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Abstract 

Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en 

marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida 

arbetarlitteratur, och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även 

frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det 

traditionella arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida 

litterära verk. Frågeställningen som undersökningen utgår från är om det går att klassificera Karin 

Smirnoffs roman Jag for ner till bror som en samtida arbetarlitteratur, och i så fall enligt vilka 

kriterier? I undersökningen analyserar jag romanen, tillsammans med en marxistisk litteraturanalys, 

samt den traditionella arbetarlitteraturens definitioner, utifrån tre olika perspektiv; klass och 

kroppsliga effekter; klass och geografisk demografi samt klass och språkliga aspekter. Resultatet av 

denna undersökning kommer att visa att romanen Jag for ner till bror kan klassificeras samtida 

arbetarlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this essay has been to read Karin Smirnoff's novel Jag for ner till bror and through a 

Marxist literature analysis investigate whether the novel can be classified as contemporary workers 

literature, and thereby trying to give perspective on the discussion of workers literature. Also the 

question of who actually can be counted as a worker today will be discussed. The study seeks to 

demonstrate the complexity of the traditional concept of worker´s literature when it comes to 

classifying contemporary literary works. The question from which the study is based, is whether it is 

possible to classify Karin Smirnoff's novel Jag for ner till bror as a contemporary worker's literature, 

and if so, according to which criteria? In the study, I analyze the novel, together with a Marxist 

analysis of literature, as well as the definitions of traditional worker´s literature, from three different 

perspectives; class and bodily effects; class and geographical demographics, and class and linguistic 

aspects. The result of this study will show that the novel Jag for ner till bror can be classified as a 

contemporary workers literature. 
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1. Inledning 

Den svenska arbetarlitteraturen vilar på en drygt hundra år gammal tradition. Genren hade sin 

guldålder på 1930- talet, därefter har arbetarlitteraturens popularitet och aktualitet varierat. Efter att 

ha haft en nedgång kom ett uppsving på 1970- talet, för att sedan försvinna ut i periferin igen under 

1980-1990- talen. Under mitten av 2000- talet kommer genren tillbaka till rampljuset med författare 

som Susanna Alakoski och Svinalängorna (2006), Åsa Lindeborg och Mig äger ingen (2007), Johan 

Jönsson och Efter arbetsschema (2008), Kristian Lundberg och Yarden (2009) samt Maria 

Wrangborg och Kallskänken (2010). Samtliga av dessa litterära verk kategoriseras inom ramen för 

arbetarlitteratur. Här skildras klassamhälle, arbetares förhållanden och även explicita marxistiska 

yttringar kommer till uttryck – det råder nog inga tvivel för någon om att dessa verk faller under 

genren arbetarlitteratur, och författarna kan titulera sig som arbetarförfattare. 

Ett nytt decennium kommer och vi går in på 2010- talet, och året är 2018 när Kain Smirnoff ger ut sin 

debutroman Jag for ner till bror. Succén var ett faktum. Recensionerna och intervjuerna är många om 

denna debutförfattare. Man har kallat Jag for ner till bror för en ”hårdkokt socialrealism med inslag 

av melodram”
1
. Smirnoff själv säger i en intervju med Svenska dagbladet att hon inte vill skapa 

någon samhällsdebatt med sin litteratur, och hon vill inte kopplas samman med att skriva 

arbetarlitteratur.
2
 Att Smirnoff så explicit uttrycker att hennes litteratur inte är arbetarlitteratur, väckte 

mitt intresse för hennes roman. Vad jag i denna uppsats undersöker är dock inte de delar av det 

yrkesliv som skildras i romanen, utan snarare livsskildringen. I de ovannämnda titlarna och 

författarna har yrket eller arbetarklassens liv kommit till uttryck i mer eller mindre politiska och 

marxistiska uttryck. I Jag for ner till bror däremot, är dessa inte alls lika explicita. Smirnoff har i sin 

roman inte som syfte att synliggöra något klassmedvetande eller någon klasskildring, inte heller en 

utsatt yrkesgrupp. Inte uttrycker Smirnoff heller några politiska eller marxistiska ståndpunkter eller 

strukturer. Hennes roman skildrar tydligt glesbygden och landsbygden, relationer, våld och missbruk. 

Avsikten med denna uppsats är därför att söka synliggöra olika strukturer som finns i romanen vilka 

skildrar arbetarklassen och därmed tolka denna roman som ett arbetarlitterärt verk. 

   1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte har varit att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror och därmed undersöka 

huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, och därigenom ge perspektiv på 

diskussionen om arbetarlitteratur, samt lyfta frågan om vem som egentligen kan räknas till arbetare i 

                                                           
1
 Ulrika Milles, ”Recension: Karin Smirnoffs nya bok är underbar att läsa”, SVT nyheter, 22/5 2019,  

https://www.svt.se/kultur/recension-karin-smirnoffs-nya-bok-ar-underbar-att-lasa [Hämtad: 2019-12-14]. 
2
 Elisabet Andersson, ”Trävaruföretagaren som blev succéförfattare” Svenska dagbladet (SvD), 18/5 2019, 

https://www.svd.se/travaruforetagaren-som-blev-succeforfattare [Hämtad: 2019-12-14]. 
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dag.  Undersökningen försöker visa på det traditionella arbetarlitteraturbegreppets bristfällighet och 

komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk under arbetarlitteraturbegreppet.  

1.3 Frågeställning 

Denna undersökning utgår från Smirnoffs roman Jag for ner till bror och huruvida den kan 

klassificeras som arbetarlitteratur, och vilka kriterier det är som avgör om litteratur är 

arbetarlitteratur. Undersökningen gör en ansats att problematisera arbetarlitteraturbegreppet och 

kommer således att utgå från frågeställningen: 

1. Går det att klassificera Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror som en samtida 

arbetarlitteratur, och i så fall enligt vilka kriterier? 

   1.4 Material 

Det primära materialet som ligger till grund för den undersökning som här kommer att bedrivas är 

romanen Jag for ner till bror (2018), författad av Karin Smirnoff. Romanen är hennes debut och blev 

nominerad till Augustpriset. 

1.5 Teori och metod 

För denna undersökning anser jag det lämpligt att tillämpa den marxistiska litteraturteorin. 

Litteraturteorier brukar kretsa kring fokus på texten och mottagaren, men den marxistiska 

litteraturteorin går ut på att sätta in författaren, texten, samt läsaren i sin historiska kontext - så 

beskriver Paul Tenngart i kortfattat format den marxistiska litteraturteorin.
3
 Teorin handlar om att 

analysera den ekonomiska grunden. Den viktigaste beståndsdelen i denna litteraturteori och 

litteraturanalysen inom densamma – kretsar kring klass. Fokus inom den marxistiska 

litteraturanalysen landar på den ekonomiska grundvalen och på klassrelationer.
4
 Detta är dock en 

mycket förenklad formulerad av den marxistiska litteraturteorin – det finns även andra inbyggda 

samhällsrelationer inom denna teori som kan vara minst lika relevanta som klass.
5
 I denna 

undersökning är det dock just klassaspekten som kommer att stå i fokus. Tenngart menar att i den 

tidiga marxistiska litteraturteorin är det viktigt att litteraturen ska ha vissa karaktäristiska situationer 

och karaktärer. Detta innebär att de litterära karaktärerna i verket, samt situationerna som dessa rör 

sig i, på något sätt ska ha en koppling till något som är utmärkande för den sociala och ekonomiska 

verklighet som råder. Det typiska, det utmärkande som målas upp, bör ses som en historiskt viktig 

och betydande konstellation av ”situation och karaktär, av individuella, ekonomiska, och sociala 

                                                           
3
 Paul Tenngart, Litteraturteori,  2016, s. 95. 

4
 Tenngart 2016, s.96. 

5
 Tenngart 2016, . 96ff. 
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krafter och relationer”.
6
 Om den litterära gestaltningen i någon mening ska tolkas som värdefull, så 

måste också den litterära gestaltningen vara verklighetstrogen och uppriktig om hur världen ser ut och 

fungerar. Detta att se det typiskas signifikanta värde, resulterade i att realismen i det litterära verket 

blev ett estetiskt ideal för de tidiga marxisterna.
7
 

I Stefan Jonssons artikel ”marxistisk litteraturteori” i antologin Litteraturvetenskap – en inledning, 

beskriver Jonsson hur människan gör sin egen historia, och hur denna historia också har ett fäste i 

nedärvda och bestämda omständigheter. Det historiska materialet som vi skapar vår egen historia 

ifrån är inte fritt valda.
8
 En författare gör självfallet sin historia när denne skriver, den väljer orden, 

intrigens förlopp, karaktärernas utformning och idéer som sätts i spel hos densamme. Men, menar 

Jonsson, det är lika självklart att författaren inte gör sin historia av egen fri vilja. Det föreligger en 

tradition bakom författaren, vilken ger denne ett språk, genrer och former. Författaren är med andra 

ord påverkad av, och märkt av, sin bakgrund - och därmed arbetar denne i en kultur som har inverkan 

på fantasin och även på ambitionsnivån.
9
 Den marxistiska litteraturteorin består i att analysera textens 

mening, och att tolka den inre meningen av verket, vilket förutsätter att man också tolkar relationen 

”mellan texten och tidens sociala och historiska horisont”
10

 

”Den konstnärliga återspeglingen av verkligheten utgår från samma motsatser som varje annan 

återspegling av verkligheten.”
11

- så inleder György Lukács sin artikel i antologin Modern 

litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Lukács menar att ett verk skapar, utifrån vissa 

premisser, en egen värld. Läsaren måste utveckla bakgrundsförutsättningar hos de gestaltande 

karaktärerna, situationer och händelser som förekommer i verket. Vidare talar Lukács om naturlig 

materialism, en idealisk världsåskådning, vilken i verket kommer till uttryck genom att ge form åt de 

huvudsakliga och grundläggande förutsättningarna där de gestaltande karaktärernas medvetande 

uppstår och därmed utvecklas. 
12

 Tenngart lyfter att typiska karaktärer och situationer är något som 

ska finnas i ett litterärt verk – dessa ska vara typiska för den ekonomiska och sociala verkligheten. 

För att ett verk ska anses värdefullt måste den också vara sann i hur den speglar verkligheten – alla 

människor är fria, men bara inom vissa ekonomiska och sociala begränsningar. Det är denna, det 

typiskas värde som gjorde den litterära realismen till ett estetiskt ideal för den tidiga marxismen, och 

                                                           
6
 Tenngart 2016, s. 97. 

7
 Tenngart 2016, s. 97. 

8
 Stefan Jonsson, Marxistisk litteraturteori, I: Staffan Bergsten (red), Litteraturvetenskap – en inledning, Lund: 

Studentlitteratur, 2002, s.99-113. s 100ff. 
9
 Jonsson 2002, s. 102. 

10
 Jonsson 2002, s. 103. 

11
 Lukács György, ”Den konstnärliga återspeglingen av verkligheten”, I: Entzberg, Hansson (red), Modern litteraturteori. 

Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 1, 2011, s. 215. 
12

 Lukács 2011, s. 216. 
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det är också detta ideal som Lukács har. Det är när saker och ting levandegörs i verket, och när dessa 

lämnas till läsaren för att bedömas, som Lukács vill åt.
13

  

Lukács menar att verkets effekter på mottagaren, dennes engagemang och uppgående i verket, och 

den uppmärksamhet som mottagaren skänker åt verkets inneboende värld – ligger i att verket erbjuder 

en återspegling av verkligheten som är mer sann och trogen, livligare och mer levande. Mottagaren 

upptäcker nya erfarenheter och får en annan syn på verkligheten, genom att gå in i verket med sin 

egen bakgrund och egna erfarenheter.
14

 Lukács efterlyste en litterär gestaltning, vilken kunde 

analysera och granska det moderna massamhället. Han menade att den modernistiska litteraturen 

visade upp och dryftade människans ångestkänslor, men man gjorde ingen ansats till att undersöka 

orsaken till denna ångest. På så vis menar Lukács att den realistiska romanen har en samhällskildring 

som är övergripande, och med sitt allvetande berättarperspektiv, var i stånd att faktiskt åskådliggöra 

de sociala och ekonomiska krafter som var för tiden rådande.
15

 För Lukács är en typisk karaktär, en 

karaktär som är ”fast i och förkroppsligar den förvirring och de motsägelser som präglar den ständigt 

rörliga historien”.
16

  

I den analys som här kommer att bedrivas, vill jag undersöka huruvida romanen kan läsas som en 

arbetarlitteratur, och utifrån marxistisk litteraturteori analysera och därmed synliggöra en 

samhällsstruktur som råder i vår samtid. Med andra ord kommer den klasspolitiska aspekten i 

romanen att undersökas, och här är den marxistiska litteraturteorin den mest lämpade. Jag for ner till 

bror återger en bild av verkligheten, vilken kan ses som samhällskritisk och kan därmed också som 

en skildring av socialrealism. I romanen finner vi en rad olika strukturer som gör att den är intressant 

som analysobjekt i allmänhet, men intressant utifrån ett arbetarlitterärt och marxistiskt perspektiv i 

synnerhet. I romanen återspeglas strukturer av en ekonomisk eftersatthet och inom denna ram finner 

vi också aspekter i form av politik, kultur och ideologi. Min utgångspunkt i den marxistiska 

litteraturteorin innebär att jag undersöker Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror utifrån ett 

klassperspektiv, där jag analyserar textens innehåll, tema och motiv för att se huruvida romanen kan 

placeras inom genren arbetarlitteratur. 

1.6 Forskningsöversikt 

För en undersökning med relativt begränsat utrymme, som här ska bedrivas, krävs en hel del 

avgränsningar. Forskning, undersökningar och diskussioner om arbetarlitteratur, arbetarförfattare, och 

                                                           
13

 Tenngart 2016, s. 97. 
14

 Lukács 2011, s. 217. 
15

 Jonsson 2002, s. 104. 
16

 Tenngart 2016, s. 97. 
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hur dessa ska definieras, kan spåras tillbaka till slutet av 1800-talet.
17

 Vi står alltså på en grund som är 

dryga 100 år gammal, och på grund av utrymmesskäl kommer många namn och nedslag i 

arbetarlitteraturens historia att utebli. 

Magnus Nilsson kan sägas vara en pionjär inom forskningen kring svensk arbetarlitteratur. Nilsson har 

skrivit ett antal olika artiklar, samt bidragit i olika antologier, och kommer därför att vara en 

återkommande källa i denna undersökning. I artikeln ”En ny generation - en förnyad tradition? 

Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur”, redogör Nilsson för klassorättvisor 

och marxistisk teori utifrån fyra författare och deras verk.
18

 Nilsson går här in i huvudsak de fyra 

verken; Svinalängorna (2006) av Susanna Alakoski, Mig äger ingen (2007) av Åsa Lindeborg, Yarden 

(2009) av Kristian Lundberg och Efter arbetsschema (2008) av Johan Jönsson, och analyserar hur olika 

klassorättvisor kommer till uttryck. Nilsson redogör för och analyserar hur klassförakt och politik 

kommer till uttryck i dessa fyra verk (Nilsson tar upp flera, dessa är dock de han i huvudsak utgår 

ifrån). Jag kommer i min analys att utgå från Nilssons analys och använda de slutsatser och teorier han 

redogör för, och göra en ansats till att applicera detta på Smirnoffs Jag for ner till bror. Smirnoffs 

roman har inga tydliga och uttalade uttryck för klassförakt och politik, eller klassorättvisor. Artikeln 

kommer jag att utgå ifrån i min analys av Jag for ner till bror, för att söka synliggöra hur klass och 

arbetarklass kommer till uttryck i romanen. Jag kommer dock att ha en annan utgångspunkt än den som 

Nilsson har i sin artikel, och lyfta fram andra perspektiv och strukturer. Även Magnus Nilssons bok 

Arbetarlitteratur har flitigt använts i undersökningen. 

Lars Furuland och Johan Svedjedal har skrivit boken Svensk arbetarlitteratur, här redogör de för 

svenska arbetarlitteraturs definitioner och utveckling. Detta verk är ett gediget bidrag till forskningen 

kring den svenska arbetarlitteraturen. Verket är också ett bidrag i den undersökning som här bedrivs, 

där jag redogör för arbetarlitteraturens definitioner.
19 

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut, vilket bedriver utredningsverksamhet. Katalys utredning 

Klass i Sverige utfördes under ledning av professor Göran Therborn.
20

 Tillsammans med forskare från 

hela landet har de nu undersökt det svenska klassamhället i vår samtid. Syftet med detta projekt har 

varit att utifrån olika samhällsperspektiv analysera dagens svenska klassamhälle. Utredningen 

resulterade i 20 rapporter, vilka presenterades våren 2018. De rapporter från Katalys utredning som jag 

har använt mig av i denna undersökning är Karl Gauffin, Christer Hogstedt & P-O Östergens Klass och 

                                                           
17

 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur. Lund: Studentlitteratur. 2006, s. 21. 
18

 Magnus Nilsson, En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig 
arbetarlitteratur. Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Årg.135, 2014, s. 100-128. 
19

 Lars Furuland, Johan Svedjedal. Svensk arbetarlitteratur. Stockholm: Atlas bokförlag 2006. 
20

 Katalys, Institut för facklig idéutveckling. Klass i Sverige 2018. https://www.katalys.org/klass/ [Hämtad: 2019-12-19]. 



6 
 

hälsa,
21

 och Magnus Nilssons Arbetarlitteraturen och klassamhället.
22

 Nilssons utredning lämpar sig 

för min analys då jag söker synliggöra klassaspekten och ekonomisk underordning i förhållande till 

arbetarlitteratur. Gauffin, Hogstedt och Östergrens rapport tillämpar jag för att skönja de förhållanden 

som råder mellan arbetarklass och hälsa, och vilka dessa kan vara. 

Catrin Norrby och Gisela Håkansson har tillsammans skrivit boken Introduktion till sociolingvistik,
23

 

här ger de en introduktion till svensk språksociologi, om människors varierande språkbruk, vilka är 

beroende av ett flertal olika faktorer. Jag kommer att använda mig av kapitlet ”Språk och Klass” i 

analysen av Jag for ner till bror och den språkliga aspekten av klass och arbetarlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Karl Gauffin. Christer Hogstedt. P-O Östergen. ”Klass och hälsa”: Katalys. Klass i Sverige. Ett projekt från Katalys – 
institutet för facklig idéutveckling: Klass i Sverige. Nr.57. Rapport. 18. 2018. 
22

 Magnus Nilsson. ”Arbetarlitteratur och klassamhället”: Katalys. Klass i Sverige. Ett projekt från Katalys – institutet för 
facklig idéutveckling: Klass i Sverige. Nr. 41. Rapport 2. 2018. 
23

Catrin Norrby, Gisela Håkansson. Introduktion till sociolingvistik. Lund: Natur och Kultur, 2015. 
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2. Arbetarlitteratur 

   2.1 Avgränsningar inom området arbetarlitteratur 

Fokus kommer att läggas på de definitioner och nedslagen som för denna undersökning är relevanta. 

Vissa tolkningar och diskussioner kommer att få stå utanför, likaså kommer författare och övrig 

forskning inom området få stå åt sidan. För vidare läsning om arbetarlitteratur och arbetarförfattare, 

hänvisar jag till referenslistan.  

   2.2 Vad är arbetarlitteratur? 

Frågan om vad arbetarlitteratur är för något kan vridas och vändas – det är inte ett helt enkelt begrepp 

att definiera. Magnus Nilsson uttrycker problematiken med begreppet. Frågor som kan ställas här är 

huruvida arbetarlitteraturen är skriven av arbetare, för arbetare, eller om arbetare. Definitionen av 

begreppet arbetarförfattare har skiftat genom tiderna, och bör därför inte ses som något statiskt. I denna 

undersökning kommer jag att tillämpa Nilssons klassificering om att arbetarlitteratur är en tradition. 

Svensk arbetarlitteratur är en tradition inom den svenska litteraturen, det är också en litteratur och 

tradition som förändras och följer tidens utveckling. 

Lars Furuland menar att arbetarlitteraturen är svårdefinierad och knepig att avgränsa, men enligt hans 

definition kan man rama in arbetarlitteratur som litteratur; om arbetare, av arbetare, och för arbetare.
24

 

Det räcker dock inte att endast vara arbetare eller att skildra arbete för att kunna räknas till 

arbetarförfattarna eller definieras som arbetarlitteratur. Vidare menar Furuland att författarens 

bakgrund och ursprung ensamt inte kan avgöra tillhörigheten till arbetarförfattarna.  Också när man 

talar om litteratur för arbetare måste man tänja på gränserna menar Furuland. Furuland menar att det är 

i skärningspunkten dessa tre emellan där den centrala och huvudsakliga arbetarlitteraturen står att finna 

- litteratur om arbetare, litteratur av arbetar och litteratur för arbetare .
25

  

Furulands definition enligt Nilsson, är att arbetarlitteraturens författare ska ha sympati till 

arbetarrörelsen, och deras verk ska handla om arbetarklassen. Således, menar Nilsson, att Furulands 

definition lägger fokus på både författaren och verket, men konstaterar slutligen att denna definition 

blir relativt snäv.
26

 Nilsson går ganska utförligt igenom Furulands definition av begreppet om, av och 

för arbetare, vilka jag också kommer ta upp några aspekter av här. Detta kommer visa på 

komplexiteten i begreppet och det svårdefinierbara.
27

 

                                                           
24

 Furuland, Svedjedal 2006, s. 23. 
25

 Furuland, Svedjedal 2006, 24. 
26

 Nilsson 2006, s. 11ff. 
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En av de största antologierna om svensk arbetarlitteratur är Svensk arbetardikt. Prosa och poesi från 

femtio år (1952), ett urval av Örjan Lindberger. I antologins inledning skriver Lindberger att 

arbetarlitteraturen sällan enbart skildrar arbetarna, eller deras förhållanden. Lindberger belyser också 

det faktum att arbetarlitteraturens tema och motiv har förändrats genom tiderna, detta är en följd av de 

förändringar som skett på den socialdemokratiska arbetarrörelsens övertag i politiken. 

Arbetarlitteraturens förändringsprocess kom under 1930- talet att resultera i en gedigen produktion av 

självbiografiska romaner, lyriken som skrevs av de tidiga arbetarförfattarna kom att bli en realistisk 

prosa. Detta menar Lindberger var ett led i det att arbetarförfattarna hade gått från att vara 

kroppsarbetare, till att tillhöra de intellektuella, och dessa författare ville nu berätta sin historia.
28

 

2.2.1 Litteratur av arbetare 

Det kanske kunde tyckas vara en given sak att arbetarförfattare själva är arbetare. De mest 

framträdande författarna som står bakom arbetarlitteraturen har i relativt stor utsträckning kommit ur 

en arbetarklass. Detta vore dock att snäva in fenomenet arbetarförfattare för mycket, och stänga ute en 

rad tillbörliga författare. Nilsson menar att det finns både vissa tveksamma fall och vissa undantag, och 

här tar Nilsson exempel som Martin Koch och Vilhelm Moberg. Mobergs far var från en soldatsläkt, 

men blev sedermera självägande bonde. Koch hade sitt ursprung i en småborgerlig familj, men tog ett 

kroppsarbete som målare om somrarna. Här är det svårt – menar Nilsson – att hävda att dessa två kom 

från arbetarklassen. Men att de två ändå tillhör arbetarförfattarna är nog få som skulle motsäga. Det 

handlar alltså inte enbart om vilken bakgrund författaren har – utan också om vad denne själv har 

arbetat med. Men problematiken slutar inte här – det finns arbetarförfattare som har en bakgrund i 

arbetarfamiljer men som själva inte har kroppsarbetat särskilt mycket. Frågan som vi här kan ställa är 

vilken sorts arbete som anses giltigt för att räknas till arbetarklassen.
29

 

Nilsson lyfter att det viktiga egentligen, rent principiellt, är att arbetarförfattaren i stor utsträckning har 

varit en arbetare innan den blev författare – detta är viktigare än frågan om dennes familjebakgrund 

eller vilka yrkeserfarenheter denne har. Vissa arbetarförfattare har kommit att bli så pass framgångsrika 

att de blivit rika på sitt författarskap, vissa har även blivit utnämnda till hedersdoktorer, men också till 

ledamöter av Svenska akademien. Harry Martinsson och Eyvind Johnsson kan räknas hit, vilka räknas 

som två kända arbetarförfattare, och som 1974 fick ta emot Nobelpriset i litteratur. Frågan som kan 

ställas här är då huruvida dessa två kan räknas till arbetarförfattarna? Enligt Furulands definition, 

                                                           
28
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vilken Nilsson hänvisar till, är det först när en arbetare som skriver och sedermera blir en professionell 

författare, som den kan tas för att vara en arbetarförfattare.
30

 

En stor del av dåtidens arbetarförfattare lämnade kroppsarbetet relativt tidigt. Med detta, blev det med 

tiden vanligare att fokus istället lades på utbildningsnivån hos författarna, istället för arbetserfarenheter 

eller klassbakgrund. Dessa kallas autodidakter, vilket betyder självlärda. Nilsson ställer sig dock 

frågande till huruvida detta är bra för en klassificering. Många av Sveriges arbetarförfattare har varit 

självlärda – alltså autodidakter – trots detta är det ganska tveksamt om denna beteckning är tillämpbar 

här. Det finns de författare som inte har någon högre utbildning men som ändå inte kan sälla sig till 

arbetarförfattarna. Alltså, menar Nilsson, tycks det inte som att utbildningsnivån är ett gångbart 

kriterium för definitionen av arbetarförfattare. Autodidakterna har olika erfarenheter och skiljer sig åt 

på flera olika sätt, till exempel vad det gäller klassbakgrund.
31

 Idag är det ännu svårare att definiera 

arbetarlitteratur som litteratur av arbetare, då de flesta idag har en bakgrund i gymnasieskolan och att 

nya arbeten uppstår. Var ska man dra gränser för arbetarlitteratur? Familjebakgrund, arbetserfarenheter 

eller rent av avsaknad av utbildning? - Och i så fall vilka yrkeserfarenheter? Var drar man gränsen för 

hur hög utbildning som är okej att ha för en arbetare? Ett annat problem för definitionen, är att en 

litteratur vilken är skriven av en arbetare, de facto inte behöver vara eller tolkas som arbetarlitteratur.
32

 

2.2.2 Litteratur för arbetare 

Litteratur för arbetare menas litteratur som antingen tar parti för arbetarklassen, eller riktar sig till 

läsare inom arbetarklassen. I litteraturen för arbetare fokuserar man inte på klassbakgrunden, här 

betonar man istället innehållet, alltså att litteraturen handlar om erfarenheter och skildringar från 

arbetarklassen. Under 1800-talet innebar detta texter som publicerades i arbetarnas tidningar. Detta 

kaunde vara samhällskritik, sociala orättvisor, indignationslyrik eller politiska kampdikter – något som 

på ett eller annat sätt gav uttryck för det politiska ideal arbetarna för tiden hade. Sådan litteratur kan 

alltså också skrivas av de som inte har någon grund i arbetarklassen utan som istället har en borgerlig 

bakgrund. Vissa av Gustav Frödings dikter, Fröding som hade en borgerlig klassbakgrund, skulle 

kunna ses som en litteratur för arbetarklassen, då han kunde skriva om sådant som föll inom ramen för 

arbetarrörelsens ideal. Detta till trots, kan man ändå inte säga att han hör hemma i arbetarlitteraturen.
33

 

Varken bakgrund i arbetarklassen eller erfarenheter av något kroppsarbete hade Fröding – inte heller 

var han verksam inom något sammanhang som berörde arbetarklassen eller arbetarrörelsen. Exemplet 

Fröding visar på svårigheterna med en definition om arbetarlitteratur som litteratur för arbetare. En 
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annan sak är också att många arbetarförfattare de facto har blivit publicerade och kända, samt erkända 

som arbetarförfattare, innan de faktiskt fick arbetarklassen som läsare. Hit räknas de arbetarförfattarna 

som fick sitt genombrott under 1930-talet, till exempel Moa Martinsson. Hennes, och många andras 

verk, nådde inte ut till arbetarklassen och dess läsare. Dessa läsare fick arbetarförfattarna först efter 

andra världskriget då verken publicerades i folkupplagor.
34

 

Att definiera arbetarlitteratur som litteratur för arbetarklassen är lika svårt och problematiskt som att 

definiera det som att det är litteratur som tar ställning för arbetarklassen. En orsak till det svåra med 

denna senaste definition, är att kriteriet ”partitagande för arbetarklassen”, många gånger istället 

menade ”partitagande för arbetarrörelsen”.
35

 Det blir fel att sätta likhetstecken mellan dessa två 

begrepp: arbetarklassen och arbetarrörelsen. Det har funnits många arbetare som inte har varit 

delaktiga eller har sympatiserat med arbetarrörelsens ideologi. Andra rörelser har funnits där 

arbetarklassen har stått bakom, till dessa kan nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen räknas – vilka, på 

grund av utrymmesskäl, jag inte kommer att gå in närmare på här.
36

 

2.2.3 Litteratur om arbetare 

Denna definition, att litteratur om arbetare skulle falla inom beteckningen arbetarlitteratur, är i Sveriges 

litteraturhistorieskrivning ganska ovanlig – i varje fall om man ser till begreppet utifrån detta kriterium 

allena. Vanligare är det dock att arbetarlitteraturen berör och handlar om arbetare, och arbete 

tillsammans med andra typer av kriterium. Här refererar Nilsson återigen till Furuland och hans 

beskrivning och översikt av arbetarlitteraturen i Sverige, som sträcker sig över hela 1900-talet. 

Furulands sammanfattning landar i att det blir ganska uppenbart – om man ser över 1900-talet – att det 

viktigaste i kriteriet för arbetarlitteratur är verkens ideologiska förankring och deras idéinnehåll. Men, 

menar Furuland, det är viktigt att synliggöra arbetaren som människa, med detta så kommer aspekter i 

form av miljö och motiv in.
37

  

Nilsson håller med Furuland i detta resonemang, Nilsson menar att ”det finns en poäng i att betona att 

begreppet arbetarlitteratur bör användas om litteratur som skildrar arbetare och kroppsarbete om man 

tycker att beteckningen arbetarförfattare ska användas om författare som själva kommer ur 

arbetarklassen”.
38

 Om man ska välja att skriva om arbetarklassen, kan det möjligtvis vara intressant om 

författaren själv har någon bakgrund i arbetarklassen och erfarenheter från denna. Har författaren en 

grund i den miljö skulle det kunna generera i en skildring som blir trovärdig och vederhäftig. Men, 
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Nilsson lyfter även aspekten av att en författares klassbakgrund kan färga dennes uppfattning och 

skildring av även andra ämnen. Skildrar arbetare och borgare ämnen som natur och kärlek likadant, 

eller finns det olika skildringar av dessa, beroende vilken klassbakgrund man kommer ifrån? Vissa 

skulle svara ja här, att det skiljer sig åt hur ämnen skildras beroende på klassbakgrund. Nilsson 

hänvisar till Stig Ahlgrens uppsats ”Borgerlig och radikal naturuppfattning i svensk 30-tals litteratur” 

(1938), vilken hävdar att skildringen skiljer sig åt, beroende på om du kommer från arbetarklassen eller 

om du har en borgarbakgrund.
39

 Frågor som kan ställas här är; är vår klassbakgrund avgörande för hur 

vi uppfattar verkligheten och vår omgivning, påverkar den vår inställning till saker och ting? 
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3. Analys 

Nedan följer en analys av Karin Smirnoffs bok Jag for ner till bror där jag tar en utgångspunkt i den 

marxistiska litteraturteorin, vilken innebär att jag undersöker Karin Smirnoffs roman Jag for ner till 

bror utifrån ett klassperspektiv, där jag analyserar textens innehåll, tema och motiv för att se huruvida 

romanen kan placeras inom genren arbetarlitteratur. Analyskapitlet börjar med en presentation och 

introduktion till författaren, karaktärerna och glesbygdsskildringen, samt definition av arbetarlitteratur. 

Därefter kommer den djupgående analysen vilken består av tre huvudsakliga analysområden; 

Litteratur, klass och kroppsliga effekter; Litteratur, klass och geografisk demografi, samt Litteratur, 

klass och språk.  

Smirnoff berättar själv att den fiktiva byn Smalånger är baserad på den by som hon själv växte upp i, 

som är belägen mellan Umeå och Skellefteå. Smirnoff säger dock ”Men Smalånger skulle kunna vara 

var som helst i glesbygden.”
40

 Romanens karaktärer är inspirerade av personer i den by som hon själv 

växte upp i. Smirnoff betonar däremot att romanen inte skulle vara en form av självbiografi, det hon 

skriver har hon inte upplevt själv, hon tar med sig saker som människor har sagt, och händelser som 

har ägt rum. Smirnoff framhåller att: ”Berättelsen är fiktiv även om jag plockat en del från mitt eget 

liv.”
41

 Språket i romanen är något som också väcker uppmärksamhet. Smirnoff använder sig av ett 

språk och en stil vilken skiljer sig från det ordinära. Hon skriver emellanåt med dialektala och 

”bondska” ord. Avsaknaden av interpunktion vid frågor och avsaknad av kommatecken är 

genomgående i romanen. Stor bokstav förekommer endast vid ny mening efter punkt, namn och städer 

skrivs annars med gemener. Namn och efternamn skrivs ihop i ett enda ord, eskilbrännström, en stil för 

att efterlikna det talade språket, vilket också ger en realistisk känsla hos mig som läsare. Emellanåt 

skrivs även berättarjagets namn med två a:n för att visa på det dialektala uttalet på Jana: Jaana. 

 

    3.1 Presentation av Jag for ner till bror  

Karin Smirnoffs debutroman Jag for ner till bror släpptes hösten 2018 och blev snabbt en succé. 

Romanen handlar om Jana Kippo som har flyttat från sin hembyggd, den lilla byn Smalånger, och hur 

hon kommer tillbaka för att rädda sin tvillingbror, Bror, från alkoholdjävulen, rädda honom från det 

destruktiva supandet och få honom på rätt bana igen. Jana stannar i Smalånger, tar jobb inom 

hemtjänsten och flyttar in till sin bror i barndomshemmet på Kippogården. Romanen skildrar relationen 

mellan Jana och Bror, och relationen med John – mannen som Jana inleder ett komplicerat förhållande 

med. Romanen har återkommande analepser, där vi får följa Jana och tvillingbroderns barndom och 

                                                           
40
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uppväxt med den supande och elake fadern, och den tystlåtna och handlingsfattiga modern. Vi följer 

tvillingarnas kamp och överlevnad efter allt som hänt dem och det de blivit utsatta för, och hur de tar 

sig an verkligheten i sitt nu vuxna liv. Romanen skildrar familjerelationen, våld, alkohol och incest. 

Vissa kallar romanen för hårdkokt socialrealism,
42

 andra kallar den för en glesbygdsskildring.
43

 

Romanen är mörk, sorgsen och väcker vemod, samtidigt som det finns älskvärda och smått 

humoristiska och ironiska avsnitt. Smirnoff berättar att hon har blandat fiktion med egenupplevda 

händelser, det kan vara sådant som hon hört eller sådant som hon är förbannad på.
44

 Jana är romanens 

protagonist, det är genom hennes ögon som vi lär känna den lilla byn Smalånger med dess invånare. Vi 

får genom Janas perspektiv lära känna Bror, John, fadern och modern och komma dessa ganska nära. 

Vi får även möta Janas dotter Diana, och ta del av deras komplicerade relation. Alla dessa är starka, 

utpräglade och typiska karaktärer, med Lukács ord kan man säga att de är ”fast i och förkroppsligar 

den förvirring och de motsägelser som präglar den ständigt rörliga historien”.
45

 Jana, Bror, John och 

fadern är alla våldsamma av sig. En brokig historia ligger bakom dem, det har de gemensamt. Deras 

historia speglar deras personligheter och deras karaktärer. 

 

3.1.1  Introduktion till karaktärerna 

Janas personlighet är svårmodig. Ångesten är ständigt närvarande. Hon talar ofta om binnikemasken, 

något som äter på hennes ”tarmfeta” (feta är ett ord från Storumantrakten vilket betyder ”talg” (fett), 

binnikemasken gnager alltså på Janas tarmfett
46

). Återkommande kan det läsas som att binnikemasken 

kan vara ett uttryck för Janas ångestkänslor. När någonting upprivande sker, när gamla minnen 

kommer tillbaka, när det blir jobbigt, kommer binnikemasken fram och är hungrig, och börjar röra sig. 

Jana beskriver hennes och Brors tvillinglikhet och utseende med att de är ”Rödlätta och magra med 

stripigt pigmentlöst hår och så blekt intetsägande att ingen brukar komma ihåg oss som annat än 

tvillingarna”.
47

  Jana är mager, har inga bröst knappt, snarare ”kvistar på en planka”,
48

  har en benig 

skank och väger blott 42 kilo. Janas beskrivning av deras utseende, hennes och Brors, är allt annat än 

smickrande; ” Vi hade samma ögon bror och jag. Ljusgrå för de saknade pigment. Med en röd 

underkant som gärna varade och rann.”.
49
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Fadern som är återkommande i romanen, var en sadist som förgrep sig på sina barn, han våldtog Jana, 

utsatte Bror för pennalism av många olika slag, slog modern när det passade honom, och tog det som 

han ansåg sig ha rätt till som make. Faderns personlighet kan återspeglas i Janas sätt att beskriva 

honom, med avsky – fadern är överviktig och illaluktande, ”Hans mun var sur av gammal fylla. Huden 

svettades urin. Vätskan som kom ur hans spene stank ammoniak”.
50

 Han var gleshårig, hade 

överkammat hår, feta hårstripor över pannan och han var fet av mat och sprit. I beskrivningen av 

faderns utseende förmedlas en känsla av obehag och avsky – när hans utseende beskrivs är det nära 

sammankopplat till hans personlighet, som en sadist, en otäck och elak man. Tvillingarnas barndom 

präglades av rädsla och förakt för föräldrarna. Jana försökte ha ihjäl fadern med en hötjuga, han 

överlevde. Bror slog till slut ihjäl fadern med en spade, klöv hans huvud itu när han förgrep sig på 

Jana. Modern var passiv, broderade sina dukar och bonader med bibelcitat – modern vilken tillhörde 

Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, var djupt troende. Faderns uppväxt som också den var kantad 

av våld och pennalism, använde modern som försvar för hans beteende mot tvillingarna. Den som blir 

slagen kommer att slå, hette det. Jana föraktade modern, Bror tyckte synd om henne. Kanske kunde det 

stämma som modern sa, att historien och miljön vilken man är uppväxt i präglar ens sätt att bli och 

vara. Bror brukade våld mot sin flickvän vilket resulterade i att hon flydde till ett skyddat boende för 

kvinnor.  

 

Bror beskrivs som sorgsen, tystlåten och inåtvänd.  Han var mycket illa däran när Jana kom till honom, 

”Han var mager som ett allmosehjon”,
51

  och ”Han luktade illa av sorg och svett”.
52

 Han lever i vad 

som kan uppfattas vara en misär i barndomshemmet på Kippogården, ölburkar och spritflaskor 

utspridda i huset, smuts och skräp lite varstans. När Jana kommer till honom ser hon en dyster syn 

framför sig, en Bror som var illa däran, där alkoholen tagit över, ”Säkert åt han knappt någon mat utan 

levde på cigaretter och alkohol”.
53

 Men han missbrukade mer än alkohol, hans stickhål i armarna kan 

tyda på andra och tyngre missbruk. ”Han var ljusgrå i hyn. Tillochmed fräknarna hade bleknat. Håret 

föll fram i feta stripor som han om och om igen drog bakom öronen”.
54

 Bror var mörkrädd – rädd för 

vad som kunde gömma sig och komma fram i mörkret, en rädsla som uppkommit efter faderns 

pennalism. Bror ville dö, han försökte supa ihjäl sig. 

 

John, mannen som Jana inleder ett komplicerat förhållande med har också han en historia med våld 

bakom sig. John, precis som Bror och fadern, har problem med alkoholen. Han dricker för mycket, han 
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ljuger om det mesta och han tappar kontrollen. Trots att han ibland skrämmer Jana, och hon tvekar 

mycket om deras förhållande – finns där ändå en dragningskraft. John är brännskadad i ansikten, han är 

harmynt och han är nästan döv på ena örat. Jana beskriver honom när han står i bar överkropp i köket i 

”nakenhårig överkropp liknade han en gorilla”.
55

  Han doftar man, liv, jord och terpentin. 

   3.2 Analys  

        3.2.1 Jag for ner till bror och arbetarlitteraturen 

I det följande kommer jag att göra en ansats för att placera in Jag for ner till bror inom genren för 

arbetarlitteratur. För detta tar jag hjälp av Lars Furuland och Magnus Nilssons definition av begreppet, 

av, för och om arbetare, där jag också utgår från en marxistisk litteraturteori. 

 

För att kunna betraktas som en arbetarförfattare, menar Nilsson att man ska har varit en arbetare innan 

man har blivit författare. Denna aspekt är i så fall viktigare än familjebakgrund eller vilka 

yrkeserfarenheter denne har.
 56

 Karin Smirnoff har själv en bakgrund i arbetslivet, precis som Jana 

Kippo har även Smirnoff arbetat inom hemtjänsten, men utöver det har hon även arbetat som reporter, 

haft restaurangjobb, arbetat på systembolaget, varit karateinstruktör samt facktidningsreporter. 

Smirnoff är också ägare till ett trävaruföretag.
57

  Frågan som kan här är vilken sorts arbete som anses 

giltigt för att räknas till arbetarklassen.
58

 I definitionen hos Furuland nämns kroppsarbete, som 

självägande bönder och hantverkare, eller industriarbetare – även om yrkena skiljer sig en del åt.
59

 Kan 

då hemtjänst, restaurangjobb och systembolagsanställd räknas till den samtida arbetarklassen? Nilsson 

lyfter i artikeln ” En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida 

svenskspråkig arbetarlitteratur” fram verk som till viss del kan sägas likna jag for ner till bror. Men en 

av de stora skillnaderna här, är att Lindeborg och Alakoski i sina romaner ganska explicit ger uttryck 

för klassorättvisor och ekonomisk underordning.
60

 Smirrnoff ger inte dessa explicita uttryck för 

ekonomisk underordning eller ett uttalat klassamhälle. Enligt egen utsaga har det heller inte varit 

hennes mening att synliggöra några sådana strukturer. Oavhängigt tydliga och synliga klasstrukturer 

eller inte, eller att Smirnoff har kroppsarbetat och förr kunnat sälla sig till arbetarklassen, skulle hon 

utifrån ett marxistiskt perspektiv inte kunna ses som en arbetare i dagsläget. Detta eftersom att 

Smirnoff är ägare av företag, alltså förekommer ett produktionsförhållande och Smirnoff besitter 

kapital – ”den egendomsägande klassen är den härskande klassen”.
61
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Som syntes ovan, kom så småningom en ny klassificering av arbetarförfattare, där fokus lades på 

utbildningsnivån istället för arbetserfarenheter eller klassbakgrund. Nilsson anser dock att 

utbildningsnivån inte är ett gångbart kriterium för definitionen av arbetarförfattare.
62

 Idag är det ännu 

svårare att definiera arbetarlitteratur som litteratur av arbetare, då de flesta idag har en bakgrund i 

gymnasieskolan. 
63

 Smirnoff har dessutom en bakgrund i författarstudier vid Lunds universitet, så 

denna klassificering skulle alltså inte vara tillämpbar inom denna definition. 

I definitionen litteratur för arbetare finner vi litteratur som antingen tar parti för arbetarklassen, eller 

riktar sig till läsare inom arbetarklassen. Här fokuserar man inte på klassbakgrunden, här betonas 

istället innehållet, alltså att litteraturen handlar om erfarenheter och skildringar från arbetarklassen.
64

 

Om hemtjänstpersonal är arbetarklass, så får vi ta del av yrkets erfarenheter och skildringar i romanen. 

Smirnoffs egen erfarenhet inom yrket kan ha gett upphov till de starka och realistiska skildringarna. 

Detta är dock en relativt fragmentarisk del i sammanhanget, och skulle inte kunna falla inom ramen för 

litteratur om arbete. Vad som är arbetarlitteratur är inte helt enkelt att definiera, det måste göras, precis 

som Furuland säger, inom gränslandet för alla tre definitioner.
65

  

Här kan vi också koppla an till definitionen litteratur om arbetare, vilken förvisso är ganska ovanlig 

menar Nilsson. Men man kan utgöra att det viktigaste i kriteriet för arbetarlitteratur är deras 

ideologiska förankring och deras idéinnehåll. Det är viktigt att synliggöra arbetaren som människa, och 

här kommer aspekter i form av miljö och motiv in.
66

 Om man ska välja att skriva om arbetarklassen, 

kan det vara intressant om författaren själv har någon bakgrund i, och erfarenheter från denna. Har 

författaren en grund i den miljö skulle det kunna generera i en skildring som blir trovärdig och pålitlig. 

I den samtida arbetarlitteraturen som Nilsson har analyserat utifrån den arbetarlitterära traditionen, kan 

vi ändå se att Wrangborgs och Jönssons verk, och även Krister Lundbergs Yarden (2009) de facto 

kretsar kring arbetet, alltså litteratur om arbete. Är det kanske en ny form av arbetarlitteratur och 

arbetarförfattare som vi ser skymtar dagens ljus? Vi kan alltså se att klassificera ett verk som 

arbetarlitteratur inte är helt enkel. Vi kan tillämpa Furulands definitioner till en viss del, men dessa 

måste också omvärderas och förnyas för att kunna appliceras på dagens litteratur.  

Magnus Nilsson lyfter den svenska arbetarlitterära traditionen och dess moderna diton, i artikeln 

”Inordning och uppror. Om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk 

                                                           
62

 Nilsson 2006, s. 16ff. 
63

 Nilsson 2006, s. 17. 
64

 Nilsson 2006, s. 18. 
65

 Furuland, Svedjedal 2006, s. 24. 
66

 Nilsson 2006, s. 23. 



17 
 

arbetarlitteratur”.
67

 Arbetarlitteraturen och klassfrågan står varandra nära. Under 1920- talet ökade 

antalet författare vilka hade arbetarklassbakgrund, på 1930- talet fick genren sitt stora genombrott och 

de självbiografiska bildningsromanerna dominerade marknaden. Under 1940-50- talen förändrades 

arbetarlitteraturen och kom att skildra en samhällskritik av arbetarklassens position i det nya moderna 

välfärdssamhället. Under 1960-70- talet skrevs i mångt och mycket realistiska romaner och 

dokumentära skildringar. Författare och deras verk kan anses vara hemmahörande i den arbetarlitterära 

traditionen då deras texter av olika anledningar kan sammanföras och konnoteras med arbetarklassen.
68

 

För att kunna koppla an till den klasspolitiska diskursen inom ramen för den marxistiska 

litteraturteorin, samt till den idag förändrade arbetarlitteraturen, kommer en betydligt djupare analys att 

göras. 

     3.2.2 Karaktärerna och glesbygdsskildringen 

 3.2.2.1. karaktärerna 

I Magnus Nilssons artikel om Jönsson, Lundberg, Alakoski och Lindeborg urskiljer han hur klass 

framställs och kommer till uttryck i verken. I dessa är den klasspolitiska ramen relativt tydlig att 

urskilja. Det står uttalat om politiska, borgerliga och arbetarklassens villkor. Här kommer 

klassorättvisor till uttryck, både i form av ekonomisk underordning, men också som 

statusunderordning. Nilsson tar också upp hur det kroppsliga kommer till uttryck i arbetarklassen.
69

  

Den marxistiska idén om klass är abstrakt arbete, men den kan också återspeglas i form av konkret 

arbete. De borgerliga har kontorshänder, istället för ”arbetarhänder”. De borgerliga har också en viss 

hållning, patos och beslutsamhet, enligt Nilssons analys av Jönssons Efter arbetsschema (2008).
70

 

Denna kroppsliga effekt kan appliceras också på Jag for ner till bror med dess protagonist och 

karaktärer. Nilsson framhåller att Jönsson tillskriver arbetarklassen en viss hållning, även överklassen 

innehar en sådan. Överklassens hållning innebär självförtroende och patos, medans arbetarklassens 

hållning präglas av känslor av underlägsenhet. Här kommer bakgrunden in, med en bakgrund i 

arbetarklassen kommer också en ständig känsla av underlägsenhet, och att tillhöra underklassen.
71

 

 

3.2.2.2 Glesbygdsskildringen 

Jana kommer tillbaka till hembyn Smalånger efter att ha varit borta i flera år. De flesta känner igen 

henne trots alla de år som gått. Alla tycks känna alla i den lilla orten, prat och skvaller sprids snabbt 

och öppna ögon tycks finnas överallt. Jana beskriver återkommande byn som att komma till The 
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Truman show, inget har förändrats, allting rör sig i cykler. Jana beskriver byn Smalånger som ett kors 

med två kyrkor i motsatta väderstreck. En vanlig kyrka, och Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, 

vilken är en mormonkyrka.
72

 Den korsliknande byn har några förgreningar från huvudgatorna till 

mindre vägar som leder ut till olika gårdar. Mellan de olika gårdarna kunde det skilja flera mil i 

avstånd. Byns begravningsbyrå, mäklare, blomsteraffär och pappershandlare ägs av ett och samma 

företag, Nordin. Samtliga tycks dessutom inhysas i samma lokal. När Jana tittar i en 

begravningskatalog för att välja kista plingar det i dörren och en kund kommer in för att köpa 

frimärken. Tiden tycks ha stått stilla i byn på de flesta tänkbara sätt. Ica- butiken beskriver Jana som en 

butik där inget har förändrats, ingen renovering och till synes ofräsch. Likaså beskrivs boendemiljöerna 

som en tidsresa bakåt i tiden, där inget har renoverats på sextio år. Nedan följer en djupare analys i tre 

etapper, vilken den första avhandlar klass och kroppsliga effekter. 

 

     3.2.3 Litteratur, klass och kroppsliga effekter 

Miljöerna som vi får ta del av genom Janas ögon öppnar upp för många tolkningar och inläsningar för 

mottagaren. Janas barndomshem på Kippogården hade inte renoverats på många år. Toaletten med den 

kalla backelitringen hade varit densamma sedan den byggdes för sextio år sedan. Sal, kammare och 

gustavianer fanns både på Kippogården och i Johns ödehus, miljö- och bostadsbeskrivningarna ger en 

känsla av att romanen utspelar sig i det förgångna, men vi befinner oss i 2016. 

 

John sover i gustavianen som står i köket, huset har ingen el och det eldas frekvent för att hålla värmen. 

På vintern sover han i köket, på somrarna i något av de andra rummen. Johns så kallade ödehus har en 

lucka i golvet i köket där han hämtar ut smör och pålägg. Toaletten har 60- talskakel och en toasits i 

backelit, han dricker vatten ur en skopa. Jana och Bror har el på Kippogården, även om värmen i huset 

är beroende av att det eldas i kaminerna. De öppnade upp och dukade i stora salen när det vankades 

festligheter. Salen har Emmasoffor och ett stort bord. Broderade dukar och bonader finns det i 

överflöd, det modernaste som finns i huset är den gamla skivgrammofonen från 1970- talet. I taket 

hänger en kristallkrona, vilken Jana beskriver som ” Den representerade något överklassigt som inte 

passade ihop med resten”.
73

  Bror är arbetslös, han förlorade sitt jobb till följd av sitt missbruk. John är 

konstnär, han målar tavlor som han gömmer i de olika rummen i huset. Jana arbetar som timanställd 

inom Smalångers hemtjänst. Semesterdagar är inget som är aktuellt, man arbetar då man ska. Janas 

skildring av arbetet inom hemtjänsten är inte brutal, den är heller inte i någon form ett uttryck för ett 

”skitjobb” eller på något annat sätt undervärderande. Jana gillar sitt arbete, och hon tycker i de flesta 

fall om de personer hon vårdar. Vad som däremot lyfts är den ensamhet och utsatthet som ensamma, 
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gamla och sjuka människor lever i. Det som Nilsson benämner som ”klassorättvisornas kroppsliga 

effekter”
74

 är inget som är riktigt uttalat i Smirnoffs roman. Däremot kan det skönjas i Janas 

binnikemask, som alltid tycks vakna till liv när oro eller minnen från barndomen kommer tillbaka. 

Binnikemasken kan vara ett symptom på Janas ständigt återkommande ångest som vi får ta del av 

under romanens gång. Detta skulle kunna kopplas an till de kroppsliga effekter i klassorättvisorna som 

Nilsson talar om. Den historiska sociokulturella kontexten som gestaltas har en stor påverkan på Jana - 

den svåra uppväxten med den missbrukande fadern, tillsammans med mentala och fysiska övergrepp – 

har resulterat i att Jana känner sig underlägsen i många situationer, framförallt när hon är med John.  

 

Gauffin, Hogstedt och Östergren tar i Katalysrapporten Klass och hälsa upp det faktum att 

arbetarklassen oftare drabbas av både fysiska och psykosociala hälsoproblem – vilket i längden, 

tillsammans med andra faktorer, kan leda till socioekonomiska skillnader i arbetarens hälsa. 

Rapportens författare tar också upp det faktum att psykosociala faktorer ligger till grund för 

arbetsrelaterad ohälsa, detta främst i kvinnodominerande yrken.
75

 Låginkomsttagare har generellt 

sämre hälsa än högutbildade och den höginkomsttagande delen av befolkningen. Det finns 

förklaringsmodeller vilka lägger fokus på materiella, kulturella och psykosociala faktorer. Det finns 

även litteratur som forskar om att besläktad exponering kan ha olika effekter och konsekvenser på 

hälsan, beroende på att det råder skillnader i sårbarhet, till exempel alkohol och alkoholism.
76

 Denna 

exponering kan vi se hos både John och Bror, och hur de – eventuellt på grund av sin position – lättare 

fastnat i missbruk. Deras sårbarhet och utsatthet gör att de lättare blir exponerade för, och fastnar i 

beroende och missbruk, vilket påverkar deras hälsa och livsvillkor. Samtliga tre; Jana, Bror och John, 

kan relativt enkelt klassas in i denna ohälsa när det gäller psykosociala faktorer, och även 

psykosomatiska sjukdomar. Alla lider de av oro, ångest eller någon form av depression, vilka särskilt i 

Janas fall tar sig explicita fysiska uttryck. 

 

Människor med låg social samhällsposition lider i högre grad av psykosociala symptom i form av oro 

och ängslan, jämfört med de i en högre social position, visar en rapport från Statens folkhälsoinstitut.
77

  

Man kommer här fram till att depression tycks vara en klassfråga – personer med en låg status verkar 

ha en ökad risk för att bli drabbade av depression. Resultatet visar också att ”Dessutom kan 

hälsoeffekterna av låg social position, exempelvis att ha låg utbildning, låg inkomst och bo i ett socialt 
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utsatt område, ha större effekt på hälsan än var och en av dessa aspekter för sig.”
78

 Gauffin, Hogstedt 

och Östergren tar också upp att den växande delen av visstidsanställningar kan benämnas som 

arbetsmarknadens ”prekarisering”, i den mening att prekärt arbete målas upp som lågavlönat, oskyddat, 

osäkert och oregelbundet arbete, vilket har svårigheter för att sörja för ett hushåll. Ekonomiska och 

sociala konsekvenser av det så kallade prekära arbetet, kan alltså kopplas samman med ohälsa. 

Individens ekonomi är grunden för dennes livsvillkor; boende, kost och fritidsaktiviteter – vilka 

samtliga har ett tydligt sammanband med möjligheten till att föra ett hälsosamt liv. Vidare finns det 

studier vilka visar på att dessa prekära arbetsförhållanden faktiskt har negativa konsekvenser för både 

fysisk och psykisk hälsa.
79

 På Johns vernissage träffar Jana dottern Dianas adoptivföräldrar, där 

adoptivmodern Jacqueline ger intrycket av att tillhöra överklassen, och av att vara något nedlåtande 

mot Jana och synar henne uppifrån och ner. Jacqueline granskar Janas kropp, hennes klädsel och henne 

frisyr, Jana beskriver sitt utseende här med ”Det blodfattiga albinoansiktet med rödkantade ögonlock. 

Fräknarna och de vassa knotorna som stod ut som horn på kinderna”.
80

  Beskrivningen som ges av Jana 

här, kan lätt uppfattas som ohälsa, mager och undernärd, blek och röda ögon, ger inte en bild av en god 

hälsa. 

 

Janas binnikemask som alltid kommer till uttryck tillsammans med oro och ångest är ett index för ett 

psykosymatiskt symptom - den återkommande gnagande och ältande känslan vilken hon beskriver som 

att den tuggar och gnager på hennes tarmfeta. Bror är deprimerad redan när Jana kommer till honom, 

tystlåten, svettig och har säkert inte duschat på alldeles för länge. Han lever i en misär av smuts, skräp 

och stank. John med sina vredesutbrott, han har svårt att kontrollera sig och framförallt med alkohol i 

kroppen. När tvillingarna beskrivs till utseendet är det inte en bild av välmående som läsaren ser 

framför sig. Jana är mager, med sina blotta 42 kilo, och ben och kotor som sticker ut – ger en bild av 

undernäring och ett icke hälsosamt tillstånd. Blekheten som beskrivs hos tvillingarna Kippo är också 

något som kan vittna om en hälsoeffekt. Sättet som de beskrivs på, kan utan omsvep läsas som att de 

inte tillhör den övre samhällsklassen, snarare arbetande och med andra förutsättningar och livsvillkor. 

Det ligger ett moln av dystopi och melankoli över karaktärerna, deras tillstånd och situation. Den 

fysiska misären blir ibland nästan påtaglig, framför allt hos Jana och hennes beskrivningar av 

binnikemaskens attacker. Arbetarlitteraturen avslöjar arbetarklassens livsvillkor, den ekonomiska 

situationen och levnadsstandarden. 
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Framåt eftermiddagen stod svarta sopsäckar på bron med ölburkar pizzakartonger 

döda krukväxter tidningar utgången mat tomma hundmatsburkar spritflaskor 

sönderslagna prydnadssaker trasiga tavelramar och en hel del sönderklippta 

kvinnokläder. Det sägs att alla människor är bra på något. Jag njöt av att se det ådrade 

såpgolvet framträda och boaseringens limfärg lysa igenom. Njöt när kokande vatten 

löste upp mat fett kräk och andra substanser som lämnats som en hård skorpa över 

kakel och bänkar i kylskåp och i det stora skafferiet. Jag njöt till och med av att se den 

snurrande tvättmaskinen lösa upp månader kanske år av smuts på lakan gardiner 

mattor och kläder och av att slutligen få hänga upp dem i torkskåpet. Jag skulle städa 

bort min brors ångest precis som jag städade bort min egen.81 

 

Citatet ovan visar både på den misär som Bror levt i, hur hans livsvillkor och levnadsstandard ser ut. 

Bror har en längre tid levt med sitt alkoholmissbruk, han är deprimerad och fylld av ångest. Scenerna 

som utspelar sig här är destruktiva och visar på en utsatthet eller eftersatthet. Dels visar den på Janas 

ångest och hennes sätt att hantera det, genom kroppslig botgöring och helande.  

 

Nilsson lyfter i sin rapport Arbetarlitteraturen och klassamhället, samt artikeln ”En ny generation – en 

förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur”, fram 

arbetarlitteraturen där arbetet kommer till uttryck ganska explicit. Nilsson framhäver författare och 

verk, där arbetet synliggörs, arbetsförhållanden, obekväma arbetstider, otrygga anställningar – han talar 

om den feminiserade arbetarlitteraturen, och om den etniska sammansättningen. Den undersökning 

som jag bedriver här går åt andra hållet än den Nilsson lyfter. Jag har valt att bortse från de avsnitt där 

arbetet skildras, jag tar heller inte upp genusfrågan om det kvinnodominerade arbetet inom vård och 

omsorg. Istället utgår jag här ifrån livsskildringen som framkommer i romanen - livsvillkoren och de 

ekonomiska förutsättningarna. Med hjälp av den marxistiska litteraturteorin har jag försökt 

åskådliggöra en klasstruktur utifrån ekonomisk eftersatthet och hur människorna skildras i dessa 

levnadsförhållanden. De kroppsliga effekter som redogjorts för under detta avsnitt, hänger tätt samman 

med arbetarklassen. Om vi tänker oss tillbaka till 1930- talets guldålder för genren arbetarlitteratur, 

producerades litteratur där arbetarnas vardagsliv och livsvillkor skildrades – inte särskilt mycket fokus 

lades på själva arbetet. Denna guldålderns arbetarlitterära tradition kan vi allstå spåra i Jag for ner till 

bror, där arbetarklassens vardagsliv och livsvillkor kan ses i uttryck i det kroppsliga och fysiska. Även 

den geografiska demografin kan ha en avgörande roll i detta sammanhang, vilket jag kommer att gå in 

på djupare på nedan. 
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   3.2.4 Litteratur, klass och geografisk demografi 

Miljön som skildras i byn inger en känsla av en tidsresa drygt sextio år tillbaka i tiden. Det skulle 

kunna vara ett symptom på ett geografiskt utanförskap, vilken är eftersatt och därmed ett sätt att visa på 

klassorättvisor. Sjukhus och andra större institutioner och affärer ligger i de större städerna, inte i 

Smalånger. I LO:s jämlikhetsutredning Ojämlikhetens geografi. Platsens betydelse för människors 

livsvillkor i Sverige, lyfter författaren Sören Häggroth problematiken och utmaningarna med 

urbaniseringen och konsekvenserna för landsbygden. Urbaniseringen har de sista åren ökat, med detta 

kommer också stora investeringar på många olika plan; infrastruktur, bostäder, skolor, förskolor och 

vård. När befolkningen ökar, ökar också skatteintäkterna.  I de kommuner där befolkningen minskat 

eller har stagnerat fokuseras finansiering till stor del av att få välfärdsfunktionerna till att fungera 

genom minskade skatteintäkter. Detta gäller i stor utsträckning äldreomsorgen. Häggroth menar att 

”Det finns en risk för att de ökade skillnaderna mellan expanderande städer och landsbygd leder till 

ökade skillnader i välfärd”.
82

 De största ekonomiska ökningarna enligt Häggroth landar i län som redan 

kämpar med ekonomin och har de högsta nettokostnader, och den lägsta kostnaden faller på de län som 

redan har de låga kostnaderna. På så vis kommer det alltså att bli ökningar i klyftorna kommunerna 

emellan.
83

 

 

Den ekonomiska underlägsenheten vilken Nilsson också talar om, kan placeras på romanens 

karaktärer. Skildringen av boendesituationerna ger upphov till en känsla av ekonomisk eftersatthet. 

Kippogården och Johns ödehus är gamla och har inte renoverats, eller ens bytt ut de gamla kalla 

toalettringarna i backelit. John dricker vatten ur skopa i sitt hus, vilket kan vara en indikation på att han 

hämtar vatten i brunn, någon el i huset finns inte heller. Luckan i golvet, ett så kallat golvskåp, där han 

förvarar smör och pålägg, var vanligt i Västerbottniska gårdar byggda runt sekelskiftet 1900.
84

 Dessa 

saker kan vittna om ett stillastående samhälle. En annan indikator är att Johns konstutställning inte äger 

rum i hembyn Smalånger, utan i den större staden Umeå. LO-rapporten visar på att det råder stora 

skillnader mellan stad och land när det gäller tillgängligheten av kultur. Främst avser detta kultur 

vilken kräver en fysisk närvaro, till exempel som vid biobesök, bibliotek, scenkonst, eller som här, ett 

konstvernissage. Vad man kallar för professionell kultur i rapporten, är mer tillgängligt och lättare att 

ta del av om man bor i en storstad. När det å andra sidan handlar om kultur som är lättillgänglig, samt 

kultur som man kan ta del av och uppleva hemma, är skillnaderna inte lika stora.  
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Urbaniseringen har bidragit till att glesbygden och mindre tätorter har tappat stora delar av både 

offentliga och kommersiella kulturinstitutioner.
85

  På Johns vernissage i Umeå visas minnen upp, delar 

av hans liv, och delar av Janas liv. Jana gav gästerna epitetet stadskläderna. Dottern Diana arbetar med 

konstutställningar, något som hon fått efter sin adoptivfar, vilken också är konsthandlare – det är Diana 

som håller i Johns utställning. När Dianas adoptivföräldrar är på väg mot henne och Jana, uttrycker 

Jana ”Stadskläderna närmade sig vårt bord”.
86

Adoptivmodern Jacqueline är av fransk härkomst, talar 

med brytning och hälsar genom att ta lätt i hand med fingertopparna. Jana och Jacqueline betraktar 

varandra, ömsesidigt ogillande. Johns konst är inget som imponerar på henne - ”Konst och konst sa 

hon med en gest mot utställningen”.
87

 Jacqueline är snarstucken, hon är tydlig och understryker att 

Diana har fått ett helt annat liv än om hon hade fått stanna hos Jana:  

 

Så du har återuppstått från ingenstans sa hon. Då kan det ju vara bra för dig att veta 

att diana har haft ett helt annat liv än hon skulle haft hos dig och det värdesätter hon 

fullt ut sa kvinnan. Det tror jag säkert sa jag och förblev passiv. Hon förväntade sig att 

jag skulle hugga. Som en tålmodig predator i väntan på rätt tillfälle lät jag bytet vara. 

 Har ni alltid bott i umeå frågade jag. 

Mais non svarade hon. Inte alls. Vi har bott i singapore frankrike usa och japan när 

diana var liten. Hon är mycket berest. Ingen lantlolla precis. 

Menar du som jag sa jag. Hon höll upp handflatorna i en jagäroskyldiggest.88 

 

Jacqueline och Jana kan ses som två motpoler, två representanter för klyftorna i samhället – 

arbetarklass och överklass. Jacqueline skulle kunna symbolisera överklassen med storstadsmanér och 

världsvana, medans Jana representerar en ”lantlolla”, en karaktär som inte är lika världsvan, som inte 

har ett brett kulturellt eller ekonomiskt kapital. Geografisk hemvist, attityder, utseende och klädsel 

skiljer sig diametralt åt mellan de två – samtliga av dessa kan tolkas som klassmarkörer. Häggroths 

rapport visar på att det finns ganska betydande skillnader i Sverige när det gäller människors olika 

möjligheter - beroende på vart man bor.  Det råder alltså skillnader i människors olika livsvillkor, 

beroende på deras geografiska hemvist.
89

 

 

När Jana började arbeta inom hemtjänsten i Smalånger känner hon till de flesta hon har på sin lista att 

besöka. En av dem är en cancersjuk kvinna, vilken visar sig vara Janas barndomsvän Katarina. Vi får 
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följa med Jana när hon tänker tillbaka på barndomsminnen, och hur hennes och Katarinas relation 

utvecklades – där fanns både svartsjuka och vänskap. När Jana berättar om Katarina synliggörs en 

struktur som skiljer sig mellan dem. Katarina var dotter till en tjänsteman som jobbade på Modo, i 

barndomen kunde Katarina mer om museer än någon annan i kompisgänget. Katarinas pappas var ”Inte 

en simpel arbetare eller småbonde som fadren”
90

. Katarina hade alltid legat före de andra i byn, mycket 

före de andra. Kanske kunde detta bero på faderns tjänstemannaposition i en större stad, där det fanns 

tillgång till - och intresse för - kultur, och ekonomiskt utrymme för utflykter. När Jana är 

hemsjukvårdare hos Katarina beskriver hon hennes hem som något utöver de vanliga hemmen i 

Smalånger: 

Jag tände en golvlampa i vardagsrummet som egentligen var en sal men det kändes fel 

att prata om salar i katarinas sällskap. Hon var före alla andra. Ibland flera år. Så hade 

det alltid varit. Ingången till vardagsrummet hade en rundad portal som ingången till 

ett italienskt palats eller möjligtvis en pizzeria. Här fanns inga gustavianer eller 

slagbord. Sofforna var av svartläder likaså fåtöljerna som stod i ring runt ett tjockt 

glasbord. Tavlorna i breda guldramar prydde väggarna.91
 

 

Precis som Häggroth lyfter skillnaden mellan stad och land, är det också någonting som Malin 

Rönnbloms rapport Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell 

policy, visar. Rönnbloms utgångspunkt i rapporten är att lyfta hur landsbygd ”görs” och 

nödvändigheten om att faktiskt prata om att det finns ett urbant tolkningsföreträde.
92

 Detta urbana 

tolkningsföreträde som Rönnblom talar om kan syfta till flera olika saker, bland annat kan det vara att 

städerna och stadsborna i större utsträckning får ta del av samhällets resurser än landsbygdsbor. En 

annan aspekt av tolkningsföreträdet är att landsbygden anses vara mer problematisk, jämfört med 

städerna är landsbygden i större behov av stöd. Landsbygden anses inte vara en plats i vilken man 

planerar för investeringar för framtiden. Det handlar om en territoriell maktrelation mellan stad och 

landsbygd. Rönnblom menar ”Att landsbygden får förkroppsliga problem medan staden per automatik 

är platsen för framtida utveckling”
93

 

 

Susanne Stenbackas rapport från 2014 Män utanför städerna – om konstruktionen av rurala 

maskuliniteter och identiteter under förändring synliggör idéer om att män på landsbygden har en 

identitet som är ”grabbig”, männen har en fysisk styrka och sysslar med stora maskiner som traktorer, 
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bilar och även jakt. Den verbala förmågan är inte något som sammankopplas med män på landsbygden. 

Stadsmännen kopplas samman med politisk och ekonomisk makt, och som kulturella aktörer. Män från 

städerna tolkas vara mer diversifierade beroende på sin tillhörighet, till exempel om de kommer från 

förorten eller stadens centrala delar, medans män på landsbygden anses vara mer homogena. Stenbacka 

menar: 

Det rurala i det maskulina handlar om hur det rurala bidrar till att skapa maskulinitet. 

När maskulinitet ska beskrivas generellt, utan platsanknytning, kan rurala teman 

komma till uttryck. Det kan till exempel utgöras av hårt kroppsarbete, fyrhjulsdrivna 

bilar liksom mode inspirerat av primärindustri som jord- och skogsbruk. Det rurala och 

det maskulina interagerar alltså på en symbolisk nivå, menar författarna. Det rurala i 

det maskulina produceras i dagliga praktiker genom att såväl män som kvinnor talar 

och agerar utifrån sina tolkningar av omvärlden.94 

 

Stenbackas rapport synliggör skillnaden mellan stad och landsbygd och hur det påvekar individerna. 

Att män på landsbygden skulle vara av en annan karaktär än stadsmännen, som mer raljanta och 

grabbiga, samt att de sysslar med stora maskiner och jakt, kan ses vara ett typiskt karaktärsdrag som 

också målas upp i romanen. Det är det typiskas värde som gjorde den litterära realismen till ett estetiskt 

ideal för marxismen, och det är också något som vi kan se i romanens manliga karaktärer.  

 

Vidare lyfter Stenbacka ett fenomen av att rollfördelningen mellan män och kvinnor på landsbygden 

har kommit att bli omvänd. Där mannen på landsbygden förr var den ledande, är kvinnor idag mer 

kapabla och har ett större inflytande över samt att de är mer oberoende. Männen däremot, anses vara 

bakåtsträvande, marginaliserade och de anses också vara ensamma – landsbygdsmännen har gått från 

att vara bestämmande och starka, till att vara sårbara och oförmögna till att förändra sin tillvaro.
95

 

Denna aspekt kan appliceras på huvudkaraktärerna, Jana vilken är mer oberoende än männen i hennes 

liv; Bror och John – vilka mer utstrålar sårbarhet och oförmögenhet att förändra sin tillvaro. Jana flyttar 

som känt tillbaka till Smalånger för att hjälpa Bror att förändra sin tillvaro och komma ur missbruket 

och den misär han lever i. Och John tycks också vara oförmögen att ta sig ur sitt missbruk och sin 

våldsamhet. I den marxistiska litteraturteorin är det viktigt att litteraturen ska ha vissa typiska 

situationer och karaktärer. Detta innebär att de litterära karaktärerna i verket och situationerna på något 

sätt ska ha en koppling till något som är utmärkande för den sociala och ekonomiska verklighet som 

råder - vilket vi tydligt kan se i Jag for ner till bror, där det speglas en bild av en utmärkande, och 
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ibland utsatt, social och ekonomisk verklighet.
96

 Detta är också någonting som vi har sett i Rönnbloms 

och Stenbackas bidrag om landsbygden och urbaniseringens konsekvenser. 

 

Rönnbloms och Stenbackas tolkningar och syn på landsbygden är någonting som kommer till uttryck i 

Jag fort ner till bror. Samtliga av dessa idéer om män och jakt, stora maskinfordon och kläder, samt 

landsbygdens undersatta resurser jämfört med städerna, synliggörs flera gånger i romanen. Dessa 

maktrelationer, som Rönnblom uttrycker det, visar på en klasskamp mellan stad och land – som vi till 

exempel kan se med Jana och Jacqueline, kulturlivet och de olika förutsättningarna som speglas. I 

denna klasskamp kan det också återfinnas olika klassmarkörer, vilken språket kan vara en av dem. 

Nedan följer en analys av just den språkliga aspekten. 

 

     3.2.5 Litteratur, klass och språk 

Att tala om klass och språk kan vara intrikat och snårigt, litteratur som riktar sig mot arbetarklassen 

kan vara sådant som kommer ur det muntliga berättandet. Muntlig litterär tradition var vanlig, då 

arbetarklassen blev bokläsare relativt sent. Arbetarförfattare har därför lagt sig nära och använt en stil 

och språk som ligger nära det talade menar Nilsson.
97

 Arbetarförfattare använder sig av dialekter och 

sociolekter i den litterära skriften, dessa ligger nära det muntliga och talade berättandet och det är ett 

vanligt stilgrepp i arbetarlitteraturen. Arbetarförfattare skriver sällan helt på dialekt, däremot väljer de 

ofta att skildra dialekter i sina verk, vilket kan vara ett sätt att nå ut till läsare - genom att hålla sig nära 

talspråk når författaren ut till läsare som inte är vana vid ett tyngre litterärt språk. Dock handlar det nog 

lika mycket om att dialekt har en funktion som markör för en arbetarklassidentitet. Nilsson belyser här 

det faktum att många idag har slipat bort sin dialekt och på så vis inte avslöjar vilket geografiskt 

ursprung man har, utan man anpassar sitt språk.
98

 Nilsson menar således att dialekter verkar ”helt 

enkelt fungera allt mer som (proletära) sociolekter”:
99

 

 

Dialekt är en geografisk, regional, språklig variation. Sociolekt är en socialt betingad variation, Norrby 

och Håkansson beskriver det som en ”social dimension” och som ”sociala dialekter”.
100

 Likaväl som vi 

kopplar samman en persons språkliga drag med deras geografiska hemvist, kan vi också koppla dem 

till en social bakgrund – Norrby och Håkansson talar här om språk och klass. Termen social variation 

kan användas på olika sätt, till exempel för att beskriva sådant som är ”socialt betingad, och som har att 

göra med olika grupperingar i samhället, som till exempel storstadsbor, glesbygdsbor, fotbollsspelare 
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eller tonårsföräldrar.”
101

  Termen är dock vanligare att tillämpa när man pratar om sociala hierarkier, 

eller, som Norrby och Håkansson också tar upp, stratifiering. Begreppet social stratifiering innebär inte 

att man enbart separerar på olika grupper i samhället, utan att man även inordnar dessa grupper i olika 

höga hierarkiska sociala statusar. Man menar här att det råder en slags tyst överenskommelse om just 

dessa olika statusskillnader, vilken innebär att de flesta känner till dessa. Det är här som begreppet 

sociolekt kommer in, eller social dialekt om man så vill. Grunden till den ovan nämnda indelningen, 

ligger i den ekonomiska ställning som individen har, i jämförelse med andra – vilken beräknas utifrån 

inkomst och arbete.
102

 

 

Smirnoff använder sig av en hel del dialektala ord i romanen, vilket inger en känsla av realism och 

förankring till verkligheten. Smirnoff har medvetet valt att använda sig av dialektala, och även 

”bondska” ord från Västerbotten, vilka kan betecknas som sociolekt. Om just valet av det dialektala 

och bondska säger hon i en intervju till Aftonbladet:  

 

Det är västerbottensmål, med inblandning av ”bondska” som fortfarande pratas 

en del i mindre byar och samhällen. 

– Jag har valt att inte göra det alltför lätt för läsaren. Förstår man inte ordet kan 

man alltid slå upp det. Det har varit lite tanken med språket, att inte vara allt för 

illustrativ. Att inte ha så mycket adjektiv eller adverb så att man kanske får göra 

sig en egen uppfattning av hur en människa ser ut eller hur karaktären 

egentligen är.103 

 

I Jag for ner till bror får vi ta del av en hel del dialektala uttryck på Skellefteåmål, västerbottniska och 

från Storuman- området. Ord som; fuset, tunet, armest, slåttannan, nalta eljest, fälen, och onnesä för 

att nämna några av alla. Förekommande är också att sätta a´ framför kvinnonamn, som i a´Jana, n´ 

framför mansnamn, n´Erik. Tunet, till exempel, kan benämnas både som ett dialektalt uttryck, som en 

sociolekt. Tunet betyder gårdsplan, en plan som ligger mellan byggnaderna på gården, mellan ladugård 

och mangård. Uttrycket används förmodligen främst bland de som växt upp på gårdar, som har en 

bondsk bakgrund. Uttryck som hondenna och handenna, förekommer också, huruvida dessa är dialekt 

eller sociolekt är svårt att avgöra, säkerligen kan det vara en kombination, liksom många av de andra 

uttrycken som förekommer. Uttrycket tarmfeta, som Jana menar att hennes binnikemask äter på, är 

också ett exempel på en eventuell sociolekt. Vad som däremot är tydligt att urskilja - är Smirnoffs sätt 

att skriva på. Utöver dessa bondska och dialektala uttryck, skriver Smirnoff meningar utan några 
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kommatecken, inte heller förekommer det några stora bokstäver på namn, om de inte påbörjar ny 

mening efter punkt. Detta tillsammans med det dialektala och bondska, gör ibland att texten upplevs 

som talspråkig. Inga kommatecken eller frågetecken förekommer, meningarna varierar i längd, ibland 

väldigt långa, ibland korthuggna: 

 

Jag orkade inte mer skog. Jag gick sakta. Det skulle ta en stund till bilen. Motorljud 

närmade sig. Jag sträckte ut armen och hoppades att den skulle stanna. Först såg jag 

inte vem det var. Men jana hördes en bekant röst. Var i hela friden har du varit.  

Ellagran. Gunnargrans fru. Rogergrans mamma. Snällella.104 

 

Från detta stildrag som skapar en rytm och melodi i språket, till utelämnandet av kommatecken vilket 

resulterar i långa meningar och ligger ganska nära talspråket:  

 

Jag hittade en ttröja som jag drog på mig som ett nattlinne. Satte mig på den 

svarta backelitringen och blev sittandes i ett försök att samla tankarna men det 

gick dåligt. Binnikemasken smågnagde fortfarande hur jag än försökte 

koncentrera mig på neutrala saker som rensåpa vademecum pepsodent galltvål 

rakskum och timotejschampo.
105

 

 

Den rådande hierarkin av klasser i samhället vilken bygger på olika ekonomiska villkor, är inte enbart 

en faktor om de ekonomiska skillnader som människor har, det påverkar och speglar också människors 

livsstil. Livsstilen, som nämnts ovan, är på vilket sätt människor lever sitt liv vad det gäller 

konsumtion, fritidsaktiviteter samt vilket val man gör i form av underhållning. Här lyfter Norrby och 

Håkansson att statistik visar att människor med högre inkomst, som högre tjänstemän exempelvis, 

lägger en större summa på fritidsaktiviteter och kultur, de reser mer, bor på hotell samt äter ute på 

restaurang oftare än vad arbetare gör. Detta kan alltså resultera i att ge avtryck i människors 

språkanvändning.
106

 Detta skulle kunna appliceras på Smirnoffs roman, dess karaktärer och sättet de 

talar på och sättet som Smirnoff skriver på. Arbetarklassen och de från ett bondesamhälle i en liten by, 

ekonomisk eftersatthet, och en annan livsstil – har därmed ett annat språk. Desto mer vi reser och intar 

kultur i olika former, desto mer bygger vi ut vårt ordförråd och lär oss nya uttryck och begrepp. Man 

kan alltså utgå från att språk kan vara en klassmarkör, vilket gör att man kan analysera Smirnoffs 

roman med dess dialektala och bondska uttryck - vilka fortfarande förekommer i små byar och små 

samhällen – utifrån en klassaspekt. 
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4. Avslutning 

Undersökningen har haft som syfte att läsa Karin Smirnoffs roman Jag for ner till bror, och genom en 

marxistisk litteraturanalys undersöka huruvida romanen kan klassificeras som samtida arbetarlitteratur, 

och därigenom försöka ge perspektiv på diskussionen om arbetarlitteratur, och även frågan om vem 

som egentligen kan räknas till arbetare i dag. Undersökningen försöker visa på det traditionella 

arbetarlitteraturbegreppets komplexitet när det kommer till att klassificera samtida litterära verk. 

Frågeställningen som undersökningen utgått från är om det går att klassificera Karin Smirnoffs roman 

Jag for ner till bror som en samtida arbetarlitteratur, och i så fall enligt vilka kriterier? För att besvara 

denna fråga har jag utgått från arbetarlitteraturens olika definitioner och från marxistisk litteraturteori 

och därigenom analyserat romanen utifrån tre olika perspektiv; klass och kroppsliga effekter; klass och 

geografisk demografi samt klass och språkliga aspekter. 

 

Den marxistiska litteraturteorin handlar om att analysera den ekonomiska grunden. Den viktigaste 

beståndsdelen i denna litteraturteori och litteraturanalys handlar om klass - fokus inom den marxistiska 

litteraturanalysen landar på den ekonomiska grundvalen och på klassrelationer.
107

 I den tidiga 

marxistiska litteraturteorin är det viktigt att litteraturen ska ha vissa karaktäristiska situationer och 

karaktärer. Detta innebär att de litterära karaktärerna i verket, samt situationerna som dessa rör sig i, på 

något sätt ska ha en koppling till något som är utmärkande för den sociala och ekonomiska verklighet 

som råder. Det typiska, det utmärkande som målas upp, bör ses som en historiskt viktig och betydande 

konstellation av ”situation och karaktär, av individuella, ekonomiska, och sociala krafter och 

relationer”.
108

  

Om den litterära gestaltningen ska tolkas som värdefull måste den gestaltningen vara verklighetstrogen 

och uppriktig om hur världen ser ut och fungerar. Detta att se det typiskas signifikanta värde, 

resulterade i att realismen i det litterära verket blev ett estetiskt ideal för de tidiga marxisterna.
109

 

Lukács menar att typiska karaktärer och situationer är något som ska finnas i ett litterärt verk – dessa 

ska vara typiska för den ekonomiska och sociala verkligheten. För att ett verk ska anses värdefull måste 

den också vara sann i hur den speglar verkligheten.
110

  

Den marxistiska litteraturteorin handlar om att analysera den ekonomiska grunden. Den viktigaste 

beståndsdelen i denna litteraturteori och litteraturanalysen inom denna – kretsar kring klass. Fokus 

inom den marxistiska litteraturanalysen landar på den ekonomiska grundvalen och på 
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klassrelationer.
111

 Arbetarlitteratur har ett mycket nära samband med arbetarklassen. Arbetarklassen är 

ett socialt fenomen, inte ett litterärt dito – kopplingen mellan arbetarklass och arbetarlitteratur är stark. 

På så vis kan vi också skönja att arbetarlitteraturen inte bara är ett socialt fenomen, utan att den också 

har ett politiskt sammanhang. Förekommer det olika motsättningar mellan olika grupper i samhället 

kan dessa bli ett uttryck för politiska strukturer eller polemik. Genom detta kan arbetarlitteratur 

synliggöra och aktualisera samhällsstrukturer i vår samtid.
112

 Nilsson menar att ”faktum är att 

arbetarlitteraturen i dag framstår som en av de arenor där förutsättningarna är bäst för att kritisera 

klassamhället och skapa klassmedvetande”.
113

 

 

Det kanske kan tyckas vara en given sak att arbetarförfattare själva är arbetare. De mest framträdande 

författarna som står bakom arbetarlitteraturen har i relativt stor utsträckning kommit ur en arbetarklass. 

Detta vore dock att snäva in fenomenet arbetarförfattare för mycket, och stänga ute en rad författare. 

Men problematiken och komplexiteten slutar inte här – det finns arbetarförfattare som har en bakgrund 

i arbetarfamiljer men som själva inte har kroppsarbetat särskilt mycket. Frågan som vi här kan ställa är 

vilken sorts arbete som anses giltigt för att räknas till arbetarklassen.
114

 Litteratur för arbetare menas 

litteratur som antingen tar parti för arbetarklassen, eller riktar sig till läsare inom arbetarklassen. I 

litteraturen för arbetare fokuserar man inte på klassbakgrunden, här betonar man istället innehållet, 

alltså att litteraturen handlar om erfarenheter och skildringar från arbetarklassen.
115

 Att definiera 

arbetarlitteratur som litteratur för arbetarklassen är lika svårt och problematiskt som att definiera det 

som att det är litteratur som tar ställning för arbetarklassen. En orsak till det svåra med denna senaste 

definition, är att kriteriet ”partitagande för arbetarklassen”, många gånger istället menade ”partitagande 

för arbetarrörelsen”.
116

 

Att litteratur om arbetare skulle falla inom beteckningen arbetarlitteratur, är ovanlig – i varje fall om 

man ser till begreppet utifrån detta kriterium allena. Vanligare är det dock att arbetarlitteraturen berör 

och handlar om arbetare, och arbete tillsammans med andra typer av kriterium. Under 

arbetarlitteraturens guldålder på 1930- talet berördes i stor utsträckning arbetarklassen. Vad som är 

intressant här, är att det inte är själva arbetet som skildras, utan det vardagliga livet vid sidan om 

arbetet. Mest förekommande är detta fenomen i de självbiografiska romanerna, inte heller i 

kollektivskildringarna gavs skildringen av arbetet ett stort utrymme.
117
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Det viktigaste i kriteriet för arbetarlitteratur är verkens ideologiska förankring och deras idéinnehåll. 

Men det är viktigt att synliggöra arbetaren som människa, med detta så kommer aspekter i form av 

miljö och motiv in.
118

 Miljön som skildras i byn inger en känsla av en resa tillbaka i tiden. 

Miljöskildringen skulle kunna vara ett symptom på ett geografiskt utanförskap, vilken är eftersatt och 

därmed ett sätt att visa på klassorättvisor. Sjukhus och andra större institutioner ligger i de större 

städerna, en och samma familj i den lilla byn äger ett flertal olika rörelser. I jämlikhetsutredning 

Ojämlikhetens geografi. Platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige, lyfter Häggroth 

problematiken och utmaningarna med urbaniseringen och konsekvenserna för landsbygden. Det finns 

alltså en stor risk för ökade klyftor i välfärden mellan stad och land kommer att öka än mer i 

framtiden.
119

  

Gauffin, Hogstedt och Östergren tar i Katalysrapporten Klass och hälsa upp att arbetarklassen oftare 

drabbas av både fysiska och psykosociala hälsoproblem – vilket i längden, tillsammans med andra 

faktorer, kan leda till socioekonomiska skillnader i arbetarens hälsa. Psykosociala faktorer ligger till 

grund för en arbetsrelaterad ohälsa.
120

 Låginkomsttagare har generellt sämre hälsa än högutbildade och 

höginkomsttagande delen av befolkningen, menar författarna till rapporten. Att låginkomsttagare har 

lättare för att fastna i missbruk kan ha materiella, kulturella och psykosociala faktorer. Det finns även 

litteratur som forskar om besläktad exponering kan ha olika effekter och konsekvenser på hälsan, 

beroende på att det råder skillnader i sårbarhet, som till exempel alkoholism.
121

 

 

Det ligger ett moln av mörker och en dos melankoli över karaktärerna och deras tillstånd och situation. 

Den fysiska misären blir ibland nästan påtaglig, framför allt hos Jana och hennes beskrivningar av 

binnikemaskens attacker. Arbetarlitteraturen avslöjar arbetarklassens livsvillkor, den ekonomiska 

situationen och levnadsstandard. Med en marxistisk läsning av Jag for ner till bror åskådliggörs 

klasstrukturer och en annan sida av verkligheten görs synlig. Marx ansåg att skönlitteratur kunde agera 

som källor till kunskap – både om människor, deras tankar, åsikter och om deras ekonomiska 

förhållanden.  Skönlitteraturen är en speciell källa, vilken är en process där ”människan förändrar och 

skapar både sig och sin värld”.
122

 Nilsson menar att ”den arbetslivsskildrande arbetarlitteraturen 

synliggör och kritiserar klassorättvisor.”
123

 Detta kan bidra till arbetarklassen utvecklar ett 

klassmedvetande – vilket i så fall skulle falla inom ramen för Marx tankar om litteraturen som en 

process där människan förändrar både sig själv och sin värld, samt skapar sig själv och sin värld. Jag 
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for ner till bror har inga explicita uttryck för klassorättvisor eller någon uttalad politisk agenda. 

Däremot skildrar romanen levnadsförhållanden hos arbetarklassen på landsbygden, i ett samhälle som 

synes vara marginaliserat och där urbaniseringen satt djupa spår. Romanen kan däremot aktualisera och 

synliggöra klassorättvisor som grundar sig på kroppsliga effekter och geografisk demografi, och 

därigenom bidra till ett klassmedvetande. 

 

Stenbacka lyfter ett fenomen av att rollfördelningen mellan män och kvinnor på landsbygden har 

kommit att bli omvänd. Där mannen på landsbygden förr var den ledande, är kvinnor idag mer kapabla 

och har ett större inflytande, samt att de är mer oberoende. Männen däremot, anses vara 

bakåtsträvande, marginaliserade och de anses också vara ensamma – landsbygdsmännen har gått från 

att vara bestämmande och starka, till att vara sårbara och oförmögna till att förändra sin tillvaro.
124

 Det 

är också någonting som speglas i Jag for ner till bror, där Jana återvänder till sin hemby för att rädda 

sin bror från alkoholismens klor. Också i relationen med John verkar Jana vara den starka, John och 

bror är två män som är marginaliserade och ensamma. Rönnbloms och Stenbackas tolkningar och syn 

på landsbygden är någonting som också kommer till uttryck i Jag fort ner till bror. Samtliga av dessa 

idéer om män och jakt, stora maskinfordon och kläder, samt landsbygdens undersatta resurser jämfört 

med städerna, synliggörs flera gånger i romanen. Dessa maktrelationer, som Rönnblom uttrycker det, 

visar på en klasskamp mellan stad och land. Smirnoffs skildring av glesbygden sätter fokus på ett 

relativt stort samhällsproblem idag, och något som också har präglat den politiska debatten de senaste 

åren. Denna skildring av det lilla samhället och dess människor, hur butiker, boendesituation och 

mentalitet speglas – kan aktualisera en debatt om klassamhällets geografiska och demografiska 

dimension i det svenska samhället. 

 

Kanske är det så att den samtida arbetarlitteraturen går från 2010-talets arbetarskildringar som vi sett i 

Nilssons artikel, där Lundgren, Alakoski, Lindeberg, Jönsson och Wrangborg – skriver om arbetet, 

arbetsvillkor och arbetsförhållanden, och där det också förekommer explicita skrivningar om 

klassorättvisor, framförallt hos Alakoski och Lindeberg - till att gå tillbaka till 1930- talets 

arbetarlitterära tradition – skildringen av livet i arbetarklassen. Kanske kan det också vara så att 

landsbygdsskildringen i litteraturen kan komma att spegla den nya svenska arbetarlitteraturen. Som vi 

har sett ovan, har urbaniseringen resulterat i att landsbygden har blivit marginaliserad och kommer inte 

sällan i en ekonomisk eftersatthet. Rapporterna som har tagits upp i denna undersökning visar också på 

att klyftorna mellan stad och land kommer att öka.  Denna sida av det svenska samhället kommer 

alltför ofta i skymundan, med glesbygdsskildringen aktualiserar Smirnoff, och synliggör, ett samhälle 

som för många kanske är främmande i Sverige 2019.  
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Smirnoffs skildring av glesbygden sätter fokus på ett stort samhällsproblem idag, och något som också 

har präglat den politiska debatten de senaste åren. Denna skildring Smirnoff ger kan än mer aktualisera 

debatten om klassamhällets geografiska och demografiska dimension i det svenska samhället. Ofta 

talas det om Sverige som ett homogent samhälle, vilket vi tydligt kan se i Smirnoffs roman inte är 

fallet. Jag for ner till bror utspelar sig år 2016, alltså i vår nära samtid, och den belyser ett samhälle 

med ekonomisk eftersatthet, där utbildning och arbete inte har samma förutsättningar som i städerna 

och där kulturlivet har andra förutsättningar. Levnadsstandard och livsstilen skiljer sig åt än den vi ser i 

städerna. Denna aspekt kan komma att vara betydande i en ny tradition av arbetarlitteratur. Jag for ner 

till bror visar en verklighet, en sida av det svenska samhället som inte speglar det stora samhället och 

den svenska välfärden. Den geografiska aspekten kan komma att vara betydande i en ny tradition av 

den svenska arbetarlitteraturen. 
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