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45CREATING THE CITY

Anna Williams1

Kvinnorna och den kluvna staden
Röster ur samtidens arbetarlitteratur

”Tog några steg i stan, kände sig för liten och förlägen och 
åkte tillbaka.”

Eija Hetekivi Olsson, Ingenbarnsland

Staden är en given arena för samtidslitteraturens utforskning av 
människans sociala rörelser i det postfolkhemska Sverige. Arbe-
tarlitteraturens flickor och kvinnor rör sig där mer eller mindre 
hemtamt, och deras upphovspersoner har fått stort genomslag med 
sina precisa skildringar av det som är liksom inristat i kroppen från 
barnsben och uppväxt.2

De har blick för kön. Men särskilt har de blick för klass.
I mellankrigstidens arbetarlitteratur har staden en förbindelse 

bakåt med landsbygden, som ligger historiskt nära. Många författare 
hade växt upp i jordbrukssamhället och det är tydligt närvarande i 
romanerna om staden av Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och 
Vilhelm Moberg. I ljuset av det agrara landskapet gör de staden till 
en spelplats för frågor om social isolering och överförda klasstruk-
turer, om solidaritet och kampvilja. I samtidslitteraturen med arbe-
tarperspektivet som nav eller motor är däremot staden i sin egen 
rätt den självklara miljön hos författare som själva växt upp där. Det 
är deras erfarenhetskälla. Det är också idag i stor utsträckning där 
som arbetstillfällena finns, och dit förlägger arbetarlitteraturen ofta 
sina berättelser. 

En förenande länk mellan den äldre och nyare litteraturen är att 
staden används för att ge skärpa åt sociala och existentiella förhål-
landen. Forskningen talar om skillnaden mellan plats och rum, place 
and space. Platsen är de materiella tingen – byggnaderna och trot-
toarstenarna, medan rummet handlar om det abstrakta – minnena, 
erfarenheterna, känslorna.3 Romanerna har ofta en verklig förlaga 
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för sina städer men de smälter samman plats och rum till en litterär 
skapelse som vill något annat än den dokumentära beskrivningen.

Och skillnaderna? I samtidslitteraturen lyser kollektivet med 
sin frånvaro. I den äldre arbetarlitteraturen läser vi om kvinnornas 
fabriksarbete, deras boendegemenskap och sociala sammanhang. I 
samtidslitteraturen är individens ensamhet påtaglig.

Staden betraktas dessutom genom ett starkt klassraster, synlig-
are än rastret kön. Kanske beror det på att kön erövrat ett starkt 
tolkningsmandat under de senaste decennierna och finns där som 
en självklar underbyggnad i ett intersektionellt perspektiv. Utifrån 
den positionen tycks det avgörande för den nya arbetarlitteraturen 
att använda klass som vägvisare för att förstå samhället.4 Jag vill 
med några nedslag visa hur det kan gestalta sig, och mina exempel 
hämtar jag från romaner av Susanna Alakoski, Eija Hetekivi Ols-
son, Anneli Jordahl och Åsa Linderborg.

Svinalängorna
Förebilden för staden i Susanna Alakoskis Svinalängorna (2006) 
är Ystad. Romanens helvete utspelar sig i bostadsområdet Fridhem 
på 1960- och 70-talet. Föräldrarna i familjen Moilanen super allt 
hårdare och lämnar barnen vind för våg. Romanen har uppfattats 
som starkt realistisk, så långt att somliga upprörts över att Fridhem 
som verkligen existerar har hängts ut som misär och fått öknamnet 
Svinalängorna.5 Romanen är berättad i jagform av dottern Leena i 
familjen Moilanen, och Ystad befinner sig långt från den turistidyll 
som kanske är på näthinnan för de flesta utomstående. I boken är 
det en arbetarstad; Leenas pappa är svarvare och hans fabrik lever-
erar produkter till industrier i Malmö.6 ”Solen stod över Fridhem 
som ett knallgult universum.”7 Men det är inte centrum med de 
medeltida korsvirkeshusen som är Leenas medelpunkt. Det är den 
sociala orons Fridhem. 

Stadens etablerade nöjesställen får vi syn på genom arbetarens 
perspektiv, och särskilt arbetarkvinnans – genom mammans arbete 
som diskerska på hotell Continental och grannfrun Helmis svart-
jobb som städerska på restaurang Fenix vid Stortorget (där Leenas 
pappa tidigare arbetat som potatisskalare). När Leena och komp-
isen Riitta är elva år får de pröva städjobbet på Fenix där Riittas 
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mamma arbetar. De tar över Helmis extrajobb vissa dagar på som-
marlovet, går upp i ottan och beger sig iväg:

Det var spännande att stiga upp klockan fem och cykla 
genom hela staden innan folk hade vaknat. Skolan hade 
inte börjat ännu. Julimorgnarna var fuktiga och heta. Som-
mardaggen låg vit och våt på kullerstenarna och hustaken. 
Det doftade salt och tång från havet och nybakat bröd från 
Möllers och Kaffekoppen.8

Leena erövrar ett eget rum i sin stad dessa tidiga morgnar, på väg 
till städningen. Flickorna lär sig snabbt och får beröm av Helmi. 
I en tänkvärd reflexion över skildringen av kvinnornas städarbete 
påpekar Anna Jörngården att romanen med sitt uttalade klassper-
spektiv understryker kvinnornas allvar och värdighet inför det ofta 
nedvärderade arbetet.9

Till Rådhuskällaren vid Stortorget går familjen inte för att äta 
gott, utan för att hämta gratis kläder från Barnavårdsnämnden. 
Mamma skäms; centrum är förknippat inte med nöjesliv utan med 
klassrelaterad skam: ”Hon sa att det kändes som att alla såg oss 
när vi kom och gick och att hon snart skämdes för allting […].”10 
Klasstrukturerna blir också synliga för Leena (och den vuxna berät-
taren) i demografin och smaken. De rika bor i andra delar av staden. 
”Fridhemsbarnen hade sällan anledning att gå dit.” Hon noterar 
perceptivt att deras möbler, inredning och lukter är annorlunda, allt 
från dörrhandtagen till de färska blommorna och den obefintliga 
doften av fläskgryta och svett.11

Ingenbarnsland
Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland (2012) utspelar sig på 
1980-talet i Göteborgsförorten Gårdsten där Miira tar sig igen-
om grundskolan i en värld av fattigdom, misshandel, övergrepp 
och ensamhet. Miiras klassmedvetenhet är stark. Hon vet att hon 
måste skaffa sig utbildning för att inte som sin mamma slitas ut som 
städerska. 

Romanens platser – slitna gårdar, höghus och smutsiga trapp-
uppgångar – är rum som framträder genom berättarens ögon. Rum 
som vittnar om ojämlikhet, klassklyftor och segregering. Första 



48 WILLIAMS

gången Miira åker in till centrala Göteborg känner hon sig bort-
kommen:

Hon hade inte åkt spårvagn själv förut. Nu skakade hon på 
det rumpvarma sätet, förbi chipsfabriken, Hammarkullen 
och Hjällbo. Gamlestaden och de gamla spårvagnsspåren 
i Göteborg. Tog några steg i stan, kände sig för liten och 
förlägen och åkte tillbaka.12

När hon besöker en adress på fashionabla Avenyn noterar hon att 
blommorna i trappuppgången är kvar. Ingen har stulit dem. Vägg-
kaklet är så rent att det går att spegla sig i det. ”Ingen hade spottat 
snus och snor på [anslagstavlan] eller rivit ner lapparna. Ingen hade 
lämnat tuschtext efter sig heller och i taket fanns inga tändarbrän-
da prickar.”13 I en materiellt orienterad beskrivning fångar romanen 
klassklyftornas påtagliga gränsmarkeringar i den urbana verkligheten.

När Miira i nian på lärarens uppmaning för första gången letar sig 
fram till det kulturella flaggskeppet Bokmässan i Göteborg vänder 
hon i dörren: ”Åttio spänn, lika med åtta brödlimpor för den som inte 
kan baka eller potatisar för en hel månad för den som är fattigare, sa 
hon till sig själv och gick ut.” I stället smiter hon in en annan väg utan 
att betala och noterar att besökarna inte precis är från förorten: ”Hon 
skulle hitta mammas rökare i rymden lättare än någon från Gårdsten 
eller Bergsjön här.” Hon tar kontroll över situationen genom att stjäla 
en dyr medicinsk lärobok i neurologi.14

Hon ska ju ta sig ur klassfällan genom att utbilda sig. 

Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona
I Anneli Jordahls roman Låt inte den här stan plåga livet ur dig, 
Mona (2014) kommer den unga Mona från landet i Dalarna 1959 
för att bli hembiträde och barnflicka i den jämtländska metropolen 
Östersund. Hon tänker sig staden som en urban oas:

Det här var som Manhattan, fast hon aldrig varit där, inte 
ens utomlands. Men hon hade läst reseguider om New 
York och blivit sittande länge över fotografierna. Att stå i 
folkvimlet på Times Square i New York City borde kännas 
ungefär som att sätta ner klacken i Östersund på Stor torget 
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som sluttade brant mot Storsjön. Hur många tusen män-
niskor kunde få plats på torget?15

Dans, biografer, kondis. Men genom romanens raster av klass och 
kön får Mona aldrig riktigt tillträde till staden. Hon ser den från 
sin utsiktspunkt skymd av blöjbyten, städning, hushållsarbete och 
så småningom som kallskänkebiträde med långa arbetsdagar. Hon 
kommer iväg på dans ibland men hennes tid styrs av de magra 
ledig heterna. En dag ger hon sig djärvt ut på stan med den snori-
ga lilla flickan när hon inte står ut med instängdheten i lägenhet-
en. Hon sätter sig på ett café men blir utkörd när flickan skriker: 
”Ute på torget, spanade hon efter en ledig plats på någon av bänkar-
na. Just nu var de upptagna av ett gäng gubbar med pilsnerflaskor i 
händerna. Vad återstod? Vandra planlöst runt stan.”16 Den stad hon 
tar del av är en helt annan än den hennes arbetsgivare är hemma i. 
Solidariteten hittar hon hos sina hårt arbetande medsystrar.

När Mona sedan själv blir gravid och får en dotter måste hon 
kämpa för att försörja sig och uthärda skammen att vara ensam-
stående mamma. Hennes ensamhet i de upprepade flyttarna mel-
lan städer synliggörs genom en dialog som förs romanen igenom 
mellan mor och dotter. Det är 2000-talets vuxna dotter som ser de 
klassförhållanden som varit avgörande för mammans livshistoria i 
folkhemmet Sverige.

Mig äger ingen
Åsa Linderborgs självbiografiska bok Mig äger ingen (2007) berät-
tar om Åsas uppväxt med sin arbetarpappa i Västerås på 1970-talet. 
Boken ger tidigt en beskrivning av staden med Aseafabriken som 
den dominerande arbetsplatsen, och Linderborg för in historiska 
kommentarer med arbetarperspektiv; noterar arbetarrörelsens si-
nande radikala engagemang: ”Decennierna runt sekelskiftet 1900 
var Västerås en stökig stad med en radikal och brokig arbetarrörelse, 
men nu hördes inget ifrågasättande att klassamarbete var överord-
nad princip och att arbetarkommunens uppgift var att reproducera 
arbetskraften.”17

Hennes pappa härdarmästare Leif Andersson arbetar på Metall-
verken och de bor i en hyrestrea i ett femvåningars punkthus. 
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Papp ans värld är liten: ”Västerås var en stor stad men pappas och 
min värld kunde liknas vid en liten by med några få gator.” Men han 
har två stora drömmar: han längtar efter kommunismen och en röd 
stuga med berså och luktärter.18

Både Leif och Åsa har koll på hur ”tjyvstan” är indelad. De vet i 
vilken stadsdel Asea-chefen bor och Åsa vet var mexitegelvillorna 
finns, i områden där hon inte hör hemma.19 De gör affärsrundor i 
centrum utan att ha råd att köpa något. De tunga maktbyggnader-
na, Slottet och Domkyrkan, ”överhetens byggnader”, betyder ingen-
ting för Leif Andersson, han har inte varit inne i dem sedan studie-
besöken i skolan. ”De tillhörde inte den stad han kände som sin.” 
Åsa går så småningom på ”prestigeskolan” Rudbeckianska gymnasi-
et där hon lär känna skolkamrater som är helt obekanta med hennes 
pappas arbetsplats Metallverken.20

Staden är basen i bokens ritning över den lilla arbetarfamiljens 
arkitektur. Det är en kartläggning av smak, känslor och erfarenheter 
som korresponderar mot de materiella klasstrukturerna, synliga 
i byggnaderna, geografin och demografin. På ett märkvärdigt sätt 
skapas utrymme för öppning och förändring just för att historien 
berättas ur flickans perspektiv (som den vuxna berättaren vinnlägger 
sig om att fånga). Hon ser, men ser förhållandevis fördomsfritt, på 
sakernas tillstånd. 

Den kluvna staden
Ett gemensamt drag i de böcker jag tagit upp är att de ansluter 
till en strömning av gränsöverskridande texter som är både doku-
mentära och litterära och som förenas av tron på berättelsens kraft 
att upplysa, beröra och väcka medvetenhet. Överhuvudtaget är det 
intressant att lägga märke till hur det laboreras med gränserna mel-
lan fiktion och dokumentär i de skildringar jag nämnt. Ett annat 
exempel som förenar den dokumentära och subjektiva berättelsen 
är antologin Livfjädrar. Kvinnornas Sandviken (2012). Den sam-
lar berättelser om kvinnorna och staden från mitten av 1800-talet 
fram till nutid, och ger kunskap om arbete, relationer och urbanitet. 
Kvinnorna själva får komma till tals och blir historiskt och socialt 
synliga. Boken skulle i sin tur kunna ge upphov till skönlitterära 
berättelser.
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Vidare gemensamt för de romaner jag dröjt vid – och kanske 
viktigast – är att de klyver staden i två. Och klyvnadens upphov är 
klass. Mona och Miira upplever staden genom klass- och köns-
rastret. Mona går genom sina arbeten in i en kvinnoroll där klass-
identitet och ekonomi styr hennes rörelser i staden. Miiras språk är 
sexualiserat på ett sätt som vittnar om både ett institutionaliserat 
kvinnoförakt och Miiras motstånd och sökande efter ett eget språk, 
både som inlemmad i och betraktare av sin egen klassvärld. Indus-
triarbetardöttrarna Leena och Åsa skapar en arbetarstad där klass-
markörerna är viktiga läsanvisningar. Att de saknar ett urbant eller 
politiskt kollektiv kan förstås förklaras med att de fortfarande är 
barn eller unga, men det handlar också om romanernas syn på sin 
samtid som individualistisk och splittrad. Den kritiska blicken är 
riktad mot ett välfärdssamhälle under omstöpning. Protagonisterna 
ingår i ett klassammanhang och romanerna utforskar människans 
sociala beroende och omsorgens räckvidd.

Kanske finns en öppning mot en annan världsbild? Leena i 
Svinalängorna överges av de vuxna men söker sin tillflykt till sina 
solidariska systrar i nöden, kamraterna i samma belägenhet. Det är 
oklart vad Monas dotter arbetar med, men det framgår att hon äg-
nar sig åt skrivande. Åsa i Mig äger ingen blir vänsterpolitiskt aktiv 
i tonåren och så småningom en framgångsrik akademiker och kul-
turperson i Stockholm. Miira är benhårt inställd på att bryta det 
sociala arvet genom utbildning. I Eija Hetekivi Olssons uppföljare 
Miira (2016) hoppar hon av gymnasiet men är på väg mot Komvux 
vid romanens slut: ”Här skulle hon fanimej plugga. Bryta tidsrun-
dande, trappstädartvingande bojor, byta liv.”21 

I någon mening slår romanerna en bro över klyftan i den kluv-
na staden, som är det kluvna samhället, genom att göra den synlig. 
Men de slår inte ner den klasskritiska blicken. Åsas pappa dör vid 
sextio, alkoholiserad och utsliten. Mona fortsätter att arbeta i hem-
tjänsten med en värkande kropp. Miiras kompisar går mot lågbetal-
da, könssegregerade jobb eller kriminalitet. Stadens klyvnad repro-
duceras in i den nya tiden.

Magnus Nilsson har skrivit om arbetarlitteraturen i det postin-
dustriella Sverige där välfärdspolitiskt reformtänkande utmanas av 
nyliberala initiativ. Han urskiljer en ny litterär röst som formulerar 
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sig kring arbetarklassens villkor i nya ekonomiska strukturer.22 
Det är den vi hör här, i romanerna som trotsar osynliggörandet 
av klassperspektivet, och som integrerar könsperspektivet som en 
självklar del av den ideologiska blicken på samhället.

Noter
1. Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 

Hennes forskning är inriktad mot kvinnors skrivande, biografi, arbetarlit-
teratur, genusperspektiv och litteratursociologi. Bland senare publikationer 
märks Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning 
(2013), Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903–
1940 (2016) och antologin The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers 
(red. Margaretha Fahlgren & Anna Williams, 2017). 

2. Begreppet habitus så som det används av kultursociologen Pierre Bourdieu 
definieras av Donald Broady som ”system av dispositioner” som är ”resulta-
tet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka 
som ristats in i människors kroppar och sinnen”. Broady, Donald, Sociologi 
och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska episte-
mologin, Stockholm 1990, s. 228.

3. För en diskussion av Michel de Certeaus teorier om plats och rum, se Borg, 
Alexandra, En vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916, Stock-
holm 2011, s. 119 f. och Högdahl, Elisabeth, ”Att omförhandla staden”, 
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift, nr 1 (2009), s. 18.

4. Magnus Nilsson uppmärksammar klassperspektivets dominans över etnic-
itetsperspektivet i svensk samtidslitteratur, och i hans analysmaterial åter-
finns bland annat Susanna Alakoskis Svinalängorna och Åsa Linderborgs 
Mig äger ingen. Nilsson, Magnus, Den föreställda mångkulturen. Klass och et-
nicitet i svensk samtidsprosa, Hedemora 2010, s. 164–170 och 175–179.

5. I romanen återger jagberättaren Leena sin mammas bekymrade ord: ”Jag 
har hört att kommunen kallar Fridhem för Svinalängorna.” Alakoski, Su-
sanna, Svinalängorna. Roman, Stockholm 2006, s. 18. För ett kritiskt in-
lägg om romanens trovärdighet, se Thorsson, Jan, ”Svinalängorna – ingen 
trovärdig berättelse”, Ystads Allehanda, 8 december 2010, http://www.ystad-
sallehanda.se/tyck-till/svinalangorna-ingen-trovardig-berattelse/ (hämtad 
2017-11-23).

6. Alakoski 2006, s. 51.
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7. Alakoski 2006, s. 64.
8. Alakoski 2006, s. 140.
9. Jörngården, Anna, ”Sisyfos i köket. Om hushållsarbete, mening och Kris-

tina Sandbergs hemmafrutrilogi”, Konstellationer. Festskrift till Anna Wil-
liams, red. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä 
och Åsa Warnqvist, Möklinta 2017, s. 125. 

10. Alakoski 2006, s. 68.
11. Alakoski 2006, s. 179, 182 f.
12. Olsson, Eija Hetekivi, Ingenbarnsland, Stockholm 2012, s. 25.
13. Olsson 2012, s. 148.
14. Olsson 2012, s. 312 f.
15. Jordahl, Anneli, Låt inte den här stan plåga livet ur dig, Mona, Stockholm 

2014, s. 14.
16. Jordahl 2014, s. 55.
17. Linderborg, Åsa, Mig äger ingen, Stockholm 2007, s. 9 (Asea), s. 103 (Ar-

betarrörelsen).
18. ”Västerås var en stor stad”, Linderborg 2007, s. 111; två drömmar, s. 92 f.
19. Linderborg 2007, s. 102–104.
20. Linderborg 2007, s. 205.
21. Olsson, Eija Hetekivi, Miira, Stockholm 2016, s. 314.
22. Nilsson, Magnus, ”The Representation of Class in Post-Industrial and 

Multicultural Sweden: Aesthetic-Political Strategies in Kristian Lundberg’s 
Yarden”, New Dimensions in Nordic Culture and Society, red. Jenny Björklund 
& Ursula Lindqvist, Newcastle upon Tyne 2016, s. 239 f.; Nilsson 2010, s. 
188–192.
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