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1. Bakgrund och syfte 

Kurt Salomonson (1929-) debuterade 1955 med romanen Hungerdansen. Trots att det finns 

relativt lite skrivet om hans författarskap räknas han till en av efterkrigstidens viktigaste 

arbetarförfattare. Det mest karakteristiska för hans romaner är att de inte enbart ifrågasätter 

dem som besitter maktpositioner, utan även kritiserar arbetarna och arbetarrörelsen.
1
 

Salomonson kan således ses som en förnyare av arbetarlitteraturen, då han utvidgar den kritik 

och de teman som genren vanligtvis behandlar.
2
 Detta okonventionella förhållningssätt väckte 

starka motreaktioner från samtliga berörda parter, särskilt eftersom Salomonsons romaner 

publicerades vid en tidpunkt då många arbetare upplevde att klassamhället hade börjat luckras 

upp.  

Genom sin vågade kritik av samhällets alla klasser utgör Salomonsons författarskap ett 

särdeles intressant stoff för litterära analyser. I denna uppsats har jag valt att fokusera på hans 

roman Mannen utanför (1958), vilken är den första delen av den så kallade 

”folkhemstrilogin”. I denna roman framgår tydligt det mångfacetterade ifrågasättande vilket 

ovan nämnts som typiskt för Kurt Salomonson. Att jag enbart valt att analysera en roman ur 

det som brukar räknas som en trilogi beror delvis på rent praktiska skäl, så som uppsatsens 

begränsade omfång, men även på romanens intressanta språkliga utformning. Även om 

språkliga analyser vanligtvis inte ges mycket rum inom ämnet litteraturvetenskap är det min 

personliga uppfattning att det sällan går att skilja framställningssättet från temat som 

presenteras. Jag kommer därför att utforska såväl språkliga som innehållsmässiga aspekter av 

Salomonsons roman. 

Syftet med denna uppsats är således, liksom dess titel antyder, att studera hur 

maktförhållanden och utanförskap skildras i Mannen utanför, samt hur dessa parametrar 

förhåller sig till varandra. Som förklarat ovan kommer jag att närma mig detta ämne från både 

ett språkligt och ett innehållsmässigt håll för att undersöka hur de språkliga faktorerna stödjer 

det förhållningssätt som romanen presenterar. Att jag har valt att fokusera på just makt och 

utanförskap kan måhända kännas förutsägbart, då arbetarlitteratur ofta läses ur denna 

utgångspunkt, men i och med att Salomonson inte kan anses vara en konventionell 

                                                
1 Magnus Nilsson, ”Kurt Salomonsons ämne – Kampen under ytan”, i Clarté. Hämtad från 

http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=7213&Itemid=26 2011-05-16. 

2 För en mer utförlig diskussion om hur genren arbetarlitteratur kan definieras, se Magnus Nilssons 

Arbetarlitteratur (2006). 

http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=7213&Itemid=26
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arbetarförfattare tycker jag att det är intressant att undersöka hans skildring från ett relativt 

traditionellt perspektiv. 

Eftersom Salomonsons författarskap har omskrivits mycket sparsamt inom det 

akademiska fältet är det även min förhoppning att min analys ska inspirera till ett vidare 

utforskande av hans romaner. 

Jag kommer att inleda med att presentera och diskutera den sekundärlitteratur jag valt 

att använda mig av, samt förklara de begrepp som jag nyttjar i analysavsnittet. Därefter följer 

min analys, vilken är uppdelad i två delar – en för varje tema jag valt att undersöka. Analysen 

grundas på utdrag ur romanen, som jag diskuterar utifrån den teori jag presenterar. Att 

använda så pass långa citat som jag gör kan tyckas onödigt men jag anser att det gör 

uppsatsen mer lättförståelig. Jag är dessutom inte övertygad om att ett sammanfattande referat 

skulle vara möjligt att konstruera utifrån alla citat, eftersom det ofta är väsentligt att all 

information som presenteras blir återgiven. Att återge utdrag ur romanen, istället för referat, 

underlättar även för den läsare som enbart är intresserad av att se den valda teorin tillämpad 

på ett litterärt verk, och som inte är insatt i den valda romanens värld. 

Slutligen kommer jag att diskutera de iakttagelser jag gjort, för att till sist kunna 

sammanfatta hur makt och utanförskap skildras i Kurt Salomonsons Mannen utanför. 

 

 

2. Teori och metod 

Det finns både fördelar och nackdelar med att separera teoriavsnittet från den huvudsakliga 

analysen. Då den sekundärlitteratur som jag främst baserat min analys på presenterar ett 

relativt konkret synsätt finner jag dock att det är mest överskådligt, och gynnsamt för mina 

syften, att diskutera denna teori separat innan jag tillämpar den på Mannen utanför. 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på teorier som utforskar maktbegreppet samt 

resonera kring vilka språkliga och berättartekniska grepp som kan vara intressanta att belysa i 

min analys. Jag kommer emellertid inte att diskutera Kurt Salomonson och hans författarskap 

mer utförligt än vad jag redan gjort i inledningen, då jag anser att de omständigheter jag redan 

presenterat är fullt tillräckliga som bakgrund och motivering till den analys jag ska 

genomföra. Då min analys dessutom är huvudsakligen textuellt inriktad finner jag inte någon 

anledning att utforska författarkontexten. Med det menar jag dock inte att jag enbart kommer 

att se till text, och inte till kontext. Mitt förhållningssätt grundas på idén om att inomtextuella 
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perspektiv, så som narratologi, kan användas för att ge ett utomtextuellt perspektiv, så som 

marxism, en empirisk grund. 

Då det gäller temat utanförskap kommer jag främst att utgå ifrån de karaktärer som, av 

anledningar som kan härledas till makt, blir avskärmade från sin omgivning. Även här 

kommer maktbegreppet att stå i centrum, då det är min mening att söka urskönja hur Mannen 

utanför drar paralleller mellan makt och isolering. 

Jag bör dessutom tillägga att även om det maktbegrepp jag diskuterar i följande avsnitt 

kan tillämpas i många olika kontexter har jag för avsikt att främst fokusera på hur makten är 

fördelad mellan chefen och de anställda inom det bolag som Mannen utanför skildrar. Jag 

kommer således inte att undersöka de maktförhållanden som kan urskiljas mellan, till 

exempel, män och kvinnor. Hur makten är fördelad mellan romanens övriga karaktärer vore 

dock en intressant aspekt att uppmärksamma i en annan analys. 

 

2.1 Maktbegreppet 

Den teori som vanligtvis tillämpas då makt diskuteras är givetvis marxismen. I bland annat 

Peter Barrys handbok Beginning Theory diskuteras grunderna inom marxistisk litteraturteori 

och en presentation ges av de forskare som fört den marxistiska traditionen vidare.
3
 Jag har 

dock valt att inte utgå direkt från dessa forskare utan istället från den teoretiska 

sammanfattning som den norska sociologen Fredrik Engelstad presenterar i Maktens uttrykk 

(2010). Det finns givetvis en fara i att ha en förkortad framställning som huvudsaklig källa, då 

en sammanfattning omöjligt kan omfatta all bakgrund och forskning inom den litteratur som 

presenteras, och därmed inte ge en fullständig bild av det som presenteras. Det redaktionella 

dilemmat måste även tas i beaktande då det finns en instans – i detta fall författaren själv – 

som har gjort ett val beträffande vilket material som bör ingå i sammanfattningen. Det är 

således möjligt att medvetet exkludera, eller inkludera, ett visst material. Framställningen blir 

följaktligen subjektiv, oavsett om materialet i sig är objektivt presenterat eller ej. 

 Att själv välja ut en passande teoretisk grund för sin analys är emellertid ett lika 

subjektivt val och det är av denna anledning jag har valt att använda mig av den teori och 

metod som Engelstad beskriver. Att använda en sammanfattning av olika teorier är, beroende 

på analysens syfte, inte något enbart negativt. En sammanfattning kan ge en övergripande bild 

                                                
3 Peter Barry, Beginning Theory – an introduction to literary and cultural theory, andra upplagan, Manchester 

2002 (1995), s. 156-170. 
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av forskningen och även anpassa teorin för tillämpning inom ett visst område. Engelstads bok 

innehåller såväl teoretiska modeller som tillämpningar av dem på litterära verk. Att metoderna 

omsätts i praktiken ser jag som en stor fördel, dels för att det bevisar att de kan användas på 

litteratur med gott resultat, men också för att dessa analyser kan utgöra en utgångspunkt för 

min egen analys. 

Den teoretiker vars tankar Engelstad främst utgår ifrån då han definierar 

maktbegreppet är den tyska sociologen och ekonomen Max Weber. Engelstad skriver som 

följer:  

 

Webers allmenne oppfatning av makt er blitt klassisk: En person eller gruppe har makt når de 

kan få sin vilje gjennom tross motstand (Weber 1971). Det vil primært si at makt innbefatter 

evne til å påvirke andre menneskers handlinger. Weber peker på at makt kan ha mange kilder og 

mange former. De viktigare kildene er fysisk tvang, interessekonstellasjoner og legitimt 
herredøme[.]

4
 

 

Engelstad fortsätter med att utveckla dessa källor till makt. Fysiskt tvång behöver måhända 

inte förklaras vidare men det Engelstad menar med intressekonstellationer är ett utbytande av 

tjänster: ”[E]n person eller gruppe har mer eller mindre kontroll over noe som andre ønsker 

eller trenger. Da kan de diktere betingelser eller presse frem et resultat som motparten ellers 

ikke ville gått med på.”
5
 Engelstad visar även på de problem som just denna form av makt kan 

leda till för makthavarna själva. Med utgångspunkt i Ibsens En folkefiende presenterar han 

den onda cirkel som makt genom intresse och kontroll kan resultera i. ”Ringen sluttes i en 

struktur som skaper total fremmedgjøring. I fremmedgjøringens sirkel gir det mening å si at 

den sterkeste er den som står alene. Enhver allianse svekker muligheten til å handle på egen 

hånd.”
6
 Här drar Engelstad alltså en parallell till begreppet alienation (fremmedgjøring). Peter 

Barry förklarar alienation som ”the state which comes about when the worker is ’deskilled’ 

and made to perform fragmented, repetitive tasks in a sequence of whose nature and purpose 

he or she has no overall grasp”.
7
 Alienation kan således ses som resultatet av en förlorad 

kontroll. I och med sin beskrivning av maktens onda cirkel påstår Engelstad således att även 

makthavare kan uppleva alienation, eftersom de i cirkeln inte har någon egentlig kontroll.  

                                                
4 Fredrik Engelstad, Maktens uttrykk, Oslo 2010, s. 97. 

5 Ibid. 

6 Engelstad, s. 106. 

7 Barry, s. 157 
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Nästa typ av makt som Engelstad tar upp är det legitima herradömet. Med detta 

begrepp menar Engelstad idén om en makthavare vars underordnade inte behöver tvingas till 

lydnad, då makten uppfattas som rimlig och legitim. Denna form av makt kan i sin tur delas in 

i tre underkategorier: ”(a) Det tradisjonelle herredøme er basert på vaner og tradisjoner, (b) 

det karismatiske er grunnet på spesielle nådegaver hos en leder, mens (c) det rasjonelle 

herredøme viser til ledelse og koordinering i store organisasjoner som byråkratier og 

bedrifter.”
8
 

Engelstad är, som jag hastigt nämner ovan, noga med att poängtera att 

maktförhållanden inte enbart är problematiska för dem som kan anses vara underordnade, 

utan även för makthavarna själva. I ett avsnitt om den machiavelliska synen på makt skriver 

han att den som inte kan förvalta makten får inte heller behålla den: ”Den machiavelliske 

makten må enten utøves eller tapes.”
9
 Engelstad menar att således att det är alltför ensidigt att 

betrakta makt som något enbart hänsynslöst. 

Engelstad fortsätter att kommentera den problematik som en makthavare utsätts för i 

det avsnitt där han diskuterar Alexandre Kojèves vidareutveckling av Friedrich Hegels tankar 

gällande erkännande av makt. Den idé som presenteras kan kortfattat beskrivas som att alla 

människor strävar efter bekräftelse och erkännande. När makthavaren söker bekräftelse från 

sin undersåte hamnar därför makthavaren i en instabil position, eftersom han således är 

beroende av sin underordnade. Engelstad skriver att ”[h]vis herren vil ha anerkjennelse fra 

trellen, står  han overfor en selvmotsigelse, fordi det å bli anerkjent av en underordnet person 

ikke har noen verdi. Når han kommer inn i dette blindsporet, kan herren ganske enkelt falle 

tilbake på å bekrefte seg sjelv ved å skape frykt hos sin underordnede”.
10

 I en sådan situation 

är det därför oklart om makthavaren egentligen kan anses ha makten, eller om ännu en ond 

cirkel har konstruerats. 

Genom att inte ge makthavaren sitt erkännande kan således den underordnade, i alla 

fall delvis, få ett övertag. En annan metod genom vilken undersåten kan uppnå detta grundar 

sig på tanken om att kunskapsmässig överlägsenhet kan bidra till makt. Engelstads exempel 

på detta hämtas från Shakespeares Stormen, där sjömännen blir överlägsna adeln då de alla 

befinner sig på ett skepp: ”All verdens fyrstelig autoritet kan ikke komme og tro at den kan 

                                                
8 Engelstad, s. 97f. 

9 Engelstad, s. 185. 

10 Engelstad, s. 141. 
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gjøre noe annet enn å innrette seg etter erfaringen en fullbefaren sjømann har med å ri en 

storm av.”
11

 

I min analys ska jag undersöka om de former av makt Engelstad presenterar återfinns i 

Mannen utanför, och i så fall hur de skildras. 

 

2.2 Språk och berättarteknik 

Då det gäller studiet av berättandet, narratologin, finns det en begreppsapparat som kan anses 

vara relativt kanoniserad. Eftersom det inte är min mening att i denna uppsats ifrågasätta och 

diskutera dessa begrepp, utan endast använda dem för att namnge vissa berättartekniska 

grepp, finner jag det enklast och mest lättförståeligt att använda mig av de termer som 

presenteras i Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys – en introduktion 

(1999). I inledningen till denna bok skriver de att de begrepp som använder och förklarar är 

hämtade från narratologin, så som den har utformats av bland andra Gérard Genette, Seymour 

Chatman och Shlomith Rimmon-Kenan. Jag hänvisar således till dessa forskare för en vidare 

diskussion av begreppen i sig. 

Den aspekt jag ser som mest intressant att undersöka gällande berättartekniken är 

fokaliseringen, det vill säga vem som ser i romanen (till skillnad från vem som berättar).
12

 

Denna utgångspunkt kommer jag att utvidga genom att utforska huruvida språket skiljer sig 

beroende på vem som är fokaliserad i ett specifikt avsnitt. I ”Berättarperspektiv i vanliga 

romaner – Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan Guillou” skriver Staffan Hellberg om 

hur språket kan förändras, beträffande till exempel syntax och ordval, för att förstärka 

intrycket av en ny (eller annorlunda) fokalisering.
13

 Jag vill även undersöka om andra 

markörer, så som utformningen av anföranden, påverkas av vem som fokaliseras och vilken 

makt denna karaktär besitter. 

Det är således inte min avsikt att utföra en regelrätt stil- eller textanalys av romanen 

utan enbart att försöka skildra hur språket påverkar och bidrar till de teman jag utforskar i min 

analys, det vill säga makt och utanförskap.  

                                                
11 Engelstad, s. 186. 

12 Claes-Göran Holmberg, och Anders Ohlsson, Epikanalys – en introduktion, Lund 1999, s. 83. 

13 Staffan Hellberg, ”Berättarperspektiv i vanliga romaner – Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan 

Guillou”, i Stilstudier, red. Olle Josephson, Uppsala 1996, s.37 
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3. Analys 

3.1 Maktförhållanden 

Redan i det första kapitlet av Mannen utanför ges en beskrivning av den hierarki som råder i 

det samhälle romanen skildrar:
14

 

Föreställer man sig samhället som en trappstegsformad pyramid, finner man på toppen – 

platschefen. Han är bolagets representant och har högsta maktbefogenheter inte bara i fabriken 

utan också i sågverket och bland skogsarbetarna. Platschefen övervakar allt – även om han 
många gånger inte har alltid så exakta begrepp om vad han övervakar, ty hans 

ingenjörsexamen sträcker sig endast över vad som rör fabrikens skötsel. På trappsteget under 

honom finner man skogschefen, en f. d. jägmästare, vilken på samma gång leder arbetet på 

sågen, samt en ingenjör, som är ansvarig för gjuteriet och mekaniska verkstaden; på detta 
trappsteg också kontorschefen, kamrer Grönberg. Och ännu ett trappsteg längre ner: diverse 

förmän på fabriken, huggarbasar och vissa specialarbetare. Så långt pyramidens topp – sedan 

börjar den breda, tunga basen, den som är samhället. (s. 16) 

 

Denna förklaring av samhällets
15

 uppbyggnad blir en viktig utgångspunkt eftersom den följs 

av ett samtal där arbetarna diskuterar huruvida det är väsentligt att ha en platschef eller ej. I 

romanens inledning tvingas den förre platschefen att avgå, då han brutit mot lagen, och 

bolaget har, vid tidpunkten för citatet ovan, inte funnit någon permanent ersättare. 

I arbetarnas samtal skildras chefsrollen som nödvändig. Endast en av arbetarna – 

Nilsson – ifrågasätter detta synsätt, vilket leder till att han blir utskrattad av sina kollegor: 

Det är vår fabrik, det är vi som gör jobbet, säger den envise. Och med överväldigande 
majoritet röstas han ånyo ned. Han är helt ensam. Det kommer att sluta illa för dig, säger man 

skämtsamt, men som han inte är född igår föredrar han att förbli tyst. Men han kommer igen, 
han kommer alltid igen, han är så förbannat envis, denne karl, som tror på ett gemensamt 

ansvar och en gemensam vinst. (s. 16 f.) 

 

I denna passage kan arbetarnas syn på makthavaren som en nödvändig instans tydligt skönjas. 

Med Engelstads termer skulle denna makt kunna klassificeras som ett legitimt herredöme som 

baseras på vanor och traditioner.
16

 Arbetarna är vana vid att ha en chef och kan inte föreställa 

sig arbetet utan denna maktinstans. Att arbetarna som grupp benämns med ordet man i 

anföringssatsen visar tydligt på att det är deras allmänna uppfattning som skildras. Nilsson ges 

                                                
14 Jag kommer i detta avsnitt att hänvisa till Kurt Salomonsons Mannen utanför, Stockholm 1967 (1958), genom 

parenteser i brödtexten. 

15 Det samhälle som åsyftas är inte det allmänna, utan samhället används för att beteckna orten där romanen 

utspelar sig. Det är givetvis möjligt att tolka ordet som ett begrepp, snarare än ett ord, och se den hierarki som 

beskrivs som en modell av samhället i stort, men i just detta sammanhang är det orten som avses.  

16 Engelstad, s. 97. 
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istället namnet den envise. Att det är ett omnämnande som står i just bestämd form singular 

pekar på att han är ensam om den åsikt han presenterar – han är bara en specifik person, 

medan man ger röst åt den konsensus som allmänt råder bland arbetarna. 

Den ställföreträdande platschefen duger emellertid inte som chef. Han har arbetat så 

länge som underingenjör ”att han blivit du och bror med alla. Man tycker synd om honom och 

hoppas i tysthet, att han skall vara klok nog att söka en platschefsbefattning i ett samhälle, där 

ingen känner honom”. (s. 17) Även här syns tydligt arbetarnas förhållningssätt till makten. 

För att en chef ska kunna erkännas måste han distansera sig från arbetarna, så som vana och 

tradition är. 

I följande avsnitt anställer bolaget en ny platschef – ingenjör Y. Som enda barnet till 

en förmögen byggmästare kommer han från en annan klass än arbetarna på fabriken men 

ingenjör Y (hädanefter kallad platschefen) har aktivt valt ett annat liv än det han fötts in i. 

Han ser pengar som något smutsigt och är tveksam till sin nya tjänst då han inte egentligen 

vill skiljas från det praktiska arbetet. Hans upplevelse av ledarskapet skildras som följer: 

Ibland slog det platschefen att han ägnade större intresse åt kontorspersonalen än åt arbetarna i 
fabriken. Delvis var det riktigt. 

Han kände ingen riktig säkerhet inför arbetarna. 

Han hade inget fotfäste bland dem. 
Med kontorspersonalen var han sedan första dagen du och rörde sig tämligen obesvärat, inte 

mycken plågad av sin medfödda blyghet. På kontoret var han obestridligen chef, en auktoritet: 

här höll han ensam de avgörande trådarna i sin hand, de trådar, som styrde fabriken och 

därmed hela samhället. På fabriken var det annorlunda – eller kändes annorlunda. Här var han 
visserligen, i likhet med på kontoret, den som fattade de avgörande besluten – men i stort: 

varje arbetare representerade en detalj som var honom tämligen främmande: varje arbetare var 

i smått honom överlägsen. Han fasade för att någon skulle utnyttja sin specialkunskap för att 
driva med honom. Det kunde mycket väl hända. Om någon av gjutarna till exempel (eller 

svarvarna) bad om ett råd i en för dem självklar situation! Givetvis skulle han inte kunna 

besvara frågan så att svaret praktiskt fick något värde, men som arbetsledare måste han – om 
han höll måtten – besvara frågan så att just hans okunnighet om simpla detaljer accentuerade 

hans ledarställning. (s. 26) 

 

Detta stycke innehåller många av de aspekter som Engelstad diskuterar men det 

förhållningssätt som presenteras skiljer sig också till viss del från de teorier om makt som 

Engelstad har. Först och främst skildrar passagen ovan den ambivalens platschefen känner 

inför situationen på fabriken. Han vet att han besitter den formella makten, i och med sitt 

ämbete, men han tycks samtidigt vara oroad över att de anställda inte ska ha respekt för 

honom. Detta tar sig uttryck i hans rädsla för att vara kunskapsmässigt underlägsen arbetarna. 

Engelstad menar att då en underordnad besitter för situationen relevanta fackkunskaper, som 
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makthavaren saknar, blir maktförhållandet omvänt.
17

 Detta skeende skildras tydligt i stycket 

ovan – speciellt eftersom platschefen själv upplever att han inte är säker bland arbetarna. 

Anledningen till att han inte känner samma osäkerhet på kontoret är att hans auktoritet inte 

kan ifrågasättas där. På kontoret är han inte kunskapsmässigt underordnad sina anställda och 

de erkänner därför hans makt. I fabriken får han inte samma erkännande av arbetarna. 

Engelstad nämner att ett sådant ouppfyllt bekräftelsebehov resulterar i en instabil makt, vilket 

visas i citatet.
18

 Engelstads teori om att makthavaren kan försöka tvinga fram ett erkännande 

från de underordnade kan även tillämpas på den situation som beskrivs. Genom att agera likt 

en traditionell chef, som saknar intresse och kunskap om det praktiska arbetet på fabriken, 

försöker platschefen på ett sätt att framtvinga ett erkännande av hans auktoritet. Jag har 

tidigare förklarat att den allmänna uppfattningen bland romanens karaktärer är att en chef 

måste vara avskiljd från arbetarna och det är givetvis denna föreställning om distansering som 

platschefen anspelar på då han menar att ”okunnighet om simpla detaljer” ska accentuera hans 

ledarställning. Att idén om kunskap som maktfaktor ställs emot behovet av distans behöver 

dock inte ses som en problematisering av Engelstads teorier, eftersom de båda kommer till 

uttryck. Citatet kan istället påstås presentera ett hierarkiskt förhållande mellan de olika 

formerna av makt, där distansen till makthavaren överordnas den kunskapsrelaterade makten. 

Platschefens osäkerhet inför sin position presenteras tidigt i romanen och utgör en 

utgångspunkt för det händelseförlopp som sedan följer. Platschefens motvilja till att utnyttja 

sin maktposition blir allt större under romanens gång och den kommer till uttryck bland annat 

i det stycke där ortens doktor delger platschefen sina tankar gällande klassamhället: 

Med sammanpressade käkar åhörde platschefen doktorns docerande tal. Ett tungt allvar hade 

gripit honom. Han måste behärska sig för att inte fara ut mot den lille mannen med den 
cyniska, stålhårda blicken: han ville gripa tag i honom och skaka honom och kasta honom 

ifrån sig som ett orent djur. 

Det är min mening, sade doktorn, och det har kostat mig många besvikelser att nå dit. Det 
finns två slags människor: överklass och underklass. Överklassen ska härska och underklassen 

ska tjäna. Tro inte att vi har nått längre än så, trots att vi har bilar och TV och fan vet allt. Det 

moderna samhället är i grunden en kopia av det gamla, förhatliga klassamhället: skillnaden är 

bara att ytterligheterna har närmat sig varandra eller ska man säga att topparna har kapats. 
Men mellanskiktet är oförändrat, klyftan mellan begåvade och obegåvade är oförändrad. 

Eftersom jag tack vare min begåvning är i ledarställning tillhör jag de privilegierade. Så länge 

jag håller mig klar på min upphöjda plats är jag säker för mobben och kan få ut något positivt 
av mina underlydande – nedlåter jag mig till att bli en av dem, då trampar de snart ner mig. 

Därför, unge man, förkasta jämlikhetstanken: den är omöjlig. Akta dig för att kalla din 

                                                
17 Engelstad, s. 186. 

18 Engelstad, s. 141. 
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underlydande broder: då får du uppleva smäleken att denna broder spottar dig i ansiktet. (s. 

209 f.) 

 

Doktorns anförande innehåller starka kopplingar till idén om den machiavelliska makthavaren 

som antingen måste utöva sin makt eller förlora den. Genom att inte utöva makten, utan 

istället välja att se arbetarna som jämlikar, mister makthavaren den nödvändiga distansen till 

arbetarna, vilket gör att de inte längre kan erkänna honom som överordnad. 

Den begåvning som doktorn talar om kan både tolkas som en kunskapsmässig 

överlägsenhet, i och med hans utbildning och yrke, och som en mer allmän begåvning 

gällande till exempel retorik och karisma. Det är möjligt att tänka sig att doktorns uppfattning 

är att hans ledarställning beror på hans personliga utstrålning och således är ett, med 

Engelstads termer, karismatiskt legitimt herredöme. 

Att platschefen vägrar att ta till sig doktorns syn på makt och klass är tydligt i 

skildringen av hans reaktion. Han känner ”ett tungt allvar”. (s. 209) Det kan måhända bero på 

att han inser att det är doktorns uppfattning om distanstvånget mellan klasserna som allmänt 

råder – intressant nog bland såväl över- som underordnade. Platschefen har istället, under 

bokens gång, försökt att närma sig arbetarna genom att vara rättvis och förstående men han 

tycks själv inse att denna idealistiska taktik inte fungerar i praktiken. Han får inte arbetarnas 

erkännande som chef eftersom han inte bibehåller den nödvändiga distansen. Å andra sidan 

framkallar doktorns tal en så pass stark reaktion inom platschefen att det tydligt kan ses att 

han inte egentligen skulle vara kapabel till att utöva denna typ av makt. 

Platschefen har således inte någon erkänd och egentlig makt på fabriken men han är 

fortfarande den formella chefen. Detta leder oss in på det andra temat som romanen 

behandlar, nämligen utanförskapet. 

 

3.2 Utanförskap 

I föregående avsnitt har jag poängterat det behov av avskildhet mellan chef och arbetare som 

de flesta av romanens karaktärer uttrycker. I denna del av min analys vill jag undersöka hur 

denna distans bidrar till en känsla av utanförskap för de involverade karaktärerna, och då 

främst platschefen. Platschefen är den karaktär som oftast fokaliseras i romanen och det som 

mest intressanta med hans karaktär är att han är avskiljd på två fronter, samtidigt som han inte 

är avskiljd nog. I avsnittet ovan nämner jag att platschefen inte får bekräftelse, eller 

erkännande, av sina underordnade eftersom han vill närma sig arbetarna på deras plan istället 

för att härska machiavelliskt. I denna situation är platschefen således inte distanserad nog men 



12 

 

även om han inte kan erkännas som ledare är han ändå inte en av arbetarna, vilket gör att han 

på det sättet hamnar utanför deras grupp. På samma sätt kan han inte heller sägas tillhöra 

makthavarnas grupp – dels eftersom han inte har någon egentlig makt och dels för han vägrar 

tillämpa de metoder som skulle ge honom makt. Platschefen blir således mannen utanför, på 

två plan. Han är varken makthavare eller undersåte. 

Utanförskapet manifesteras på många olika plan i romanen. Ett av de tydligaste 

exemplen rör hur de avsnitt som fokaliserar platschefen är utformade. Dessa avsnitt skiljer sig 

märkbart från övriga avsnitt – inte så mycket gällande ordval och meningsuppbyggnad men 

istället med hänsyn till avsnittens tempus och anföringssatsernas utformning. Avsnitten där 

platschefen är fokaliserad är skrivna i preteritum och samma sak gäller för andra avsnitt som 

skildrar de som i något avseende är överordnade folket i allmänhet. Ett exempel är doktorns 

anförande, så som citerat i föregående avsnitt. Avsnitten då det är arbetare som fokaliseras är 

emellertid skrivna i presens. Presens brukas vanligtvis sammankopplas med dynamik och 

rörelse men då arbetarna inte direkt kan anses röra sig åt någon riktning, utan tvärtom stå och 

stampa på den plats där arbetare vanligtvis befinner sig, tycks den rimligaste analysen vara att 

skillnaden i tempus enbart markerar hur de är maktmässigt skilda från varandra. Frågan 

uppstår då varför platschefen, som inte har någon egentlig makt, blir skildrad i makthavarnas 

tempus. Platschefens avsnitt skiljer istället sig från de överordnade genom att hans uttalanden 

föregås av en anföringsmarkör, det vill säga talstrecket. I övriga avsnitt markeras inte 

uttalanden med annat än konstruktioner av typen ”sade doktorn”. Detta kan anses markera det 

att platschefen varken fungerar som chef eller är en av arbetarna. 

Det är emellertid inte alla avsnitt där platschefen är fokaliserad som innehåller 

talstreck. Dessa avvikande avsnitt återfinns främst i romanens inledning. Följande exempel 

skildrar platschefens möte med ombudsmannen: 

En dag fick platschefen besök av en man från Stockholm, från huvudkontoret, som hade som 

ärende att delge honom de senaste industripsykologiska rönen i ››konsten att hålla arbetarna 
stången››. Han använde verkligen den formuleringen; platschefen frågade för säkerhets skull 

om och fick uttrycket ord för ord beledsagat av ett menande leende. Bolagets ombudsman var 

glosögd och tunnhårig av att ha använt sina bästa år till att snoka efter utmattningstecken i den 

säkerhetsspärr, som fackföreningen satt upp. 
När platschefen ställde sig kallsinnig till ärendet, blev han hånfull. 

Er kommer dom att topprida på ett halvår, sade han avslutningsvis. Om ni är kvar så länge. 

Jag vill inte vara en djävul mot folk, sade platschefen. 
Då blir dom det mot er, sade ombudsmannen. (s. 27) 

Anledningen till att detta avsnitt saknar talstreck kan vara att stycket skildrar 

maktförhållanden och maktutövningar, även om platschefen är fokaliserad. Samma princip 
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gäller för det tidigare diskuterade stycket om doktorns maktuppfattning. Då platschefen, i 

samband med doktorns anförande, uttalar sig, saknar även denna replik talstreck. 

Utanförskapet skildras också i symboler som kyla och snö. Romanen utspelar sig 

främst under vinterhalvåret och den snö som lägger sig över landskapet speglar det avstånd 

och den kyla som platschefen upplever i sitt arbete. 

Sent på kvällen spände platschefen på sig skidorna och åkte ut i terrängen. Han var trött, och 

han var en ovan skidåkare: gång på gång kolliderade han med trädgrenar och uppstickande 
rötter. Skidorna sjönk djupt ner i snön. 

[...] 

Det var bara snön som syntes. Och tvärs över den vita ytan, klart belyst av månskenet, löpte 

ett grått streck. Strecket låg som ett band över sjön. Det var ett skidspår. Någon hade sedan 
snön slutat att falla åkt tvärs över det öppna snöflaket och rätt in i skogsranden på andra sidan. 

Skogen uppslukade spåret. Det var som en fråga utan svar.  

Platschefen drog in den kalla luften i lungorna och lät blicken likgiltigt följa det otydliga 
skidspåret. (s. 68) 

 

I detta stycke skildras platschefens oförmåga att ta sig fram genom snön på skidor men kan 

också anses spegla hans oförmåga att navigera rätt i den kalla och isolerade världen som 

bolaget utgör. Skidspåren är ett bevis på att någon har lyckats med det han inte förmår, och 

utgör samtidigt en symbol för den väg han kan ta – maktens väg. Platschefen betraktar 

emellertid spåret med likgiltighet och noterar dessutom att det försvinner in i skogen. Detta 

kan tänkas skildra hans osäkerhet inför var han skulle hamna om han börjar utöva sin makt på 

ett sätt som erkänns av omgivningen, men att spåren slutar i skogen kan även tyda på att han 

vet att den vägen skulle föra honom in i mörkret. 

Att landskapet speglar platschefens upplevelse av omgivningen visas även i följande 

avsnitt, där platschefen märker att isen har spruckit och beslutar sig för att ta en tur med sin 

båt: 

Det var sista dagarna i maj och det var tämligen varmt i luften. Men med tanke på isflaken 

som fortfarande låg och flöt i vattnet hade han klätt sig i skinntröja och skidbyxor; på fötterna 
hade han långa stövlar, som gjorde att han rörde sig klumpigt. Tungt och ovant steg han i 

båten. För att vara säker för strandstenarna rodde han ut ett femtiotal meter innan han startade 

motorn. Ingen iakttog honom från stranden, och det var en lättnad att konstatera detta. Han 
ville ogärna att någon skulle bli vittne till hur amatörmässigt han bar sig åt i båten. Till slut 

gick dock motorn igång. I en vid båge svängde han ut på öppet vatten. Motorn var stor och 

kraftig och båten sköt god fart. Han styrde ››uppför›› sjön, mot fjällen till. 

En timme senare kom han på nerväg. Då strök han intill motsatta stranden mitt emot 
samhället. Han styrde så nära iskanten han vågade: han höll utkik efter en brygga som skulle 

ligga i närheten. Det visade sig att vinterisen farit illa fram med den. (s. 141) 

 

Platschefens ovana vid även denna situation kan anses peka på att han inte känner sig bekväm 

under vare sig vinter eller vår – och därmed varken med isolering eller närhet. Hans ovana vid 
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våren kan emellertid även ses som att han vant sig vid vinterns kyliga förhållanden – det vill 

säga avskildheten. 

Om skidspåret i det föregående citatet kan påstås skildra den isolerade väg som 

ledarskapet kan erbjuda honom blir här bryggan en symbol för möjligheten till förankring 

bland arbetarna, såväl bokstavligt som bildligt. På den strand vid vilken bryggan är placerad 

ligger det ett skogshuggarläger och platschefens besök där resulterar i att han inleder ett 

förhållande med den kvinna som står för skogshuggarnas logi. Hans fysiska isolering blir 

därmed bruten. 

 Att han är medveten om att denna brygga existerar visar på att han, åtminstone i 

teorin, redan innan färden utforskat möjligheten att ta sig över till den andra stranden och 

därmed till arbetarnas sida. Att bryggan har skadats av vinterisen kan således ses som att hans 

möjlighet till en förening med arbetarna minskat under vintern.  

Isflaken i sjön pekar på de risker som finns i en förening med arbetarna. Kylan och 

distansen som platschefens ämbete resulterar i har inte försvunnit, även om den har mildrats i 

och med hans förening med arbetarkvinnan. Han är fortfarande formellt hennes chef, vilket 

gör deras förhållande problematiskt och leder till att distansen bibehålls. 

Utanförskapet som platschefen upplever kan även härledas till alienationsbegreppet. 

Han tar beslut och sköter formellt sett sitt arbete som chef men har samtidigt ingen kontroll 

över händelseförloppet. Huruvida platschefen har hamnat i den onda cirkel som Engelstad 

beskriver kan dock diskuteras. Engelstad cirkel är uppbyggd av olika parter, med olika 

intressen, som på något sätt är beroende av varandra. Platschefens intresse av att ”göra sig du” 

med arbetarna är inte något som är beroende av någon annan faktor, även om det är arbetarna 

som bestämmer om han lyckas eller misslyckas med sin ambition, genom att de kan välja att 

ge, respektive inte ge, honom sitt erkännande. En faktisk cirkel är dock svår att urskilja, 

eftersom det endast är platschefen som söker något som arbetarna kontrollerar – erkännandet 

– och inte tvärt om. Den alienation platschefen upplever i består snarare i det moment 22 han 

står inför. Han vill vara en rättvis ledare men arbetarna vill inte erkänna honom som ledare 

om han är rättvis. Här blir det därför osäkert om Engelstads tanke om den ensamme som stark 

verkligen kan anses skildras i romanen. 

Alienationen som maktrollen innebär skildras också i sättet som karaktärerna 

omnämns. Få karaktärer har riktiga namn, utan de flesta benämns med sin titel. De som har 

namn är dessutom främst arbetarna, eller de som associeras med den klassen – till exempel 

den ställföreträdande platschefen som anses vara för nära arbetarna för att kunna betraktas och 

accepteras som chef. Att titlar används på detta sätt blir således ännu en skildring av distansen 
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mellan över- och underordnade men det kan även tolkas som en kritik från den implicite 

författarens håll, gällande att många makthavare gömmer sig bakom sin titel. Det kan även 

anses peka på allmängiltigheten i kritiken, om man betraktar titeln som en symbol för 

positionen, och inte som namnet på karaktären. 

 

4. Diskussion och avslutning 

Att tillämpa Engelstads teorier på Mannen utanför har inte varit helt problemfritt. Det som jag 

främst reagerat på är att den typ av makt som i Engelstads bok går under beteckningen 

intressekonstellationer knappt återfinns bland romanens maktförhållanden. Emellertid kan 

makttypen kopplas till tanken om att makt måste erkännas. Erkännandet blir således ett 

intresse för makthavaren och det är de underordnade som kontrollerar huruvida erkännandet 

ges eller ej. Engelstad tycks dock inte koppla samman dessa teorier men jag anser att det finns 

en poäng att göra det – speciellt om jakten efter arbetarnas erkännande utgör ett viktigt 

moment i romanen. Att hålla erkännandet i sin hand kan ju påstås vara den ultimata 

kontrollen, eftersom makthavarens position är helt avhängig att han faktiskt har makten. 

Platschefen blir enbart chef på pappret, och inte i praktiken, eftersom han inte är någon 

egentlig makthavare. 

Engelstads tanke om att den enda med egentlig makt och kontroll är den som står 

utanför maktens onda cirkel kan inte direkt tillämpas på romanens maktförhållanden. Ett 

möjligt tillägg till teorin skulle emellertid göra idén applicerbar på Mannen utanför: En 

förutsättning för att den som står utanför maktens onda cirkel ska ha den egentliga makten, är 

att han i sig ska ha makt – inte enbart att han ska ha mer kontroll över situationen än de som 

ingår i cirkeln. Platschefen står utanför cirkeln, eftersom ingen behöver något som han 

kontrollerar, men han har ändå inte någon makt eftersom han inte kan erkännas som ledare av 

sina underordnade, så som diskuterats i föregående stycke. 

Att romanen lägger så pass stor vikt vid vanor och traditioner som den gör, är också 

intressant att betrakta. Det samhälle som skildras har en historisk syn på makthavaren som en 

distanserad part, vilket präglar romanens utformning, såväl språkligt som innehållsmässigt. 

Distans till de underordnade framställs som den viktigaste förutsättningen för att makt, då de 

anställda annars har svårt att erkänna makten. Som jag tidigare har nämn kan detta ses som en 

kritik av arbetarna från den implicite författaren. Jag vill ogärna dra alltför många paralleller 

till författaren själv – Kurt Salomonson – men det är svårt att bortse från att han profilerat sig 
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som en ifrågasättare av såväl makthavare som arbetares inställning, eftersom denna dubbla 

kritik framkommer så tydligt i romanen. 

Att Engelstad själv inte presenterar någon inbördes rangordning mellan de olika 

formerna av makt kan vid första anblicken anses vara en svaghet men jag anser att det skulle 

vara i princip omöjligt att konstruera en sådan modell med anspråk på att den skulle vara 

giltig. Hierarkin mellan makttyperna måste bero på kontexten – speciellt eftersom inte alla 

typer återfinns i varje enskild text. Maktbegreppet är dessutom universellt, i betydelsen att det 

återfinns i alla delar av världen, och ett enskilt lands kultur påverkar givetvis vilken typ av 

makt som anses ha den största påverkan. 

I en framtida analys vore det intressant att undersöka hur hierarkin mellan maktens 

olika uttryck kan variera mellan olika kulturer eller situationer. Det vore även möjligt att 

jämföra hur olika genrer speglar rangordningen. 

 

 

5. Sammanfattning  

I min uppsats har jag studerat hur makt och utanförskap skildras i Kurt Salomonsons roman 

Mannen utanför, såväl språkligt som innehållsmässigt. Jag har först definierat maktbegreppet, 

utifrån de teorier som Fredrik Engelstad presenterar i boken Maktens uttrykk. Jag har sedan 

försökt peka på hur de olika former av makt som Engelstad diskuterar skildras i romanen. 

Alla typer av makt som teorin diskuterar återfanns inte i romanen men jag lyckades istället 

urskilja en hierarki mellan de som fanns. Möjligheten till en sådan rangordning är inte något 

som Engelstad nämner och jag menar att det är för att hierarkin skiljer sig åt från situation till 

situation. I Mannen utanför är det det traditionella, legitima herradömet, som baseras på vanor 

och traditioner, som tillskrivs störst makt. Att makthavaren behöver distansera sig från sina 

underordnade är en nyckelidé i romanen och distansen ses som en viktigare maktfaktor än till 

exempel kunskap. 

Problematiken som denna distans utgör personifieras i romanens huvudsakliga 

fokalisator, platschefen. Platschefen vill inte vara avskiljd från arbetarna, vilket gör att de inte 

kan erkänna honom som makthavare, men i och med att han står över dem i bolagets hierarki 

kan han inte heller bli en av dem. Platschefens motvilja till den traditionella, distanserade 

makten resulterar i att han hamnar utanför samhällets alla grupper. Detta utanförskap speglas i 

språket genom att de avsnitt där platschefen figurerar har ett annorlunda tempus än de 
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passager som skildrar arbetarna, och en annan anföringsmarkör än i de delar som skildrar 

samhällets övriga makthavare. Utanförskapet skildras även på ett symboliskt plan, där vinter 

och sommar utgör en bakgrund till platschefens ambivalenta syn på sin situation. 

Utanförskapet han upplever blir således avhängigt det maktförhållande som skildras i 

romanen. 
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