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Inledning 

Den svenska arbetarlitteraturen växte fram i början på 1900-talet. Dess författare kom från en 

arbetarklass som i huvudsak återfanns inom skogsindustrin, jordbruket, järnvägsbyggandet 

och i fabrikerna. Ett halvt sekel senare, under efterkrigstiden, var det industrin som var den 

dominerande arbetsplatsen. Idag återfinns arbetarklassen istället till stor del inom 

servicesektorn. I denna uppsats  vill jag undersöka hur servicesektorn skildras i den samtida 

svenska arbetarlitteraturen av några unga kvinnliga författare. Sedan cirka 15 år tillbaka 

dominerar nämligen kvinnliga författare inom arbetarlitteraturen, en utveckling jag också 

kommer att undersöka.  

             Tidig arbetarlitteratur har ofta varit självbiografisk och det är det hårda livet som 

arbetare, eller i en familj av arbetare, som skildrats och inte själva arbetet i sig. I många av 

romanerna som utkommit på senare år i den arbetarlitterära traditionen, läggs istället fokus på 

själva arbetet. Magnus Nilsson, som forskar om arbetarlitteratur, konstaterar i en artikel i 

Dagens Nyheter att dagens författare vill synliggöra arbetet och arbetande människor.1 Detta 

stämmer väl överens med de böcker jag valt att undersöka. Jenny Wrangborg har skrivit 

Kallskänken (2010), en diktsamling som rymmer 59 dikter som beskriver arbetet på ett kafé i 

Göteborg. Sara Beischer berättar i prosaform om arbetet på ett äldreboende i Jag ska 

egentligen inte jobba här (2012). I Tjänster i hemmet (2013) redogör Marie Hållander för 

vårdbiträdets vardag i hemtjänsten, ett prosalyriskt verk med drag av rapportbok. Författarna 

skriver om sina egna erfarenheter av serviceyrken och de skriver för att folk ska få insikt i 

arbetarnas situation och för att förändra. Jenny Wrangborg som skrivit Kallskänken säger 

såhär om sitt skrivande: 

-Jag vill använda skrivandet för att förändra, och då måste jag göra den 
verkligheten synlig. Det är en självpåtagen uppgift, men också ett fysiskt tvång. 
Jag pajade ryggen på jobbet. Fackligt arbete är ett sätt att förändra villkoren, att 
skriva ett annat […].2 

 

Syfte och frågeställningar 

Jag kommer att analysera de tre ovan nämnda verken som kan tillskrivas den arbetarlitterära 

traditionen. Jag vill undersöka vad som kan anses vara nytt i den samtida arbetarlitteraturen 

och vad man belyser när man skriver om arbetslivet idag. Jag kommer att redogöra för 

                                                           
1 Annika Persson, ”Kvinnorna skildrar klassamhället”, Dagens nyheter 2008-02-23. 
2 Jenny Damberg, ”Nu är arbetarlitteraturen här igen”, Publikt 2015-02-10. 
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skillnader mellan de verk jag tar upp, innehållsmässigt och formellt. Gemensamt för dessa tre 

verk är deras placering i arbetarlitteraturen, att de skildrar arbetet inom servicesektorn och att 

författarna är kvinnor.  

De frågeställningar jag kommer att arbeta efter och försöka svara på är följande: 

 Varför skriver författare arbetarlitteratur idag? 

 Finns det något nytt i dagens arbetarlitteratur och i så fall vad?  

 Hur skildras de olika arbetsrelaterade teman som jag valt att studera (smuts, orättvisa 

arbetsvillkor, kroppsarbete, alienation och status)? 

Metoder och begrepp 

Metoden jag kommer att använda är en kvalitativ textanalys av de valda böckerna. Detta 

innebär att jag främst kommer att, i valda textpartier, försöka tolka dessa genom att utgå från 

specifika begrepp eller tema, och förhoppningsvis kunna svara på de frågeställningar jag 

formulerat. För att få grepp om vad författarna vill med sina böcker, måste jag se till verkens 

helhet och både till det uppenbara och det latenta innehållet. Till viss del blir det även en 

komparativ analys då jag jämför verken sinsemellan där detta är lämpligt.  

          Jag kommer att fokusera på teman som är centrala för arbetet inom servicesektorn och 

som är tydligt klassrelaterade, och undersöka hur dessa behandlas i respektive verk. De teman 

jag valt att koncentrera mig på är följande: 

 Smuts. Ämnet har på ett eller annat sätt genomgående varit centralt i 

arbetarlitteraturen. I industrin blir man smutsig av olja, smörjfett, sot, spån osv. Inom 

vården beskrivs den smuts som människor avger i form av urin, exkrementer, dålig 

lukt osv. Relationen smuts-klass finns alltså kvar.  

 Orättvisa arbetsvillkor betecknar här orättvisor upplevda av arbetarna i böckerna.  

 Kroppsarbete uttrycks på många sätt i böckerna och det jag ämnar ta upp, är de fysiska 

konsekvenser arbetet kan få för arbetstagare med tyngre jobb, vilket är vanligt inom 

servicesektorn. 

 Alienation. Detta är en marxistisk term som förklarar varför arbetaren inte kan förlika 

sig med sitt arbete och tvånget att arbeta.  
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 Status. Att höja ett yrkes status skulle kunna ge positiva följder. Det skulle kunna 

stärka arbetarnas yrkesstolthet och även locka fler arbetssökande. Nöjd personal som 

är stolt över sitt arbete medför i sin tur att kvaliteten höjs på de tjänster som utförs. 

Det finns många andra arbetsrelaterade teman som jag skulle kunna ta upp och anledningen 

till att jag valt just de ovan nämnda begreppen, är att de får stor betydelse i böckerna men är 

överhuvudtaget viktiga ämnen att ta upp och åskådliggöra. 

Teoretiska perspektiv och material 

Om arbetarlitteratur finns en hel del forskning, men då jag valt att skriva om modern 

arbetarlitteratur snävas materialet ner avsevärt. Magnus Nilssons arbete på området är 

ledande. Han har skrivit flera böcker i ämnet och mängder av artiklar och uppsatser, och det 

är i huvudsak hans verk, perspektiv och teorier, jag använder mig av.  

          Klassfrågan är viktig inom arbetarlitteraturen då den existerar just på grund av att det 

finns klasskillnader. Jag tar upp klassfrågan bland annat i ett avsnitt om Marx tankar kring 

klass och alienation som sociologiprofessorn Joachim Israel skrivit om. Jag tar även upp den 

amerikanske sociologen Erik Olin Wrights teorier kring samhällsklasser som behandlas i 

Göran Greiders Arbetarklassens återkomst (1998). Angående status har jag använt uppgifter 

från en forskningsrapport som handlar om yrkesstatus utförd vid Göteborgs universitet. 

          Olli Lagerspetz skriver om smuts i boken med titeln Smuts. I övrigt använder jag mig 

av artiklar, en essä av litteraturvetare Åsa Arping , ett föredrag av litteraturvetare Rasmus 

Landström samt en magisteruppsats av Ann-Christine Johansson Rissén som handlar om 

arbetarlitteraturens återkomst. 

Bakgrund 

För att förstå den samtida arbetarlitteraturen behövs ett historiskt perspektiv vilket jag nedan 

kommer att ge. Jag kommer också att försöka definiera arbetarklass då denna utgör 

arbetarlitteraturens grund. De böcker jag valt att analysera är alla skrivna av kvinnliga 

författare, därför vill jag också i denna del ta upp diskussionen kring manlig och kvinnlig 

arbetarlitteratur.  

Vad är arbetarlitteratur? 

Det kan tyckas självklart vad arbetarlitteratur är, när man ser eller hör ordet. Lars Furulands 

definition innesluter flera alternativ. Enligt den är arbetarlitteratur skriven antingen av 



4 
 

arbetare, för arbetare eller om arbetare. Furuland förklarar att arbetarlitteraturens författare 

ville tydliggöra arbetaren som människa. Men det handlar främst om idéinnehållet, dess 

ideologiska förankring, alltså framväxten av arbetarlitteraturen ur en politisk ansats att 

förändra samhället för människor tillhörande de lägre klasserna.3 Magnus Nilsson ställer 

istället frågan om det överhuvudtaget är nödvändigt att hitta en exakt definition av begreppet. 

Det intressanta borde istället vara att undersöka varför det finns så många definitioner av 

arbetarlitteratur. En anledning till att det är så, är att det är ett begrepp som förändras i takt 

med samhället; ekonomiskt, politiskt och kulturellt.4 I en text från 2012 ger Magnus Nilsson 

ytterligare en definition av arbetarlitteratur: ”Arbetarlitteratur är litteratur vars reception i hög 

grad präglas av att läsaren kopplar samman det lästa med arbetarklassen”.5 Här är det läsarens 

syn på verket som är grundläggande för definitionen. 

          Frågar man på ett bibliotek efter arbetarlitteratur plockar bibliotekarien förmodligen 

fram böcker av exempelvis Ivar-Lo Johansson, Vilhelm Moberg, Per-Anders Fogelström och 

Elsie Johansson. Dessa beskriver arbetares liv på ett eller annat sätt. Arbetarlitteratur skrevs 

ofta av arbetare som var autodidakter, självlärda. De hade alltså ingen akademisk utbildning 

utan skrev utifrån sina egna erfarenheter.  

Historisk översikt  

Man kan säga att arbetarlitteraturens historia började i slutet av 1800-talet. Industrialiseringen 

var långt framskriden och människor arbetade i gruvindustrin, skogsindustrin, vid järnvägar, 

på fabriker i staden och i ett moderniserat jordbruk. Många arbeten hade gått förlorade i 

effektiviseringen av produktionssätten, och inflyttningen till städerna, i jakt på arbete, ökade. 

Konkurrensen om jobben gjorde att arbetsgivarna missbrukade sin makt gentemot arbetarna 

men så småningom vågade arbetarna organisera sig och protestera mot de hårda 

arbetsvillkoren. Arbetarrörelsen verkade i många rum: i tidningar, tidskrifter, studieförbund, 

folkhögskolor och fackklubbar.6 Det fanns alltså möjlighet för arbetarna att sprida budskapen 

om att stå enade och kämpa för bättre arbetsvillkor och mindre klasskillnader.  

          Kollektivet utmärkte den offentlighet som arbetarrörelsen verkade i. Man läste 

tillsammans högt ur litteraturen, kampsånger sjöngs och dikter och andra texter deklamerades 

vid möten och i föreningar. Den främsta anledningen till att arbetarlitteraturen var en kollektiv 

                                                           
3 Lars Furuland och Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur, Bokförlaget Atlas, Stockholm 2006, s.23-24 
4 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Studentlitteratur, Lund 2006, s.24 
5 Magnus Nilsson, ”Inordning och uppror. Om det ambivalenta förhållandet till traditionen i modern svensk 
arbetarlitteratur”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2012:1, s.49 
6 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Nordstedts förlag, Stockholm 1994, s.393 
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angelägenhet, var att arbetarlitteraturen främst sågs som ett politiskt redskap i motsats till den 

borgerliga sfären, där litteraturen skulle vara moraliskt uppbyggande och estetiskt tilltalande.  

          1930-talet räknas som arbetarlitteraturens guldålder. Här finner vi många av de 

författare som ännu läses som vittnesmål för livet bland arbetarna vid seklets början: Ivar-Lo 

Johansson, Moa Martinson, Jan Fridegård, m.fl. Nu slog den självbiografiska romanen 

igenom. Vi har till exempel Romanen om Olof (1934–1937) av Eyvind Johnson, Nässlorna 

blomma (1935) av Harry Martinson och Mor gifter sig (1936) av Moa Martinson. Dessa 

handlade om arbetarnas liv och inte särskilt mycket om själva arbetet vilket förklaras av att 

författarna beskrev sina barndomsupplevelser.  

          På 40-talet debuterade Folke Fridell som kom att ses som en förnyare av 

arbetarlitteraturen. Trots att Sverige blomstrade ekonomiskt så såg han välfärdssamhällets 

baksidor som slog mot arbetarna och gjorde dem till slavar under maskinerna. Han 

propagerade för en demokratisering av arbetslivet.7  

          Efterkrigstiden är att betrakta som en nedgångsperiod för skapandet av arbetarlitteratur, 

ett faktum som också visar hur beroende arbetarlitteraturens position i litteratursamhället är av 

den rådande politiska och ekonomiska situationen.8 Med andra ord kan man säga att 

arbetarlitteratur växer fram i ekonomiskt oroliga tider. Efterkrigstiden var ur ekonomisk 

synpunkt god och en tid som präglades av Per Albin Hanssons vision av ett ”folkhem” med 

reglerad arbetsmarknad och en utvidgning av sociala reformer och ekonomiskt välstånd.9 

Däremot ökade själva läsningen av arbetarlitteratur under denna period vilket delvis beror på 

utgivningen av ”billigbokserier”, billiga utgåvor av kvalitetslitteratur.10         

          1960- och 1970-talet innebar stora förändringar på många områden i samhället. 

Vänsterradikalismen som rådde, ökade intresset för litteratur som berörde arbetarklassen. Här 

kan nämnas författare som Göran Palm, Sara Lidman och Maja Ekelöf.  

          Under 1980- och 1990-talet var intresset för arbetarlitteratur lågt vilket ledde, hos vissa 

författare, till att man förändrade sitt skrivande och vände sig till populärlitteraturen för att nå 

ut till läsare och kritiker. Som exempel kan ges Henning Mankell och Aino Trosell som 

började skriva deckare.11 

          Ekonomiska kriser både på 1990-talet och börskraschen i USA 2008 kom att innebära 

                                                           
7 Nilsson, Arbetarlitteratur, s.38, s.44, s.50, s.65, s.74, s.78 
8 Ann-Christine Johansson Rissén, Arbetarlitteraturens återkomst En diskursinriktad analys kring föreställningar 
om den samtida arbetarlitteraturen i Sverige 1999–2007, Borås 2008, s.7–8 
9 B. Olsson och I. Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Nordstedts förlag, Stockholm 1994, s.467 
10 Nilsson, Arbetarlitteratur, s.75–76 
11 Nilsson, Arbetarlitteratur, s.88–89 
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ekonomiskt oroliga tider världen över, vilket också speglas i litteraturen. Under 2000–2010-

talen får arbetarlitteraturen ett uppsving igen. Rasmus Landström beskriver vår tids 

arbetarlitteratur som en fortsättning på 1990-talets ”folkhemsromaner” som Åsa Arping 

benämnt dem. Dessa behandlade frågor som fattigdom och utanförskap och längtan bort till 

något bättre. Skillnaden mellan dessa och 2000-talets arbetarlitterära romaner, var att det 

fanns en betydande politisk ståndpunkt i de senare.12 2000-talets uppsving beror alltså bland 

annat på en nyväckt klassmedvetenhet och i denna strömning verkar servicesektorn spela stor 

roll, vilket jag ska försöka visa.  

Definition av arbetarklass 

För att kunna tala om arbetarlitteratur måste man också tala om klass då denna litteratur 

uppkommit ur kampen mot klasskillnader. Att definiera arbetarklass blir i mitt arbete 

intressant av den anledningen att den delvis förklarar den föreställning om arbetarklassens 

död som varit rådande ungefär sedan 1980-talet.13 

          Susanne Alakoskis Svinalängorna och Åsa Linderborgs Mig äger ingen kom ut 2007 

respektive 2008. Dessa böcker kan sägas utgöra startskottet för en litterär utveckling som 

inneburit att arbetarlitteraturen återigen fått ett uppsving.14 Det var just klasstemat i dessa 

böcker som var nyskapande i början av 2000-talet på det sättet att det var en tid som sedan 

1980-talet präglades av föreställningen att klassamhället var dött.15 Göran Greider talar om 

detta i sin bok Arbetarklassens återkomst som kom ut 1998. Han menar att föreställningen om 

att industrisamhället försvunnit och därmed också arbetarklassen, är felaktig. I Sverige nådde 

antalet anställda inom industrin sin kulmen på slutet av 60-talet med cirka 2 miljoner 

sysselsatta. I mitten av 90-talet var den siffran halverad. Men siffrorna motsvarar inte riktigt 

verkligheten då den osynliggör en del av den traditionella arbetarklassen. Förr anställde de 

större industrierna städare, vaktmästare, telefonister, truckförare och dylikt inom företaget. 

Numera är sådana jobb utlagda på entreprenad och räknas alltså inte som industriarbete. 

Dagens samhälle kan istället kallas ett industribaserat tjänstesamhälle och det är inom 

tjänstesektorn, eller servicesektorn, som många jobb finns och skapas. Detta ”postindustriella 

                                                           
12 Rasmus Landström, Föredrag ”Arbeiderlitteratur i Sverige og ideologisk litteraturkritikk”, 2016-06-13 (Se länk 
i käll- och litteraturförteckning) 
13 Göran Greider, Arbetarklassens återkomst, Pocky, Avesta 2001 (1998), s.21 
14 Magnus Nilsson, ”En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig 
arbetarlitteratur”, ur tidskriften Samlaren, årgång 135 2014, s.100 
15 Magnus Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk 
politisk litteratur, red.Even Igland Diesen, Ole Karlsen, Elin Stengrundet, Novus AS 2016, s.260 



7 
 

samhälle” tycks dock likna det industriella samhället när det gäller klassfaktorns betydelse.16  

          Definitionen av arbetarklass har genom tiderna förändrats beroende på hur samhället ser 

ut, vilka ideologier som råder och hur ekonomin ser ut både nationellt och internationellt. 

Göran Greider ger Arbetarklassens återkomst (1998) en definition av arbetarklassen som visar 

att upp till 60% av Sveriges befolkning hör till denna klass. Han utgår från den amerikanske 

sociologen Erik Olin Wrights definition som består i att de lönearbetare hör till arbetarklassen 

som: 

1. inte äger kapital 

2. inte har beslutanderätt över användningen av produktionsmedlen  

3. inte har rätt att bestämma över och kontrollera andras arbetskraft.17  

Olin Wright förkastar alltså marxismens uppdelning mellan produktivt och improduktivt 

arbete som klassindelning, och förespråkar en position där kontrollen över arbetslivet är 

avgörande för vilken klasstillhörighet man har. Enligt denna definition kan en arbetare vara 

delaktig i två klasserfarenheter samtidigt, som t ex en förman. Denne äger inte kapital men har 

ett visst inflytande över andras arbete.18  

          Nedskärningar inom industrin, eller rentav nedläggningar, fabriker som flyttar 

utomlands där produktionen blir billigare och automatisering av industrin; alla dessa faktorer 

bidrar till en industri som kräver färre människor ”på golvet” än tidigare. Man kan uttrycka 

det som att en förskjutning inom arbetarklassen har ägt rum då industrin minskat medan 

servicesektorn ökat i och med utbyggnaden av offentliga välfärdstjänster inom skola, vård och 

omsorg.19 

Kvinnlig och manlig arbetarlitteratur? 

Ökningen av verk skrivna av kvinnliga författare har säkert många orsaker. En av dem är att 

serviceyrket kan sägas vara den nya arbetarklassens yrke och inom serviceyrkena dominerar 

kvinnorna. Det vanligaste yrket år 2014 var undersköterska inom hemtjänsten och på 

äldreboenden och där utgörs 93% i kategorin av kvinnor.20 De kvinnor som idag skriver 

                                                           
16 Greider, s.60–65 
17 Greider, s.40–41 
18 Greider, s.36 
19 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.269–270 
20 Statistiska centralbyrån, Yrkesstatistik, ”30 största yrkena”, 2014. (Se länk i käll- och litteraturförteckning) 
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arbetarlitteratur vill uppmärksamma de ohållbara arbetsvillkor som råder inom serviceyrkena. 

En annan orsak är att kvinnor idag, på grund av jämställdhetsarbetet, oftare har ”ett eget rum” 

för sitt skrivande, för att citera Virginia Woolf. Det är dock fortfarande kvinnorna som drar 

det tyngsta lasset vad gäller hushållsarbete och att ta hand om barnen, vilket kan ses i 

undersökningar gjorda av Statistiska Centralbyrån.21 Kvinnor ur arbetarklassen arbetade förr 

vanligen dubbelt i motsats till männen. När arbetsdagen var slut tog sysslorna därhemma vid 

och barnen var också kvinnans huvudansvar. Därför blev det inte tid eller ork över till att läsa 

och skriva. De kvinnor som skrev började skriva senare i livet, när barnen var utflugna och 

det fanns en gnutta fritid. Bland dessa fanns Moa Martinson som fyllt 43 när hon slog igenom 

med Kvinnor och äppelträd (1933). Maja Ekelöf var en annan, hon var 52 år när hon gav ut 

Rapport från en skurhink (1977). 

          Ett problem för kvinnor som skriver arbetarlitteratur är att fokus gärna läggs på könet, 

att det är en kvinna och inte en arbetare som skriver. Magnus Nilsson diskuterar detta i 

Arbetarlitteratur (2006). Kan man då tala om kvinnlig arbetarlitteratur? Man säger ju inte 

manlig arbetarlitteratur utan bara arbetarlitteratur. Risken är att den kvinnliga 

arbetarlitteraturen blir en avvikelse från normen och det görs till en genusfråga istället. För en 

feminist som Simone de Beauvoir kommer den kvinnliga författaren alltid, så länge hon 

befinner sig i ett patriarkalt samhälle, att ses som kvinna först, sen författare.22 I ett verk som 

hänförs till arbetarlitteraturen borde rimligen fokus ligga på de frågor som har med klass och 

arbete att göra, inte bedömas utifrån författarens könstillhörighet. Hur läsaren tolkar och tar 

emot texten har emellertid också betydelse. Därför har frågan om man kan tala om ”manlig” 

och ”kvinnlig” arbetarlitteratur, kanske inget självklart svar. Jag väljer att tala om 

arbetarlitteratur som litteratur skriven av kvinnor eller män som på något sätt kan kopplas 

samman med arbetarklassen.  

          Kvinnliga och manliga författare har genom tiderna skildrat olika miljöer beroende på de 

rådande könsrollerna. Med en ökad jämställdhet luckras könsrollerna upp. Man kan här 

nämna Maria Hambergs beskrivningar av arbetet på en bilfabrik i Drömfabriken och i Efter 

arbetsschema är det Johan Jönson som bland annat diktar om arbetet som vårdare på ett 

gruppboende. De böcker jag valt att analysera tar upp kvinnodominerade yrken, yrken inom 

vården och inom restaurangbranschen. Enligt Statistiska Centralbyrån är 93% av 

undersköterskorna eller de anställda inom hemtjänsten och på äldreboenden, kvinnor. Av 

                                                           
21 Statistiska centralbyrån, ”Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter”, 2010-2011. (Se länk i käll- och 
litteraturförteckning) 
22 Nilsson, Arbetarlitteratur, s.116 
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vårdbiträdena är 82% kvinnor. I kategorin restaurang- och köksbiträden är 68% kvinnor 

(uppgifter från 2012).23  

Presentation av författare och verk 

De tre verk jag ämnar analysera är sinsemellan mycket olika. Jenny Wrangborgs Kallskänken 

(2010) är en diktsamling. Den rymmer 59 dikter som på olika sätt beskriver arbetet på ett kafé 

i Göteborg och hon talar utifrån egen erfarenhet. Wrangborg titulerar sig själv kallskänka och 

poet och är mycket aktiv i arbetarrörelsen. Hon är ordförande i föreningen ”Arbetarskrivare” 

och ansvarig utgivare av dess tidskrift Klass och frilansar med artiklar i vänsterorienterade 

tidningar och tidskrifter. Vid möten inom arbetarrörelsen och den politiska vänsterns 

organisationer framför hon ibland sina dikter, något som anknyter till den kamplyrik som 

anses vara den svenska arbetarlitteraturens början.24 

          Jag ska egentligen inte jobba här (2012) av Sara Beischer handlar om Moa som 19 år 

gammal flyttar till Stockholm med skådespelardrömmar. För att försörja sig tar hon jobb som 

vårdbiträde på ett äldreboende. Berättelsen är i första hand en bildningsresa, om Moa som 

sakta växer in i rollen på arbetet och vars upplevelser av både arbete, kollegor och vårdtagare 

förändras och mognar med tiden. Boken kom ut då den så kallade ”Caremaskandalen” (2011–

2012) pågick i Sverige. På grund av detta blev emfasen på arbetet det huvudsakliga och inte 

på Moas utveckling som människa, som kanske var författarens ursprungliga avsikt.25 

          Marie Hållanders Tjänster i hemmet (2013) är en bok som skiljer sig från de andra två. 

Den har inget av Wrangborgs agitatoriska texter och inte heller Beischers traditionella 

skönlitterära stil. Det är en ytterst detaljerad skildring av arbetet som vårdbiträde i 

hemtjänsten som Hållander ger oss. Den är en blandning av prosa, poesi och rapportbok. 

Hållanders stora respekt för vårdtagarna blandas med en ironi i vilken man finner hennes 

kritiska ställningstagande. 

 

                                                           
23 Statistiska centralbyrån, ”20 vanligaste yrkena för kvinnor”, 2014 (se länk i Käll- och litteraturförteckning) 
24 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.269 
25 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.279 
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Analys av Kallskänken, Jag ska egentligen inte jobba 

här och Tjänster i hemmet 

Jag kommer nu att undersöka de tre texterna utifrån tidigare nämnda teman. Dessa teman tas 

upp i tur och ordning och analys sker av alla tre verk under varje rubrik. På så sätt kan jag 

också genomföra en komparativ analys samtidigt. 

Smuts på arbetsplatsen  

Att smuts som fenomen kan tillskrivas klassfrågan är inget nytt. 1938 gav sig Ludvig ”Lubbe” 

Nordström ut till Sveriges landsbygder med ett radioprogram, ”Med Ludvig Nordström på 

husesyn. Föredrag med grammofonintervjuer”. Senare samma år gavs berättelserna ut i 

bokform under namnet Lort-Sverige. Det var det första socialreportaget som gjordes och gick 

ut på att skildra trångboddheten och misären i Sverige. Reportern fann ett smutsigt Sverige 

vilket resulterade i att en sanitär kampanj påbörjades.26 Även i den tidiga arbetarlitteraturen 

beskrevs sådana förhållanden då man insåg att smutsen till stor del var ett klassrelaterat 

problem.  

          Bland de tre verk jag valt att undersöka är det särskilt i Beischers Jag ska egentligen 

inte jobba här och Hållanders Tjänster i hemmet som fenomenet smuts betonas. Detta är 

naturligt då deras arbeten till största delen handlar om omvårdnad av äldre som inte längre 

kan sköta sin kroppsliga hygien. Att ämnet får så stor plats kan bero på att Moa, 

huvudpersonen i Jag ska egentligen inte jobba här och huvudpersonen i Tjänster i hemmet, är 

unga och nya i arbetet som vårdbiträde och för dem utgör dessa arbetsmoment något av en 

chock. Moas första insikt i vad hennes arbete innebär kommer med kollegans förklaring av 

varför en soffa är inslagen i papper. ” ’Jaha, pappersdragen’, svarade hon efter en stund. ’Om 

det skulle ske en olycka. De flesta är ju inkontinenta’, förtydligade hon och skrattade”. Moa 

blir bestört: ”Varför hade ingen underrättat mig om att Liljebacken är ett ställe där människor 

kissar på sig? Det är ju otäckt med människor som inte kan hålla tätt. Då visste jag ännu 

ingenting om bajset.27 

          Olli Lagerspetz talar om nersmutsningen inom äldreomsorgen som en tvetydighet i det 

att det innebär en mix av intimitet och anonymitet. För anonymiteten står en främmande 

person, vårdpersonalen, som utför mycket intima uppgifter, alltså rengöringen av vårdtagaren. 

                                                           
26 ”Lubbe avslöjade Lort-Sverige!”, Minnenas Journal, 2015-04-11 (Se länk i Käll- och litteraturförteckning) 
27 Sara Beischer, Jag ska egentligen inte jobba här, Lind & Co, Stockholm 2013, s.13 
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Lagerspetz drar slutsatsen att smutsen personifieras, blir ett med vårdtagaren. Ett exempel på 

detta ger han via en text av Gertrud Rückert som bl.a. skrev om hemtjänsten i Tyskland. Hon 

kritiserar Jochen Temsch, en man som skrivit en artikel om sina erfarenheter inom vården och 

kallar sin befattning ”rövtorkare”. Rückert tar upp en episod då en man med stomi (öppning i 

buken i syfte att tömma kroppens avfall då ändtarmen ej längre fungerar) visar sin påse fylld 

med avföring för Temsch som härav blir chockad och äcklad. Rückert skriver det som den 

gamle kanske tänker:” [J]ag äcklar dig redan efter denna enda gång, och jag måste natt och 

dag bära denna sak på mig, tror du inte att den gör mig lika sjuk som dig. Och nu reagerar du 

som alla andra, det är inte påsen som äcklar dig. I dina ögon är jag påsen. Jag är äcklig”.28 I 

Jag ska egentligen inte jobba här överensstämmer denna uppfattning tydligt med Moas 

reaktion inför de gamlas lukter, deras rynkiga kroppar och av äcklet hon känner i att ge 

stolpiller och vagitorier. Beischer undviker inte att skildra människans kroppsliga behov utan 

gör det för att läsaren ska få insikt i omsorgsarbetarens vardag. Toalettbesök, badning och 

blöjbyten beskrivs detaljerat liksom Moas upplevelse av dessa arbetsuppgifter. Enligt 

Lagerspetz står äcklet främst för ett avskärmande och en ovilja och rädsla för engagemang.29 

Moa vill ju inte vara där och utföra detta arbete egentligen. Hon har i början av boken ingen 

empati eller respekt för de gamla. Vid ett tillfälle ser hon på medicinlistan att hon måste ge ett 

stolpiller till en manlig vårdtagare: ”Känner bara att jag vill gråta”.30 Men med tiden som går, 

och den vana hon får i arbetet, så växer ändå en trevande ömsinthet fram hos Moa inför 

vårdtagarna. Hon börjar se och tänka på dem som individer med en personlighet. Då 

försvinner fokus på den hjälp som krävs vid de basala behoven. Lagerspetz poängterar just 

detta att hemtjänstens uppgifter måste betraktas som helhet då hjälp innebär allt från matning 

till promenader och inköp. Intimhygienen är bara en av vårdbiträdets många uppgifter.           

          Tonen i Hållanders Tjänster i hemmet är annorlunda på det sättet att det finns en djup 

respekt och empati för de gamla och det jobb huvudpersonen utför. Den är berättad i jag-form. 

Även i denna bok är skildringarna av tvätt, blöjbyten och toalettbesök detaljerade men sällan 

uttrycks äckel utan oftare medömkan. Berättelserna tyder på att vårdbiträdet arbetat ett tag 

och har fått favoriter bland vårdtagarna. Å andra sidan känner hon också avsmak för en del av 

dem. Hos Hulda känns lukterna redan utanför dörren och smutsen i hemmet får biträdet att må 

illa.  

                                                           
28 Olli Lagerspetz, Smuts, Brutus Östlings förlag Symposium 2006, Stockholm/Stehag, s.243 
29 Lagerspetz, s.244 
30 Beischer, s.28 
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Kommer jag till jobbet och jag ser att det står Hulda Berg fyra gånger på min 
rad så går det en suck genom min kropp.  
Stanken, kväljningarna, städningen, 
ja allt det där som får min kropp i gungning, avskyr jag.31 

Rut är den biträdet känner mest avsmak för. ”När jag äcklas, äcklas jag ordentligt och hos dig 

Rut, äcklas jag ofta”.32 Men äcklet här verkar snarare ha sitt ursprung i en antipati mot 

vårdtagaren som uppfattas som manipulerande och elak. Den teori Lagerspetz har, om att 

äcklet står för ett avskärmande och en ovilja och rädsla för engagemang, stämmer i detta fall 

med biträdets syn på arbetet. Hon känner mindre äckel hos patienter hon tycker om, även om 

själva arbetsuppgiften i sig involverar grövre moment. När det är bad och blöjbyte hos 

Birgitta uttrycker biträdet att Birgitta alltid luktar mycket urin men det är inte så farligt ” […] 

eftersom jag tycker om dig.”33 Biträdet har empati för Birgitta och kan då bortse från de 

negativa sidorna av ålagda uppgifter.  

          Beischer och Hållander väljer att berätta om arbetet utan omskrivande försköningar 

vilket ger en realistisk bild av vårdarbetarnas vardag. Detta är något som inte gjorts i någon 

större utsträckning tidigare och får anses vara ett särdrag i den samtida arbetarlitteraturen.34 

Det gäller även för Jenny Wrangborg som i Kallskänken också skriver om smutsiga 

arbetsuppgifter men inte på samma sätt som Beischer och Hållander. Smuts i 

restaurangbranschen handlar om rengöring, diskning, städning och utgör en nödvändig del av 

den process som bakning och matlagning innebär. Då smuts här inte har med intimitet att 

göra, som i äldrevården, blir innebörden mindre laddad. Vi finner uttryck som ”kaffesumpen i 

nagelbandets sprickor”35, ”nästa år skulle vi slippa torka bord”36 och uttryck med politiskt 

innehåll:  

hur kommer det sig att de tyngsta, farligaste, varmaste,  
mest illaluktande och högljudda jobben också är de sämst  
                       betalda?37  

Smuts tillskrivs här de lågt klassade arbetena i motsats till exempelvis kontorsarbeten. I 

samma dikt, ”En arbetares liv är billigt”, tycker Wrangborg att beslutsfattarna kan prova på 

”skitjobben”:  

                                                           
31 Marie Hållander, Tjänster i hemmet, Kabusa Böcker, Göteborg 2013 s.62–63 
32 Hållander, s.69 
33 Hållander, s.9 
34 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.269 
35 Jenny Wrangborg, Kallskänken, Ordfront förlag, Stockholm 2010, s.24 
36 Wrangborg, s.34 
37 Wrangborg, s.99 
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hur skulle det se ut om de som fattar besluten om vår 
                       arbetsmiljö  
kom ner från sina ergonomiska stolar och  
fick sätta på sig ett förkläde, en uniform, en städrock38 

Med detta påpekar hon klasskillnaden som finns mellan de som har smutsiga, och de som har 

smutsfria arbeten. Hon efterfrågar förståelse och insikt från makthavarna för denna typ av 

jobb.   

Orättvisor i arbetet  

Här kommer jag att ta upp situationer som uppfattas som orättvisor i arbetslivet av 

arbetstagarna i böckerna. En sådan orättvisa är personalbristen, en av de stora tvistefrågorna 

inom vården. Ekonomiska sparbeting innebär ibland att tjänster dras in och kvaliteten på 

vården kan bli lidande. Det kan även innebära risker för patienterna. Beischer påtalar detta i 

ett avsnitt som beskriver en period då en maginfluensa härjar på äldreboendet och larmen från 

vårdtagarna duggar tätt. En del av uppgifterna kräver dubbelbemanning, en regel som ofta 

måste brytas på grund av personalbrist. Moa gör iordning en patient, Astrid, och sätter henne i 

rullstol med säkerhetsbälte för att springa iväg till nästa larmande patient. När hon åtskilliga 

timmar efteråt ska hämta patienterna till middag, hittar hon Astrid som glidit ner i sin rullstol 

och har säkerhetsbältet kring halsen. Hon är blå och till synes livlös. Ett friktionsskydd i 

rullstolen hade glömts i den stressiga situationen. Astrid klarar sig och Moa blir inte anmäld 

för tillbudet då man menar att ” […] här är ingen fri från skuld”.39 I vården görs 

avvikelserapporter då felaktigheter begåtts i verksamheten för att man ska kunna göra 

nödvändiga förbättringar. I detta fallet görs ingen rapport eftersom biträdena känner att 

incidenten inte hade hänt om de varit tillräckligt bemannade. Det ses alltså som en orättvisa 

att denna typ av misstag sker på grund av beslut som fattats i högre instanser, utan arbetarnas 

deltagande i besluten.  

          En annan orättvisa gäller löneavdrag vid sjukdom, den så kallade karensdagen. En av 

Moas kollegor uttrycker sin åsikt vid tiden för löning: ”Det är för jävligt, att ha karensdagar 

när man blivit smittad i jobbet. Straffas för att man torkar andras spyor.”40 Pengar är 

involverade även i nästa orättvisa, att inte ha raster och att behöva jobba på den obetalda 

lunchen. Enligt arbetstidslagen får man inte arbeta mer än 5 timmar i följd utan rast och på 

                                                           
38Wrangborg, s.99 
39 Beischer, s.65–69 
40 Beischer, s.109 
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den obetalda rasten ska man få lov att gå ifrån sitt arbete.41 Så är det inte på Liljebackens 

äldreboende. Man får inte lämna arbetsplatsen ifall en vårdtagare skulle larma. Chefen för 

äldreboendet påpekar vid något tillfälle att ”[d]et förstår ni väl att ett äldreboende inte kan 

vara obemannat”.42  

          Det är dock i Jenny Wrangborgs Kallskänken som vi finner flest exempel på orättvisor i 

arbetslivet vilket kanske inte är förvånande med tanke på hennes starka engagemang i 

arbetarrörelsen.43 I ”Beslutet” uttrycks att det är dags att säga ifrån angående orättvisorna.  

[---] 
i tvågradig kyla 
bland äggkartonger och tomatlådor 
kom vi överens om att inte jobba 
ifall vi inte fick ut vår  
övertidsersättning44 

Personalen är upprörd över utebliven övertidsersättning och bestämmer sig för att protestera. 

Diktjaget, som går i spetsen för protesten, får senare reda på att det inte finns något jobb för 

denne nästa säsong. Här konstateras ännu en orättvisa, den att få sparken när man kräver 

rättvisa arbetsvillkor. Då blir man obekväm för arbetsgivaren och dikten där detta omtalas 

heter ”Du sprider dålig stämning”. I ”Vi är här nu” talar författaren om mer traditionella 

klassorättvisor bestående i lönemässiga skillnader. 

lätt för er att tro att det rullar på nu, 
när ni planerar för nästa utlandssemester och  
en större bostadsrätt, medan vi tar en dag i taget,  
för att vi inte vet hur pengarna ska räcka till i övermorgon, 
hur orken ska räcka45 

Här uttrycks också föreställningen om att klassorättvisor inte längre finns och att vi är på den 

plats i tillvaron där vi förtjänar att vara, som om överklassen har uppfattningen om att alla har 

samma förutsättningar i livet och det är vad man gör av sina möjligheter som bestämmer var 

man hamnar. 

lätt för er att tro 
att vi lever på 2000-talet 

                                                           
41 15§ i Arbetstidslagen, Arbetsmiljöverket. (Se länk i Käll- och litteraturförteckning). 
Jag vill här också påpeka att undantag från dessa regler finns beroende på hur olika arbetskontrakt är 
upprättade. 
42 Beischer, s.123 
43 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.269 
44 Wrangborg, s.80 
45 Wrangborg, s.95 
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att det inte finns några orättvisor att tala om längre 
att man får vad man förtjänar46 

Orättvisorna i Wrangborgs texter är tydligt relaterade till den klasskamp hon för genom hela 

diktverket. I Beischers och Hållanders texter är orättvisorna inbäddade i berättelsen och 

mindre explicita. 

          Anställningsvillkoren tycks också vara en klassrelaterad orättvisa. Inom serviceyrken är 

timanställningar vanliga. Vårdbiträdet i Tjänster i hemmet beskriver hur hon blir uppringd och 

tillfrågad om hon kan ta ett helgpass då annan personal blivit sjuk. Egentligen vill hon inte 

men känner sig tvingad: ” [J]ag vågar inte säga nej till arbete. Ett nej innebär att jag inte blir 

uppringd mer. Ett nej inom timanställningsvärlden innebär att jag inte får pengar”.47 

Wrangborg har många inlägg i dikterna som handlar om anställningsvillkor. Magnus Nilsson 

förklarar dessa fenomen som en ”förslumning av arbetsmarknaden” och de hänger samman 

med sjunkande facklig organisationsgrad, tilltagande arbetslöshet, ökning av tidsbegränsade 

anställningar och uthyrning av arbetskraft genom bemanningsföretag.48 Denna förändring på 

arbetsmarknaden uppfattas som en klassorättvisa i det att arbetstagaren blir ofri att planera sitt 

liv både vad gäller tid och pengar då inkomsterna kan variera från månad till månad. 

Samtidigt har arbetstagaren inget val då arbetet är ett måste för försörjning.  

Kroppsarbete 

Författaren Anneli Jordahl säger i en intervju för tidningen Tiden att arbetarlitteraturen alltid 

har handlat om kroppen eftersom det är arbetsredskapet och att det är den mest avgörande 

skillnaden mellan medelklassyrket och arbetaryrket.49 Magnus Nilsson betonar att ” […] 

arbetslivet pekas ut som en betydelsefull arena för klassorättvisa [med] fokus på 

klassorättvisornas kroppsliga konsekvenser” i den samtida svenskspråkiga 

arbetarlitteraturen.50 Dessa uttalanden passar väl överens med hur Beischer, Wrangborg och 

Hållander skriver om kroppsarbete och dess konsekvenser i sina texter. Wrangborg tar upp det 

fysiska slitet som kan associeras till arbetarklassens yrken i flera dikter. Hon omtalar utslitna 

axlar, ryggar, trasiga handleder och brännskador. I dikten ”Klassförtryck” är hon så tydlig 

som man kan vara: ” [---] klassförtrycket är det hårda golvet under dina fötter i produktionen, 

                                                           
46 Wrangborg, s.95 
47 Hållander, s.115 
48 Nilsson, ”Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen”, ur Stempelslag. Lesninger i nordisk politisk 
litteratur, s.271 
49 Anneli Jordahl i ”Det våras för arbetarlitteraturen”, Tiden, 2013–11:5 
50 Nilsson, ”En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig 
arbetarlitteratur”, Samlaren, s.110 
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hur benen känns efter nio timmar på språng”. Även arbetsplatsolyckor som ger fysiska men 

tas upp. I dikten ”Fritösen” får en anställd en fritös vält över sig:  

med oljan som förut förvandlat potatis till pommesfrites  
nu plötsligt gjort henne till ett monster  
lika snabbt  
knappast lika smärtfritt51 

Skildringarna av det tunga jobbet är många i Tjänster i hemmet men att det sliter på kroppen 

sägs inte ofta. Som jag tidigare nämnt är Hållanders bok något av en rapport från ett 

vårdbiträdes arbetsdag. Den innehåller inte många uttalade åsikter och klagomål och har alltså 

inte mycket av det ”eländesfrosseri” som annars ansetts vara typiskt för arbetarlitteratur.52 

Dessa skildringar finns, men läses snarare ”mellan raderna”. Kanske beror de sällsynta 

klagomålen också på vårdbiträdets ungdom, att hon inte arbetat så länge inom yrket och ännu 

inte känner av påfrestningarna? Hos den första brukaren, Birgitta, är biträdet dock tydlig. 

Birgitta är stor och tung: ”Att vända dig i sängen är ett arbete för ryggen, den känns när jag 

ska tvätta dig. Efter en timmes arbete har din kropp satt sig i min rygg”.53 Ibland kommer 

klagan i form av ironi: ”Fyra våningar utan hiss. [---] För oss innebär det ett evigt spring i 

trapporna. Låren mår bra av det och blir stora som berg och gör oss gott”.54 Skildringarna av 

slitjobbet finns alltså men Hållander ser det inte som nödvändigt att förklara konsekvenserna 

av det. Självklart får man ont i kroppen av att gå från hem till hem, springa i trappor, stressa 

mellan brukare på i förväg fastställda tider som sällan går att hålla. Att bada, tvätta, lyfta, klä 

på gamla människor som är mer eller mindre rörliga, är såklart tungt för kroppen, så självklart 

att man inte behöver nämna det.  

          Sara Beischers roman innehåller inte heller så många skildringar av det tunga arbetet 

och dess konsekvenser. I berättelsen om Astrids duschprocedur förstår vi ändå hur hårt och 

tungt arbetet kan vara. ”Vi använder all vår styrka att få upp Astrid i liften. Hon spjärnar 

emot. Vi svettas i våra gummistövlar och plastförkläden.”55 En viss ironi förekommer även i 

denna roman. Här får beslutsfattare i form av Folkhälsoinstitutet sig en känga då de anställda 

fått tilldelat sig stegräknare: ”För att den svenska arbetarklassen rör sig allt mindre […]”. Det 

hela är ironiskt med tanke på att ”[e]va går i snitt tre mil per dag. Roy går två”.56 Incidenten 

                                                           
51 Wrangborg, s.44 
52 Rissén Johansson, Arbetarlitteraturens återkomst. En diskursinriktad analys kring föreställningar om den 
samtida arbetarlitteraturen i Sverige, 1999–2007, s.60 
53 Hållander, s.9 
54 Hållander, s.31 
55 Beischer, s.57 
56 Beischer, s.146 
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uppfattas av Moa och hennes arbetskamrater som ett hån och de känner att Folkhälsoinstitutet 

(/beslutsfattarna/staten) inte har en aning om hur deras arbetsvardag ser ut. Den samtida 

arbetarlitteraturen kan därför spela en viktig roll i synliggörandet av arbetslivet i 

servicesektorn.   

Alienation 

Känslan av tomhet och förlorad arbetsglädje är motiv som känns igen från nästan all 

arbetarlitteratur. Att känna missnöje med sitt arbete kan förklaras med fenomenet alienation. 

Magnus Nilsson diskuterar kring klass och alienation i sin bok Den föreställda mångkulturen. 

Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa. Termen kommer från marxistisk samhällsvetenskap 

och Joachim Israel (1920–2001), svensk professor i sociologi, har utvecklat teorin i sin bok 

Alienation och byråkratisering. Enligt Marx förverkligar människan sig själv genom sitt 

arbete i det att arbetet är kreativt, att det är en produktionsprocess där aktiviteten är ett mål i 

sig självt. Han kallar arbetet för människans livsaktivitet. Man kan jämföra med hantverkaren 

som bestämmer över sina arbetsförhållanden men arbetar målinriktat. Det arbetaren tillverkar, 

produkten, är ett uttryck för dennes personlighet och arbetaren är nära knuten till produkten. I 

det kapitalistiska samhället har det mänskliga arbetet istället blivit en vara. Arbetaren säljer 

sin arbetskraft och blir avskild från resultatet av sitt arbete. Istället för att aktiviteten är ett mål 

har det blivit ett medel som någon annan än arbetaren själv vinner på. Arbetet blir ett tvång 

när arbetarens aktivitet inte upplevs som hans egen och produkterna inte tillhör arbetaren och 

detta är ett skäl till att arbetet blir alienerat.57 Wrangborgs påstående ”klassförtryck är den 

förlorade arbetsglädjen” säger just detta. Arbetet har blivit ett måste för att få mat på bordet 

och tak över huvudet och innebär sällan att arbetaren känner sig bekräftad och 

självförverkligad. Snarare uttrycks känslan av att vara utnyttjad och utarbetad både fysiskt och 

mentalt och alienationen gentemot arbetet blir därför en klassfråga i Wrangborgs diktning. Att 

jämföra vårdbiträdets och kallskänkans arbete med Marx’ termer om produktskapande arbete, 

kan tyckas anmärkningsvärt. Enklare hade det varit om det gällt industriarbete där man 

faktiskt tillverkar något. Detta till trots finner jag ändå att man kan tillämpa 

alienationsbegreppet på serviceyrken i det att man säljer sina tjänster mot betalning och det 

                                                           
57 Magnus Nilsson, Den föreställda mångkulturen. Klass och etnicitet i svensk samtidsprosa, Gidlunds förlag, 
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arbete man utför värderas i status och pengar. Motsatsen till alienation kan man hitta i dikten 

”Arbetsglädje” I denna har en kollega hittat en stund att experimentera: 

Det var när hon för en gångs skull lyckades hitta tid att  
bryta från menyerna och massproduktionen som hon kom  
uppspringande i kallskänken med det vackraste lövet i  
cappuchinoskummet, bad mig blunda och öppna munnen, 
lät något gudomligt smälta på min tunga, frågade: 

’Är det gott, eller behövs det mer salt?’58  

Här har glädjen i att skapa något, tagit överhand över tvånget att prestera. Ingen har tvingat 

henne att experimentera fram nya sorters cappucino och glädjen finns i hantverket, i det hon 

skapat. Även i dikten ”Kallskänkan” uttrycks att man skulle kunna känna tillfredsställelse i 

arbetet:  

Hennes kärlek till jobbet var lika stor som hatet mot  
tempot, arbetsmiljön, maktlösheten. Sambanden som  
gjorde det omöjligt att njuta av det.59 

Redan i titeln Jag ska egentligen inte jobba här ges uttryck för alienation. Moa säljer sin 

arbetskraft till vårdhemmet men vill egentligen inte jobba där. Hon uttrycker det tydligt i 

följande rader: ”Det är en fullständig slump att jag hamnade här. Jag frånsäger mig allt ansvar 

för min tillfälliga arbetsplats, för det är just vad den är. Tillfällig. Den har inget med mig att 

göra. Jag gör det jag gör för pengarna”.60 Visserligen kommer hon att trivas bättre och bättre 

på Liljebacken med tiden som går, men i grund och botten har hon andra drömmar och ser 

arbetet som en väg mot målet, skådespeleriet. Yttranden om missnöje och av 

orättviseskildringar visar på en alienation mot yrket.  

          Vårdbiträdet i Tjänster i hemmet har svårt att beskriva sitt yrke i ett textparti. Vilken 

roll har hon? Inte sjuksköterska, inte undersköterska.  

Nej snarare biträde  
vårdbiträde  
vård bi träde  

jag träder som bisittare in i vården 
[---] 
har kopplat på charmen  
och empatin61 
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Att känna sig mer eller mindre värdelös och dessutom känna att det man gör i sitt arbete inte 

är äkta utan man måste ikläda sig en mask, tyder på alienation. Det blir en meningslös 

tvingande syssla som bara har som mål att få pengar till försörjning.  

Status 

En del typer av arbeten omtalas ibland som ”skitjobb”. Även omsorgsarbeten och arbeten i 

restaurangbranschen får tidvis detta epitet. Vad definierar då ett ”skitjobb”? Ligger det i dess 

smutsiga natur? Är det slitet som gör det till ett sämre jobb och att ”skit” då snarare står för 

något dåligt och inte för något smutsigt? Hur som helst utstrålar termen en högst 

nedvärderande syn på dessa mycket vanliga, och i allra högsta grad nödvändiga arbeten i 

samhället. Statusfrågan är central i dessa böcker och något som författarna lyfter fram på olika 

sätt. Frågan om status är kopplad till klassfrågan då klasstillhörighet genererar status.62 

Begreppet status beskriver läget, eller ställningen i en relation vilket betyder att man, 

angående yrkesstatus, sätter ett yrke i relation till ett annat.63 Uppfattningen om vilka yrken 

som har hög respektive låg status beror delvis på urgamla traditioner och föreställningar.  Men 

det beror också på hur uppfattningarna kring yrken skapas och sprids i vårt mediala samhälle. 

I en uppsats inom litteratursociologi, som handlar om just yrkesstatus, gjordes en enkät där ett 

antal människor fick göra en skattning av vilken status yrken borde ha. Utfallet blev att en del 

högstatusyrken nedgraderades medan lågstatusyrken uppgraderades kraftigt. Man såg att 

yrken inom offentlig vård, omsorg och utbildning borde ha högre status medan arbeten som 

idrottsproffs, programledare, advokat och fotomodell borde ha lägre status. Önskan om högre 

status uttrycktes alltså framför allt där det fanns en relation mellan arbete och samhällsnytta.64 

Med detta vill jag understryka yrkesstatusens roll i de böcker jag tar upp. Ett av de 

huvudsakliga syftena för alla tre författare i min studie, uppfattar jag ligga i deras önskan om 

en uppgradering av serviceyrkenas status. Ett exempel på detta får vi i Jag ska egentligen inte 

jobba här. Alla i personalen tycks arbeta tillfälligt på äldreboendet. Bara Eva verkar trivas. 

Hon kommer först och går sist. ”Jag tänker att jag aldrig ska bli som Eva […].”65 Moa har 

ingen förståelse för hur Eva kan ta sitt arbete på sådant allvar, bry sig. För Moa är det bara ett 

sätt att få pengar till mat och hyra. Inte ens för arbetsgivaren är jobbet betydelsefullt: ” […] 

det enda som krävs för det här jobbet är lite sunt bondförnuft”. Författaren ger här en indirekt 
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kritik om att yrket skulle kunna få högre status om bara inställningen till det förändrades, 

något som både arbetsgivare och samhälle kan påverka. I en intervju med tidningen Proletären 

från 2014, sa Sara Beischer såhär apropå status: 

– Att ta hand om andra människor är egentligen det finaste som finns, ändå 
värderas det så lågt. Det är väldigt skevt. Varför drömmer vi om att bli 
skådespelare men inte om ett arbete inom omsorgen? Som författare behöver jag 
nödvändigtvis inte tjäna mer pengar än som vårdbiträde, men när jag debuterade 
som författare slutade folk att fråga mig vad jag ska göra sen.66 

Beischer har uppenbarligen i andras ögon gjort en klassresa då hon avancerat på statusstegen 

från vårdbiträde till författare. Här rör det sig om en kulturell status snarare än en ekonomisk 

då även författarjobbet kan vara ekonomiskt osäkert. I detta kan man anknyta till Pierre 

Bourdieus sociologiska teorier som visar att det inte bara är det ekonomiska kapitalet som 

påverkar en människas chanser i livet utan även ett kulturellt kapital (utbildning, färdigheter), 

ett socialt kapital (kontakter, släkt) samt ett symboliskt kapital (den form olika typer av 

kapital antar när de väl har varseblivits och erkänts vara legitima).67 

          Åsa Arping talar om vilken betydelse status och smak har eftersom det visar vilken 

klass man tillhör.68”Moa är nöjd med sina arbetskläder: ”Arbetskläder med fickor som man 

kan sätta pennor i, så att man känner sig viktig. Jag har en namnskylt också. Jag ser nästan ut 

som en riktig sjuksköterska”69 Uttalandet visar att hon är medveten om de hierarkier som 

finns på arbetsplatsen och att hon själv inte tillhör en grupp med hög status. 

          Wrangborg beskriver en yrkesstolthet men också hur chefer och en del kunder ser på 

cafépersonalen. I ”Jämlikar” beskrivs hur ”blickarna från de välbeställda tanterna och 

oräkneliga leenden som döljer det faktum att det inte finns något hopp om att vi någonsin 

kommer att mötas som jämlikar”. Det finns alltså en outtalad vetskap om skillnad i status i 

själva yrkeskategorin. Arbetaren själv påverkas av traditioner och uppfattningar om vilka 

yrken som har låg respektive hög status. Självkänslan är således inte alltid hög vilket vi ser i 

dikten ”Fördomar”. ”Vi hade lika mycket fördomar om varandra som andra hade om oss” 

säger diktjaget och beskriver hur ”vi” bara skulle jobba medan vi var på väg någon 

annanstans. ”Nästa år skulle vi slippa torka bord bre mackor och ta skit i kassan” men efter 

några dagar bestämmer ”vi oss” att göra det ”vi” är bäst på, arbetet som kallskänka: 
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”människor med en dröm om att ses som människor”.70 Här återkommer önskan om att höja 

status på yrket, ett yrke diktjaget i grunden tycker om men som på grund av orättvisor, en 

alltför hög arbetsbelastning och dåliga löner, förblir ett lågstatusyrke som man söker sig bort 

ifrån. 

          Hållanders sätt att skriva om status ligger på en annan nivå. Det handlar om att 

synliggöra arbetet och ta bort dess smutsstämpel och istället framhäva hur viktigt och 

betydelsefullt arbetet är. Viljan att höja yrkets status uttalas inte i ord men den finns i biträdets 

respekt för vårdtagarna och i arbetsbeskrivningarna som får osmakliga detaljer i arbetet att 

framstå som naturliga och självklara.   

          Som nämndes i början av detta stycke så påverkas uppfattningen av status även av 

spridning av information och åsikter om detta problem via media. Att skriva utgör då ett sätt 

att skapa debatt i ämnet, ett medel dessa författare utnyttjat. 

Formella aspekter 

Magnus Nilsson poängterar att begreppet arbetarlitteratur inte är en term att jämföra med 

exempelvis lyrik, realism eller deckare. I själva verket är det så att många litterära former har 

varit vanliga inom arbetarlitteraturen. I början använde man sig av kortformat som passade för 

flygblad och tidningsartiklar som dikter, sånger och noveller. Kamplyriken var den tidigaste 

och ibland sjöngs den till och med på möten inom arbetarrörelsen. Den självbiografiska 

prosan tillhör en av de vanligaste formerna liksom den realistiska prosan. Arbetarförfattarna 

var inte rädda för förnyelse, tvärtom var det de tidiga arbetarlitterära författarna som 

introducerade modernismen på allvar i Sverige.71 Modernismen innebar en brytning med 

tidigare konstnärliga former. Att de var autodidakter betydde att de inte var formade i den 

borgerliga traditionens skolning utan kunde skapa en helt ny litterär strömning färgad av egna 

livserfarenheter.72  

          Att de texter jag valt består av både prosa och lyrik innebär inget problem för analysen 

då det är innehållet och texternas budskap jag fokuserar på. Intressant är däremot Wrangborgs 

dikter ur den aspekten att hon så tydligt anknyter till den kamplyrik som anses vara 

arbetarlitteraturens startpunkt.73 Dessa texter talade till arbetarna och uppmanade dem att 
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organisera sig och ställa politiska krav.74 Wrangborg skiljer sig härmed från många andra 

nutida skildrare av arbetare och arbetsliv. Hon använder som Åsa Arping säger, ”vreden som 

bränsle i en klass- och genusmedveten uppgörelse med samhället och slitet i omsorgs- och 

servicesektorn”.75  

          Kallskänken består av 59 dikter som alla på något sätt beskriver arbetet på ett café ur 

arbetarens perspektiv. Dikterna är relativt korta men rymmer mycket innehåll. De är skrivna 

på fri vers och det mönster jag kan urskilja är att den första delen innehåller dikter där arbetet 

beskrivs, och i slutet finns de mest agitatoriska dikterna, de som uppmanar till att göra 

någonting åt orättvisorna. 

          Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här är skriven på prosa. Det är en 

bildningsroman av det traditionella slaget där huvudpersonen i början är naiv i sin roll som 

vårdbiträde men genom berättelsens gång får livserfarenhet. Moa vill i början hålla distans till 

arbetet men märker snart att det inte fungerar. När hon börjar se individerna bakom 

”gamlingarna” så blir arbetet mer betydelsefullt och fokus på arbetets ”tråkiga” uppgifter 

försvinner. Bokens första del innehåller flera skildringar av blöjbyte, bad och tvättning medan 

andra delen handlar mer om Moas tilltagande vänskapliga förhållande till vårdtagarna. Boken 

har även en parallell berättelse om Moas privatliv och hennes försök att bli skådespelare. 

Höjdpunkten på Moas bildningsresa kommer i slutet då hon får fast jobb på äldreboendet 

samtidigt som hon fortsätter arbeta på sina skådespelarambitioner. Den är skriven i jag-form 

vilket innebär ett självutlämnande av huvudkaraktären. Att den är skriven i presens passar bra 

till bildningsromanen som form, där vi kan följa med i hennes utveckling från naiv och 

fördomsfull till att få en mer accepterande och öppen personlighet. Detta tempus förhöjer 

också berättelsens närhets- och äkthetskänsla.  

          Marie Hållanders prosalyriska stil är långt ifrån agitatorisk men lyckas istället med en 

lågmäld ton berätta om vårdbiträdets slitiga jobb och de brister som finns inom vården. Den är 

skriven i jag-form och presens vilket gör att den känns autentisk. De utförliga skildringarna av 

arbetet tyder på att den åtminstone delvis är självbiografisk då Hållander har tidigare 

erfarenhet av arbetet som vårdbiträde. Boken är uppbyggd i avsnitt där varje del i stort sett 

representerar ett besök hos en vårdtagare och rubriken för varje kapitel (21 stycken) i 

nummerföljd benämner vilken dörr hon ska gå igenom: ”Första dörren, eller din kropp som är 

min rygg”. Berättelserna är odramatiska och berättas sakligt och utförligt men med stor 

empati för vårdtagarna. Den kritik som uttrycks mot hemtjänstsystemet finns ibland i frågor 
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som jaget ställer sig (”Är det det här som är empati? Medkänsla? […] Jag funderar på vad jag 

ska göra av den. Nu när jag ändå har den”76), ibland i en ironi (”Din kropp är inte längre din, 

den har blivit vår. Du är som ett ting under våra händer”.77) eller i ett ord som egentligen inte 

passar in (”jag är inslängd i era hem, får pengar för det”78).   

Avslutning 

Jag har i denna studie försökt visa hur man skildrar arbetet i samtida arbetarlitteratur. 

Böckerna jag valt skiljer sig från varandra på olika sätt men handlar alla om arbeten inom 

servicesektorn. Att det är servicesektorn som beskrivs är en av de stora skillnaderna mellan 

nutida och tidigare arbetarlitteratur. Det är just i denna sektor som dagens arbetarklass 

befinner sig. I läsningen av dessa böcker har jag också kommit fram till att den detaljerade 

beskrivningen av arbetsvardagen är utmärkande – och i viss mån nydanande – för den samtida 

arbetarlitteraturen. 

           Trots de skillnader som finns mellan äldre och nutida arbetarlitteratur ser man ändå i 

studiet av dessa verk att författarna ofta försöker anknyta till den traditionella 

arbetarlitteraturen. Det gör de genom att använda den självbiografiska prosan eller en form av 

upprorisk lyrik som var typisk för de första uttrycken inom arbetarlitteraturen. På samma gång 

förnyar man traditionen genom att fokusera på fenomen i den samtida arbetarverkligheten, 

som skildringen av arbetsvardagen. Att ständigt förnyas i takt med samhällets förändringar 

tycks vara arbetarlitteraturens kärna och det är ett drag som går att urskilja redan i 

arbetarlitteraturens tidigaste perioder. Autodidakternas berättelser var moderna och 

nyskapande och även dagens arbetarlitterära författare förnyar traditionen på olika sätt. En del 

förnyar formen som Johan Jönson, författare till Efter arbetsschema, ett diktverk med mycket 

varierande formspråk. Andra förnyar genom att ta upp samtida problem i miljöer som inte 

liknar de som tidigare skildrats inom arbetarlitteraturen, som Beischer, Hållander och 

Wrangborg gör.  

          Att den nya arbetarklassen flyttats från industrin till servicesektorn innebär att 

arbetarklassen så att säga ”feminiserats” då den största andelen arbetare inom denna sektor 

utgörs av kvinnor. Detta har i sin tur lett till att fler kvinnor skriver arbetarlitteratur, kvinnor 

som vill synliggöra sin arbetsvardag, de orättvisor de upplever och försöka höja dessa yrkes 

                                                           
76 Hållander, s.89 
77 Hållander, s.35 
78 Hållander, s.29 



24 
 

status. Jag har försökt visa detta genom att fokusera på fem teman som kan kopplas till 

arbeten inom servicesektorn. Dessa teman är också klassrelaterade och just 

klassmedvetenheten är ett återfunnet fenomen i senare tids arbetarlitteratur. Med ”återfunnet” 

menar jag att sedan efterkrigstidens folkhemsideologi har det allmänt ansetts att klassamhället 

försvunnit till följd av en mer eller mindre nedmonterad industri. I min studie har jag visat hur 

författarna mer eller mindre explicit argumenterar för att klasskillnader fortfarande finns och 

att arbetarklassen numera till stor del finns inom servicesektorn.  

          Klasskillnader är det tema som förbinder arbetarlitteraturen genom tiderna, men dagens 

klasskillnader är inte enbart ekonomiskt, utan också kulturellt betingade och det kan visa sig i 

hur status uttrycks. Då jag fokuserar på yrkesstatus har jag kommit fram till att ett arbetes 

status beror dels på traditionella värderingar men också på hur vi talar och skriver om arbeten 

i det offentliga. Status går alltså att påverka och det är vad Beischer, Hållander och 

Wrangborg försöker göra med sina böcker. Böckerna har fått stort genomslag i media och 

positiv kritik både i vänsterorienterade tidskrifter men också i borgerliga tidningar som 

exempelvis Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Orsakerna till de goda lovorden är utan 

tvivel många men förnyandet av den samtida arbetarlitteraturen har säkert hjälpt till att göra 

traditionen populär igen och ge den en plats i den litterära offentligheten.79 Populariteten, och 

mängden arbetarlitteratur som skapas, beror också på samhälleliga faktorer. Så länge arbetare 

upplever orättvisor i arbetslivet, så finns det ämnen för arbetarförfattare att debattera och 

skildra i sina böcker. Dagens system med bemanningsföretag som ger tillfälliga jobb istället 

för fasta, trygga anställningar har bland annat behandlats av författare som Kristian Lundberg 

(Yarden) och Elise Karlsson (Linjen) och beskrivs av unga författare i antologin Skitliv: 

Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Vi lär få se fler böcker av detta slag och det 

skulle vara intressant att se närmre på hur detta ämne behandlas i litteraturen nu och framöver. 
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