst: HAAARM. Ryckte på axlarna. […] Jag andades in och drog 

den, hela bördan av arbetardöden. BUURDEN. Jag hade orden klara för mig. Alla liv 

räknades inte och jag ville liera mig med andra vars liv inte räknades.249 

Hon har här nått en viktig insikt. Hon kan identifiera sig med andra vars liv inte har hög status 

i den senkapitalistiska och nyliberala eran. Hon är änka och pensionär förutom arbetarklass och 

hon identifierar sig med andra, som på något sätt avviker från normen: de som tillhör någon 

eller några av de sistnämnda kategorierna i de dikotomierna Hübinette et al. ställer upp: 

man/kvinna, svensk/invandrare, vit/icke-vit, medelklass/arbetarklass, heterosexuell/homo-

sexuell och de som inte tillhör eller identifierar sig med någon av kategorierna i den binära 

uppdelningen.250 Att Jordahl lyfter fram identitetspolitik som något positivt, som något som är 

bättre än att enbart se maktförhållanden ur ett klassperspektiv, gör också att hon reproducerar 

idén om individens frigörelse snarare än kollektivets. Det ger också delvis svar på en av de 

funderingar som var startskottet för denna uppsats: om vi i större utsträckning och hellre talar 

om etnicitet än klass idag. Jordahl visar alltså en vilja att tala om båda och dessutom även om 

andra maktförhållanden och detta i en roman, som kan kallas arbetarskildring. 

 Bildning leder till att en ser den egna verkligheten med nya ögon, skriver Ronny 

Ambjörnsson och vidare att det är viktigt att kunna diskutera och ifrågasätta utifrån väl 
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grundade åsikter. 251 Härvidlag har Jeanettes bildning nått en punkt där hon funnit både insikter 

och åsikter om mänskliga rättigheter och ett vidare perspektiv på sin egen verklighet.  I och 

med insikterna kan också hennes vrede bli konstruktiv i det att den faktiskt uppnår något, som 

vi ska se resultatet av i romanens och analysens slut nedan. Det är en vrede som ”är genomsyrad 

av kärlek (och därför inte blir harm)”.252 Genom att hjältinnan är vred och dessutom omsätter 

vreden till viss frigörelse från det kapitalistiska och patriarkala samhället, samt omsätter vreden 

i kärleksfull handling, kan den här romanen fungera identifierande och emanciperande för (den 

kvinnliga) läsaren.      

 När Jeanette kommer hem till Sverige har ”dödsboken” spelat ut sin roll: ”Jag låg 

rejält efter i redovisningen, hade helt enkelt tappat orken för dödsboken. Till vilken nytta är ett 

minnesalbum med omkomna karlar?”253. Och lite senare tar hon det definitiva beslutet att inte 

fortsätta dokumentationen: ”Mäktar inte med att ta hand om döda längre. Lägger ner”.254 Hon 

går även in på Arbetarskydds hemsida. Alla omkomna arbetare finns listade. Änkorna och 

barnen nämns. ”Det var redan gjort. Mitt arbete behövdes inte”.255 Den brandgula polotröjan 

har också gjort sitt.256 I stället får hon chansen att liera sig med en annan, vars liv enligt andra 

saknar betydelse. En hemlös fransktalande tonårspojke övernattar i Jeanettes redskapsbod och 

hon tar sig an denne pojke, som hon kallar Boris. Namnet Boris betyder strid och berömd.257 

Romanens protagonist har ständigt en Boris (i olika skepnader) som följeslagare. Efter att 

maken Boris avlidit och hennes hund, som hon döpt till Boris, försvunnit finns det således en 

vakans. Den nye Boris uttalar namnet Jeanette med franskt uttal och hon blir en person med 

kropp: ”Jag fick huvud, ben och en mun. Längesedan någon sa mitt namn, så där rakt ut i 

rummet. Med franskt uttal, dessutom”.258 I brevet till Angela Davis undertecknade Jeanette sitt 

namn och bekräftade därmed sin identitet. När pojken uttalar hennes namn får hon också 

betydelse för honom. Hon är en människa med betydelse. Samma sak när hon kallar pojken för 

Boris: han får betydelse för någon i Sverige, där han håller sig gömd. För Jeanette, vars arbete 

inom hemtjänsten varit viktigt och betydelsefullt innebär det att ta hand om pojken att hon får 

vårda och får ett sammanhang igen. Hon har genom att återigen bli en vårdande kvinna även 

återerövrat respektabiliteten.    
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 Jeanette blir vräkt från sin stuga, vilket hon förknippar med att hon låtit pojken 

flytta in. Hon får ingen ny lägenhet på grund av sin låga pension. De bosätter sig därför i den 

husvagn hon och den förste Boris brukat åka till Frankrike med.259 I början av romanen var det 

kolmörkt ute och kolmörkt i sinne. Jeanette var upptagen med tankar på döden, arbetardöden 

och det egna livet tedde sig meningslöst, hon kände sig alienerad från sig själv. Känslan här i 

romanens slut är ljus. Det är sommar. Livsgnista och mening har fyllt hennes liv. 

       

Motstånd utkristalliseras 

Begrepp som alienation, identifikation, solidaritet, identitet, vrede och cynism har fungerat 

stödjande under analysen. Det är emellertid också andra begrepp som kan användas för att 

förklara analogier och skillnader mellan verken. Nedan följer en vidare analys och diskussion 

utifrån de frågor jag ställde i inledningen: Vilka drivkrafter går att skönja i texterna? Hur 

förhåller sig berättarsubjekten i de båda verken till andra subjekt i berättelserna? Hur ser det 

dialektiska förhållandet mellan berättelserna och samtiden ut? 

 

En fråga om form 

Jenny Wrangborg konstruerar ett ”vi”, en identitet som bygger på att ”vi” lever i Sverige. Detta 

gör hon genom att kontrastera ”oss” mot ”de andra”, som är människor i krig och på flykt. 

Diktens form tillåter chosefria kontrasteringar och Wrangborg utnyttjar möjligheten att 

tydliggöra människors olika förutsättningar: ”Våra barn kommer inte / mördas med 

högprecisionsvapen”.260 Den specifika etniciteten hos ”de andra” spelar ingen roll. Det som 

spelar roll är deras erfarenheter och lidande för den identitetskonstruktion Wrangborg gör och 

för att skapa en solidaritetskänsla med ”de andra” i syfte att tillsammans gå till kamp mot 

kapitalet och dess förtryck, ultimat göra revolution och införa socialism. Diktsamlingen är 

tydligt agiterande och följer den traditionella kampdiktens spår och associationer till Leon 

Larssons Hatets sånger (1906) gör sig gällande. Det finns hos Vad ska vi göra med varandra 

även beröringspunkter med Refuseds Freedom, som omtalas i uppsatsens inledning. Jag hävdar 

att den står för en modern form av kamplyrik. Beröringspunkterna är dels de retoriska 

omkvädena, dels kritik mot ojämlikhet. Skillnaderna ses inom ramarna för framförandet, som 

skulle kunna tolkas utifrån respektabilitetsbegreppet. Vad anses mer respektabelt: punkscenen 
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eller parnassen? Är respektabilitet ens ett relevant begrepp om de som står på scenen är män? 

Vidare skulle legitimitetspositioner kunna diskuteras utifrån detta. En diskussion om detta 

sidospår lämnas dock i detta sammanhang därhän.   

 Vad ska vi göra med varandra kan sägas vara en hybrid mellan kollektivskildring 

och subjektiv framställning. Diktjaget för talan oavsett om det är sin egen eller andras och lånar 

ut sin röst, som formar ett ”vi” tillsammans med ”de andra”. Magnus Nilsson skriver i 

Arbetarlitteratur att ”den arbetarlitteratur som varit mest orienterad mot det kollektiva – den 

tidiga kamplyriken – ofta försökt förena det personliga med det allmänna. Kampdikterna 

innehåller exempelvis väldigt ofta tydliga diktjag, som får stå som representanter för 

kollektivet”.261 Detta förstärker bilden av Wrangborgs verk som till formen traditionsbunden. 

Diktjaget representerar Arbetaren och ”jag” blir i den meningen alla arbetare. 

 Diktjagets genus är av underordnad betydelse i detta sammanhang, men 

genusproblematiken finns i diktsamlingens första dikter där upphovskvinnan visar sig som den 

som för ordet. Klass har desto större betydelse i ännu en identitetskonstruktion, den som ”vi 

arbetarklass” och som konstrueras mot kapitalet, vilket bygger alienerande murar mot de 

kapitallösa: ”här vrider sig lyftkranarna kring sina axlar / lägger bit för bit / i avstånden mellan 

oss / bostadsrätter för miljoner”.262      

 I Jordahls roman för berättarjaget sin egen talan, precis som diktjaget i 

Wrangborgs verk. Men det som skiljer dem åt är att Som hundarna i Lafayette Park är en 

subjektiv framställning som i hög grad berättas utifrån en persons upplevelser och känslor. 

Berättarens tänkta lyssnare tycks i det närmaste vara hon själv. Det finns inget egentligt anrop, 

inget som påkallar en publik. Det är i hennes privata upplevelseuniversum berättelsen utspelar 

sig och förändring sker hos henne snarare än världen i stort. Jeanette är heller inte en lika tydlig 

representant för Arbetaren, helt enkelt för att hon är pensionerad och lämnat arbetslivet. Hennes 

liv kretsar inte kring arbete. Däremot representerar hon arbetarklassen. Vad ska vi göra med 

varandra handlar likaså i liten utsträckning om själva arbetet, men däremot mer om att befinna 

sig i arbetslivet.     

 I Som hundarna i Lafayette Park framträder en huvudkaraktär som varit alienerad 

inför sig själv efter att ha förlorat identiteterna maka och arbetare. Hon har inte haft makt över 

sin problemformulering. I relationen med maken Boris får hon inget gehör för orättvisan i deras 

man/kvinna-relation. Maken tillbakavisar till exempel hennes påtalande om att hon står för 

nästan allt hushållsarbete. Hon skriker ut sin frustration över byn, men får inget gehör där heller. 
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I den här romanen finns ett starkare fokus på genus än hos Wrangborg. Bibi Jonsson ser en 

förbindelse mellan feministisk litteratur och kvinnlig arbetarlitteratur och menar att ”[s]å länge 

den patriarkala ordningen råder måste den feministiska litteraturen mana till vrede. Överfört 

måste vreden finnas kvar i den kvinnliga arbetarlitteraturen så länge arbetare utnyttjas eller till 

och med dör”.263 Vreden är inte ett uttryck som förknippas med kvinnlighet och den sätter 

respektabiliteten på spel. Just därför kan den vara effektiv i den kvinnliga arbetarlitteraturen 

som ett motstånd. Jonsson menar att arbetarlitteratur ska ha en bruksfunktion, att ”[d]en ska 

medverka till att emancipera arbetande läsare”.264 Johan Landgren skriver i ”Kollektivitet och 

kvinnokamp i den tidiga arbetarlitteraturen” att ”författarna i den tidiga arbetarlyriken [har] en 

tydlig socialistisk drivkraft i sitt skrivande. Dikterna är tänkta att göra skillnad på en 

samhällsnivå; de är tänkta att användas”.265 Liksom den tidigare kamplyriken är Vad ska vi göra 

med varandra brukslitteratur som är skriven för att förändra på samhällsnivå. Även i Jordahls 

roman finns ambitionen att förändra samhället. Språket som används i de båda analyserade 

verken är ”demokratiskt” i meningen okomplicerat, vilket enligt Magnus Nilsson är en 

förutsättning för att arbetarlitteraturen ska nå ut till den arbetande läsaren.266 Men verken 

erbjuder även möjligheten för den arbetande läsaren till att vidga sitt eget perspektiv genom att 

ta del av upplevelser av maktförhållanden utanför klassaspekten. Verken tillhandahåller därtill 

språkliga verktyg, som läsaren skulle kunna använda för argumentation eller emancipation. 

Detta är särskilt tydligt i Jordahls roman. När Jeanette ”får ord” av Angela Davis, har även 

läsaren möjlighet att ”få ord”. Det finns således även i språket en bruksfunktion.  

 Som hundarna i Lafayette Park kan ses som ett hjälteäventyr, eller en variant av 

bildningsroman, där protagonisten uppnår såväl insikt och frigörelse, som tvingas till 

försakelse. Den borgerliga bildningsromanen, som har en ung man som protagonist, står till 

synes i direkt motsättning till den arbetarroman ur kvinnligt perspektiv, som detta verk också 

är. Samtidigt visar denna dualism att författaren, liksom sin hjältinna, använder sig av de medel 

borgerligheten/medelklassen tillhandahåller för att uttrycka sig. Varken dottern eller hennes 

partner vill lyssna till Jeanettes prat om arbetardöden och ansvarslöst kapital. De vill ha ett lugnt 

medelklassliv. När Jeanette börjar intressera sig för den amerikanska medborgarrörelsen och 

Black Panther Party och deras kamp mot förtrycket mot afroamerikaner startar hennes 

 
263 Jonsson. Vrede som ideal och ideal vrede i kvinnlig arbetarlitteratur, 250. 
264 Ibid, 239. 

265 Johan Landgren. Kollektivitet och kvinnokamp i den tidiga arbetarlitteraturen. I Från Bruket till Yarden. 

Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur, Bibi Jonsson et al. (red.). 25-34. Lund: Språk- och litteraturcentrum i 

Lund. 2014, 28. 
266 Nilsson. Arbetarlitteratur, 161. 
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bildningsresa. Hon blir en överårig hjältinna i en bildningsroman, som slutligen når (om inte 

mognad så) insikt. Hon är alienerad tills hon hamnar i ett sammanhang där hon blir lyssnad på, 

trots att åhörarna är akademisk medelklass och på så sätt överordnad Jeanette. Under en 

feministisk konferens om rasism hittar hon människor att identifiera sig med i och med att de 

också upplevt förtryck. Under de erfarenhetsutbyten som görs under sammankomsten förstår 

Jeanette att hon vill liera sig med andra, som liksom hon, inte räknas. Hon har genomgått det 

klassiska hjälteäventyret och efter prövningar återvänt hem klokare och friare. Hon har erövrat 

medelklassen genom att göra sig förstådd medelst gemensamma erfarenheter av förtryck. 

Hemkommen tar hon hand om en pojke på flykt och det sker ett slags ömsesidigt uppbrott 

mellan Jeanette och samhället. Avgörandet är i slutändan ekonomiskt. Godsägarparet hon hyr 

sin bostad av vräker henne. Besparingarna har Jeanette förbrukat på San Franciscoresan och 

hennes låga pension gör henne till en icke önskvärd hyresgäst hos hyresvärdar. Romanen slutar 

med att Jeanette känner sig tillfreds med tillvaron i en husvagn med pojken hon kallar Boris. 

Frågan om det är kapitalet eller Jeanette, som dragit längsta strået vid uppbrottet, kvarstår.  

 

Ett eko från strömkantringens tid 

Det båda verken gör är att ge röst åt människor i förtryck, som kommer ur de hierarkiska 

relationer som finns vad gäller klass, kön/genus och etnicitet/ras. I Anneli Jordahls roman ges 

afroamerikaner, kvinnor, arbetare etcetera en egen röst: de talar i egen sak och ger sitt 

perspektiv. I Jenny Wrangborgs verk är det vid ett par tillfällen ett ”vi krigsdrabbade” och ett 

”vi på flykt” som talar, men oftast talar Wrangborg i deras ställe. Att förmedla andras lidande 

och då särskilt då detta lidande förekommer i andra delar av världen för tankarna till 

rapportboken. Genren var populär under 1960- och 70-talen, i litteratursammanhang kallad 

strömkantringens tid då litteraturen blir mer politisk.267 Men varför blev den det? I Att ge den 

andra sidan röst framträder den här tiden då de båda decennierna möts, som en tid med 

explosionsartad framväxt av massmedia.268 Det fanns således alla möjligheter att hålla sig 

uppdaterad om skeenden runt om i världen, men det var också svårare att värja sig mot 

informationsflödet i den mån det önskades. I dag matas vi med information från sociala medier, 

som kan ses som en ny typ av ständigt informationsflöde. Det möjliggör emellertid även att vi 

som sociala medieanvändare kan ge omedelbar respons på den information vi tar in. 

 
267 Olsson. Att ge den andra sidan röst, 11. 
268 Ibid, 269. 
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 Liksom 1960- och 70-talen är vår samtid politisk. Olsson skriver att ”den tidens 

nya vänster såg […] det ideologiska uppvaknandet och det politiska engagemanget som 

sprunget ur en mängd olika kriser”, kriser som imperialismens, kommunismens, det kalla 

krigets och socialdemokratins kris, vilka sågs som såväl politiska som moraliska kriser. Sverige 

var en priviligierad stat och de flesta hade det materiellt mycket bra. Men det trygga folkhemmet 

”rymde också vantrivsel och oro” eftersom det föregåtts av en strukturomvandling som 

påverkade såväl individens vardag, som hur människor såg på sig själva, skriver Olsson. 

Folkhemmet var en starkt bidragande faktor till tidens engagemang. Men det var också en 

omvälvande tid för världen med ett flertal krig, kriser och konflikter.269 I dag är globaliseringen 

ett faktum och geografiska avstånd lätta att överbrygga. Kulturella avstånd tycks inte vara lika 

lätta att tillryggalägga. Globaliseringen kan komma att dämpas av klimatkris och 

migrationsregler, men just nu är den pågående och världen är närmare än den var under 1960- 

och 70-talen. Den globala finanskrisen 2008 försatte såväl stater som individer i en ekonomisk 

kris svår att återhämta sig från. Sverige klarade sig någorlunda helskinnad från denna kris, vilket 

var en bidragande orsak till att engagemang i ”flyktingkrisen” möjliggjordes. Politiken de 

senaste åren tycks till lejonparten handlat om flyktingmottagande, integration, asylregler 

etcetera och det syns även en fortgående polemik både i partipolitiken och hos medborgarna 

angående detta. Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette Park har kommit 

till i denna kontext och som arbetarlitterära verk, som är ideologiska och politiska, är det inte 

förvånande att författarna lyfter blicken utåt världen, bearbetar frågan och står upp för andra 

grupper av människor (än arbetarklassen) som är utsatta för olika former av förtryck.

 I Att ge den andra sidan röst diskuterar Annika Olsson vad som definierar en 

rapportbok och det visar sig inte finnas konsensus om definitionen. Vad som står klart är att 

den ger röst åt någon och att arbetarförfattaren Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink från 

1970 allmänt förknippas med beteckningen rapportbok.270 Det jag vill ha sagt är att Wrangborg 

och Jordahl verkar i en tradition som utgår från Ekelöfs verk. De tre författarna låter till exempel 

sina berättare genom mediernas nyhetsrapportering ta del av människors lidande. Wrangborgs 

diktjag prenumererar på en morgontidning och får nyhetsnotiser i datorn medan etermedier 

informerar Jordahls och Ekelöfs berättare. Maja Ekelöf var städerska och klassmedveten. Hon 

skrev om orättvisor, krig och fattigdom i hela världen. Jordahls huvudkaraktär framför världens 

lidande på ett sätt som liknar Ekelöfs: genom enorm empati och vrede mot makten samt kritik 
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mot meningslös mediaunderhållning. Skillnaden är att berättaren i Ekelöfs verk är hon själv och 

hon skriver om rasupproren medan de händer:  

Medan rasupproren (makten om pengar) rasar i Amerika håller vi på att rösta fram 

den bästa schlagern i Europa… Spanien vann med en la-la-la-låt. Jag har städat efter 

reparationsgubbar på socialvårdsbyrån. Är dödstrött---271 

Det finns ytterligare samband mellan Ekelöf och Wrangborg och det är att de båda skriver om 

svensk vapenexport, miljöproblem och krig. De uppmanar båda till solidaritet, organisering, 

demonstration och kamp.     

 Annika Olsson lyfter fram några faktorer som var orsaken till rapportbokens 

popularitet under 1960- och 70-talen. En av dessa är att den fungerade som krishantering i de 

aktiviteter som omger den: skrivandet, utgivningen och läsandet. Detta för att  

man bearbetade och i vissa fall också motarbetade kriser som krig, oro och orättvisor 

i omvärlden, förändringar och orättvisor i det svenska samhället […] Verkligheten 

blev alltså betydelsefull vid denna tid, dels beroende av att den på många vis var 

extremt påträngande samtidigt som det direkta hotet inte var riktat mot dem som höll 

i pennan, dels därför att själva skrivandet och talandet om verkligheten i sig kan ses 

som en [sic] slags krishantering.272 

Det går att överföra detta till Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette Park 

och andra samtida verk, som Cecilia Perssons Att bära sin egen kropp, som citerades i 

inledningen av denna uppsats och som hämtat mycket inspiration från Rapport från en skurhink. 

Vi har idag, liksom för femtio år sedan en hård och grym verklighet, som kan och kanske måste 

bearbetas genom litteraturen.     

 Jag ser också att Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette 

Park har ytterligare funktioner än som enbart bearbetningsmekanism. Dels fungerar de som 

informationsbärare. De förmedlar förtryckta och lidande människors situation samt för ut 

budskapet att vi måste vara empatiska och solidariska. Båda fungerar också som manualer för 

hur vi ska agera för allas bästa. I båda verken handlar det om att liera sig med andra, med dem 

som har det sämre än vi och göra uppror mot kapitalet. Båda använder vreden som motor för 

att skriva fram manualerna och mana till handling. Samtidigt utgör de båda verken i sig 

motståndshandlingar mot apati och cynism. Arbetarlitteraturen har som uppgift att ifrågasätta, 

kritisera och informera. Den kan emancipera, utgöra motstånd och vara litteratur som förändrar 

människor. Wrangborg och Jordahl tar dessutom in världen i sina berättelser och visar att ”Vi 

är ALLA människor”, som Maja Ekelöf uttrycker det.273 Vad ska vi göra med varandra och 
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Som hundarna i Lafayette Park kan betraktas som subversiva texter, som protester mot ett 

polariserat samhälle där högerextremism, egoism, rasism, privatisering, cynism och så vidare 

motverkar alla människors lika värde.     

 I dag då de flesta har kanaler att nå ut med sin röst, men inte alltid blir hörda på 

grund av bruset från andra och ständiga meddelanden, utgör det litterära verket i sig en 

subversiv manifestation med sin form. Det kan drunkna i bokfloden, men det består över längre 

tid. Jordahl framhäver genom sin roman arbetsplatsolyckor, något som sällan framställs som ett 

strukturellt problem i de större mediekanalerna. Enskilda arbetsrelaterade skador rapporteras, 

men de ses inte som en del av ett större sammanhang där arbetares liv och kroppar ses som 

något som förverkas, som olyckligt spill, i en produktionsprocess. Genom att ta in Angela 

Davis, den amerikanska medborgarrättsrörelsen och ”Black lives matter” sätter Jordahl den 

arbetardöd, som hon vill problematisera och lyfta fram som ett jämlikhetsproblem, i en vidare 

kontext. På så sätt ökar hon förståelsen och vidden av att arbetare dör och skadar sig på arbetet. 

Samtidigt visar hon att en rörelse med krav att arbetares liv ska uppvärderas är möjlig genom 

att peka på hur afroamerikaner kämpat för att värderas lika högt som vita amerikaner. Peter 

Forsgren beskriver hur den intersektionella analysen kan ”lyfta fram motbilder och 

motdiskurser liksom subalterna röster”, vilket dels innebär att synliggöra berättelser och 

berättare som inte fått göra sin röst hörd, dels att de återtar rätten till sin subjektivitet och sin 

problemformulering.274 Och det är egentligen i mångt och mycket detta Jordahl gör i sin roman. 

Hon lyfter subalterna röster, som den pensionerade arbetarklasskvinnas, som sällan får göra sin 

röst hörd. Genom sin bildningsresa återtar hon rätten till såväl sin subjektivitet som sin 

problemformulering. 

 

Allegori över arbetets alienation 

I Den arbetande själen diskuterar Franco ”Bifo” Berardi Karl Marx tankar om arbetarens 

alienation, liksom kommunismen som ett sätt att återföras till mänsklig autenticitet.275 Men 

alienationsbegreppet, som både Marx och andra omformulerat, behöver inte enbart ses som en 

förlust av det mänskliga. Genom den italienska operaismens perspektiv kan alienationen ses 

som ett aktivt ”avståndstagande från kapitalistiska intressen, och därmed som en nödvändig 

förutsättning för byggandet av verkligt mänskliga relationer i ett utrymme som är förfrämligat 

 
274 Forsgren, ”Hvar helst en usling fins”, 95. 
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från arbetsförhållandena”.276 Sercan Hamza Baglama finner i sin avhandling Rethinking 

Marxist aesthetics att alienationsprocesser, liksom flyktmekanismer, inom kapitalistiska 

kulturer bör ses utifrån ett bredare ekonomiskt, kulturellt och social ramverk.277 Detta betonar 

hur komplext alienationsbegreppet är – och bör vara.    

 Både Vad ska vi göra med varandra och Som hundarna i Lafayette park kan ses 

som allegorier över den kommunistiska processen där det inre mänskliga väsendet 

återupprättas. I Wrangborgs dikt ”Jag är inget företag” skildras en mångfasetterad alienation 

för arbetarna i Hammarby Sjöstad. De arbetar där, men har inte råd att bo i de bostadsrätter som 

byggs där. Arbetarna bygger husen, men det är kapitalet som konstruerar en exkluderande gräns 

som stänger arbetarna ute. Resultatet av arbetarnas arbete tillfaller någon annan.278 

”Kapitalismen […] resulterar i en differentierad icke-enhet mellan arbetarna – det vill säga 

lönearbetarna – och deras arbete. Arbetaren är avskild från produktionsmedlen […] 

Lönearbetaren är fri från arbetets bornerade karaktär i tidigare produktionssätt, men det sker till 

priset av alienation”,279 skriver Jan Ch Karlsson. Hammarby Sjöstad blir en symbol för denna 

alienation. Lönearbetarna jobbar där och för dem som bor där. Bostäderna arbetarna bygger 

kommer medelklassen att bo i. Arbetarna kommer aldrig ha tillträde dit som något annat än 

arbetskraft. Jeanette i Jordahls roman befinner sig i början av berättelsen i nya sammanhang, 

som gör att hon känner sig alienerad. Hon är inte längre fru eller arbetare. Bostaden i Norrbotten 

har bytts ut mot en i Södermanland. Umgänget är begränsat till dottern och hennes 

akademikervänner. Hon känner sig också alienerad från sig själv och sin kropp, som förändrats 

av ålder: ”Över fyra år har jag bott här, klart att jag inte hör hemma. Jag är inte ens ett med min 

kropp längre”.280 Alienationen finns i båda verken. Hos Wrangborg är det arbetarens alienation 

som skildras medan Jordahls skildrade alienation tillhör någon som inte längre arbetar. Men, 

som arbetarens alienation, vilken Magnus Nilsson menar gör henne främmande för den fysiska 

världen, liksom den sociala, inför sig själv och sitt värde,281 kan även Jeanettes känsla av 

alienation betraktas.     

 Flyktingarna, de krigsdrabbade och afroamerikanerna symboliserar en annanhet, 

något främmande i de båda verken. Att berättarjagen knyter an till dessa främlingar 

symboliserar arbetarens identifikation med arbetet. De känner solidaritet inför alla människor 
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278 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 9ff. 
279 Karlsson. Begreppet arbete, 86. 
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med samma eller sämre förutsättningar som/än de själva. Men de identifierar sig också med 

främlingar, som till en början fungerar som ideal och som författarna skriver fram en 

samhörighet med, och de är därmed inte främlingar längre. Wrangborgs diktjag finner en 

identifikationsfaktor hos de människor som demonstrerar, de som kämpar mot orättvisor. 

Jeanette ikläder sig medborgarrättskämpen Angela Davis brandgula polotröja och finner en länk 

mellan sin kamp för arbetares upprättelse och Davis kamp för afroamerikaners upprättelse. Jan 

Ch Karlsson uppmärksammar Mats Fribergs typologi, som innefattar olika incitament för 

arbete. De sociala incitamenten ”innebär att man arbetar för att bli accepterad i en grupp eller 

för att höja sitt anseende där (involvering), respektive sådana som grundas i en önskan att 

efterlikna en ledare (identifikation)”.282 Denna användning av begreppet identifikation kan 

överföras till berättarjagens relation till sina förebilder. Det är inte lönearbete, men likväl arbete 

som utförs med identifikationen som incitament. För Wrangborg, vars diktjag sammanfaller 

med författarsubjektet, är det framställandet av lyriken i Vad ska vi göra med varandra som är 

arbetet. Hennes arbete går ut på att skapa en gemenskap där hon själv ingår. Denna gemenskap 

ska stå upp för förtryck, gå ut på gatorna och demonstrera. För Jordahls berättare är bildningen 

det arbete hon utför för att nå identifikation, men även för att accepteras av akademikerna på 

konferensen i San Francisco. Deras arbete kan ses kreativt och självförverkligande arbete, en 

aktivitet som är ett uttryck för att vara människa och därmed inte alienerande.283  

 Det går även att se författarnas position till det som berättas utifrån ett 

retorikperspektiv. I sina analyser av Èmile Zolas Germinal och Johan Falkbergets An-Magritt 

ser Anna Forssberg hur de retoriska positionerna skiljer sig åt: 

Romanens berättarinstans, eller Falkbergets retoriska position i romanen, om man så 

vill, är i hög grad medkännande, inkännande, och berättaren står på samma nivå som 

det som skildras, vilket är kännetecknande för den identifikatoriska retoriska 

positionen, till skillnad från den tydligt utskrivna solidariska men inte inkännande 

retoriska position som finns i Zolas roman. Den är på många sätt solidarisk men 

uttrycker viss alienation inför arbetaren […].284 

Zola utgår från en mer distanserad retorisk position eftersom han är en författare som inte delar 

erfarenheter med de arbetare han skildrar. Både Jordahl och Wrangborg innehar den 

identifikatoriska retoriska positionen när de skildrar arbetare och arbetarklassen, skildringar 

som bottnar i deras egna erfarenheter. Denna position, ur vilken de berättar, förstärker 

identifikationens roll i deras framställningar. Den retoriska positionen är dock snarare solidarisk 

när ”de andra” skildras och en identifikation med dessa sker på ett innehållsligt snarare än ett 
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berättartekniskt plan. Att författarna inte själva har alla de erfarenheter som skildras ger distans 

till det skildrade, en distans mellan utsagan och utsägelsen, vilket Forssberg noterade hos Ivar 

Lo-Johansson och hans statarskildringar och som hon skriver om i ”Solidaritet, identifikation 

eller gudomlig vrede?”.285     

 Som hundarna i Lafayette Park och Vad ska vi göra med varandra kan således 

läsas som berättelser där arbetaren går från att känna sig alienerad från arbetet till att identifiera 

sig med det. Processen varigenom det sker kan ses som kommunistisk eller kreativ, eller som 

ett förfrämligande av arbetsförhållandena. Oavsett hur det ses på processen är det viktiga att 

den leder till det mänskliga, att vara människa och inte alienerad från sig själv eller andra. 

  

Värdighet som uppror 

Verken kan sägas visa nya former av respektabilitet och skötsamhet. Skeggs menar att 

[f]emininitet diskuteras vanligen i förhållande till utseende, men det kan mycket väl 

vara så att det fysiska utseendet inte är ett tecken för femininitet i samma utsträckning 

som mer omfattande praktiker såsom omvårdnad. Investeringar i omvårdnadspraktik 

kan vara mer produktiva ifråga om vad det är att vara feminin än investeringar i ett 

feminint utseende. Båda är emellertid nödvändiga för konstruktionen av den 

respektabla kvinnan.286 

Hos Wrangborgs diktjag finns ingen ambition att till det yttre uppvisa femininitet: ”jag är inte 

söt […] det är jag som / luktar inlagd strömming”.287 Jeanette strävar heller inte efter att ikläda 

sig femininitet utan snarare vill hon utstråla styrka. Jag finner den utseendefokuserade 

femininiteten hos Skeggs i det närmaste obsolet vid tolkningen av de båda berättarjagen. De 

signalerar båda en air av okuvlighet och det kan ej förväntas av dem att de uppvisar femininitet 

till det yttre eftersom det går emot de insikter om genusaspekter på tillvaron de visar sig ha. De 

yrken de har respektive har haft är däremot kvinnointensiva yrken, som kallskänka och 

hemtjänstpersonal. Omvårdande praktiker är, genom Skeggs tolkning, tydligare tecken på 

femininitet än utseende. Och femininitet, menar Skeggs, är nödvändigt för konstruktionen av 

den respektabla kvinnan. Att arbeta inom hemtjänsten är i högre grad en omvårdande praktik 

än kallskänkans arbete. Men, kallskänkan är både ett traditionellt kvinnoyrke och det utförs i 

ett kök – en plats som traditionellt varit kvinnans, åtminstone i hemmiljö. Jag vill hävda att de 

båda berättarjagen omvandlar detta femininitets- och respektabilitetskapital till en form av 
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anständighet eller högre moral genom att använda den omtänksamhet och den värdighet som 

ryms inom respektabiliteten till att stå upp för sig själva och andra samt att visa solidaritet med 

andra grupper av människor. Jag vill också påstå att respektabilitetens anständighet, eller 

kanske snarare den skötsamhet Ronny Ambjörnsson tecknar (och som har den här 

anständigheten gemensamt med Skeggs respektabilitetsbegrepp) är en grundpelare, ett 

incitament för att berättarjagen ska agera och agera ”rätt”. Det ger ett slags trygghet och 

självsäkerhet att ”forma en livshållning som [ger] stadga och moral oberoende av yttre 

imperativ och påbud”.288     

 Det går att finna element av den skötsamme arbetaren hos både Wrangborgs och 

Jordahls berättare. Wrangborgs diktjag är inte nykterist, ”ölen ska drickas”,289 men tycks 

däremot vara fackligt organiserad: ”mötena ska protokollföras”.290 Ambjörnsson drar 

paralleller mellan den fackligt organiserade arbetaren och värdighet: ”När det inom 

fackföreningen talas om värdigt uppträdande innefattar värdighet även solidaritet med andra 

arbetare”.291 Att värna om och solidarisera sig med andra arbetare samt människor av annan 

etnicitet och ras, innebär att vara värdig. Här kan intersektionella relationer spela roll angående 

vilka berättarjagen solidariserar sig med. Normen i de binära och hierarkiska dikotomier 

Hübinette et al. anger (man/kvinna, medelklass/arbetarklass, vit/icke-vit)292 är de förstnämnda 

kategorierna. Berättarjagen har en underordnad position vad gäller kön och klass, men 

överordnade i paret vit/icke-vit. De tillhör arbetarklassen och båda identifierar och solidariserar 

sig med andra inom samma klass. Detta visar de främst genom att föra arbetarklassens talan. 

Röstgivandet blir såtillvida en solidaritetshandling. Klasstillhörighet har i både Wrangborgs 

och Jordahls verk en överordnad ställning gentemot könstillhörighet både vad gäller solidaritet 

och identifikation. Därmed inte sagt att könstillhörigheten saknar betydelse, för det gör den inte, 

men det är i högre grad Arbetaren som för ordet än Kvinnan. De för således även 

arbetarklassmannens talan och solidariserar sig med honom trots att mannen är överordnad 

kvinnan (och andra könsidentiteter) i kategorin kön. Berättarnas solidaritet inlemmar människor 

av andra etniciteter och raser och även här oberoende av könstillhörighet. Men det är inte bara 

en överordnad position berättarna har i egenskap att vara vita utan de ser även upp till icke-vita 

som kämpat för sin sak; Wrangborg ser demonstranterna under den arabiska våren som 

förebilder, likaså skildrar Jordahl Angela Davis och medborgarrättsaktivisterna som hjältar. 

 
288 Ambjörnsson. Den skötsamme arbetaren, 56 och 64. 
289 Wrangborg. Vad ska vi göra med varandra, 9. 
290 Ibid. 
291 Ambjörnsson. Den skötsamme arbetaren, 112. 
292 Hübinette et al. Om ras och vithet i det samtida Sverige, 21. 



65 
 

Båda författarna förmedlar även till läsaren att demonstrationer och kamp kan leda till ökad 

jämlikhet.       

 För Jeanette i Jordahls roman hamnar hennes position i en underordnad ställning 

om kategorin utbildningsnivå tas i beaktande. Angela Davis och de som medverkar på 

konferensen är högutbildade och tillhör dessutom medelklassfeminismen. De är för Jeanette på 

alla sätt ”de andra” utom när det kommer till könstillhörighet (bortsett från den enstaka man 

som befinner sig på konferensen) och erfarenheten av förtryck. Vad som är viktigt för att 

Jeanette ska kunna föra talan bland dessa högutbildade är att hon tillskansat sig en 

erfarenhetsbas liknande konferensdeltagarnas. Och att hon uppvisar respektabilitet och har ett 

kulturellt kapital genom att kunna tala på rätt sätt.293 För henne har det alltid varit viktigt att tala 

korrekt och här ger det resultat. Så den respektabilitet Skeggs talar om är av vikt för att Jeanette 

ska våga göra sig hörd i detta sammanhang. Hennes kapital blir symboliskt när det erkänns och 

legitimeras.294     

 Skeggs menar även att det nutida medelklassimperativet att skapa sig själv som 

en väljande, självständig individ kan ses klart i retoriken kring identitetspolitiken.295 Jeanettes 

insikt där vid den feministiska konferensen i San Francisco är att alla ska få finnas och även 

erkännas för den de är. Romanen kan därför ses som en text som förespråkar identitets- och 

erkännandepolitik trots att detta kan ses som ett medelklassimperativ liksom något som gör att 

en mer kollektivistisk indelning, i exempelvis klass, kommer i skymundan. Samtidigt har 

klasstillhörighet en väldigt stor betydelse i romanen och den slutsats som går att dra utifrån att 

vikt läggs vid såväl identitet och individ, som klass, är att alla identitetskategorier som ryms i 

en människas identitet är av vikt, men att det därtill är viktigt att som individ finna samhörighet 

med andra inom dessa identitetskategorier. Det finns en alienering i bristen på delade 

erfarenheter.      

 Det finns dock problematiska aspekter av att Jordahls romankaraktär hämtar 

verktyg från andra klasser än arbetarklassen för att realisera sin emancipation. Förutom att det 

kan ses som ett svek mot den egna klassen (och dess verktyg), så medför det motsägelser och 

ambivalens. Samtidigt som det hos Jeanette finns en avoghet och misstro mot medelklassen och 

 
293 Begreppen kulturellt och symboliskt kapital är formulerade av Pierre Bourdieu (se t.ex. hans Kultur och 

kritik). Kulturellt kapital är tillgångar som t.ex. utbildning eller att behärska den kultur som formats av de 

dominerande idéerna i ett samhälle. Symboliskt kapital är mer komplext och handlar om att uppfatta och förstå 

en miljös symbolvärde och därigenom få tillgång till en social tillhörighet. 
294 Åsa Arping. Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner. I 

Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Åsa Arping & Anna Nordenstam (red.), 211-233. Lund: Studentlitteratur. 

2. uppl., 2010, 213. 
295 Skeggs. Class, self, culture, 56. 
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dess värderingar så tar hon till sig av medelklassfeministiska teorier för att tolka världen. 

Ytterligare en motstridighet påträffas när hon känner samhörighet med dem som delar hennes 

erfarenhet av förtryck, men inte känner samhörighet med dottern, som genom missfall delar 

den erfarenhet av förlust Jeanette fått genom makens död. Ambivalensen kan tolkas som ett 

uttryck för att arbetarklassen är splittrad idag jämfört med tidigare. Att det ska föras en kamp 

mot kapitalet, vilket Wrangborg dock uppmanar till, är långt ifrån självklart hos många 

medlemmar av arbetarklassen. Vissa ser i stället människor av andra etniciteter än den svenska, 

och som bor i Sverige, som dem kampen ska föras mot. Och någonstans där tycks Jordahls 

identitetspolitiska framhärdande bottna – i att visa att det finns en gemensam förståelsegrund i 

att inte tillhöra normen. Att i ett arbetarlitterärt verk proklamera för identitetspolitik jämte 

klassfrågor får ses som ett nytt – och kanske djärvt – grepp inom genren. Att det ligger i tiden 

att den individuella, snarare än kollektiva, klass- och könserfarenheten gestaltas i nyare 

arbetarlitteratur understöds av Åsa Arpings iakttagelser av detsamma.296 Wrangborg vill också 

skapa gemenskap och förståelse, med skillnaden att gemenskapen ska resultera i en kamp mot 

kapitalet och den kampen ska leda till förändring. Min egen uppfattning är också att verklig 

jämlikhet troligen uppnås genom en gemensam kamp, men jag tror också att den ömsesidiga 

förståelse och erkännandet av den enskildes rätt att vara den hen vill också skulle kunna leda 

till en större maktbalans och fördelning av ekonomiska resurser. Jag tror emellertid att den 

vägen är längre och inte lika rak, möjligen mjukare.    

 ”Att upprätta en [för arbetarna] egen skötsamhet var ett steg i ett ifrågasättande 

av det patriarkala mönstret” samt ledde till ”medvetandet om att världen går att förändra”, 

menar Ambjörnsson.297 Wrangborg och Jordahl upprättar i stället för skötsamhet en värdighet 

och anständighet, som visar sig i en genuin medkänsla och solidaritet med andra människor 

vars livssituation är sämre eller densamma som den egna. Detta bryter mot den tendens Tobias 

Hübinette och Andréaz Wasniowski ser och som är en följd av ett mer heterogent och 

multirasialt Sverige och alltmer högljudd rasism och nationalism: 

Den populistiska högerns åberopande och vitalisering av olika rasistiska tankefigurer 

och föreställningar har brutit in i det offentliga samtalet och fått realpolitisk betydelse. 

Ett tydligt exempel på det är hur synen på hitkommande tiggare samt flyktingar från 

pågående krig och konflikter har förändrats från att handla om solidaritet, asylrätt och 

mänskliga rättigheter till att handla om antal, begränsningar och förbud.298 

 
296 Arping. Att göra skillnad, 192. 
297 Ambjörnsson. Den skötsamme arbetaren, 57. 
298 Hübinette & Wasniowski. Studier om rasism, 7. 



67 
 

Jordahl och Wrangborg återupprättar och uppvärderar solidariteten och en humanistisk 

grundsyn i sina verk. Sven Anders Johansson hävdar, med en anstrykning av cynism, att 

”flyktingkrisen erbjöd en möjlighet att ge större mening åt livet”. Och inom cynismens ramar 

handlar det om att det hjälpande subjektets liv får mening, inte det hjälpta objektet.299 Också 

detta, att hjälpa flyktingar, kan ses som en protest mot såväl realpolitik som rasism eftersom det 

handlar om en uppvisning i solidaritet. Men det är också blott det: en uppvisning, där det främsta 

målet är att ge en förskönande bild av självet. Detta kan även ses i ljuset av identitets-

konstruktion genom ”den andra”, att ”[s]ubjektet frambringas genom objektet”.300 Subjektet är 

självcentrerat, men också ett resultat av sin samtid. Magnus Wennerhag och Johan Lindgren 

menar att ”[i] dag förknippar nog många solidaritet med politiska paroller om internationell 

solidaritet, som utgår från tanken att medkänsla, direkt hjälp, samhörighet eller sammanhållning 

inte ska hindras av nationsgränser.”301 Det Johansson beskriver är en pastisch på denna 

uppfattning om vad solidaritet är. Den värdighet och den självklara medmänsklighet som 

Anneli Jordahl och Jenny Wrangborg skriver fram framstår som äkta vara och kan, i likhet med 

tidigare skötsamhetsideal, ses som ett ifrågasättande av den cyniska samtid Sven Anders 

Johansson tecknar. Ifrågasättandet är likaledes en del av den kyniska hållningen, som Johansson 

diskuterar som motvikt till cynismen. Kynismen innebär att leva sant, att leva som man lär. 

”Den kyniska hållningen”, skriver han, ”implicerar ett ifrågasättande av en rådande 

(humanistisk, borgerlig, liberal, individualistisk, medelklassig, entreprenöriell, sekulär) 

etik”.302 Även om man kan se att klasskampen är viktig hos Wrangborg och identitetspolitiken 

hos Jordahl, så finns det en sammanförande faktor i kynismen i det att båda verken ifrågasätter 

den rådande etiken och proklamerar för att leva i enlighet med en tro på mänsklig värdighet. 

 

  

 
299 Johansson. Det cyniska tillståndet, 8. 
300 Skeggs. Att bli respektabel, 36. 
301 Wennerhag & Lindgren. Från sammanhållning till solidaritet, 9. 
302 Johansson. Det cyniska tillståndet, 121. 
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