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Bakgrund & introduktion till verken 

Arbetarlitteraturen har traditionellt haft ett starkt fäste i Sverige som litterär genre och uppsatsen 

behandlar tre verk som alla tillhör genren.1 Samtliga verk kan dessutom definieras som autofikt-

ion. De tre romanerna utkom mellan åren 2006–2011 och delar många teman. 

 

Den tidigast utgivna av dem är Susanna Alakoskis roman: Svinalängorna (2006).2 Alakoski är en 

svenskfinsk författare och krönikör som tidigt i sin karriär skapade vågor i litteratursverige. Svin-

längorna är Alakoskis debutroman och blev tilldelad Augustpriset för årets skönlitterära bok 

2006.3 Verket följer Leena och hennes familj och tar vid när de ska flytta in i en större lägenhet i 

Ystad som ligger i Södra Skåne. Familjen har finska rötter vilket gör att de är något alienerade ur 

gemenskapen. Leenas far är periodare och hennes mor får senare även hon allvarliga alkoholpro-

blem. Deras beroende är allvarligt till den grad att det är upp till Leena att ta hand om hennes lil-

lebror trots att hon själv ännu bara är ett barn. Vi som läsare får således följa Leenas uppväxt 

med alkoholiserade föräldrar och ett hem i spillror medan hon måste växa upp snabbt för att ta 

hand om sin lillebror. 

 

Redan året efter Svinalängorna släppts kom ytterligare en gigant inom den svenska arbetarlitteratu-

ren. Då släppte Åsa Linderborg Mig äger ingen (2007) som hyllades för sin stundvis humoristiska 

karaktär, men även för sin övergripande sorgliga historia.4 Linderborg själv säger i en intervju att 

den fått både Leif GW Persson och Jan Guillou att börja gråta.5 Åsa Linderborg är författare, 

historiker och i skrivande stund reporter på Aftonbladet. Mig äger ingen handlar om Åsa som bor i 

Västerås med sin far Leif. Fadern jobbar på metallverket i bygden och de bor själva i en lägenhet. 

Boken handlar om Åsas uppväxt och fokuserar på hur det är att leva med en alkoholiserad far 

som har stora problem, men älskar sin dotter mer än något annat. Under verkets gång blir varda-

gen mer och mer svårhanterlig för hennes far och vi får följa detta förfall av familjelivet genom 

Åsas ögon.  

 

Nyast av de tre verken är Tomas Bannerhed Korparna (2011) som kom fyra år efter Linderborgs 

roman.6 Likt Svinalängorna för Alakoski är Korparna Bannerheds debutroman. Bannerhed vann, 

 
1 Termen ”arbetarlitteratur” kommer att definieras senare i uppsatsen i kapitlet ”Teori och Metod”. 
2 Susanna Alakoski, Svinalängorna, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2007. 
3 Augustpriset, ”Svinalängorna”, https://www.augustpriset.se/svinalangorna (2021-1-5). 
4 Åsa Linderborg, Mig äger ingen, Atlas, Stockholm, 2007. 
5 Babels bibliotek, ” Åsa Linderborg om Mig äger ingen”, Sveriges television, 18/12 2019, Svt Play, https://www.svt-
play.se/video/24885186/babels-bibliotek/babels-bibliotek-sasong-1-asa-linderborg-om-mig-ager-ingen (2020-12-
28), tillgänglig t.o.m. 2020-12-31. 
6 Tomas Bannerhed, Korparna, Weyler, Stockholm, 2011. 

https://www.svtplay.se/video/24885186/babels-bibliotek/babels-bibliotek-sasong-1-asa-linderborg-om-mig-ager-ingen
https://www.svtplay.se/video/24885186/babels-bibliotek/babels-bibliotek-sasong-1-asa-linderborg-om-mig-ager-ingen
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precis som Alakoski, Augustpriset för årets skönlitterära bok med sin debutroman.7 I romanen 

följer vi Klas uppväxt i den lilla byn Uråsa i södra Sverige. Vi får i verket ta del av Klas vardag på 

bondgården som han bor på och allt arbete som detta medför. Succesivt börjar hans far Agne må 

sämre och sämre och vi får då som läsare bevittna en mans förfall genom hans sons ögon och 

även ta del av hur detta påverkar Klas. 

 

Anledningen till att uppsatsen tar sitt avstamp i just dessa tre romaner beror på deras många ge-

mensamma faktorer; faktorer som är typiska för den senare svenska arbetarlitteraturen. De tre 

verken är berättade ur ett barns perspektiv vilket är instrumentalt i den skildring de gör av händel-

seförloppet. Samtliga verk handlar dessutom om ett barn vars far, alternativt föräldrar har grava 

problem med antingen alkohol eller psykiska sjukdomar eller en kombination av de två. Dessutom 

utspelar sig verken inom en relativt snäv tidsperiod, nämligen 60–70-talen. Trots dessa många 

likheter anser jag dock att det vore intressant att jämföra dem då det även finns skillnader. Mig äger 

ingen och Svinalängorna är till stor del fokuserade på alkoholism, men diskuterar också psykisk 

ohälsa. Korparna har det till skillnad från de andra två som huvudmotiv i verket och det är något 

som är centralt i hela romanen. Det är dessutom annorlunda vilken situation som barnen befinner 

sig i. Leena i Svinalängorna bor med två syskon och två föräldrar i en lägenhet, Åsa i Mig äger ingen 

bor i en lägenhet som enda barnet och till en början har hon bara kontakt med sin far som hon 

bor med. Klas i Korparna bor likt Leena med både sin mor och far och har även han ett syskon, 

men bor som sagt på landet i en liten och inte i en lägenhet utan på en bondgård. Uppsatsen 

kommer att undersöka såväl alkoholism och psykisk ohälsa såväl som hur arbetaren porträtteras. 

 

Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur alkoholism och psykisk ohälsa skildras i svensk arbe-

tarlitteratur ur ett barnperspektiv. Jag ämnar åstadkomma detta genom att undersöka Svinaläng-

orna, Mig äger ingen och Korparna. Uppsatsen kommer att kretsa kring följande forskningsfrågor: 

• Vilken effekt får barnperspektivet i verken? 

• Hur förhåller sig omvärlden till karaktärernas alkoholism och eventuella psykiska kompli-

kationer?  

• Hur skildras arbetaren i verken?  

 

 
7 Augustpriset, ”Korparna”, https://www.augustpriset.se/bidrag/korparna (2020-1-5). 
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Teori och Metod  

Teori 

Alla tre verken som jag valt att undersöka i min uppsats kan kategoriseras som autofiktiva berät-

telser och därmed behövs en definition av begreppet. Jag har valt att hämta en definition från 

boken Millennieskiftets svenska roman och novell (2016) av Bo G Jansson.8 Jansson skriver att auto-

fiktion kan karaktäriseras som:  

 

kännetecknas av att författaren till synes skildrar sig själv och sin personliga umgängeskrets i verkliga livet - 

författarens historiskt verkliga vänner, ovänner och kolleger – inte i det förflutna utan istället tvärtom i verk-

lighetens här och nu på ett sådant sätt att även själva producerandet och skrivandet av den själv-biografiska 

faktionen eller autofiktionen är inopererad i själva fram-ställningen.9 

 

Autofiktion är således en litterär form som präglas av att det verkar som om författaren skrivit 

om sitt eget liv och sina egna situationer. Det är ofta en form av omskrivning med stark inspirat-

ion tagen från verkligen. Vad som gör definitionen av autofiktion problematisk är att autofikt-

ionen kan vara så nära verkligheten att andra som varit med om samma händelser kan bli upp-

rörda över skildringen även om författaren lägger fram det som fiktion. Det är inte heller helt up-

penbart vad som är tagit från verkliga livet och vad som är konstruerat vilket gör att det kan vara 

svårt att bedöma sanningshalten.  

 

Nu när begreppet autofiktion är klargjort återstår termen ”arbetarlitteratur” som jag definierar 

utifrån Svensk arbetarlitteratur (2006).10 Där definierar Lars Furuland och Johan Svedjedal vad dem 

valt att kalla ”arbetardiktning”, men som är synonymt med arbetarlitteratur som följer:  

 

Det är i skärningspunkten mellan de tre nämnda perspektiven – dikt om arbetare, av arbetare, för arbetare – 

som man finner den väsentliga arbetardiktningen. Om man blickar tillbaka över hela 1900-talet blir det up-

penbart, att det är idéinnehållet i verken, deras ideologiska förankring, som är det viktigaste kriteriet på arbetar-

diktningen. Men de har också i hög grad gällt att tydliggöra arbetaren som människa – här kommer motiv- och 

miljö-aspekterna in liksom själva personteckningen.11 

 

 
8Bo G Jansson, ”Millennieskiftets svenska roman och novell” [Elektronisk resurs], Gidlunds förlag, Möklinta, 2016.  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-23300 (10/17/2020). 
9 Janson, 2016, s. 37. 
10 Lars Furuland& Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur [Elektronisk resurs], Atlas, Stockholm, 2007. 
11 Furuland & Svedjedal, 2007, s. 24.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-23300
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Detta är något som finns i alla tre verken som uppsatsen fokuserar på i det avseendet att de alla 

målar upp en väldigt negativ bild av för mycket arbete. Verken skildrar arbetaren som människa 

genom visa att de lider av att inte kunna styra sitt eget liv utan enbart lever för att arbeta. 

 

Metod 

Jag kommer att använda mig av Andreas Hedbergs kapitel ”Berättelseanalys” i antologin Littera-

turvetenskap, del 1 (2020) som har samlat olika litteraturvetenskapliga analysmetoder och teorier.12 

Hedbergs skriver bland annat om fokalisering vilket nyttjas i analysen. Fokalisering är enligt Hed-

berg en modern version av tidigare litterär forskning som fokuserade på synvinkeln i verk. Det 

vill säga ur vilket perspektiv verken är berättade. Fokalisering som begrepp hämtas från Gérard 

Genette och Hedberg beskriver att det: ”[Gör] det möjligt att analysera förhållandet mellan det 

fiktiva skeendet och den instans ur vars synvinkel detta skeende presenteras i texten”.13 Förenklat 

skriver Hedberg att det handlar om en distinktion mellan de som upplever det som skildras i ver-

ket (fokalisatorn) och den som skildrar det (berättaren).14 Genette beskriver tre olika typer av fo-

kalisation: nollfokalisation, intern fokalisation och extern fokalisation.15 Nollfokalisation är ”ett berättande 

som saknar specifik synvinkel och som därmed sker helt utan begränsningar”.16 Det är således 

det som ofta tidigare refererats till som en ”allvetande berättare” eller att det är ur ”berättarens 

perspektiv”. Intern fokalisation är ”att det framstår som uppfattat av någon befinner sig inuti die-

gesen (berättaren vet alltså lika mycket som de fiktiva personerna)”17. Till sist har vi extern fokalisat-

ion, då: ”har berättaren mycket begränsad kunskap om fiktionsvärlden och kan endast beskriva 

dess yttre skeenden”.18 Det vill säga att ”berättaren vet alltså mindre än de fiktiva personerna”.19 I 

uppsatsen aktualiseras inre fokalisation som begrepp på grund av att respektive verk är skrivna ur 

det perspektivet. Begreppet kommer att nyttjas för att undersöka barnperspektivet.  

 

Jag gör med dig vad jag vill är ytterligare ett verk som kommer att brukas i uppsatsen, mer specifikt 

Ann Öhrbergs kapitel ”Långa bortkastade dagar”.20 Kapitlet ger en inblick i hur människor som 

blir inspärrade mot sin vilja påverkas av det samt vad det kan bero på. Särskilt intressant för min 

 
12 Andreas Hedberg, ”Berättelseanalys”, Litteraturvetenskap, del 1, Sigrid Schottenius Cullhed, Andreas Hedberg & Jo-
han Svedjedal (red.), Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2020. 
13 Hedberg, 2020, s. 78. 
14 Hedberg, 2020, s. 78. 
15 Hedberg, 2020, s. 79. 
16 Hedberg, 2020, s. 79. 
17 Hedberg, 2020, s. 79. 
18 Hedberg, 2020, s. 79.  
19 Hedberg, 2020, s. 79. 
20 Ann Öhrberg, ”Långa bortkastade dagar”, Jag gör med dig vad jag vill: Perspektiv på våld och våldsskildringar, Torsten 
Pettersson (red.), Makadam, Göteborg, 2019.  
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uppsats är diskussionen om dygnsrytm och vikten av kontroll över vardagen. Öhrberg lyfter Kris 

i befolkningsfrågan i passagen: ”Denna typ av social ingenjörskonst byggde på bland annat på före-

ställningar om normala, sunda kroppar och sinnen som kopplade till tid, och det normala skulle 

vara indelat i lämpliga portioner arbete, vila och rekreation”21. Öhrberg skriver även: ”Att upp-

fatta och följa denna rytm var och är fortfarande ett tecken på normalitet”.22 Bristen av rekreat-

ion i relation till arbetet är något som går att se i samtliga verk. Det hänger dessutom ihop med 

vad Öhrberg skriver om dygnsrytm för den som är ofrivilligt inlagd: 

 

En grundläggande utgångspunkt i mina diskussioner är att tid är en central aspekt av det våld som utövas när 

en människa blir instängd mot sin vilja. […] Tre grundläggande aspekter av temporal normativitet känneteck-

nar intuitionens tidsrymd och styr den intagnas tid: vila/rekreation, mat, arbete. Denna temporala ordning 

förhåller sig mimetiskt – eller snarare skevt mimetiskt – till konstruktioner av samhällelig och normativ tid. 

På institutionen iscensätts idéer om hur tiden borde användas.23  

 

I många fall är den ofrivilliga inlåsningen jämförbar med arbetaren i arbetarlitteraturen som låsts 

in i en position som denne vill fly, men inte kan. Det är även jämförbart i den aspekten att arbe-

taren inte får styra över sin egen tid. Den är strikt schemalagd och precis som på den psykiska 

slutenvården styr de inte ens över sina mattider. Inte när de är på arbetsplatsen i vilket fall. Oför-

mågan att bestämma över sin egen tid är också något som Öhrberg lyfter när hon diskuterar slu-

tenvården: ”Det finns också temporala hierarkier som implementeras i detta: ju ’friskare’ en pati-

ent är, desto mer tillåts hen att delta i aktiviteter eller förfoga över sin tid”.24 Att inte låta någon 

planera ut sin egen dag för att de inte går att lita på går att koppla till arbetsgivarna i verken och 

hur arbetaren inte går att lita på utan att de styrs av strikta tider och regler. 

 

Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning om arbetarlitteratur såväl som psykisk ohälsa, men jag har inte 

funnit något arbete som kombinerar de två och undersöker skildringen av psykisk ohälsa i arbe-

tarlitteraturen. På temat arbetarlitteratur finns bland annat ”De får inga böcker skrivna om sig”: En 

komparativ analys av och didaktisk diskussion om arbetarlitteraturens teman i svensk samtidsprosa som är ett 

examensarbete skrivet av Jonatan Andersson från 2017.25 Uppsatsen handlar om huruvida den 

 
21 Öhrberg, 2019, s. 55.  
22 Öhrberg, 2019, s. 55.  
23 Öhrberg, 2019, s. 54. 
24 Öhrberg, 2019, s. 54. 
25 Jonatan Andersson, ”De får inga böcker skrivna om sig”: En komparativ analys av och didaktisk diskussion omarbetarlitteratu-
rens teman i svensk samtidsprosa 06. 12. 2017, examensarbete framlagd vid Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturve-
tenskapliga intuitionen, Uppsala universitet 2017.  
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moderna arbetarlitteraturen kan vara till hjälp i den svenska skolan för att ”ge eleverna ’möjlighet 

att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum’”.26 Med 

andra ord om de skönlitterära verken inom arbetarlitteraturen kan gagnas för att ge elever chan-

sen att bilda en uppfattning om samtiden och rådande förhållanden utifrån dem. Undersök-

ningen ser dock en problematik med användandet i den moderna arbetarlitteraturen. Problemati-

ken består av att litteraturen i slutändan alltid är fiktiv till någon grad. Den kommer därmed ald-

rig att skildra en exakt bild av de rådande förhållandena utan kommer inte komma från författa-

rens egen bild av verkligheten som inte alla kan identifiera sig med. Uppsatsen anser även att nå-

got äldre arbetarlitteratur inte är en värdig ersättare då den bilden som de ofta målar upp är förle-

gad och inte relevant i skildringen av samtiden.  Denna studie är inte ensam om att hantera äm-

net arbetarlitteratur, men ett bra exempel på vad som är möjligt att undersöka med avstamp i 

genren. Arbetets resultat är något jag inte kan hålla med om. Att verk inte skulle vara bra att an-

vända som ett läromedel på grund av dess fiktiva karaktär är på grund av en misstro mot skol-

ungdomar som jag anser är missvisad. Jag tror absolut att skolungdomar hade klarat av att lyfta 

ut vissa aspekter av ett verk och få en bild av vissa människors vardag. Dessutom är faktumet att 

många olika författare skriver autobiografiska eller självbiografiska verk med teman som sam-

manfaller med Mig äger ingen och Svinalängorna bevis på att det ligger en sanningshalt i dem.  

 

I boken Vänbok till Sonja Svensson (2008) skriver Lena Kåreland i sitt kapitel: ”Varför slutar inte 

vuxna dricka?” om alkoholismens roll och påverkan på barnen i bland annat svinalängorna och Mig 

äger ingen.27 Hennes sammanfattningar och summeringar av huvudpunkter i de båda verken stäm-

mer väl överens med min uppsats och hon skriver även om hur det är för barnen i verken. Ka-

pitlet ger en inblick i hur andra har skrivit om liknande ämnen. Kåreland skriver följande om 

Svinalängornas huvudkaraktären Leena: ”Med skräck och ångest ser barnet på de perioder då för-

äldrarna genom sitt drickande avskärmar sig från vardagen och lämnar de tre barnen åt sitt 

öde”.28 Kapitlet vidrör även att Åsas situation i Mig äger ingen på ett sätt inte är lika illa då hennes 

far inte är aggressiv mot henne: ”Flickan Åsa i Linderborgs roman är aldrig vittne till någon 

grövre misshandel och behöver inte själv frukta att bli slagen”.29 Dessutom påpekar Kåreland att 

Åsa utöver en tryggare miljö har ett bredare nätverk av människor som kan hjälpa henne: ”Åsa 

har en trygghet i sig själva [sic], en trygghet som bottnar i att vara älskad och sedd. Omkring 

 
26 Andersson, 2017, s. 1. 
27 Lena Kåreland, ”Varför slutar inte vuxna dricka?”, Vänbok till Sonja Svensson, Jan Hansson & Gallie Eng (red.), 
Opal, Stockholm, 2008. 
28 Kåreland, 2008, s. 93. 
29 Kåreland, 2008, s. 92. 
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henne finns också ett socialt kontaktnät”.30 Åsas kontaktnät och dess påverkan på henne är dock 

en punkt där jag inte håller med boken, något som diskuteras i analysen. Kårelands kapitel har 

många likheter med min uppsats, men ämnar inte göra en djupdykning i vad de olika sakerna be-

tyder utan ämnar snarare måla upp en bild av hur det ser ut i romanerna.  

 

Ytterligare en antologi som behandlar arbetarlitteratur är Från bruket till Yarden (2014).31 I Sandra 

Mischliwietz kapitel ”Finns det inga arbetare?” diskuterar hon hur arbetarklassen försvunnit och 

istället på många fall bytts ut av en underklass. Mischliwietz diskussion utgår från Svinalängorna 

och Mig äger ingen. Mischliwietz menar att faktumet att både Leif i Mig äger ingen och Leenas far i 

Svinalängorna har fasta jobb och tjänar bra med pengar är ett bevis på att de inte tillhör det som 

brukar kallas för arbetarklassen utan att det snarare rör sig om att de inte kan hålla i pengarna de 

tjänar. Kapitlet belyser även dilemmat som Leenas far och Leif har i det att de båda identifierar 

sig med sitt arbete, men egentligen inte trivs.  

 

Alkoholism som tematik i litteratur förekommer också, men är mindre vanligt förekommande än 

arbetarlitteraturen. En uppsats som behandlar just alkoholism i svensk litteratur, vilket är en del 

av det denna uppsats kommer att belysa är ”Schulman och Glöm mig - mellan fiktion och autenti-

citet: En litteraturvetenskaplig läsning av alkoholismens roll i Glöm mig med fokus på självfram-

ställning, tematik och samband mellan fiktion och verklighet” som är skriven av Nadim Khan.32 

Uppsatsen handlar om hur alkoholismen framställs i Schulmans Glöm mig samt hur skildringen av 

alkohol och i förlängning alkoholism överensstämmer med den bild som Anonyma Alkoholister 

lyfter fram. Uppsatsen når slutsatsen att skildringen av alkoholmissbruk i verket stämmer väl 

överens med det som Anonyma Alkoholister lagt fram. Uppsatsen vidrör dessutom att det är möj-

ligt att se verket som en skildring av någon som levt nära en person med alkoholproblem. Att 

uppsatsen kommer in på det spåret betyder även att den börjar nosa på autofiktion, men utveck-

lar inte mycket på ämnet. Uppsatsens fokus på enbart ett exempel samt outvecklade resonemang 

om autofiktion lämnar en lucka som jag med denna uppsats förhoppningsvis kommer kunna 

fylla.   

 

 
30 Kåreland, 2008, s. 95.  
31 Sandra Mischliwietz, ” Finns det inga arbetare?”, Från bruket till Yarden, Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjö-
berg & Jimmy Vulovic (red.), Litteraturvetenskap, Språk och litteraturcentrum i Lund, Lund, 2014.  
32 Nadim Khan, Schulman och Glöm mig - mellan fiktion och autenticitet: En litteraturvetenskaplig läsning av alkoholismens roll i 
Glöm mig med fokus på självframställning, tematik och samband mellan fiktion och verklighet 06. 17. 2019, examensarbete fram-
lagd vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet 2019. 
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Vad beträffar romanerna som uppsatsen behandlar är det lite olika hur mycket tidigare forskning 

som gjorts om dem. Korparna av Tomas Bannerhed är unik i den mån att jag inte lyckats finna nå-

gon tidigare forskning om den alls.33 Detta trots att de inte enbart levt kvar som en bok utan 

även har filmatiserats 2017.  

 

Mig äger ingen förekommer i en relativt stor mängd arbeten, men verket är ytterst sällan i fokus 

utan figurerar oftast som ett exempel på svensk arbetarlitteratur samt i vissa fall för alkoholism. 

Mig äger ingen är även intressant ur det perspektivet att den undersökts utanför Sverige. Jag fann 

forskning från Tyskland som behandlade verket på ett liknande sätt som tidigare beskrivits, samt 

från tidskrifter i Norge. Inget av det jag funnit som tidigare gjorts på verket angränsar dock till 

det som denna uppsats ämnar göra.34   

 

Den sista romanen som uppsatsen utgår från, Svinalängorna har även den dykt upp i forsknings-

sammanhang.35 Uppsatsen ”Barnet i arbetslitteraturen: En komparativ studie mellan Moa Martin-

sons Mor gifter sig och Susanna Alakoskis Svinalängorna” av Elin Björk snuddar vid ett par äm-

nen som även jag kommer att beröra under uppsatsens gång.36 Uppsatsens syfte är att undersöka 

hur barn porträtteras i Svinalängorna samt i Moa Martinssons Mor gifter sig. Uppsatsen undersöker 

detta ur ett par olika synvinklar, dels hur barnen porträtteras, men, även hur relationen mellan 

moder och barn skildras. Det perspektiv som kommer närmast denna uppsats är hur verken på-

verkas av att de är skriva ur barnperspektiv. Uppsatsen kommer fram till att barnperspektivet är 

väsentligt då det ändrar hur föräldrarna skildras. Barnen i verkens förkärlek till föräldrarna/föräl-

dern gör att föräldrarnas missbruk tonas ned som en följd av barnens eviga optimism samt att de 

inte vet vad som är normalt. Uppsatsen anmärker även på hur barnen i båda romanerna som den 

analyserar går lättare åt mödrarna än fadern/styvfadern; något som skribenten misstänker är 

sammankopplat med att barnen själva är tjejer. Jag anser dock att det fortfarande finns gott om 

utrymme för mer forskning, särskilt då jag kommer att belysa två till böcker utöver Svinalängorna. 

Verket figurerar även som framkommer av de tidigare forskning jag lyft i ett stort antal antolo-

gier om arbetarlitteratur. Bland annat i Vänbok till Sonja Svensson och Från bruket till Yarden.   

 
33 Bannerhed, 2011. 
34 Se exempelvis: Hannah, Tischmann: ”Borta bra men hemma bäst’? – Das schwedische miljonprogram in litera-
rischen Darstellungen von seinen Anfängen bis in die Gegenwar”, European Journal of Scandinavian Studies, Klaus 
Böldl, Lutz Rühling (red.), 50, 2020:1, s. 200–220, Marianne Egeland, ”Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslit-
teraturen”, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 18, 2015:1, s. 34–48, samt Heidi Bønnhoff, ”Ukomplisert kjærlighet i kom-
pliserte erfaringer”, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9, 2012:2, s. 185–188.  
35 Alakoski, 2007.  
36 Elin Björk, Barnet i arbetslitteraturen: En komparativ studie mellan Moa Martinsons Mor gifter sig och Susanna Alakoskis 
Svinalängorna 01. 06. 2011, examensarbete framlagd vid Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 2011. 
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Barnets perspektiv 

Fokalisering i verken 

Mig äger ingen är skildrad ur ett barns perspektiv, precis som de andra två verken. Det anmärk-

ningsvärda är att berättaren tycks veta mer än vad Åsa borde göra i de situationer som uppstår. 

När hon handlar med sin far får vi bland annat veta vad han tänker när han tittar på vissa av hyl-

lorna: ”Först gick vi till ölhyllorna. Pappa funderade en stund hur många burkar mellanöl han 

skulle eller kunde köpa. Sex eller åtta?”.37 Detta är ett av många ställen i romanen där denna sorts 

inre funderingar visas som Åsa inte borde veta om, särskilt inte vid sin unga ålder. Även om det 

är möjligt att läsa det som om Åsa förstår vad hennes far tänker på grund av att hon upplevt det 

så många gånger tycks ändå perspektivet på tankarna mer vuxet och genomtänkt än om det hade 

varit fallet. Jag anser dock att det ändå rör sig om inre fokalisation, men att Åsa kommenterar 

minnet som vuxen och därför har ett annat perspektiv. Det får effekten att vi som läsare stundvis 

får ta del av mer mogna resonemang och funderingar kring händelserna i verket vilket kan vidga 

förståelsen för romanen. 

 

Svinalängorna är likt Mig äger ingen inte skriven ur Inre fokaklisation. I Svinalängorna vet berättaren 

lika mycket som Leena vilket gör att det snarare är frågan inre fokalisation. Ett exempel på att 

berättaren inte vet mer än Leena är när hon är hemma hos sin granne Inga-Lill: ”Jag slog vad 

med Terrie. Hon sätter på Tom Jones igen. Grammofonstiftet skrapade. Snart skulle hon dansa. 

Både jag och Terrie förlorade vadet. Inga-Lill satte på Jim Reeves”.38 Leena vet som tydligt visas 

av citatet inte vad de andrakaraktärerna i boken tänker eller vad de kommer att göra. Den inre 

fokalisationen gör att bokens karaktärer ter sig mer oberäkneliga då Leena inte alltid förstår dem. 

Hennes ovisshet om varför hennes föräldrar agerar som de gör skapar en underliggande känsla 

av ångest under läsningen, då det alltid känns nära katastrof.  

 

Slutligen har vi Korparna. I verket finner vi en liknande stil av berättande som finns i Svinalängorna. 

Boken är skildrad ur Klas perspektiv och vi som läsare får ta del av det som han vet och kan inte 

få information som ha själv inte har åtkomst till. 

 

- Du vill väl ha något att dricka?  – Det behövs inte, svarade jag automatiskt. Hon gick bort till kylskåpet och 

hällde upp två glas morotsjuice och gav mig det ena. Och Veronica? Varför satt inte hon i fönstret och vän-

tade på mig och gjorde korkskruvslockar med fingret?39 

 
37 Linderborg, 2007, s. 21.  
38 Alakoski, 2007, s. 105–106.  
39 Bannerhed, 2011, s. 147. 



11 

 

 

I passagen har vi ett exempel på hur Klas inte fullkomligt förstår vad som för de andra karaktä-

rerna framåt och hur de kommer att agera. I detta fall handlar det om en flicka som han håller 

kär och hur det kommer sig att hon inte väntade spänt på honom vid fönstret när han anlände. 

Med detta i åtanke anser jag att även Korparna är berättad ur en inre fokalisation med Klas som 

berättare. Precis som i Svinalängorna gör den inre fokalisationen att händelseförloppet förblir 

ovisst. I Klas fall är han ängslig över huruvida hans far ska få ett anfall och bli arg eller tvinga ho-

nom att arbeta på gården. Ovissheten som den inre fokalisationen skapar ökar enbart i takt med 

att Klas fars psykiska hälsa blir sämre. ”[far] tryckte oupphörligt på den farliga knappen. […] 

Han kan få för sig att rycka till när som helst!”.40 I citatet är Klas far väldigt ostabil och det märks 

att Klas inte vet vad hur han kommer att agera. 

 

Blicken vid verkens tidiga skede 

Ett mönster som är synligt i alla tre verken är att barnet ur vilkens perspektiv som romanerna be-

rättas ser upp till sina föräldrar som om de vore övermänskliga. Detta är något som ändras succe-

sivt i samband med att de inser att det inte är fullt bra hemma som de tänkte till en början. Det 

tydligaste exemplet på detta finner vi i Mig äger ingen där Åsas far jobbar som: 

 

härdare och arbetade med stål som hettades upp i ugnar där temperaturen nådde mer än tusen grader.  Som 

en modern smed ungefär, förklarade han när jag frågade, men jag tänkte hellre på honom som en draktäm-

jare. Med list mod och oändlig skicklighet vågade han varje morgon närma sig drakarna.41  

 

Åsa påpekar även med stolthet sin fars noggrannhet när han ska hämta henne från förskolan. 

”Jag blev glad när jag hörde honom öppna ytterdörren och torka av skorna på mattan i tambu-

ren. Ingen annan förälder var så noggrann”.42 Åsa är uppenbart stolt över sin far och värdesätter 

hans ordningssamhet samt hans styrka och mod. Detta stärker min tes om att det rör sig om Åsa 

i äldre ålder som ser tillbaka på händelserna. Anledningen är att en del av det hon lyfter är saker 

som hon borde ta för givet och därför inte kommentera.  Jag syftar här på att det anmärks att 

hon: ”drog in svettlukten, cigarettröken och pilsnerdoften”.43 Åsa som är van vid sin far anmär-

ker nog inte på att en pilsnerdoft vid lite över fyra efter arbetet är något utöver det ordinära, men 

berättaren förmedlar detta för att vi som läsare ska inse att allt inte är så bra som det verkar. 

 

 
40 Bannerhed, 2011, s. 261–262. 
41 Linderborg, 2007, s. 9–10.  
42 Linderborg, 2007, s. 10. 
43 Linderborg, 2007, s. 10. 
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Samma form av beundran återfinns inte i Svinalängorna, även om det förekommer. En anledning 

till det är att Leena inte har samma onyanserade föreställning om sina föräldrar är för att hon är 

lite äldre än Åsa. Leena har en betydligt bättre uppfattning av sin mor än den hon har av sin far. 

Detta för att modern sköter majoriteten av det som ska göras i hemmet: 

 

Det var mamma som gick på promenader med oss i skogen, lärde oss att hitta vägen till stranden. Det var 

hon som lärde oss att känna igen sandskogsdofterna och veta när det var dags att gå över gatan. Det var hon 

som gjorde smörgåsarna och drickan och inte glömde ta med filten. Det var mamma som visade oss var de 

vilda körsbären växte.44 

 

Citatet är från ungefär ett år innan Leena ska börja skolan: ”Snart nu när sommaren är slut så 

börjar du skolan Leena” vilket pekar mot en ungefärlig ålder.45 Hon har likt Åsa respekt för sin 

fars skicklighet inom sitt yrke: ”sedan frågade han om jag tyckte att han såg ut som ett proffs. Jag 

visste inte exakt precis vad ett proffs var för något men jag sa att jag tyckte att han såg ut som 

ett, för det gjorde han”.46 Leena verkar ändå ha högt förtroende för sin fars skicklighet i sitt ar-

bete, men inte i samma grad som Åsa. Detta kan som tidigare påpekat bero på Leenas något 

högre ålder. 

 

Leenas syn på sin far är aningen svårare att sätta fingret på. Hon verkar medveten om faderns al-

koholvanor från en tidig ålder, men lägger inte mycket värdering i det: ” Jag och Markku hade 

tjatat om en hund. Mamma sa över min döda kropp. Men Pappa var full och glad och kom hem 

med valpen samma dag som Mamma kom hem från BB med Sakari”.47 I citatet finner hon inte 

faktumet att hennes far är full oroande eller onormalt utan värdesätter hans givmildhet och glädje 

som kommit som ett resultat av alkoholen. I en sådan situation påverkar faktumet att det är 

skildrat ur ett barns perspektiv på ett betydande sätt. Leena ursäktar snabbt sin fars alkoholise-

rade tillstånd då hon får en valp och tyckte snarare att det var för det bättre. Ett vuxnare per-

spektiv får man däremot också till viss del i citatet. Vi får det i form av att Leena kommenterar 

att det är just för att han är ”full och glad” som han kommer med en valp, detta trots moderns 

inställning. Således får vi som läsare på ett kort citat två olika perspektiv, vilket skapar ett djup i 

romanen. Att det finns dessa två perspektiv i citatet är här inte fråga om nollfokalisation utan 

snarare ett bevis på hur van Leena är vid hennes fars alkoholvanor och hur invigd hon är i hans 

 
44 Alakoski, 2007, s. 24–25.  
45 Alakoski, 2007, s. 27. 
46 Alakoski, 2007, s. 53. 
47 Alakoski, 2007, s. 11. 
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sätt att uppföra sig när han är påverkad. Att Leena redan i en så tidig ålder inser det tyder på att 

det inte är första gången som något liknande sker.  

 

Hur Klas i Korparna är uppfattar sin far är inte lika tydligt. Med tanke på hans vilja att bryta sig 

loss från det liv som han upplever är utstakat för honom tycks känslorna för hans far vara en 

blandning av rädsla, respekt och en ständig påminnelse om vad Klas inte vill med livet. De allra 

första meningarna i verket tycks reflektera Klas känsla av att vilja bryta sig loss från bondgården 

som gått genom generationerna:  

 

Där är far, tänkte jag. Mitt i molnet som aldrig tar slut. Sitter och skumpar i farfars gamla Ferguson med njur-

bältet åtdraget och blir grå i håret och kommer hem och luktar mull – för att han inte har något val. För att 

det är den här plätten vi har, den här lilla biten jord, de här tunnlanden odlat.48 

 

Vad som tyder på detta är just formuleringen: ”Mitt i molnet som aldrig tar slut” samt ”[...] för 

att han inte har något val”. 49 Båda meningarna pekar mot något oundvikligt och oändligt som 

Klas inte har något inflytande över. Gemensamt är även att hans far står i centrum för båda me-

ningarna vilket gör honom till någon sorts symbol för det liv som Klas tänker att han kommer 

tvingas in i. I Klas fall spelar barnets perspektiv en roll i det avseendet att han fortfarande har 

högtflygande drömmar och vill därifrån, men blir nedslagen av att se hans far fortsätta sitt mono-

tona arbete dag efter dag.  

 

Respekten och rädslan för fadern visar sig när de ska äta i början av boken: 

 

Mitt i maten kom Göran springande från sitt rum, hoppade upp på stolen och började plocka med det han 

hade framför näsan, körde gaffeln i en brödbit och trummade med skeden mot karotten tills far blundade 

och drog efter andan. Mamma hämtade en fuktig trasa och baddade Görans panna, bad honom dricka av 

den lugnande ljummjölken, la upp mat på has tallrik och pekade och viskade som till en efterbliven. Små-

ningom stillade han sig och vi kunde äta allihop. [...] Jag ansträngde mig för att tugga och svälja utan att det 

hördes.50 

 

Klas är uppenbart rädd för sin far och vill inte göra honom irriterad. Även hans mor tycks dela 

den uppfattningen och gör allt hon förmår för att Klas far ska få det lugnt. Klas bild av sin far 

skiljer sig således gentemot den som Åsa i Mig äger ingen har och även Leenas bild av sina 

 
48 Bannerhed, 2011, s. 6.  
49 Bannerhed, 2011, s. 6. 
50 Bannerhed, 2011, s. 19. 
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föräldrar i Svinalängorna. Även om Klas känslor gentemot fadern tar uttryck som ångest och 

rädsla vid tillfällen är hans respekt mot fadern ändå stor, vilket går att utröna genom vilka åtgär-

der han är villig att ta för att vara honom till lags. Klas ansträngda relation till sin far blir under 

verkets gång blir ännu mer ansträngt i takt med att hans far blir mer känslig och instabil.  

 

Relationen mellan Klas och hans mor är betydligt mindre komplicerad och tvetydlig även om 

den inte är lika framträdande i Korparna. I början av romanen ser Klas sin mor som en omhän-

dertagande person som ställer upp för honom och som kan agera som hjälp när fadern vill att 

Klas ska göra diverse sysslor på gården. ”Som du hörde Klas så är det inte många tunnlad igen 

för den här gången. När jag var som du fick jag gå med häst och så allting själv. [...] Det är andra 

tider nu avbröt mamma, och tur är väl det. Du kan inte sitta och jämföra med hur det var under 

kriget?”.51 När hans far vill att Klas ska så åkrarna invänder hans mor och påpekar att det inte är 

något som han borde behöva göra i sin unga ålder.  

 

Vid en komparation av de olika protagonisternas relation till sina föräldrar som råder i början av 

verken är det tydligt att Klas har den sämsta uppfattningen om sin far av de tre. Med det sagt be-

tyder inte det att Åsa och Leena har en enbart positiv bild av sina föräldrar. Leena beundrar sin 

far, men är även medveten om en del av hans brister. I Korparna samt Svinalängorna får vi även ta 

del av hur de uppfattar sina mödrar i början av verken och finner där en liknande uppfattning. 

Både Klas och Leena ser sina mödrar som de som håller ordning på hemmet och ser till att de 

får mat och har det de behöver. Åsa som inte har någon relation till sin mor i början av verket 

har det annorlunda på grund av att hennes far inte sköter mat på något bra sätt utan överlämnar 

det åt sin egen mor: ”Utanför dagis stod pappas blåa Crescent. Han satte mig på pakethållaren 

och trampade oss till farmor och farfar som väntade med mat i köket med de svagt blå köksluck-

orna”.52 Det förtydligas ytterligare att det är just Åsas farmor som ordnar maten åt dem: ”Farmor 

ägnade timmar åt att laga mat hon visste att pappa tyckte om”.53 De matvaror som Åsas far kö-

per hem är oftast näringsfattig och söt och själv köper han huvudsakligen öl för pengarna. 

”Pappa var sällan hungrig, ölet fyllde magen, och jag mättade mig med godis”.54  Hennes far för-

summar således till viss del att ta hand om henne, men trots det ser Åsa på honom med en be-

undrande blick.  

 

 
51 Bannerhed, 2011, s. 21–22.  
52 Linderborg, 2007, s. 10.  
53 Linderborg, 2007, s. 12.  
54 Linderborg, 2007, s. 22.  
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Blickens utveckling 

Mot mitten av Mig äger ingen nyanseras Åsas bild av sin far och upphör att enbart vara positiv. 

Hon har vid det här laget insett att allt inte är frid och fröjd och även om hon fortfarande har en 

nära relation till sin far händer det att hon skäms över honom. En passage som tydligt visar hur 

Åsas inre bild av sin far håller på att raseras är när de innan jul ska konstruera ett pepparkakshus:  

 

[E]tt år överraskade pappa med ett pepparkakshus i form av en byggsats. Vi var båda förväntansfulla när han 

smälte sockret i stekpannan. Plötsligt skrek han att jag skulle hålla mig undan. Han, som arbetade med tusen-

gradig hetta, var rädd för att bränna sig på lite socker. På samma sätt reagerade han den gången han gick med 

på att prova frityrgrytan som stod i kastrullskåpet och påminde oss om ett tidigare liv. Jag som ville tro att 

han kunde gå genom eld.55 

 

Åsa börjar inse att föreställningen som hon byggt upp om sin far inte är helt sanningsenlig, men 

brottas ändå med insikten. Det görs tydligt att hon finner insikten jobbig då hon skriver att hon: 

”ville tro” vilket signalerar att det var lättare att leva med den bilden av honom. Åsa kämpar såle-

des med att den bild hon byggt upp av sin far succesivt rasar och vill till viss del hålla fast i sin 

gamla bild av honom och leva bekymmersfritt. Hon tycks även börja inse att han har alkoholpro-

blem och skäms över honom även för det: ”Vår sista jul tillsammans var pappa så drucken att 

han inte kunde sätta på sig skorna själv när vi skulle gå till Majken och Alexej. Han ramlade om-

kull flera gånger och kom bara upp med min hjälp”.56 Det är tydligt att Åsa inser hur alkoholise-

rad hennes far är. Hon börjar som tidigare nämnts även skämmas över sin far ibland; till stor del 

som en följd av hans drickande: ”Jag sprang fram och tillbaka mellan pappa och de andra, visste 

inte vem jag skulle prata med. Varför gick han aldrig? Var han ledsen? När pappa stängde dörren 

bakom sig och gick hem till Rönnbergsgatan i kalla lågskor grät jag av skamkänslor över min lätt-

nad och hans ensamhet”.57 Återigen är det tydligt att Åsa är kluven när det gäller hennes far, hon 

älskar honom innerligt, men börjar hata succesivt hans problem. Skildringen av Åsas kluvenhet 

och faktumet att hon inte direkt inser sin fars problem tyder på att Åsa Linderborg själv varit 

med om något liknade. Annars anser jag att det hade varit svårt att skildra den nyansen. Likt 

Khan kommer fram till i sin uppsats så anser jag att det tyder på en medvetenhet hos författaren 

som kommit av att hon genomlevt något liknande.58 

 

 
55 Linderborg, 2007, s. 160. 
56 Linderborg, 2007, s. 169. 
57 Linderborg, 2007, s. 168.  
58 Khan, 2019. 



16 

 

Leena i Svinalängorna som aldrig haft en lika stark relation till sina föräldrar som Åsa har mot ro-

manens mitt fått en ännu sämre relation med dem, framförallt med sin far. Saker som tidigare va-

rit förknippat med glädje är nu bara jobbigt för henne då framförallt hennes far faller djupare 

och djupare in i sin alkoholism:  

 

Julen brukade vara rolig men nu var pappa full precis hela jullovet. De bråkade. Pappa sluddrade fitta. Hora. 

Fitta, hora. Mamma spydde tillbaka, horunge, ynkrygg. Jag skämdes och kollade så att balkongdörren och 

fönsterna var stängda. Jag låste dem och drog för gardinerna. Det hade hänt någonting med pappa. För 

pappa kallade mig också för hora.59 

 

Leenas hem börjar fallera mot romanens mitt och faderns alkoholism går nu även direkt ut över 

barnen. Han nöjer sig inte längre med att kalla Leenas mor för otrevliga saker utan kallar numera 

även Leena för hora. Hon känner tydlig skam gentemot hur de har det hemma och vill inte att 

någon ska se vad som försiggår hemma hos dem. Leena börjar dessutom bli mer orolig över kao-

set och våldet i hemmet:  

Sedan bråkade mamma och pappa som de aldrig hade bråkat förut. De bråkade och bråkade. Jag knäppte 

mina händer hårdare än vanligt. Jag märkte att jag knäppte dem när jag satt och kissade. När jag skulle sova, 

och direkt när jag vaknade. Gode Gud, gör så att mamma och pappa slutar att bråka.60 

 

Leena har vid detta skede börjat närmast tvångsmässigt be till en högre makt om hjälp att å hen-

nes föräldrar att sluta bråka.  

 

En liknande upptrappning av bekymmer finner vi i Korparna där Klas far mer instabil och vars 

psykiska mående blir sämre:  

 

Så kom där ett väsande, ormlikt ljud som jag aldrig hade hört förut. Jag kravlade mig ur sängen och gläntade 

försiktigt på rullgardinen. Där står han. Mitt i berget av skrot med en pannlampa på huvudet och en isblå 

eldslåga i händerna. Halva ansiktet var gömt bakom en svart mask och gnistorna sprutade runt honom. Stålet 

smälte och rann som glödande lava kring hans fötter, järnklumparna åkte i backen på löpande band. [...] 

Detta är inte far. Detta är en eldsprutande vilde som tar över när folk ligger och sover.61 

 

Klas far har i citatet lämnat huset mitt i natten och börjat jobba på att få bort högen med skrot 

som ligger på gården. I lågorna ser Klas en reflektion av en man han inte känner igen längre.  

 

 
59 Alakoski, 2007, s. 101.  
60 Alakoski, 2007, s. 101. 
61 Bannerhed, 2011, s. 142–143.  
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Även om Klas har annorlunda problem gentemot Åsa såväl som Leena visar sig det på ett lik-

nande sätt hos alla tre. Alla har mot verkens mitt börjat inse deras respektive föräldrars problem 

och skäms över dem och önskar att de hade sluppit det. Leena ber tvångsmässigt, Åsa vill inte 

vara med sin far och Klas förnekar att klottret som han och hans kamrat finner syftar på hans 

far: 

 

För ett ögonblick tänkte jag att jag såg i synen eller hade hamnat mitt i en dröm. AGNE PÅ VÄG TILL 

DÅRHUSET Så bara. Hur klart som helst. Sprayat i lysande rött på den vitrappade väggen [...] – Vad tas-

kigt, sa hon. Eller hur? Jag vände bort blicken. – Varför står det sådär? Gick hon på. – Jag har aldrig set det 

förut, sa jag till slut. Någon måste ha skrivit det idag. – Är det någon som heter Agne? – Tydligen. – Vilket 

konstigt namn. – Ja.62 

 

Agne har vid det här laget blivit föremål för skvaller i byn, men Klas ser sin chans att verka nor-

mal genom att förneka sin koppling till honom inför sin vän.  

 

Genom att vi som läsare får följa förloppen ur barnens perspektiv får vi således på samma gång 

en förskönad men även rå bild av vad som försiggår. Vi får ta del av en förskönad bild av händel-

serna i viss mån då barn kanske inte alltid uppfattar alla nyanser i de vuxnas handlingar på grund 

av deras ringa ålder. En effekt av barnperspektivet är att händelser skildras rått, men kanske inte 

alltid helt sanningsenligt. Vi får dessutom ta del av hur barnen upplever att deras föräldrar för-

ändras under det att verken fortlöper vilket gör det ytterligare tydligt för oss som läsare att förstå 

hur illa saker ligger till. Utvecklingen som finns i barnens blick sänder ett tydligt budskap om 

upptrappningen i föräldrarnas misär. 

 

Bakom stängda dörrar 

Ytterligare en sak som de tre romanerna delar med varandra är hur omvärlden hanterar de tecken 

på problem i hemmet som finns synliga för yttervärlden. Alla tre romanerna visar på hur männi-

skorna runtomkring familjer med problem tenderar att inte nämna det utan gör ofta inget och 

hoppas att de ska lösa det själva. I Korparna som utspelar sig i en liten by är det tydligt att folk 

förstår att Klas far Agne har psykiska problem, men detta ses snarare som något skamligt. Det är 

något som märks när Klas är vid kyrkan och ser ”AGNE PÅ VÄG TILL DÅRHUSET” skri-

ver på likboden.63 Istället för att någon pratar med familjen eller visar medlidande klottrar de 

nedlåtande ord vid kyrkan så att andra ska se och kunna skvallra om det. Det är inte heller det 

 
62 Bannerhed, 2011, s. 131–132.  
63 Bannerhed, 2011, s. 131.  
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enda exemplet i romanen på hur andra i byn hånar Klas och hans familj på grund av Agnes psy-

kiska ohälsa: 

  

- Jag hörde att din farsa fick åka in i söndags? Men det var väl på tiden. Det där överlägsna flinet. […] – Var-

för skulle annars ambulansen komma mitt i natten? Sa han. Kan du förklara det, du som har svar på allting? 

[…] – Han blev väl inspärrad i söndags eller? Tror du inte att det har kommit ut?64  

 

Återigen får Klas ingen sympati eller hjälp, enbart hån. 

 

En annan sak som skiljer situationen i Korparna från de två andra verken är hur de bor. Både Le-

ena och Åsa bor i lägenhet medan Klas familj bor i ett hus med bondgård och mark. Det innebär 

att de har avstånd till andra vilket gör att det inte kommer höras lika mycket från dem som det 

hade gjort om de bott i en lägenhet. För att återkoppla till utdraget ur Korparna där Klas far svet-

sar mitt i natten så hade inget liknande kunnat ske obemärkt om de bodde tätare.65 Med det sagt 

hade det inte nödvändigtvis resulterat i någon form av konfrontation om de andra situationerna 

med folk runtomkring är något att gå på.  

 

Några som inte kan väsnas hur som helst utan att få klagomål är Åsa och hennes far. De bor i en 

lägenhet i Västerås: ”Vi bodde på Rönnbergsgatan 34, på andra våningen i en gavellägenhet”.66 

Med andra ord hade det hörts om det var för mycket ljud. Detta är något i Åsas situation som 

hon delar med Leena i Svinalängorna. Hon bor även hon i en lägenhet med sin familj: ”Mamma 

bar Sakari på höften när vi tittade på vår nya lägenhet. […] Första våningen, det är praktiskt”.67 

Med tanke på hur dem bor är det således rimligt anta att om det smäller eller skriks i lägenhet-

erna kommer det att höras av andra. Därmed är bristen på ingripande från de som bor nära inte 

ett resultat av att de inte hör utan snarare att de inte vill. 

 

Att folk i närheten blir orolig eller alls anmärker på ljud är inget som har någon stor plats i Mig 

äger ingen även om det förekommer:  

 

Nu ska vi dansa! Han höll om mig med sina stora armar och stampade i golvet så att det dunsade, jag för-

sökte hänga med men kroppen protesterade. Han tappade balansen och sökte stöd i mahognypiedestalen så 

både den och han for i golvet. Han var snabbt uppe på fötter igen för att fortsätta. Sonja kom upp och 

 
64 Bannerhed, 2011, s. 235. 
65 Bannerhed, 2011, s. 142–143.  
66 Linderborg, 2007, s. 26.  
67 Alakoski, 2007, s. 13. 
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frågade vad det var som lät. - Jag vill dansa och det vill inte jäntan. – Dansa som är så roligt! Sätt på lite disco, 

Leif!68 

 

När någon väl uppmärksammar oroväckande ljud som Sonja gör i passagen skjuts det snabbt åt 

sidan. Det är värt att nämna att Sonja och Leif har haft en relation och att hon besöker de i lä-

genheten ibland. Annars har jag väldigt vårt att se att någon hade kommit upp och knackat på 

dörren. Om Sonja inte hade varit i deras lägenhet förut och haft en relation med Leif tror jag inte 

att hon hade bemödat sig med att kolla att han var okej. Trots att Sonja kommer upp är det inte 

på grund av oro över Leifs berusade tillstånd som hon stannar kvar utan för att hon vill dansa. 

Det är typiskt för alla liknande situationer. Det finns en vilja att lösa eventuella problem raskt 

och om det inte går; lämna det till familjen och enbart ta del av det roliga. Det är på denna punkt 

som min syn av Mig äger ingen skiljer sig från den som Kåreland skildrar, jag anser inte att hennes 

kontaktnät ger någon större säkerhet då det oftast inte resulterar i något.69 

 

I Svinalängorna uppstår mer interaktioner med de som bor nära. Detta delvis på grund av att Lee-

nas föräldrar skriker på varandra så att det hörs genom väggarna, men även för att de umgås med 

vänner.  Något som Leena är ensam om är att hon visar en medvetenhet om just ljuden och är 

mån om att inte andra ska se och höra: ”Jag skämdes och kollade så att balkongdörren och föns-

terna var stängda”.70 Detta kan dock vara en effekt av att hon är vän med barnet i lägenheten 

som ligger vägg i vägg med deras och sover där ibland och vet med sig att det hörs om de skri-

ker:  

 

Jag vaknade några timmar senare. Jag hörde mammas röst genom väggen. Hjälp, de slogs. […] Jag la örat till 

väggen som gränsade till mina föräldrars sovrum. Mamma skrek till. Det kom flera dunsande ljud på följd. 

Jag fick kramp i magen och började gråta. Jag reste mig upp för att springa hem. – Vänta Leena! – Han 

kanske slår ihjäl henne om jag inte går mellan.71 

 

När Leenas väns mamma sedermera vaknar och väcker sin pojkvän går de inte in i lägenheten 

eller knackar i väggen för att avbryta våldet, utan väljer istället att förbli passiva och avvakta. 

Även när de är medvetna om vad som försiggår i lägenheten bredvid så agerar de inte och hop-

pas att allt ska lösa sig utan att de behöver lyfta ett finger. När de sedermera slutar höra ljud från 

bråket kommenterar kompisens mamma: ”stackars dig, Leena, vilka föräldrar du har”.72 De väljer 

 
68 Linderborg, 2007, s. 173.  
69 Kåreland, 2014, s. 88–99.  
70 Alakoski, 2007, s. 101. 
71 Alakoski, 2007, s. 129–130.  
72 Alakoski, 2007, s. 131.  
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med andra ord att passivt lyssna när någon blir slagen i lägenheten bredvid och beklagar det ef-

teråt utan någon antydan på att de kommer att göra någonting om saken. Det är dock inte det 

värsta exemplet i romanen på omgivningens passivitet. Nära slutet av romanen när Leenas far är 

djupt nere i sin alkoholism finner hon honom i en trappuppgång:  

 

Jag genade genom trapporna och råkade springa rakt på pappa. Han hade ramlat omkull i en trappuppgång 

och slagit hål i pannan. Blodet pulserade ut ur hans skalle i samma takt som hjärtat slog. Hjärtat slog fort. 

Han hade pissat på sig. och luktade som pissoaren på stortorget. De som passerade lät honom ligga kvar.73 

 

I citatet så ligger Leenas far med blod forsande ur skallen och inte ens då är de som märker det 

villiga att räcka ut en hand och hjälpa honom.  

 

Det finns däremot de i omgivningen som visar oro och som till viss del försöker hjälpa. I Svina-

längorna larmar skolan för att Leena och hennes syskon inte verkar må bra och socialen kontaktas. 

Det resulterar i att de gör mer än ett besök till lägenheten. De kan dock inte göras mycket då be-

söket alltid annonseras innan de händer och Leenas föräldrar har hunnit städa undan alla bevis 

och spela perfekta i några minuter:  

 

När lägenheten var städad, blodet hade koagulerat och Terrie slutat gnälla, gjorde socialkontoret ett planerat 

spontanbesök i vår svartlistade trappuppgång. Skolan hade slagit larm. […] Jag pekade på mammas spruckna 

läpp och försökte visa dem hålen i väggarna och golven.74  

 

Skolans och socialtjänstens tafatta försök gör ingen skillnad och snart faller familjen in i samma 

vanor igen. Det är ytterligare ett exempel på när någon börjar hjälpa, men snabbt ger upp. 

 

Mig äger ingen har en unik situation i det att Åsas farföräldrar bor nära dem och hjälper dem med 

vardagen. När de efter ett tag tycker att Leifs alkoholism har gott för långt och att det går ut över 

Åsa ingriper hennes farfar. ”En lördagseftermiddag tryckte farfar upp pappa mot väggen och ho-

tade med en pensionerad metallarbetarnäve”.75 Åsas farfar bryr sig uppenbarligen om henne och 

på sätt och vis om sin son. Han är dock inte villig att hjälpa honom något vidare utan förväntar 

sig snarare att en rejäl utskällning ska lösa deras problem. När Åsa ett tag efter kommer rusandes 

till honom och sin farmor för att Leif inte svarar när hon ringer på dörrklockan och återigen är 

berusad blir det sista droppen för hennes farfar: ”När pappa väl hämtade sig var farfar så 

 
73 Alakoski, 2007, s. 232. 
74 Alakoski, 2007, s. 226–227.  
75 Linderborg, 2007, s. 178. 
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förtvivlad över sin son att han aldrig mer ville se honom. – Det är ingen som tycker om dig när 

du håller på så här, begriper du inte det?”.76 Även om han bryr sig om både Åsa och hennes far 

är han inte villig att lägga ner någon större möda på att ordna hjälp åt honom. Återigen skiljer det 

sig från vad Kåreland lyfter fram i sitt kapitel.77 

 

Likt skolans larmande till socialtjänsten i Svinalängorna blir även Leifs arbetsgivare oroliga att han 

inte ska sköta sina arbetsuppgifter. ”Pappa tvångssjukskrevs för sina nerv- och alkoholproblem 

och var borta långa perioder från Metallverken”.78 Hans arbetsplats väljer alltså att ta bort honom 

från tjänsten och låter honom sköta sina egna problem, snarare än att hjälpa honom. Det är ett 

återkommande tema som är möjligt att se på hans arbetsplats, hans far och Leenas skola. En 

återkommande tematik av att de skjuter undan problemen och hoppas att de ska reda ut dem 

själva. 

 

Det är alltså en liknande situation som vi finner i Svinalängorna och Mig äger ingen. En insats för att 

rensa samvetet på skolan, arbetsplatsen, och hennes farfar, men inget konkret för att hjälpa dem i 

det långa loppet. I Korparna händer inte ens det. Det enda som de får av andra i närheten är hån. 

Det målas upp en nattsvart bild av hjälpen som finns att få från andra. Personer överges när de-

ras problem blir långvariga och inte löser sig snabbt. På den punkten blir böckernas genre viktig. 

Faktumet att alla tre verken är autofiktiva kan spela en nyckelroll vad gäller hur yttervärlden ser 

på de inblandades situationer i den mån att de kanske inte håller med alls. Det är i detta fall avgö-

rande att komma ihåg att böckerna i viss mån är ett verk av fiktion skrivet ur författarens egna 

perspektiv. Att verken till viss del är fiktion är avgörande då vissa i omgivningen som var nära 

familjen kan ha uppfattat saker och ting väldigt annorlunda. 

 

Arbetaren 

Något som förenar romanerna är deras skildring av arbetaren som privatperson. Eller rättare sagt 

hur de ofta inte fungerar som privatpersoner utanför sitt arbete. Verken är sällan positiva i sin 

skildring av arbetaren. De visar snarare på det slitsamma i den stora mängden arbete och hur 

mycket det påfrestar psyket på arbetaren vilket i sin tur påverkar de som står denne nära. En an-

nan sak som förenar de tre skildringarna är känslan av uppgivenhet. Uppgivenheten är något som 

genomsyrar hela Svinalängorna. Leenas föräldrar börjar succesivt ge upp på allt. De sköter inte 

längre sitt hem, sina barn eller vårdar sina kontakter. De gräver enbart sig ner djupare i sin 

 
76 Linderborg, 2007, s. 179.  
77 Kåreland, 2014, s. 88–99.  
78 Linderborg, 2007, s. 173. 
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alkoholism och misär. Förfallet är något som bidrar till utmattningen som kommer av arbetet är 

dess monotona natur samt bristfälliga säkerhet. Leenas far är svarvare av metall:  

 

Pappa stod böjd över maskinen. Svarvade och svarvade, dag ut och dag in. Metallspånen flög som spiraler 

runt armarna, benen och ansiktet. Pappa fick ett spiralspån i ögat. Det gjorde ont och blev rött och rinnigt. 

[…] Efter det bar pappa skyddsglasögon varje dag. Ändå hoppade spirallopporna in i ögonen då och då och 

han blev halvblind på ena ögat.79 

 

I citatet är både den bristfälliga säkerheten tydlig såväl som arbetets monotona natur. Det fram-

går även hur lite arbetsgivaren gör för att lösa något av problemen. Leenas far minskar risken att 

bli blind genom att nyttja skyddsglasögon, men kan inte undvika det helt utan får ändå metall i 

ögonen med jämna mellanrum. Hans chef Sten som brukar kallas Sten Hård av arbetarna har an-

svaret över att Leenas far sköter sig oh när han inte kommer till arbetet ibland lovar han att 

hjälpa honom ”skärpa sig”.80 Leena observerar hennes fars rädsla gentemot Sten: ”Jag tyckte inte 

om att pappa pratade så tyst när han pratade med Sten. Han såg ut som han hade svansen mellan 

benen”.81 Det är tydligt att Leenas far hyser rädsla för Sten förmodligen för att han inte vill för-

lora sin enda inkomst och Sten verkar nöja sig med att säga att han ska hjälpa honom utan att 

göra något mer konkret. I Svinalängorna finner vi det tydligaste exempel på arbetaren som spel-

pjäs. Det enda som Leenas far dedicerar sitt liv till är sitt arbete och när det visar sig vara för på-

frestande för honom vänder han sig till flaskan. Som Öhrberg lyfter fram ansågs just den sortens 

obalans mellan rekreation och arbete vara otroligt påfrestande för människan på bland annat 30-

talet, men har levt kvar till 2019 då texten skrevs.82  

 

Leenas far är något av en nidbild av arbetaren som karaktär i arbetarlitteraturen i Sverige. Han är 

nidbilden i den mån att han skildras som enbart en pjäs i de stora företagens spel och genom det 

att företagen succesivt sliter ut honom; och dessutom inte verkar bekymrade över det. Mer kon-

kret skildrar romanen Leenas far som människa i hur han faller isär av de hårda förhållandena 

som han lever under.83 

 

 
79 Alakoski, 2007, s. 52.  
80 Alakoski, 2007, s. 54.  
81 Alakoski, 2007, s. 54. 
82 Öhman, 2019, s. 55. 
83 Furuland & Svedjedal, 2007, s. 24. 
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Leif i Mig äger ingen är som tidigare nämnt härdare på metallverken och hans situation är lik den 

som Leenas far befinner sig i Svinalängorna där själva kroppsformen som han innehaver är formad 

av hans tunga arbete:  

 

Det som utmärkte pappa var händerna. Stora, grova, krumma och fulla av förhårdnader. Härdarhänder. In-

nan han fyllde trettiofem var de stela av fabriksarbete. På kvällarna satt han och försökte räta ut fingrarna, 

både skrämd och stolt över att det inte gick. – Titta! Det här är inga händer, det är köttkrokar!84 

 

Redan innan han fyllt fyrtio är händerna helt och hållet formade av arbetet med den varma me-

tallen och kommer aldrig att bli densamma. Det är heller inte tal om någon kompensation från 

arbetsplatsen, detta trots att det inte är det enda bekymret han har som resultat av sitt arbete: 

”Ett mycket större problem än händerna var hans ömmande fötter. Lika platta som perstorpsski-

van i köket. Han stod hela dagarna vid härdarugnarna och fötterna arbetade för att ge armarna 

kraft att betvinga stålet”.85  Han har fått allvarliga problem med både fötter och händer, men det 

är inget som arbetsplatsen anser problematiskt eller som dem är villiga att ta något ansvar för.  

 

Vad som börjar som periodisk alkoholism utvecklar sig till det tidigare nämnda julfirandet i Svina-

längorna. Ökande av svordomar och skällsord gentemot Leenas mor. Det utvecklas till att både 

hennes mor och far är fulla konstant i långa perioder och försummar sina barn. ”Hemma hos oss 

varade festerna i långa oavbrutna perioder. Min mamma och pappa var periodare”.86 Efter peri-

oden med fester eskalerar det ännu mer och de börjar missa sina barns föreställningar och lik-

nande: ”Teatern var fullsatt. Föräldrar och syskon satt finklädda och förväntansfulla i bänkrad 

efter bänkrad. Jag monterade flöjten och blåste några toner. Sedan tittade jag ut över publiken. 

Mamma och pappa låg och sov i sina sängar”.87 Det når sin kulmen när hennes far slutar bemöda 

sig med att gå på toaletten: ”En period var slut när pappa inte gick på toaletten längre utan kis-

sade i byxorna. Hans psoriasis blommade och pisset frätte hål på våra plastgolv”.88 Vid det laget 

är Leenas far så djupt ner i sin depression och alkoholism att han fullkomligt slutat bry sig om 

något.  

 

I Mig äger ingen förvärras också Leifs alkoholvanor eftersom romanen fortlöper. Till en början är 

det uppenbart att han har problem, men han sköter ändå vardagen relativt bra. Han hämtar Åsa 

 
84 Linderborg, 2007, s. 28–29.  
85 Linderborg, 2007, s. 29. 
86 Alakoski, 2007, s. 173.  
87 Alakoski, 2007, s. 175–176.  
88 Alakoski, 2007, s. 224. 
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på dagis, går till jobbet och håller det rent i hemmet. Det är dock tydligt att han har problem med 

alkoholen redan i början av romanen baserat på den tidigare nämnda ”pilsnerdoften” som han 

utsöndrar när han ska hämta Åsa på dagis. 89 Ett av de tydligaste tecknen kommer dock fram när 

deras hem och dess allmänna prydlighet skildras: ”Jag tog sällan hem kompisar och de som kom 

innanför tröskeln tittade storögt på gardinerna, kristallamporna och prydnadskuddarna. Det 

trodde de inte om min pappa! Men de undrade över de stelnade, blektunna spyorna runt den 

grova kökssilen”.90 Trots hemmets generella prydlighet finns det alltid någon kontextuell ledtråd 

som tyder på något bubblande under ytan. Leif gör ändå en ansats till att få hemmet att verka 

tryggt, men skrapas det lite på ytan så visar snart sig sprickorna. 

 

Leifs alkoholism utvecklar sig sedermera till en ännu mer destruktiv vana i takt med att han bryr 

sig mindre om att upprätthålla ett prydligt yttre. Mot romanens mitt händer det att Åsas far inte 

orkar gå upp ur sängen för att dricka sig redlös utan har flaskorna vid sängen så att han kan ligga 

kvar och dricka: ”Några gånger tog jag mod till mig och hällde ut flaskorna. Jag valde dem som 

stod nedanför hans säng. Inget var värre än att se honom för orkeslös för att ens sitta upp och 

dricka”.91 Åsa får med sina egna ögon bevittna hennes fars sönderfall och finner det uppenbart 

jobbigt att se sin far som hon hade så höga tankar om att gå i kras.  

 

Leif skiljer sig från de andra två fäderna dock i det avseendet att han faktiskt har ett fritidsin-

tresse. Han har en båt som han gillar att sköta om. Det ska dock nämnas att han haft andra fri-

tidsaktiviteter tidigare som han gett upp när han började jobba, såsom bandy och fotboll.  

 

Efter farmors död så sålde pappa Åsa till sin bror Rolf som tjatat i flera år på att få köpa henne. – Vad ska du 

med båten till, Leffe? […] I ensamhet hötte farfar åt pappa. – Du ger fan i att sälja båten! Hör du det? – För i 

helvete, farsan, det begriper du väl! Den säljer jag aldrig.92 

 

Med Åsa syftar det alltså i citatet på båten och inte på hans dotter. Att han säljer båten ser jag 

som en stor vändpunkt i boken, och inte till det bättre. Han gör sig av med det sista han har som 

gör honom till en person utanför sin arbetsplats. Försäljningen är symboliskt tung då det visar på 

att han släpper sitt sista försvar och ger sig fullkomligt åt alkoholen och misären istället för att 

hålla fast vid något hopp. Återigen är det värt att lyfta Öhrbergs kapitel som visar på Leifs totala 

förlust av rekreation som leder honom ännu djupare ner i fördärvet i och med försäljningen av 

 
89 Linderborg, 2007, s. 10. 
90 Linderborg, 2007, s. 39.  
91 Linderborg, 2007, s. 177.  
92 Linderborg, 2007, s. 185–186.  
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båten.93 Detta är något som även berättaren anmärker: ”Att sälja båten var att ge upp allting”.94 

Vad som ytterligare stödjer tanken om att försäljningen är en form av sista utpost är vad han väl-

jer att göra för pengarna från försäljningen: ”Jag hade varit hos mamma flera sommarveckor och 

visste inget förrän jag på omvägar fick höra att pappa hade druckit sig till ett epileptiskt anfall för 

båtpengarna”.95 Leif gör sig således av med sitt sista intresse och väljer att istället supa ner sig 

med det till en sådan grad att han får ett anfall och hamnar på sjukhus. Därmed ser vi hur det 

sista hoppet för Leif försvinner tillsammans med hans båt. Att Leif tjänar pengar på att sälja bå-

ten och sedermera spenderar dem på alkohol istället för saker som hade förbättrat hans livssitu-

ation stödjer det som Mischliwietz skriver om arbetarklassen.96 Det pekar mot att även när Leif 

har pengar så spenderar han dem inte vist och kan inte spara. 

 

Mönstret av att alkoholism/uppgivenheten är något som eskalerar är även närvarande för Klas 

far i Korparna. Det är även likt de andra två verken i det avseendet att Klas far redan i början av 

verket har problem, men vid det laget klarar av det som förväntas av honom. Detta blir synligt 

tidigt i boken och är något som Klas noterar för sig själv när han observerar honom:  

 

Far lyssnade inte. Han satt i ett hörn och förde in väderleksrapporteringarna i det svarta vaxdukshäftet, drog 

pilar och streck., ritade kurvor och molnformer och skakade uppgivet på huvudet. Det verkade som om han 

knappt fick luft, eller som om det var något som inte stämde, att han inte hittade de rätta sambanden. Den 

där tunga andningen.97 

 

 

Klas far har redan här något mystiskt över sig. Han känns instabil och inne i sin egen värld. Han 

verkar dessutom vara orolig och missnöjd: ”- Att vi inte får något regn är väl en sak, mumlade 

han halvt för sig själv. Men en så helvetes åskvärme i maj månad. Då är det något som inte är 

som det ska. […] -Men så är det också på ett skottår med tretton månar, fortsatte han inne i sitt. 

Det trodde jag inte att jag skulle behöva uppleva mer i detta livet”.98 Det verkar alltid vara något 

som går emot honom och som får honom att tappa hoppet. I Agnes fall är vädret dessutom 

starkt kopplat till hans arbetsliv i den mån att han är jordbrukare till yrket och är därför beroende 

av vädrets makter för att få en bra skörd det året. Det betyder i förlängning att Agnes enda fri-

tidsintresse är att föra protokoll över vädret: ”Far hade fört bok över vädret sedan han var 

 
93 Öhrberg, 2019, s. 55.  
94 Linderborg, 2007, s. 187.   
95 Linderborg, 2007, s. 186.  
96 Mischliwietz, 2014. 
97 Bannerhed, 2011, s. 16–17.  
98 Bannerhed, 2011, s. 17. 
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fjorton år. Tre gånger om dagen antecknade han lufttryck, temperatur, vindförhållanden och 

eventuell nederbörd” anknyter till hans arbete. 99 Således är det möjligt att påstå att Agne inte har 

några intressen utanför sitt arbetsliv då hans enda ”fritidsintresse” är starkt knutet till hans arbete 

indirekt. Det går därför att koppla till det som Öhrberg lyfter i sitt kapitel.100 I Agnes fall verkar 

minskningen i rekreation vara en anledning till hans förfall. Personerna kring honom påpekar 

ibland även om saker som de brukade göra för att ha roligt som han inte har något intresse för 

längre. 

 

I takt med att Korparna fortlöper blir Agne mer och mer uppgiven och missnöjd med sin sam-

varo. Han verkar känna sig som en fånge i sin vardag: ”- Fåglarna, sa han. De flyger visst hur de 

vill?”.101Agne talar trånande om fåglarna med emfas på deras frihet att flyga vart dem vill vilket 

tyder starkt på hans känsla av att vara fast i sin tillvaro. Efter ett tag finner Agne livet menings-

löst och fast i sammabanor till en sådan grad att han gör ett försök att ta sitt liv. ”Upp med en 

gång! Pappa måste till lasarettet! […] Då har det hänt det som har varit förbjudet att nämna, tan-

ken man knappt vågat tänka” det blir dessutom tydligt att det inte är första gången som något av 

den naturen har hänt när ambulanspersonalen kommer och ställer ett par frågor: Är det första 

gången? Ja, i alla fall så här”.102 Det utvecklas inte vad som egentligen menas med utlåtandet, men 

en rimlig gissning är att det kan ha rört sig om självskadebeteende på mindre skala.  

 

Även efter incidenten med suicidförsöket och den efterföljande sjukhusvissiten är Agne inte nöjd 

även om han initialt åtminstone låtsas vara lycklig. Det varar dock inte länge och redan på vägen 

hem från sjukhuset blir Agne uppretad av Klas bror Göran när han pratar om hur bra Agnes er-

sättare var på hans vanliga sysslor och hur kul dem haft det. 

 

Han slog igen kartboken med en smäll och letade upp handbromsen mellan sätena i stället. Blev sittande med 

den i sitt grepp och tryckte in knappen gång på gång som om det hade varit en kulspetspenna i jätteformat 

[…] [far] tryckte oupphörligt på den farliga knappen. […] Han kan få för sig att rycka till när som helst! Ni 

får sladd och frontalkrockar innan mamma har hunnit reagera. […] Nu väntar han bara på det rätta tillfället. 

Att vi ska få möte med en fullastad timmerbil eller komma fram till den där sjöbron utan räcke.103 

 

Agne är uppenbart ostabil och sliten och blir sårad av att hans son verkar ha föredragit vad som i 

praktiken är hans ersättare. Klas verkar dessutom inse detta och är rädd för vad hans far är 

 
99 Bannerhed, 2011, s. 17. 
100 Öhrberg, 2019, s. 55.  
101 Bannerhed, 2011, s. 141. 
102 Bannerhed, 2011, s. 215.  
103 Bannerhed, 2011, s. 261–262. 
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kapabel till i sitt nuvarande tillstånd. Åren av arbete har vid det laget helt brutit ned honom. I 

Agnes fall är disproportionen mellan arbete och rekreation stor vilket absolut kan vara en faktor 

för varför han börjat må som han gör.104  

 

Han blir inte heller bättre av att återgå till det normala, särskilt inte när det innebär en återgång 

till sitt vanliga slit på gården. Efter ett tag tillbaka på gården tar han sitt liv genom att dränka sig: 

”Försiktigt kasade jag ner mot vattnet och upptäckte skärmmössan som höll på att sjunka mellan 

dybankarna. Det högg till i mig. En skiftning i blått och grönt och ett par ljusare, gulvita fläckar 

[…] Inga bubblor som steg upp”.105 Klas känner sig hjälplös och förtvivlad över att behöva hitta 

sin far livlös och blåaktig i vattenbrynet och har svårt att supa in verkligheten av vad som hänt. 

Händelsen är det ultimata resultatet av Agnes psykiska ohälsa och hans missnöjdhet med livet.   

 
104 Öhrberg, 2019, s. 55.  
105 Bannerhed, 2011, s. 411.  
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Slutdiskussion 

Syftet med min analys var att undersöka hur alkoholism och psykisk ohälsa skildras i svensk ar-

betarlitteratur ur ett barnperspektiv och det anser jag att jag har gjort. Jag utgick från följande frå-

gor: Vilken effekt får barnperspektivet i verken? Hur förhåller sig omvärlden till karaktärernas 

alkoholism och eventuella psykiska komplikationer? Och slutligen: Hur skildras arbetaren i ver-

ken?  

 

Sammantaget kan konstateras att alla tre verken stämmer väl överens med kännetecknen för ar-

betarlitteratur. Det är svårt att inte se den knivskarpa kritik som de tre verken riktar mot arbets-

förhållandena som rådde och hur lite hjälp som arbetarna och deras respektive fick av samhället 

och arbetsgivarna. Kritiken passar således väldigt bra in på det som Furuland och Svedjedal skri-

ver att arbetarlitteraturen definieras av, nämligen: ”det är idéinnehållet i verken, deras ideologiska 

förankring, som är det viktigaste kriteriet på arbetardiktningen”.106 Kritiken i de tre romanerna är 

främst vänd mot arbetskulturen och kravet på att fortsatt hårt arbete utan avbrott eller hjälp om 

det skulle behövas. Med andra ord är idéinnehållet som de tre verken presenterar högst kritiskt.  

 

Det är däremot inte det enda i böckerna som passar in på definitionen av arbetardiktning som 

Furuland och Svedjedal lyfter. En annan av de huvudsakliga kännetecknen är: ”[A]tt tydliggöra 

arbetaren som människa”.107 Att visa på de mänskliga sidorna hos arbetaren är en av romanernas 

huvudinnehåll. Alla tre lägger stort fokus på att skildra hur de inte fullkomligt klarar av den 

börda som det tunga arbetet innebär. Alla tre skildrar på ett starkt sätt hur illa en människa kan 

fara av förhållandena.  

 

Viktigt är även att inse att de tre romanerna inte enbart tillhör arbetarlitteratur utan dessutom 

autofiktion. Att romanerna är autofiktiva har format var och en av dem. Tydligast är det i deras 

val av perspektiv. Alla tre författare har valt att skildra inte enbart hur någon lider på grund av de 

svåra arbetsförhållandena utan även hur barnen och familjen i sin tur drabbats av det. Det är rim-

ligtvis ett resultat av att alla tre av de berörda författarna har upplevt liknande situationer när de 

var barn. Genom att vi får följa verken genom ett barns ögon får vi både en nära blick på händel-

serna då de är baserade på deras egna erfarenheter. Perspektivet är dessutom vidgat så att vi får 

ta del av sådant som de inte alltid såg i första hand. Vi som läsare får förmodligen en bra redogö-

relse för det som de sett, men skildringarna i böckerna kanske inte alltid prickar helt rätt i deras 

 
106 Furuland & Svedjedal, 2007, s. 24. 
107 Furuland & Svedjedal, 2007, s. 24. 
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motivationer eller tankar. På grund av att det som beskrivs i böckerna är baserat på verkliga hän-

delser till som hände för väldigt länge sedan är det inte heller omöjligt att de inte minns allt san-

ningsenligt. Dessutom var de bara barn vid tillfället och kan ha missuppfattat någons intentioner 

som en följd av deras ålder. Vad som försvårar diskussionen kring innehållet om någon skulle 

ifrågasätta något i verken är att författarna alltid kan peka att det är just en autobiografisk skild-

ring. De kan med andra ord alltid påstå att just det som kritiseras för att inte stämma är en pro-

dukt av fiktion även om det aldrig kommer gå att fastslå. Med tanke att autofiktionen: ”känne-

tecknas av att författaren till synes skildrar sig själv och sin personliga umgängeskrets i verkliga 

livet” är det alltid möjligt att peka på den fiktiva aspekten vilket ger författaren ett sätt att avfärda 

viss kritik genom att hänvisa till genren. 108 Det som kan göra detta problematiskt är om någon i 

verket som många förstår vem det är baserat på kliver fram och inte håller med. De måste då be-

rätta sin sida om dem inte vill att detta ska bli den enda bilden av händelserna.  

 

Så, vilken effekt får barnperspektivet i verken? Den effekt det får är komplicerad. Den gör att vi 

som läsare får en dubbel syn på karaktärerna. Vi får en beundrande bild av de som bara ett barn 

hade kunnat ge då dem inte ser allt det negativa, men de skildrar även vissa händelser som får en 

att oroa för föräldrarna såväl som deras barn. Tack vare att många av händelserna som läsare kan 

uppleva som oroväckande är normala för barnen blir det en ännu starkare läsupplevelse. Att som 

läsare efter hand få pussla ihop hur deras vardag ser ut och vad dem anser som inom ramen för 

det normala gör att vi dels får se hur barnen ser på det, men även få ett helt annat helhetsper-

spektiv. Barnen är inte i en position att moralisera över de vuxnas val då det är de som sätter 

normerna. Ur ett känslomässigt perspektiv är det också värdefullt att skildra från ett barns per-

spektiv då det ofta berör att se ett barn som anses vara obefläckat fara illa av något utom deras 

kontroll. Läsarna får dessutom ett tydligt händelseförlopp i form av att vi genom barnens blick 

ser utvecklingen av misären som omringar dem. Vi får själva uppleva den nedåtgående spiralen 

som familjerna genomlever. Dessutom finns det vissa tydliga tecken på hur mycket barnen lider 

av det hela. Jag tänker då på bland annat Leenas bedjande till högre makter, Klas rädsla att stöta 

sig med sin far och Åsas skam över Leif. Vad som fördjupar perspektiven är fokalisering i ver-

ken. Att skildra ur barnets perspektiv gör att läsare kommer närmare berättelsen och deras upple-

velser.  

 

Omvärldens förhållning till de olika interna problem som de olika familjerna har är något som ter 

sig nattsvart vid första anblick och vid en närmare analys av det ter det sig ännu värre. Den bild 

 
108 Janson, 2016, s. 37. 



30 

 

som framställs av omvärldens inblandning och eventuella hjälpfullhet är genomsyrad av obesva-

rade rop på hjälp, hån och i de flesta fall, ingenting. Romanerna skiljer dock sig från varandra i 

hur mycket omvärlden lägger sig i och bryr sig. Det är tveklöst värst i Korparna där det enda som 

människorna i byn gör är att skvallra om att Agne är galen. Det slutar inte där, Klas blir vid ett 

tillfälle retad för att hans far fått åka in till sjukhuset:  

 

- Jag hörde att din farsa fick åka in i söndags? Men det var väl på tiden. Det där överlägsna flinet. […] – Var-

för skulle annars ambulansen komma mitt i natten? Sa han. Kan du förklara det, du som har svar på allting? 

[…] – Han blev väl inspärrad i söndags eller? Tror du inte att det har kommit ut?109 

 

Vad som står i citatet är nästan det enda som Klas får höra av andra om att hans far inte mår bra. 

Om klottret vid kyrkan inte tas med i beräkningen. I vilket fall får han inte höra något uppmunt-

rande av någon utanför familjen utan får enbart hån. De flesta drar sig från att ens kommentera 

händelserna.  

 

Situationen är liknande i Svinalängorna, men det gå att diskutera om det är bättre eller sämre för 

dem. Det som hade pekat på att Leenas familj får bättre respons och hjälp av utomstående är just 

att skolan anmäler. Problemet med skolans orosanmälan är att den inte leder till något utan bara 

är tomma hot. Socialen kommer hem till familjen, men ignorerar vissa uppenbara oroväckande 

detaljer såsom hålen i väggarna och tar föräldrar ord vid första anblick. Även Leenas fars arbets-

plats är till en vis grad medveten om problemen han har, men gör inte heller mycket av sina löf-

ten. Hans förman, Sten lovar att han ska få ordning på honom, men mer än så händer inte. Situ-

ationen kan således ses som antingen bättre eller värre än den som skildras i Korparna. De får 

ändå ett löfte om hjälp, men det slutar där. Leena får därmed hopp som inte bär frukt. Exemplet 

som är i särklass värst är dock när hennes far ligger med ett blödande huvud i en trappuppgång. 

En fullvuxen man som blockerar trapporna och blöder på golvet måste vara omöjligt att inte se, 

men ändå väljer de förbipasserande att inte agera och lämna det åt någon annan.   

 

Den tveklöst bästa situationen finner vi i Mig äger ingen även om den är långt från bra, utan enbart 

bättre än de andra. Det som skiljer Mig äger ingen mest från de andra två berörda romanerna är 

Leifs föräldrar. Åsa och hennes far tar mycket hjälp av hennes farmor och farfar och farfadern 

säger vid ett par tillfälle till Leif på skarpen att han måste skärpa sig, för Åsas bästa. Däremot är 

de inte villiga att göra mer än så och ger snart upp. Arbetsplatsens åtgärder speglar däremot 

 
109 Bannerhed, 2011, s. 235.  
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Svinalängorna väl. Arbetsplatsen permitterar Leif för hans ”nerv- och alkoholproblem”, men det 

ger enbart Leif mindre hopp om livet och mer tid åt att supa då han inte har någonstans att be-

finna sig på dagarna. 110 Deras granne Sonja är ytterligare ett exempel på någon som ser förbi det 

uppenbart oroväckande och kommer upp och är mer intresserad av att dansa disco än att hjälpa 

Leif upp från golvet.   

 

Således finner vi en liknande bild i alla verken. En bild av att de är helt själva i världen och att det 

inte finns någon hjälp att få. Även när det verkar som om att det ska komma hjälp är det bara 

tomma löften och inga åtgärder sätts på plats för att åtgärda något. 

 

Hur skildras då arbetaren i verket? Skildringen av dem är en knivskarp kritik mot 60/70-talets 

samhälle och dess arbetskultur. Alla tre verken skildrar hur arbetaren sliter på sitt jobb och hur 

de till slut är utmattade efter år av krävande jobb. Leif i Mig äger ingen samt Leenas far i Svinaläng-

orna hanterar båda två problemet genom att vända sig till alkoholen. Agne i Korparna går djupare 

och djupare ner i en depression istället. Det är däremot tydligt att alla tre gör det som en följd av 

sina krävande arbeten och för att fly känslan av att livet är meningslöst och att de inte orkar mer. 

Det kan även argumenteras att alla tre fäder i verken försöker ta sitt liv i olika mån. Agne är det 

mest uppenbara exemplet med tanke på att han göra konkreta suicidförsök och slutligen tar sitt 

liv. De andra två gör det dock indirekt som en effekt av deras kopiösa drickande som de vet inte 

är nyttigt. De vet att det inte är nyttigt för att det gått dåligt för dem båda vid mer än ett tillfälle, 

men de fortsätter ändå som om inget hänt. Deras självskadebeteende är uppenbart. Vad som där-

emot inte är klart är hur mycket av de självdestruktiva vanorna som kommer från beroendet och 

vad som kommer från en vilja att dämpa eller skada sig. Verken förmedlar därigenom en tydlig 

kritik som ekar genom hela arbetalitterturens tradition. En kritik mot behandlandet av arbetaren 

som verktyg utan rättigheter, utan rätt till längre ledighet eller vila. En arbetare som ska befinna 

sig på jobbet och göra det den ska och aldrig klaga eller missa en dag.  

 
110 Linderborg, 2007, s. 173. 
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