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Inledning  

I den här uppsatsen kommer relationen emellan arbete och identitet att studeras utifrån tre 

olika författare och verk där arbete fungerar som en central del. De tre verken som jag 

kommer att basera uppsatsen på är: Linjen av Elise Karlsson, Jag ska egentligen inte jobba 

här av Sara Beischer och Kallskänken av Jenny Wrangborg. Verken jag kommer studera är 

alla tre skrivna under 2010-talet. Verken skildrar tre olika typer av arbete och relationer till 

arbetet. En av romanerna skildrar arbetet som ett beroende, ett knark, där huvudpersonens liv 

kretsar helt och hållet kring arbetet. I de två andra verken möter vi en annan syn på arbetet, 

där är arbetet ett måste, något som finns där för överlevnad. Verken skildrar olika 

samhällsklasser och på det viset också olika sätt att identifiera sig med sitt arbete, olika sätt att 

förhålla sig till det.  

 Vi lever i en värld där arbetet är en stor del av en persons identitet. När frågan vem är du 

dyker upp, är arbetet en essentiell del av svaret. 68.5% av Sveriges befolkning sysselsatta i 

åldrarna 15-74 .  Det är alltså över 30% som inte är det. Arbetet är inte bara en plats vi går till 1

för att tjäna pengar utan en samhörighet och en gemenskap. Vi delar upp oss i olika grupper 

utifrån vilket arbete vi sysslar med och har man inget arbete riskerar man att känna en känsla 

av utanförskap. Vårt samhälle är uppbyggt utifrån principen att arbete är viktigt och att det är 

något vi måste ägna oss åt. Barnen går i skolan för att sedan ta steget ut i arbetslivet. 

 Arbete och identitet är två saker som är hårt anknutna till varandra och en människas 

identitet påverkas djupt av hens arbete. En del identifierar sig endast med sitt arbete och anser 

att de är sitt yrke. Medan andra väljer att skilja sitt yrkesliv från sitt privatliv och då också sin 

identitet. Men i vårt samhälle är yrket något som väger tungt och det kan vara svårt att säga att 

man inte är sitt arbete eller att ens identitet inte har något att göra med arbetet. De kretsar vi 

rör oss i påverkas av det arbete vi går till om dagarna. Våra kollegor är i vissa fall de närmsta 

relationerna i våra liv och det är oftast dem vi spenderar mest tid med om dagarna. Det ligger 

även en hel del prestige i arbetet och samhället behandlar människor olika beroende på deras 

yrke. En arbetande person ses som någon som tar ansvar, någon som gör rätt medan en 

 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/1
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arbetslös person, vare sig frivilligt eller inte ses som en slarver. Självklart varierar detta i olika 

kretsar men normen säger generellt att vi ska arbeta.  

  

Bakgrund 

Arbetarlitteratur 

Den svenska arbetarlitteraturen anses vara ett av de största uttrycken inom svensk litteratur 

och det är ett uttryck som än idag är populärt. Arbetarlitteraturen växte fram under tidigt 

1900-tal och exploderade under 30-talet.  Författare som Ivar Lo-Johansson, Harry 2

Martinsson och Moa Martinsson tillhörde alla gruppen arbetarförfattare och arbetarlitteratur. 

En av de tidiga arbetarförfattarna var Martin Koch, som redan under tidigt 10-tal skrev böcker 

som Arbetare- En historia om hat, en berättelse som skildrar ett arbetarkollektiv och dess 

spänningar.   3

 Vad arbetarlitteratur är hörs på namnet, det är alltså litteratur skrivit av, om och för 

arbetarklassen. Det är en rörelse som ställer frågan, vilka som tillhör arbetarklassen och vilka 

de är. Arbetarlitteraturen skildrar arbetarklassens levnadsvillkor och Lars Furuland är kanske 

den akademiker som är kändast för att ha forskat om arbetarlitteratur. Furulands bok Svensk 

Arbetarlitteratur som han tillsammans med Johan Svedjedal skrivit utgavs 2006, är en 

essentiell handbok när det gäller arbetarlitteratur. Furuland talar om tre olika delar av 

arbetarlitteraturen och dess författare: den första är litteratur skriven för arbetare, den andra är 

litteratur skriven av arbetare och författare som själva tillhör arbetarklassen och ägnat sig åt 

kroppsarbete. Den tredje delen är dem som skildrar arbetarklassen.  4

 Litteratur som skildrar arbetarklassen och arbete är inte något som endast tillhör 30-talets 

arbetarlitteratur, vi kan idag se en uppsjö av modern litteratur som skildrar arbetsförhållanden 

 Nationalencyklopedin, arbetardiktning.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/2

arbetardiktning (hämtad 2019-05-29).

 Nationalencyklopedin, Martin Koch.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/3

martin-koch (hämtad 2019-05-29).

 Lars Furuland och Johan Svedjedal . Svensk arbetarlitteratur. Stockholm: Atlas, 2006. s24.4
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och arbete. Men om detta ingår inom uttrycket arbetarlitteratur är inte helt självklart. I den här 

uppsatsen har jag valt att benämna dessa tre verk som modern arbetarlitteratur då dem 

stämmer överens med Furulands definition av begreppet.  

Syfte och frågeställning 

Arbete är en viktig del av våra liv och det är idag något som definierar oss på många sätt. 

Relationen mellan arbete och identitet är stark, vi definierar oss efter vad vi arbetar med och 

våra liv kretsar kring vad vi gör om dagarna. Jag tror att relationen mellan arbete och identitet 

säger en hel del om dagens samhälle, om de normer som finns och hur vi uppfattas av andra 

runt omkring oss. Jag anser därför att det är ett aktuellt tema att diskutera och analysera.  

 De tre verk jag har valt att diskutera i den här uppsatsen skildrar olika typer av arbete och 

arbetet fungerar som den centrala punkten i verken. Personerna som skildras i verket har olika 

klasstillhörigheter och identifierar sig med sin klass på olika sätt. Det finns en intressant 

diskurs om klass och identitet i dessa tre verk och jag menar att det också finns något som 

skildrar verkligheten i dessa verk. De tre verken representerar tre olika delar och tre olika 

inställningar till klass, identitet och arbete. Då dessa tre begrepp är såpass centrala i verken 

som de är, menar jag även att det varit medvetna val från författarnas sida att skildra just det 

de gör. 

 Jag kommer i uppsatsen utgå ifrån två frågeställningar som lyder: 

• Hur skildras relationen mellan identitet och arbete i texterna? 

• Finns det en klassaspekt som påverkar relationen mellan arbete och identitet i litteraturen?  

Metod  

Jag kommer att göra en tematisk närläsning av tre verk som behandlar arbete och identitet. 

Tematiken i min närläsning kommer utgå ifrån relationen mellan arbete och identitet och hur 

karaktärerna i texterna förhåller sig till sitt arbete. Utifrån min närläsning kommer jag titta på 
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relationen mellan identitet och arbete. Jag kommer genom utdrag ur verken ge exempel på hur 

dessa ting skildras.  

Teori  

I den här uppsatsen kommer jag löst studera dessa verk genom ett litteratursociologiskt 

perspektiv. Johan Svedjedal skriver i Litteraturvetenskap - en inledning att litteratursociologin 

menar att man genom litteratursociologin kan studera hur samhället skildras i litteraturen och 

genom det granska hur samhället egentligen ser ut.  Vad man kan säga är att jag kommer 5

utifrån den litteratur jag studerar också att studera samhället. Inom litteratursociologin anser 

man att den skönlitterära litteraturen som produceras säger något om vårt samhälle. Man 

menar inom litteratursociologin att samhället och litteraturen samspelar.  

 I grunden kommer jag utgå från en marxistisk teori kring arbete och identitet men också 

delvis utifrån en marxistisk litteraturteori. Enligt Stefan Jonsson i Litteraturvetenskap -en 

inledning är den marxistiska litteraturteorin inte en teori utvecklad av Marx själv utan en teori 

baserad på det Marx och Engels teorier.  Den marxistiska litteraturteorin framhäver att det en 6

författare skriver påverkas av författarens historia, situation och klass. Den marxistiska 

historieteorin menar att människan föds in till en värld som redan är formad, att det finns 

normer och strukturer som människan föds in i och påverkas av. Men samtidigt formar också 

människan sig själv och sina medmänniskor. Litteraturen som en författare producerar är 

alltså påverkad av samhället och författarens liv men det betyder inte att författaren inte själv 

har en egen vilja med verket, men det finns alltid spår av författarens liv och klass i verket. 

Den marxistiska litteraturteorin menar att klass påverkar författarens texter, den här teorin 

säger mer om själva författaren än själva verket.  

 Katarina Zambrell, doktor vid Göteborgs Universitet disputerade i ekonomi med sin 

avhandling som undersöker relationen mellan arbete och identitet. Avhandlingen diskuterar 

det goda arbetet, osäkerhet i arbetet och individers identitetskonstruktion. Jag kommer 

använda mig av en liten del av uppsatsen som talar om begreppen ovan, då resten som 

 Johan Svedjedal Litteraturvetenskap - en inledning, Studentlitteratur, Lund 2002 s 81 .5

 Stefan Jonsson Litteraturvetenskap - en inledning , Studentlitteratur, Lund 2002 s99.6
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behandlar arbetets betydelse och chefers reflektioner kring arbetets betydelse. Det är 

Zambrell’s definitioner av identitet som jag anser är intressant för min uppsats.  

 Jag kommer att utgå ifrån tre huvudsakliga begrepp och definitioner av dessa begrepp 

som grund för mina reflektioner i den här uppsatsen. De tre begreppen jag kommer utgå ifrån 

är identitet, arbete och klass. Dessa tre begrepp kommer som ovan nämnt fungera som en 

grund för uppsatsens reflektioner och analys. Definitionerna av dessa begrepp är hämtade från 

Katarina Zambrell’s avhandling.   

Material 

 Det material jag använder mig av är Elise Karlssons roman Linjen som släpptes 2015.  I 7

Linjen möter vi Emma som befinner sig i en period av arbetslöshet men tidigt i romanen får 

ett vikariat på ett förlag som ger ut självhjälpsböcker och vi får följa Emmas resa och hur hon 

vaggas in i en besatthet av arbetet och klättrar upp i hierarkin. Emmas liv består helt och 

hållet av arbetet, det är det hon lever för och allt hon gör handlar om arbetet. Det finns en 

tydlig relation mellan identitet och arbete i den här romanen då hela Emmas identitet är 

hennes arbete. Hennes relationer kretsar kring arbetet och kontoret hennes hem. 

 Den andra romanen jag kommer använda mig av är Jag ska egentligen inte jobba här av 

Sara Beischer, utgiven 2015. Precis som Linjen behandlar romanen arbete men med en helt 

annan utgångspunkt som går att ana redan i titeln.  Romanens huvudperson är den nittonåriga 8

Moa som egentligen vill arbeta som skådespelare men som istället är timanställd på ett 

äldreboende. Moa är ny i Stockholm och hennes möte med staden är inte riktigt det hon 

förväntade sig, hon vill inte arbeta där hon arbetar och att ta sig in i teatervärlden visar sig 

vara betydligt mycket svårare än vad hon trott. I den här romanen vill inte huvudkaraktären att 

hennes arbete ska förknippas med hennes identitet. Moa vill inte ha något att göra med sitt 

arbete, till skillnad från Emma i Linjen som helt sjunker in i arbetet och låter det omfamna 

henne helt och hållet.  

 Elise Karlsson Linjen, Natur och Kultur, Stockholm 2015 7

 Sara Beicher Jag ska egentligen inte jobba här, Ordfront, Stockholm 2018 8
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 Det tredje verket jag kommer använda mig av är Jenny Wrangborgs diktsamling 

Kallskänkan som gavs ut 2013.  Kallskänkan skildrar arbetet på ett café och skildrar 9

arbetande människor i ett kök, den skildrar en kamp för jämlikhet och dagens arbetarklass. 

Även här är arbetet i centrum och genom arbetet tas aktuella politiska frågor upp och en 

politisk kamp förs genom poesin.  

 Jag kommer i uppsatsen använda mig av en rad olika källor som jag anser pålitliga. Vid 

ett par tillfällen kommer jag använda mig av wikipedia, detta gör jag i samband med att ta 

reda på grundläggande information om författarna vars verk jag studerar i uppsatsen. Jag 

använder mig endast av wikipedia i fall där inga andra källor finns tillgängliga och 

informationen är trovärdig och sann.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tidigare forskning 

Stora delar av den tidigare forskning som berör arbete och identitet studerar äldre verk, till 

exempel Moa Martinsson och andra arbetarförfattare. Eftersom den svenska 

arbetarlitteraturen är en stor del av vårt svenska litterära arv har det gjorts mängder av 

forskning på den svenska arbetarlitteraturen.  

   Tidigare har det skrivits ett par kandidatuppsatser som behandlar samma litteratur som jag 

valt att studera i uppsatsen och liknande frågeställningar. Vid Uppsala Universitet skrev 

Jonatan Andersson en kandidatuppsats som behandlade Elise Karlssons litteratur med ett 

didaktisk perspektiv. Andersson undersökte arbetarlitteraturens teman utifrån samtidsprosa.  10

Något som skiljer våra uppsatser åt är det didaktiska perspektivet som Andersson utgår ifrån.  

    Det har även skrivits en uppsats om Sara Beischer, vid Högskolan i Dalarna skrev 

Chatarina Bergman en uppsats där Bergman gör en komparativ analys av Sara Beichers 

 Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 20139

 Jonatan Andersson. ”De får inga böcker skrivna om sig” : En komparativ analys av och didaktisk 10

diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa. 2017, http://urn.kb.se/resolve?
urn=urn:nbn:se:uu:diva-324008.
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roman Jag ska egentligen inte jobba här och Jack Hildéns roman Vi, vi vaktmästare.  11

Bergman studerar identitetsskapande av huvudkaraktärerna i romanerna. Bergman använder 

sig av en marxistisk litteraturteori och begreppen prekariat, identitet och arbetarlitteratur.  Det 

finns en del likheter mellan den här uppsatsen och min, men det finns en del skillnader. Den 

självklara skillnaden är urvalet, då Bergman skriver om Jack Hildén, vilket inte jag gör i den 

här uppsatsen. Eftersom att urvalet har en stor betydelse för uppsatsen anser jag att våra 

uppsatser trots dess likheter kommer skilja sig från varandra.  

Avgränsning 

Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån tre olika verk som skildrar olika typer av arbete och 

identitet. De verk jag kommer utgå ifrån är alla skrivna och utgivna under 2010-talet och 

samtliga författare är kvinnor. Två av verken utspelar sig i  Stockholm och det tredje i 

Göteborg. Det här innebär att samtliga verk utspelar sig i Sveriges två största städer och kan 

därför bidra med en vinklad bild av arbetslivet och inte hur det ser ut i andra delar av Sverige. 

Eftersom att de tre verken speglar tre olika typer av arbete och tror jag att de också speglar tre 

olika identiteter inom arbete. Dessa tre verk skildrar också en modern arbetsplats, de skildrar 

hur det ser ut idag vilket är en anledning till att jag valt just dessa verk. Jag tror även att det 

ligger en vikt i att samtliga författare är kvinnor då det finns en gemensam nämnare mellan de 

tre ganska olika verken. Samtliga författare är även i samma ålder. Dessa gemensamma 

nämnare likställer författarna och gör att dem står på samma grund när det gäller skildringen 

av arbete, trots att de skildrar olika typer av yrken.  

 Det som skiljer den här uppsatsen från de tidigare uppsatserna som nämnts, är att jag valt 

att titta på tre kvinnliga författare. Bergman gör i sin uppsats en komparativ analys mellan de 

olika verken. Min analys kommer inte utgå ifrån en komparativ grund utan de tre olika verken 

kommer analyseras separat. Dock kommer en kort jämförelse föras i diskussionen, då jag 

anser att de tre verken har intressanta skillnader och likheter som vinner på att jämföras. Jag 

 Chatarina Bergman. ”Jag är bara här tillfälligt” : Identitetsskapande i arbetarromaner från 2010-talet av 11

Sara Beischer och Jack Hildén. 2016, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-21006. 
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har även valt dessa tre verk för att jag anser att skildringen av relationen mellan arbete och 

identitet som görs i verken är intressant. Jag menar att de tre verken skildrar verkligheten och 

säger något intressant om hur relationen mellan arbete och identitet ser ut i dagens samhälle.  

Identitet  

Identitetsbegreppet har en rad olika teoretiker tidigare beskrivit och teoretiserat kring, det är 

ett begrepp som används inom ett flertal akademiska traditioner som samhällsvetenskap och 

humaniora, men även inom andra fält. Idag talar vi om identitetspolitik och vi har i dagens 

Sverige en identitet som är starkare än någonsin. Identitet är alltså något aktuellt och 

mångsidigt. I den här uppsatsen kommer jag tala om identitet i relation till arbete.  

  Katarina Zambrells definierar begreppet identitet avhandlingen Identitet i arbete (t) 

genom att presentera några olika teoretikers definitioner av identitet.  Zambrell inleder med 12

att presentera George Herbert Meads uppdelning av identitetsfaser, Meads delar upp 

identiteten i Me, vilket är den yttre medvetenheten som man själv konstruerar efter andras 

definition av en själv. Den andra delen är I vilket är den inre reaktionen.   För att förenkla det 13

här kan man säga att enligt Meads finns det två delar av ens identitet, den idén man själv har 

om sin identitet och den som omvärlden har om en. George Hertbert Mead var en amerikansk 

sociolog och filosof som var aktiv under första delen av 1900-talet.  Jag kommer delvis att 14

använda mig av den här definitionen i uppsatsen.  

 Zambrell skriver sedan att hon baserar sitt resonemang i avhandlingen på något hon 

kallar identitetskonstruktionens dynamiska karaktär.  Vad hon menar med det är att 15

identiteten är något dynamiskt, något som förändras med tiden. Identitet är inget fast utan det 

är under konstant rörelse och förändring.   16

 Katarina Zambrell Identitet i arbete(t) : Chefers reflektioner om arbetets dimensioner .[Kållered]; 2016. 12

s15.

 ibid.13

 https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead (hämtad 2019-05-29).14

 Katarina Zambrell Identitet i arbete(t) : Chefers reflektioner om arbetets dimensioner .[Kållered]; 2016. 15

s15.

 ibid.16
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Med identitet avser jag individens egen bild av sig själv. Den har påverkats, och påverkas, av den 
bekräftelse och spegling som interaktion med andra över tid innebär. Denna identitet konstrueras av 
”allt”, till exempel kön, ålder, utseende, social status, utbildning och yrke.  I min uppsats kommer jag 
utgå ifrån en kombination av dessa två definitioner och resonemang kring identitet.  17

  

 Det är Katarina Zambrells definition av begreppet som jag kommer utgå ifrån i den här 

uppsatsen. Jag kommer använda mig av definitionen för att analysera relationen mellan arbete 

och identitet i de tre verken.  

Arbete  

 I den här uppsatsen kommer jag lägga ett fokus på arbete och det är även det centrala 

temat i de tre verk som jag har valt att fokusera på i den här uppsatsen. Katarina Zambrell 

skriver i sin avhandling att arbetet fungerar som en arena för identitetsutveckling och 

identitet.   Arbetet är idag en central del av våra liv och vår identitet, vi rör oss till exempel i 18

kretsar sammankopplade med vårt arbete.  

 Det finns ett flertal olika typer av arbete, allt ifrån det själsliga arbete som vi gör med oss 

själva till det arbete vi går till om dagarna som betalar våra räkningar. Det är den senare typen 

av arbete som den här uppsatsen kommer handla om och när jag talar om arbete är det just det 

jag pratar om, även om andra typer av arbete ingår i det yrkesmässiga arbetet.  

Klass  

Nationalencyklopedin definierar klass som ett begrepp som används för att dela upp ett 

samhälle i olika grupper baserat på hur mycket man tjänar eller vilken släkt man tillhör.  Den 19

vanligaste klassuppdelningen i vårt samhälle är arbetarklass, medelklass och överklass. Klass 

 ibid17

 Katarina Zambrell Identitet i arbete(t) : Chefers reflektioner om arbetets dimensioner .[Kållered]; 2016. 18

s12

 Nationalencyklopedin, klass. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/19

klass(hämtad 2019-05-29). 
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är något som idag är något ganska vagt då den klassiska definitionen av de olika 

samhällsklasserna inte alltid stämmer överens med dagens samhälle. Men arbetarklassen är 

ofta definierad som den grupp i samhället som ägnar sig åt kroppsarbete, en annan definition 

är att det är dem som ägnar sig åt låginkomstarbeten.    

 Begreppet klass är viktigt i den här uppsatsen då det är en viktigt aspekt i de tre verken 

jag valt att undersöka. Klass är även hårt anknutet till identitet och arbete, vilket gör att det 

faller sig naturligt att diskutera klass i samband med de två andra begreppen.  

Elise Karlsson  

Elise Karlsson är en svensk författare, skribent, redaktör och litteraturkritiker. Hon är född 

1981 och växte upp i Stockholm Rinkeby, idag bor hon i Stockholm.   Karlsson debuterade 20

med sin första roman fly 2007 och året efter gav hon ut romanen lonely planet. Hon slog 

igenom med “Linjen” som hon gav ut 2014,  hon har sen dess givit ut två skönlitterära verk, 

“Klass” 2017 . Gränsen som är en fristående uppföljare till Linjen är hennes senaste verk och 

kom ut 2018.  Romanen gränsen handlar igen om Emma, men när hon tar sig an en annan 21

besatthet, självförverkligandet och det själsliga arbetet.  Idag skriver hon litteraturkritik för 

Svenska Dagbladet och var en av grundarna för litteraturtidskriften O- som idag är nedlagd.   22

Elise Karlsson har även gett ut två handböcker. 

Sara Beischer  

Sara Beischer är en författare född 1983 och är utbildad gymnasielärare i religion och 

svenska, idag arbetar hon främst som författare och föreläsare.  Beischer debuterade med 23

 https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/2122/Elise_Karlsson  (Hämtad 3/5-2019 ) .20

https://www.nok.se/forfattare/k/elise-karlsson/ (Hämtad 3/5-2019 ) .21

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elise_Karlsson (Hämtad 3/5-2019 ).22

http://www.sarabeischer.se/om-sara-18010390 (Hämtad 3/5-2019 ).23
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romanen Jag ska egentligen inte jobba här 2012 som hon baserade på sina egna erfarenheter 

inom äldreomsorgen.  Hon har själv arbetat sporadiskt som vikarierande vårdbiträde inom 24

äldrevården sedan 2002.  Året efter gav Beischer ut romanen Det finns råttor överallt 25

förutom på Antarktis och 2016 kom romanen Mamma är bara lite trött .Sedan Jag ska 

egentligen inte prata om det här 2018, en fristående fortsättning på hennes första roman Jag 

ska egentligen inte jobba här.   Beischer har även fått en del utmärkelser för sina verk och är 26

en omtalad författare.  

Jenny Wrangborg  

Jenny Wrangborg är en svensk poet, krönikör och kallskänka från Kristianstad född 1984, hon 

skriver för en rad olika tidningar som ETC och Dagens Arbete.  2010 gav Wrangborg ut sin 27

första diktsamling Kallskänken, men hon hade tidigare debuterat i en rad olika antologier och 

har varit verksam sedan 2001. Men det var i samband med Kallskänken som hon slog 

igenom.  Hon gav ut sin andra diktsamling Vad ska vi göra med varandra 2014.   28 29

Wrangborg skildrar restaurangbranschen med ett kritiskt öga och egna erfarenheter, både från 

ett fackligt håll och från ett personligt plan.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sara_Beischer (Hämtad 3/5-2019 ).24

https://ordfrontforlag.se/forfattare/sara-beischer/ (hämtad 3/5-2019).25

 http://www.sarabeischer.se/b%C3%B6cker-18010600.26

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Wrangborg (hämtad 2019-05-09).27

http://www.jennywrangborg.se/blogg/presentation-2/ (Hämtad 2019-05-09).28
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Analys  

1.1 Sara Beischer Jag ska egentligen inte jobba här  

Sara Beischers roman Jag ska egentligen inte jobba här handlar om nittonåriga Moa, som 

precis har flyttat från en småstad till Stockholm, med en dröm om att bli skådespelare. Hon 

börjar arbeta som vårdbiträde på ett ålderdomshem. När Moa flyttar till Stockholm är hon 

beredd på att ta vilket jobb som helst, det spelar ingen roll för det är ändå tillfälligt tänker 

Moa. Moa har ingen tidigare erfarenhet av vården och skjutsas in i en värd som är helt 

främmande för henne. Hon fylls av äckel och en känsla av att hon inte ska vara där.  

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 för 

pengarna. Vilket jobb som helst hade funkat, men Annika Bäcklund var snabbast och anställde mig på 
stående fot. Vet inte ens om det gjorde mig glad. Blev nog mest snopen över hur lätt det gick att få ett 
jobb.  30

Romanen skildrar inte bara Moas liv och hennes egna erfarenhet av äldrevården, utan också 

en skildring av äldrevården i sin helhet. Beischer skriver om en värld där människorna på 

boendet inte har egna namn utan rumsnummer och där någons död bara innebär att någon 

annan får flytta in. Moa äcklas av åldringarna och till en början har hon svårt att se dem som 

människor, hon är inte intresserad av att lära känna dem eller veta någonting om dem. Moa 

kastas in i ett arbete där hon behöver göra allt från att torka rumpor till att hålla någon i 

handen. Hennes initiala äckel och rädsla handlar om att hon hamnar i en ny värld där hon inte 

känner sig hemma, men när hon vänjer sig försvinner hennes initiala känslor.  

Jag låtsas inte höra. Istället går jag ut till medicinskåpet i hallen. När jag ser vad som står på 

medicinkistan svartnar det framför ögonen. I huvudet. Under fötterna. Två alvedonsuppar. Rakt upp i 
analen. Jag överväger vilket som är värst: Tantfittor eller gubbrövhål? Vet inte vad jag kommer fram 
till. Känner att jag vill gråta.  31

 Sara Beischer , 1983. Jag ska egentligen inte jobba här. Stockholm: Ordfront; 2012. 30
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 Identitet spelar en stor roll i romanen då Moa upplever att hennes identitet inte alls 

stämmer överens med hennes arbete. Moa har stora drömmar, hon ska bli skådespelare och 

det här jobbet är för henne en mellanlandning. Hon har en naiv bild av verkligheten och är 

övertygad att om hon bara flyttar till Stockholm och delar ut sitt CV kommer hon lyckas som 

skådespelare.  

Jag har alltid med mig mitt CV i väskan. Man vet aldrig när det rätta tillfället har kommit… Jag har två 

olika CV. Ett som är riktat till vanliga arbetsplatser. Ett slags överlevnads-CV. Eller ett jag-är-en-glad-
positiv-samarbetsvillig-tjej-CV. Det var ett sådant jag skickade till Annika Bäcklund. Och det har jag 
absolut inte med mig överallt. Det sitter bakom ett register i en pärm som det just står CV på. Det som 

ligger i väskan innehåller mina teatermeriter. Studiecirklar jag gått. Helgkurser. Improvisation, 
maskteknik, fysisk teater, röst och smink, samt de föreställningar som vi trots allt satte upp med Teater 
Karusell.  32

 Det är ofta Moa upprepar att hon inte borde jobba där hon jobbar och hon intalar sig ofta 

att hon aldrig ska bli som de andra som arbetar på ålderdomshemmet. Men samtidigt är hon 

medveten om att det inte bara är hon som har stora drömmar på arbetsplatsen, det är till 

exempel en kollega som drömmer om att bli författare men som blivit kvar på 

ålderdomshemmet. Moa är dock övertygad om att hon är annorlunda, hon kommer att lyckas.  

 Moa arbetar som nämnts på ett ålderdomshem, ett arbete som är hårt förknippat med 

arbetarklassen, det är ett hårt fysiskt arbete med låga löner, men hon identifierar sig inte med 

arbetarklassen. Detta kan bero på att hon är nitton år gammal och egentligen inte identifierar 

sig med någon samhällsklass. Men det är tydligt att det finns något typ av klassförakt hos 

henne, hon vill inte bli som hennes kollegor, hon ryser av tanken av att jobba hela veckorna 

och äta klyftpotatis eller tacos på fredagarna.  

Alla utom Eva är här tillfälligt. Hela Eva är permanent. Eva som ibland stannar en halvtimme extra en 
fredag för att baka en sockerkaka till de boende. Som städar deras rum så Ajaxlukten sprider sig ändå 

bort till Djursholms Tors. Som målar deras naglar i svagt rosa. Som lägger papiljotter i deras silvervita 
hår. Som tar en kortare lunchrast för att stryka deras nattlinnen, för att de är vana vid det. Jag tänker att 
jag aldrig ska bli som Eva, men att jag gärna vill ha så där fotfilade hälar när jag är femtio.  33

  Sara Beischer. Jag ska egentligen inte jobba här. Stockholm: Ordfront;2012.32

 Sara Beischer. Jag ska egentligen inte jobba här Stockholm: Ordfront s37-38.33

!13



 

Moa upprepar vid flera tillfällen att hon inte vill bli som Eva, Eva som symboliserar allt som 

Moa inte vill vara. Eva tycker om sitt jobb på äldreboendet, hon har inga stora drömmar om 

att bli skådespelare, hon är nöjd med det hon gör, något som Moa inte alls kan förstå sig på. 

Men även Moa får en relation till människorna på boendet, människorna som till en början 

äcklade henne och fick henne känna sig illamående. Efter ett tag är Moa en av dem som 

stannar kvar när hennes arbetspass är över för att sitta och prata med åldringarna. 

 Det finns en tydlig oenighet i Moas identitet, något som uppenbarar sig senare i romanen. 

Desto mer Moa trivs på jobbet och hennes relationer till de boende stärks, brottas hon mer och 

mer med sin dröm om att bli skådespelare och motvilligheten att bli som Eva. Hon brottas 

med att den hon trodde hon var, den identitet hon byggt upp kanske inte stämmer överens med 

den hon egentligen är. När hon i slutet av romanen äntligen får ett meddelande om en 

provfilmning fylls hon av lycka men den försvinner lika snabbt då hon vet att hon ska arbeta 

den dagen.  

Fridhemsplan. Datorrösten. Kvinnan som låter så som en kvinna ska låta. Fridhemsplan. En jury som 
väntar på mig. Socialstyrelsen. Gullan. Varför kan hon inte bara försvinna ut ur mitt huvud? Hon tittar 
på klockan igen. Det är en guldklocka som hon har fått av sin man.  34

 I romanens slutskede är inte Moa den där osäkra tonåringen längre som äcklas av lukten 

av en äldre människa. Moa hittar sig själv på äldreboendet och hon hittar sin identitet. Det 

faktum att hon i slutet av romanen väljer att umgås med en av de boende framför en 

provspelning säger en hel del om den utveckling som Moa går igenom. Under romanens gång 

ser vi Moa växa som person och vi ser henne acceptera sin egentliga identitet, sin klass och 

sin position i livet. Moa inser under romanens gång hur naiv hennes världsbild egentligen var 

och hon kommer till insikter som hon aldrig reflekterat över tidigare.  

Vi är i samma vagn nu. Jag och hjärtat. Det har satt sig tillrätta bredvid en kvinna i orange klänning. 
Det sitter nöjt och tillbakalutat och färgar hela det blåa sätet rött. Jag tar upp det och ler ursäktande mot 

kvinnan, medan jag med all min kraft pressar tillbaka det genom bröstkorgsbenen.  35

 Sara Beischer. Jag ska egentligen inte jobba här. Stockholm: Ordfront; 2012. s196.34

 Sara Beischer. Jag ska egentligen inte jobba här. Stockholm: Ordfront; 2012. s198-199.35
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 Romanen avlutar med något som påminner om ett dagboksinlägg, det är en kort text som 

är skriven utifrån ett jag som då är Moa. Texten knyter ihop romanen, ger den ett avslut. Det 

låter såhär. 

Om du känner en svag doft av pepparmynta, kommer det antagligen från Gullans fötter. Om du ser hur 
Gullan öppnar sin handväska, om du ser att hon ger mig den röda portmonnän, om du kan höra vad hon 
säger, var vänlig att inte vidarebefordra det till Annika Bäcklund. För om Gullan inte får bjuda på 

princessbakelsen, skulle hon tycka det vore förargligt. Förargligt, skulle hon säga, att jag inte får bjuda 
på lite fika. 
    Om du har fått för dig att konditoribesök inte ingår i mina arbetsuppgifter, finns det blanketter i en 

pärm, i ett aprikost personalrum som man kan fylla i.  
    Om du ser att jag matar Gullan, om du lägger märke till att jag torkar hennes mun ren från grädde, 
om du ser hur generad hon blir, ber jag dig vänligen att titta åt ett annat håll. 
    Jag har bott i Stockholm ett tag. Är tjugo nu. Har legat med tre. Och sett tolv lik. 

    Om du behöver en kram, eller en klapp av ett par varsamma händer, vet du var Eva finns. Och hon 
orkar.  
     Om du vill se ett hav, ett vitsippehav, vet jag ett ställe. Hon som en gång hittade det och gjorde det 

till sitt kommer bli mycket glad om någon tar sig an de vita blommorna.  
    Om du behöver ett jobb, krävs det ingen utbildning för att få en tjänst på Liljebacken. Och Annika 
Bäcklund anställer på stående fot. Har du större drömmar än så, vet du var vi andra finns och jag lovar, 
vi kommer slåss om syrgastuben när fönstren sprängs och luften tar slut.  

 Ridå.  36

 Romanens avslut talar för att Moa finner sin plats på arbetet och att hon börjat lära känna 

sig själv mer och mer. Hon spenderar en hel roman i förvirring, i ett kaos. Men när hon 

äntligen slutar streta emot och faktiskt gör det hon är bra på, det hon får ett utbyte av, då faller 

en del pusselbitar på plats. Det betyder inte att hennes dröm om att bli skådespelare är död 

eller att hon hittat sitt kall i livet, utan att hon accepterat var hon är i livet just nu. I och med 

det, accepterar hon inte bara vart hon är i livet, utan hon accepterar sin sociala status och 

släpper en del av sitt klassförakt.   

 Moas identitet förändras med arbetet, hela hennes personlighet förändras med det. Hon 

går från att vara en ung feg tjej till att faktist växa upp, från tonåring till en ung vuxen. Den 

naiva Moa som vi lär känna i början av romanen försvinner mer och mer och i slutet av 

romanen finns det inte mycket kvar av henne. Zambrell beskriver i sin avhandling 

 ibid s197.36
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identitetskonstruktionens dynamiska karaktär där hon menar på att identitet inte är något fast 

utan något som förändras med tiden och påverkas av det runt om kring en person.  I romanen 37

ser vi hur Moas identitet påverkas av hennes arbete och hur hennes identitet utvecklas i 

samband med det. Moas identitet förändras i och med att hon blir äldre och utvecklas från 

barn till vuxen. Zambrell skriver även om Meads teori om identitet där han menar att det finns 

en del som man själv konstruerar efter andras bild av en själv, detta kallar Meads för Me och 

den andra delen är den bilden man har om sig själv, det kallar Meads I.  Moas I-identitet är 38

skild från hennes Me-identitet i början av romanen. Hon har en bild av sig själv som 

egentligen inte stämmer överens med den bilden omvärlden har om henne. Men i romanens 

slutskede accepterar Moa sin Me-identitet, hon släpper den naiva bilden hon hade om sig själv 

i början av romanen. Det är genom arbetet som Moa finner sin identitet, det utmanande 

arbetet utvecklar henne och stärker henne som person. Självklart är det inte bara arbetet som 

bidrar till detta utan det finns andra faktorer också, som att hon lever ensam i en helt ny stad 

där hon inte känner någon. 

  Det finns en tydlig relation mellan arbete och identitet i romanen, till en början är Moas 

identitet helt åtskild från hennes arbete men under romanens gång flyter de två ihop. Arbetet 

som till en början är något Moa hatar, förvandlas till något meningsfullt och viktig. Hon 

identifierar sig mer och mer med rollen som vårdare och i samband med det får hennes arbete 

mening. Detta får henne att faktist identifiera sig med sitt arbete och inte förakta det. När 

arbetet inte kändes meningsfullt var det bara ett arbete och inget mer, en plats där hon kunde 

tjäna pengar för att sedan kunna uppnå sina drömmar.  

 Jag ska egentligen inte jobba här är också en skildring av äldrevården och dess brister 

men också de fina sidorna som finns inom äldrevården. Den skildrar relationer mellan 

människor, relationer som betyder något. Det lägger fokus på något som är djupt fel inom 

äldrevården och belyser hur man egentligen behandlar människor. Romanen skildrar en 

identitetsutveckling, vi får följa Moa som utvecklas från en naiv tonåring till en snart vuxen 

kvinna.  

 Katarina Zambrell Identitet i arbete(t) : Chefers reflektioner om arbetets dimensioner .[Kållered]; 2016. 37

s15.

 ibid.38
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1.2 Elise Karlsson Linjen  

Elise Karlssons roman Linjen förhåller sig till ett annan inställning till arbete, där det istället 

tar över och blir huvudkaraktärens hela identitet och liv. När vi möter Emma, som är 

romanens huvudkaraktär, är hon arbetslös men får snart jobb på ett förlag som ger ut 

självhjälpsböcker. Emma sugs fort in i arbetet och gör allt för att klättra och säkra sin plats på 

arbetsplatsen, i en rädsla av att hamna på utsidan igen. Hon kommer in i en värld fylld av 

mellanchefer och övertid, arbetet förvandlas till en besatthet.  

Jag smeker toalettens kaklade väggar. Det är så vackert, så väl omhändertaget, arbetet som ligger 
bakom glansen. Själva utförandet funktionellt i en meningsfull betydelse. Jag skulle kunna smeka alla 
kontorets väggar. Om det bara var jag. Om det inte fanns övervakningskameror. Om väggarna inte var 

genomskinliga. Jag låter försiktigt tungan nudda det vita kaklet. Väntar lite för att se om det svarar 
mig.  39

 För Emma är det hon gör på arbetet inte det viktiga, det viktiga är att hon får befinna sig 

på arbetsplatsen. När företaget börjar gå sämre och kollegor till Emma avskedas håller hon 

hårt för att vara den som blir kvar. Under sommaren när hennes kollegor har semester  väljer 

Emma att stanna kvar på kontoret för att arbeta.  Arbetet blir som ett opium för henne och 

tanken på att lämna det är omöjlig för henne. Arbetet tar över allting i Emmas liv, allt från 

hennes relationer, vänner och hennes fritid. Hon umgås endast med sina kollegor, läser 

manuskript på kvällarna i sängen och gör i princip ingenting förutom att arbeta. Ett arbete för 

henne är inte bara en plats man går till på dagarna för att kunna betala räkningarna. Utan för 

Emma är arbetet något mer, arbetet för Emma är hennes liv, det finns inget vanligt liv utanför 

arbetet som Emma vill leva.  

     
Så många kontor som jag hade varit på. Så en dag tog det slut. Jag hade inget arbete kvar i mig. 

    Jag har inget arbete kvar i mig.  40

  Elise Karlsson. Linjen. Natur & Kultur, Stockholm; 2015. s141.39
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 Det går dock inte riktigt att säga att hennes liv tas över av arbetet, för när vi möter Emma 

i början av romanen har hon knappast ett liv, hon är ingenting utan sitt arbete. Utan arbetet är 

hon ett skal som sedan fylls med arbetsuppgifter, kollegor och långa arbetspass. Vad arbetet 

går ut på är nog oviktigt för Emma, nu råkar hon arbeta på ett förlag men hon skulle lika 

gärna kunna arbeta på kommunen eller vilket kontorsjobb som helst. Kontoret är dock viktigt 

för Emma, det är på kontoret hon känner sig hemma.  

Jag jobbar igenom sommaren. Vill inte lämna kontoret, väggarna. Smyger ut semesterdagarna då och 

då, så att frånvaron inte ska kännas så hård … Hani har sen semester och Rana. Vi är kvar på kontoret 
när alla andra har försvunnit, går ut och äter de flesta dagarna, sitter på uteserveringar. Även om det gör 
mig rastlös, att vara borta från min plats.  41

 Hennes kollegor talar om fruktan kring att bli kvar, att inte utvecklas från den plats de är 

på idag men Emma kan inte förstå vad de menar, allt hon vill är att bli kvar där. Hon är rädd 

för hamna på utsidan igen, vara ute i kylan, förlora allt det hon arbetat för, förlora arbetet. För 

vem är hon utan det.  

 Emmas relation till arbetet går att likna vid en kärleksrelation, vilket också beskrivs i 

romanen. Den initiala förälskelsen som sedan går över i en vardag men där kärleken finns 

kvar. Men när romanen rör sig mot sitt slut börjar kärleken släppa, den blinda kärleken tonas 

av och hon börjar se de negativa aspekterna. Karlsson beskriver det som att när Emmas 

förälskelse för arbetet försvinner kommer hon att behöva fylla det hålet med något annat som 

hon kan förälska sig i.  

Jag går in i arbetet som i en förälskelse. Jag pratar med alla på jobbet om det. Alla detaljer, min lilla 

dator, mina små texter. De delar med sig av sina kärleksfulla anekdoter. Men de saknar glöd, det är 
gamla relationer och passionen har börjat falna. Jag vill hålla min eld levande.  
 När den första entusiasmen för arbetet dör ut inom mig kommer den att lämna ett hålrum efter sig. 

Ett som kommer att behöva fyllas med något nytt att längta efter och drömma om. Annars kommer jag 
att kollapsa, in i mig själv.  42

  Elise Karlsson Linjen. Natur och Kultur Stockholm 2015 s88.41

 Elise Karlsson Linjen.Natur och Kultur Stockholm 2015 s42.42
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 Som tidigare nämnts kretsar allt i Emmas liv kring arbetet, även hennes relationer. Dem 

hon umgås med är kollegor men även hennes kärleksrelationer pågår innanför kontorets 

väggar. Hon förälskar sig tidigt i kollegan Billy, som är gift och har barn. Hon blir lika besatt 

av honom som hon blir av arbetet, det är nästan som att Billy personifierar det. Som tidigare 

nämnts, beskriver Emma det som att hon måste fylla tomrummet med något när den initiala 

förälskelsen i arbetet försvinner och det är tydligt att hon då fyller det här hålrummet med 

Billy. Hon säger att hon behöver något att längta och drömma efter och det är just det som 

Billy blir. Hon kan inte tröttna på Billy, för hon kan inte riktigt få honom, han är något hon 

kan drömma om, något hon kan längta efter.  

Billy. Jag prövar att viska namnet när jag står framför spegeln i kapprummet. Hur det påverkar mina 
läppar, min tunga. Min mun formar sig först till ett leende, slutar i allvar. Billy.  43

  När Billy sedan avskedas precis som många andra på förlaget i romans slutskede och 

hans tid på kontoret börjar närma sig mot sitt slut, börjar även Emmas besatthet av arbetet 

släppa på sätt och vis. Det är tydligt att Emma upplever en stor sorg över att Billy inte 

kommer att finnas kvar på kontoret. En känsla av att allt kommer kollapsa, tanken på att allt 

det som finns där kommer försvinna slår Emma. Romanen avslutas också i samband med 

Billys avsked och det är på sätt och vis som att det hålrummet hon fyllde med Billy, helt 

plötsligt står tomt igen. När detta sker förstår hon att det är slutet, hennes relation till arbetet 

kommer inte förbli detsamma som det en gång var.  

En dag kollapsar persiennsystemet fullständigt. De annars överkänsliga detektorerna uppfattar plötsligt 
inget ljus alls. Och trots att eftermiddagssolen täcker glasväggarna med ytterväggar av hetta rullas 

jalusierna inte ned. Jag vandrar omkring som en blind i labyrinter av ljus. Så träffar det mig och jag vet 
inte varifrån det kommer, att det här är en förkänning, mörket är på väg.  44

 Det är alltså få saker i Emmas liv som inte kretsar kring arbetet och hela hennes identitet 

är hennes arbete. Hon blir det hon gör, helt och hållet. Det finns inget annat än livet som en 

arbetande person för Emma, när hon berättar en anekdot handlar dem om tidigare 

arbetsplatser. Som läsare sprids det nästan ett obehag genom kroppen, det är något som inte 

 ibid s43.43
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stämmer med Emmas besatthet, det känns inte rätt. Det spökar om något obehagligt som finns 

i vår tid, hennes relation till arbetet känns inte ny, det finns något där som vi sett förut. Nu är 

Emma en extremitet kring workaholics men samtidigt finns det tendenser av det i vårt 

samhälle. Arbetet är lika viktigt som vänner och familj, ingenting väger så tungt som att göra 

karriär. För Emma är drömmen om att göra karriär det viktigaste hon har, inte för att hon vill 

vara framgångsrik utan för att hon är rädd att bli utelämnad, för att hon vill säkra sin plats i 

hierarkin. 

Jag har skrivit på mitt avtal. Jag är fast här, som gjuten i golvet. Min första impuls är att slita mig loss, 
rusa ut ur byggnaden. Men sedan blir jag osäker. Jag litar inte på orden på pappret. Jag litar inte på att 
vara sist in. Att vara den som står allra längst ned. Jag måste klättra uppåt på de andras ryggar.  45

 Romanens titel Linjen är återkommande i romanen, Emma talar ofta om en linje i arbetet 

och en linje mellan henne och Billy. I samband med att romanen släpptes var också begreppet 

arbetslinje aktuellt i Sveriges politik. Det går att koppla till moderaternas tankar kring att få ut 

folk i arbete istället för att människor skulle gå på bidrag, något de kallade för arbetslinjen. 

Poängen var att arbete ska löna sig mer än att inte arbeta. Något som har blivit hårt kritiserat 

då det syftar på att det finns ett val mellan arbete och bidrag och att arbetslöshet är något som 

folk väljer. I och med tanken kring arbetslinjen sänkte den borgerliga regeringen 

inkomstskatten.   46

 I ett författarsamtal emellan Elise Karlsson och tidningen Arbetet, berättar Karlsson om 

hur rädslan för att bli av med jobbet är ingrodd i dagens samhälle, känslan av att aldrig känna 

sig säker.  Trots att Emma har ett relativt stabilt och säkert jobb är hon livrädd för att hamna 47

på utsidan. Karlsson beskriver det som att det finns en gräns, en linje, mellan dem som är på 

insidan och  dem på utsidan, samhället är till för dem på insidan och inte för dem på utsidan. 

Romanen beskrivs som en “stilla uppgörelse mot arbetslinjen” .  Svt kultur beskriver det så 48

här: 

 ibid s42.45

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetslinjen (hämtad 2019-05-28).46

 https://arbetet.se/2015/03/20/pa-skuggsidan-av-arbetslinjen/ (Hämtad 2019-05-28).47

 ibid.48
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Linjen är förstås den politiska arbetslinjen som drar ett osynligt kritstreck mellan människor i 
samhället, mellan de som hör till och de som är utanför gemenskapen. Förut sa man ”arbetslös” men 
för några år sedan blev ordet ”utanförskap” det dömande och skambeläggande ordet. Mera den som 

inte arbetar ska heller inte äta, än av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  49

  

På många sätt är också det arbete som beskrivs i romanen en parodi på det moderna arbetet 

och företaget. Det är ett arbete som helt och hållet saknar syfte och mening men som ändå tas 

på fullt allvar bland dem som arbetar där. Det är ett förlag som ger ut handböcker, handböcker 

som kan handla om lite allt möjligt. Men innehållet har egentligen ingen betydelse, man får en 

känsla av att förlaget bara finns där för att arbetet ska finnas.  

Vi har en agentur för föreläsare och ger ut deras böcker. Handböcker. Vi säljer dem i anslutning till 
föreläsningarna. Det skapar synergieffekter.  
 Vårt arbete kan vara svårt att beskriva. Det vi lever på är det som sker mellan bok och föreläsning. 

Inte orden i sig, varken det talade eller det skrivna. Det emellan dem.  
 Det kan handla om allt möjligt. Om hur man lyckas i relationer. I affärer. Hur man slutar sträva 
efter att lyckas. Hur man tar djupa andetag. Hanterar sorg. Framgångar. Varför ilska inte existerar, eller 
är din bäst vän. 

 Man lär sig något nytt varje dag.  50

Emmas sätt att klamra sig fast vid arbetet visar på den osäkerhet som tidigare nämnts och det 

är den klamrande känslan som genomsyrar romanen. Hennes rädsla att förlora arbetet, att 

hamna på utsidan igen är enorm. På utsidan är man ingenting, det är det som pågår på insidan 

som räknas. Det finns en känsla av vi mot dem i romanen, eller egentligen är det inte mot utan 

mer vi och dem. Vi på insidan och dem på utsidan, denna aspekt handlar inte bara om vi med 

jobb och de utan. Det handlar först om vi utan fast anställning och dem med, och sedan vi 

vanliga anställda och dem som är mellanchefer eller chefer. Som att Emma alltid ser något 

större att sträva efter, en säkrare position. Det finns alltid en linje i romanen, precis som det 

finns en linje mellan Emma och Billy.  

 https://www.svt.se/kultur/bok/ursinnigt-om-arbetslinjen (Hämtad 2019-04-28).49

Elise Karlsson Linjen. Natur och Kultur  Stockholm, 2015 s34.50
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 Relationen mellan arbete och identitet förändras under romanen och precis som Zambrell 

skriver är identitet inte en fast punkt, utan något som är under konstant förändring. 

Utvecklingen är bitvis subtil men den är närvarande, det faktum att Emma identifierar sig helt 

och hållet med arbetet är aktuellt i nästan hela romanen men jag anser att hennes självbild 

förändras. Emma går från att vara nästintill identitetslös i början av romanen, till att sedan 

sugas in i arbetes värld och tas över av den. I slutet av romanen får man en bild av att hon är 

en aning förlorad igen. Här finns det ingen direkt stolthet i arbetet hon utför men det finns 

dock en stolthet i det faktum att hon arbetar.  

 Klass är inte centralt i romanen, det är uppenbart att hon som arbetslös i romanens början 

är utanför samhällets normer och väggar. Det är dock ganska otydligt hur hon själv ser på 

klass och vilken klass hon tillhör. Desto högre upp hon sedan klättrar inom företaget desto 

mer tjänar hon. 
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1.3 Jenny Wrangborg Kallskänken  

Kallskänken är en diktsamling med sammanlagt 59 dikter där restaurangbranschen skildras. 

Diktsamlingen präglas av klassmedvetenhet, kritik av chefer och överhuvuden och ett 

skildrande av arbetsklassen och kroppsarbetet.  Den inledande dikten heter just kallskänken, 

och där beskriver Wrangborg en morgon i köket innan restaurangen öppnar, när allting startas 

upp. Wrangborg skriver vid ett flertal tillfällen om maskinerna, både det dånande ljudet av 

dem i köket, men också om hur cheferna förväntar sig att personalen ska arbeta som maskiner 

och inte ser dem som människor. Cheferna ser på personalen som maskiner som går att bytas 

ut till en nyare version. Dikten Jag är människa skildrar just detta.  

Jag är människa  
Jag är också människa  

jag behöver också mat på bordet 
ett jobb att gå till  
värdighet  

jag är inte osynlig 

jag är också människa  
jag går sönder om ni skickar mig i krig 

jag förmultnar om ni lämnar mig i en skyttegrav  
jag är känsligt gods 

jag är människa 
mina ben värker efter elva timmar mellan kassan  och  
                           kallskänken  
huvudvärken skriker efter en hel dag i ett bastuvarmt kök  

människan i mig säger att det är orimligt 
att tjäna pengar åt någon annan  

jag är ingen maskin  

jag är inte osynlig  
jag är han som tar emot dina pengar på bensinmacken 

hon som bygger bilen du kör, människan som ni 
                           skickar i krig 
hon som förmultnar i er skyttegrav  

jag är inte osynlig  
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jag lagar maten till era fina middagar 
delar ut er post 
tar hand om era föräldrar 
jag är så nära 

jag är känsligt gods 
det gör ont när jag trillar från byggställningar  

halkar på oljiga golv 
lyfter de gamla 
min kropp saknar reservdelar 
för jag är ingen maskin 

ni kan inte köpa en ny för ni kan inte köpa mig  

människan i mig säger att ni inte kan ta mitt mervärde 

för inget är mer värt än människan  
ni kan inte kalla in mig på kontoret och byta ut mig till en  
snabbare modell 

för jag är ingen maskin  

jag är människa  
jag är så nära  51

 Den här dikten skildrar inte bara livet som kallskänka utan alla de kroppsarbeten och 

serviceyrken som finns där ute. Wrangborg talar för soldater, vårdpersonal, byggarbetare och 

fabriksanställda. Det finns en tydlig klassmedvetenhet i diktsamlingen och den är även 

skriven som en kritik mot hur dagens arbetarklass behandlas. Jenny Wrangborg har ett 

politiskt syfte med sin diktsamling och är utanför sitt författarskap aktiv inom facket. Hon 

använder sina dikter som ett sätt att förmedla arbetarklassens behov och krav på sina chefer 

och överordnade. Klasskritiken och kritiken mot klassförtryck är något som genomsyrar 

diktsamlingen.   

Klassförtrycket  

klassförtrycket är inte vagt eller konstigt  
inget tveksamt som bekymrar dig ibland  

 Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013.s38. 51
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klassförtrycket är bostadslösheten och lyxvillorna  
     i Långedrag 
det är överklasskärringen som 

snäser av dig kassalinjen  
vd:n på företaget som kallar oss >> sin arbetare <<  

klassförtrycket är det hårda golvet under dina fötter i  
                              produktionen  
hur benen känns efter nio timmar på språng 
klassförtrycket är bussen till jobbet 06:07  

känslan av att det borde finnas något mer  

klassförtrycket är inte vagt eller konstigt  

inget tvetydligt svar på en konstig fråga 

klassförtrycket är arbetslösheten och det faktum  

att det fortfarande finns saker att göra  
ett förbannat slöseri med resurser  
ett sätt att hålla lönerna i nivå med tacksamheten  
klassförtrycket är tiden du spenderar på akuten 

medan andra går före dig i kön  

är dina utslitna axlar och stela nacke 

ärren på dina händer efter varma plåtar 
klassförtrycket är tiden du kan njuta 
för att sedan vara tvungen igen  

klassförtrycket är den förlorade arbetsglädjen  

klassförtrycket är inget diffust eller allmänt  

det är en förklaring på tröttheten och ilskan  
ett enkelt svar på en enkel fråga  
är både problemet och den nalkande lösningen  
när tröttheten och ilskan blivit för stor  

och vi inte orkar mer  52

     Även fast diktsamlingen har en kritisk ton, finns det en hel del som visar på att hon också 

älskar sitt arbete, en anledning till varför hon valt det. Jaget i texten definierar sig som 

 Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013 Klassförtrycket.52
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kallskänka, det är en stor del av hennes identitet. Trots de dåliga arbetsförhållandena är det 

något som drar henne till arbetet varje morgon, något som får henne att stanna kvar i samma 

bransch. Det finns en yrkesstolthet som genomsyrar diktsamlingen. Det är yrkesstoltheten 

som gör arbetet värt bördan. Det finns en stolthet i att de klarar av det hårda arbetet, en 

stolthet i vad de producerar, hur de gör det. Att de fixar att arbeta under hårda 

arbetsförhållanden och med det ständiga kraven från sina chefer. Det är också det hårda 

arbetet som motiverar dem, det är det som får dem att fortsätta och jobba vidare. Stoltheten i 

arbetet bidrar till att jaget bär upp sin identitet med stolthet och väljer att definiera sig som 

kallskänka.  

Kallskänkan 

Hon var den stoltaste yrkeskvinnan. 
Älskade sitt jobb, sina arbetskamrater, ljudet av kökets maskiner. Hon sa att hon kunde höra pulsen i 
köket, adrenalinet som pumpade i dess kropp under service, de lugna andetagen innan allting vaknade 

på morgonen.  

Hennes kärlek till jobbet var lika stort som hatet mot tempot, arbetsmiljön, maktlösheten. Sambanden 

som gjorde det omöjligt at njuta av det. 

Hon verkade leva långt ifrån verkligheten, sa att orden inte stämde med vad hon såg omkring sig, som 

om verkligheten levde långt ifrån henne. 
  
En del kallade henne naiv, sa att hon borde ha fogat sig. En torsdag i november blev hon inkallad till 
kontoret, utbytt till något mer lättformligt. 

Kanske var hon naiv. 
Hon trodde på orden om rättvisa.  53

 Det finns en ständig kamp, en konflikt mellan kärleken till arbetet och kampen mot de 

överordnade. Wrangborg kommer med en hård kritik över de orättvisa arbetsförhållandena vid 

ett flertal gånger i diktsamlingen. Hon kritiserar de osäkra anställningarna, rädslan att få 

sparken och kraven på att inordna sig som en maskin. Det väcker också en fråga hos läsaren, 

varför fortsätter hon inom samma yrke när det finns så mycket som är fel. Wrangborg svarar 

också på den här frågan, kritiken hon för mot själva systemet finns där för att skapa 

 Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013. Kallskänkan 53
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förändring, för att upplysa att dessa problem finns och måste lösas. Man får intrycket av att 

diktsamlingen är skriven i en sorts kämparglöd, med ett mål i blicken, samtidigt finns det en 

slags trötthet som genomsyrar verket.  

Befrielsen  
så det är så här det är  
skiten man vadar sig igenom  
blir trampad på 

inordning 

så det är inte  

folkmassorna på gatorna  
de röda fanorna hastigt upphängda  
adrenalinet pumpande  
befrielse  

så det är inte  
ett schysst arbetstempo 

slipade knivar, halkfria skor 
jobb till alla  
arbetsglädje  

så det är inte  
sätta sig ner på trottoarkanten  
kunna andas ut 

vår tur nu 
rättvisa  

så det är  
cheferna som trampar på oss 
rädslan i arbetskamraters ögon  
tysta arbetsplatser 

livegna  

så det är inte  

folksamlingarna utanför kommunhuset 
de folkvalda på bankerna  
omfördelningen av resurserna  
hopp 
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istället 
murarna runt de som har 
bostadskvarteren, landgränserna, ockupanterna  
systemet som begraver oss 

i hundratusental  

så det är inte  

du som torkar bort mina tårar  
fyller mig med kraft 
säger 
socialismen är här 

nu  54

 Wrangborg hyllar även de nära arbetsrelationer man skapar i köken, relationerna hon 

beskriver påminner om en stor brokig familj, en familj som ställer upp för varandra, kämpar 

för varandra, skriker, bråkar, skrattar och gråter. Wrangborg beskriver det lite som att det är vi 

mot dem, kökspersonalen mot cheferna, arbetarklassen mot överklassen. Trots att de bråkar 

och slåss står de ändå som en enad trupp mot de överordnade. I kampen mot något större 

håller de ihop. De lever alla under samma omständigheter, de har alla samma dåliga 

arbetsförhållanden och osäkra anställningar. Det är det som enar dem, tillsammans med den 

otroliga kraft och energi de lägger i sitt arbete.   

Det största  
vi hade inte arbetat mer än en säsong tillsammans men hunnit lära oss allt man behöver för att jobba 
sida vid sida 

vi hade skrattat 
fuckat upp 
supit 

misslyckats 
hatat varandra 
och  
övervunnit våra egna 

svagheter tillsammans  

vi hade skrikit på varandra  

 Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013 Befrielsen.54
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på lastbryggor  
och köksgolv 
legat med varandras flickvänner 
tagit följe till vagnen  

vi hade snackat skit om varandra 
lärt oss att se våra egna brister i de andra 

en del hade till och med slagit varandra på käften 
innan de kunde trolla fram tusen lunch tillsammans  

och det största av allt 

var när de i enad trupp tågade in på chefens kontor 
frågade varför jag inte fick jobba kvar  55

 Wrangborg tar ofta upp hoppet som försvinner hos dem som arbetar, hur arbetarglädjen 

sakta försvinner. Hon beskriver ofta att personalen behandlas som maskiner som kan bytas ut 

till nyare snabbare modell. Det är det som bryter ned dem, den orättvisa behandlingen, 

avsaknaden av medkänsla och mänsklig värme från cheferna. Arbetsplatsen bryter ner dem, 

cheferna bryter ner dem.  

Arbetsglädje  

Hon hade precis fyllt tjugo och flyttat ihop med sin flickvän i en etta vid Redbergsplatsen. 
Hon hade en ovanlig ovana att svimma under arbetstid, sa att det var något som plötsligt stängde ner 

inuti henne. En dag hittade vi henne i renseriet i ett hav av rödbetor. Hon reste sig upp, rättade till 
förklädet och frågade irriterat om hon hade missar lunchen.  

Många var de dagarna då vi arbetade ihop, pratandes om gamla arbetsgivare, kockarna vi legat med, 

nya sätt att smaksätta bröder. 

Men det var inte konferenslunchen för trehundra, inte i de fyrahundrafemtio ost och skinkbaguetterna 

eller den nittionde latten serverad under rusningstid som hon fick den där varma blicken och det stolta i 
rösten. Det var när hon för en gång skull lyckades hitta tid att bryta från menyerna och 
massproduktionen som hon kom uppspringande i kallskänken med det vackraste lövet i 
cappucchinoskummet, bad mig blunda och öppna munnen, lät något gudomligt smälta på min tunga 

och frågade:  

Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013 Det största.55
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>>Är det gott, eller behövs det mer salt? <<  56

 Som tidigare nämnts beskrivs arbetsgivarna och cheferna som en fiende i diktsamlingen 

och det är något som präglar hela diktsamlingen. Känslan av vi mot dem och kämparglöden, 

det är det som brinner i texterna.  

 Jaget i texterna identifierar sig starkt med sitt arbete och hennes identitet vacklar inte, det 

är jagets identitet som driver fram kampen för rättvisa på arbetsplatsen som genomsyrar 

verket. Zandrell skriver i sin avhandling att arbetet fungerar som en arena för identitet och 

identitetsutveckling, i det här verket är identiteten hos jaget självklart och det är arbetsplatsen 

som möjliggör den starka identiteten.  Men trots att det är arbetet som är grunden för jagets 57

identitet i verket, är det också arbetet och arbetsplatsen som bryter ner identiteten. Verket 

påverkas också starkt av jagets klasstillhörighet, en stor del av verkets drivkraft ligger i den 

politiska kampen för arbetarklassen. Jagets klasstillhörighet är en lika stor del av hennes 

identitet som hennes arbete är. Klass, arbete och identitet flyter ihop och är hårt 

sammankopplade, det är tydligt i det här verket. De tre begreppen är verkets tre grundstenar. 

Den yrkesstolthet som jaget känner, föds ur arbetets hårda natur och att det just är ett så kallat 

riktigt arbete och inte ett kontorsjobb. Jagets klasstillhörighet är definitivt sammankopplat 

med yrkesstoltheten men också med jagets identitet. Jag definierar sig som arbetarklass som 

tidigare nämnts och det är en viktig del av jagets identitet. Det är något som stärker jagets 

identitet.     

Jenny Wrangborg. Kallskänken: Dikter. Ordfront, Stockholm, 2013 Arbetsglädje.56

 Katarina Zambrell Identitet i arbete(t) : Chefers reflektioner om arbetets dimensioner .Kållered 2016. s12.57
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Diskussion  

De tre verken representerar tre olika delar av Sveriges arbetsmarknad och arbetsliv men trots 

detta finns det en hel del gemensamma nämnare och problem. I dagens samhälle är vi alla 

beroende av ett arbete, arbetet är det som definierar oss på många sätt. Arbetet skapar en 

identitet, vare sig denna identitet är välkomnad eller inte. Vi delar upp samhället i olika 

grupper och i dessa grupper är arbetet essentiellt, arbetet är en av de främsta kategorierna som 

finns i denna indelning, tillsammans med kön, ålder och civilstånd. Det är dessa saker som 

definierar vilken klass vi tillhör, var vi bor och vilka vi umgås med. I de tre verken jag 

diskuterat i den här uppsatsen möter vi tre olika personer som på olika sätt dras in i sitt arbete. 

Vi ser hur arbetet tar över deras liv mer eller mindre. Det är både frivilligt och utan kontroll.  

 I Elise Karlssons roman Linjen är det är frivilligt beslut, en längtan efter att arbetet ska 

slå över som en våg och dränka Emma i dess värld. Emma vill klättra, hon vill säkra sin plats, 

vara den som blir kvar. Men i Sara Beischers roman handlar det mer om ett arbete som tränger 

sig på, något som kryper upp utan att Moa är beredd på det. Det klamrar sig fast vid henne 

och tillslut förvandlas till något hon kan tolerera och sedan vidare till något hon tycker om 

och brinner för. Hos Jenny Wrangborg ser vi nästan en hybrid mellan de två,  hon brinner för 

sitt arbete men det tär på henne, hon föraktar sina chefer och överordnade men hon kan 

samtidigt inte tänka sig att göra något annat. Det är också hos Jenny Wrangborg som vi hittar 

den främsta samhällskritiken, dikterna är Wrangborgs uppror mot branschen. 

 Jag tror att dessa skildringar av arbete säger något om vårt samhälle idag, det visar på 

arbetets makt över samhället och över ens person. Jag nämner i analysen att det är när Moa i 

Jag ska egentligen inte jobba här, upplever att hennes arbete är meningsfyllt som hon också 

börjar identifiera sig med det. Även i Jenny Wrangborgs diktsamling kallskänken känner jaget 

en meningsfullhet och stolthet i samband med arbetet. Men i Linjen finns inte samma typ av 

yrkesstolthet eller meningsfullhet när det gäller arbetet. Jag var inne på att det var 

yrkesstoltheten som bidrog till att kunna identifiera sig med sitt arbete men om vi ser på Elise 

Karlssons roman stämmer det inte helt överens. Emma i Linjen identifierar sig med sitt arbete 

mer än de andra två, men hon är samtidigt den som arbetar med det minst meningsfulla och 

kanske känner minst yrkesstolthet, iallafall i verkets slut. Dock är det uppenbart att Emma i 

slutet av romanen identifierar sig mindre och mindre med sitt arbete och detta är i samband 
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med att gnistan för arbetet försvinner. I Jag ska egentligen inte jobba här är det när Moa 

finner gnistan för sitt arbete som hon också börjar identifiera sig med det. Jenny Wrangborgs 

diktsamling är skriven i en anda av någon som brinner för sitt jobb. Handlar det kanske om att 

man identifierar sig med det arbete som man brinner för. Om vi ska dra en slutsats utifrån 

dessa tre verk stämmer det.  

 I Wrangborgs diktsamling finns det en tydlig känsla av det kollektiva, dem som arbetar 

på restaurangen är en enad grupp, det är dem mot världen. Den känslan är unik för just 

Wrangborgs verk då de två andra verkens skildringar är mer individbaserade. I Beischers 

roman skildras en liknande arbetsplats till den som skildras i Wrangborgs roman men Moas 

motvilja till att bli en del av det kollektiva på arbetsplatsen gör att det är hon mot resten och 

inte hon med de andra på arbetsplatsen. Hon ser det som att hon står över de andra, som att 

hon är bättre än dem.  

  De tre verken skildrar relationen mellan kollegor och sätter dessa relationer i fokus. Vare 

sig det är i Beischers roman där kollegorna ibland kan uppfattas som en fiende till Moas 

identitet, eller i Karlssons roman där kollegorna betyder allt och hennes relationer till sina 

kollegor också är hennes enda relationer, eller till sist i Wrangborgs verk där kollegorna står i 

samlad trupp mot de överordnade.  

 Identitet är centralt i de tre verken och dessa verk skildrar tre olika sätt som arbetet 

påverkar identiteten. Dessa verk visar också på att arbete och identitet är hårt anknutna och att 

de påverkar varandra. Vare sig att det är att arbetet är någons hela identitet eller att ens arbete 

förändrar identiteten. Relationen mellan arbete och identitet skildras på olika sätt som sagt i 

de tre olika verken men samtidigt finns det något som gör att de tre skildringarna också liknar 

varandra. De tre verken visa alla tre på att det finns en tydlig relation mellan arbete och 

identitet och det visar också på att det är svårt att undvika den relationen.  

 Två av verken skildrar arbeten som ofta associeras med arbetarklassen och det tredje 

verket med medelklassen. Trots detta anser jag att relationen mellan identitet och arbete 

egentligen inte påverkas av klasstillhörigheten.  
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Sammanfattning  

I den här uppsatsen har jag diskuterat hur relationen mellan identitet och arbete ser ut i tre 

olika verk. Jag har tittat på  två romaner Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här och 

Elise Karlssons Linjen. Jag har även tittat på en diktsamling av Jenny Wrangborg som heter 

Kallskänkan. Arbetet är centralt i de tre separata verken och dem behandlar alla relationen 

mellan arbete och identitet. I uppsatsen har jag kommit fram till att relationen mellan identitet 

och arbete ser olika ut beroende på arbetet. Relationen ser också annorlunda ut beroende på 

hur man som person förhåller sig till sitt arbete. Jag har även studerat frågan ifall klass 

påverkar relationen mellan arbete och identitet.  

Källförteckning  
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