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Det avslutande kapitlet ”The Cognitive Work 
of Form” sammanfattar Probability Designs över-
gripande argumentation:

(1) It does not pursue an argument through the imi-
tation of real-world cognitive processes but rather 
through the ways in which the designed sensory 
flow of the literary text enables modes of thinking 
that are particular to literature. (2) It inscribes lit-
erature in an evolutionary narrative of co-evolution 
where culture and cognition develop in tandem, 
rather than taking ‘the Savannah mind’ as the trans-
historical constant on which cultural artefacts are 
designed. (3) It suggests that literary form, the par-
ticular way in which literary language and narrative 
are designed, does particular cognitive work. (178)

Dessa är tre viktiga ställningstaganden i relation 
till det växande fältet cognitive poetics. Jag ställer 
mig helhjärtat bakom Probability Designs grund-
läggande ansats – dess gist, som författaren själv 
kanske skulle säga. Kukkonens fokus på fiktions-
litteraturens specificitet, gränsdragningen mellan 
litterär och annan erfarenhet, och vägran att göra 
läsningen till en sekundär simulering av mer pri-
mära upplevelser, är nödvändiga. Detsamma gäl-
ler förståelsen av medvetandet, inte som något gi-
vet, utan som plastiskt och inbegripet i relationen 
till en omgivning (vilken inkluderar sådana tekno-
logier som språk, skrift och text).

Utifrån denna grundhållning kan Kukkonen på 
ett ofta övertygande och originellt sätt problemati-
sera många förgivettaganden om vad litteratur och 
läsning ”är”. En imponerande förtrogenhet med ro-
manens tidiga historia ger henne vidare möjlighet 
att illustrera sina poänger med välfunna och direkt 
underhållande exempel. Det är slutligen också svårt 
att värja sig mot den modiga ansatsen – att bygga 
en systematisk och vederhäftig ny modell över den 
litterära erfarenheten.

Som jag har försökt antyda har studien också 
sina begränsningar, inte minst på grund av ett lit-
teraturbegrepp som begränsar sig till narrativ fik-
tion, i synnerhet romanformen. Trots studiens 
breda uppslag är det också begränsade aspekter av 
denna litteratur som ställs i fokus – alltså just de 
som har att göra med prediktiv struktur och repre-
sentationen av sensoriska flöden. Dessutom präglas 
studien av en inte särskilt uttalad underliggande es-
tetik – kanske rentav en ideologi – som kopplas till 
värden som lätthet, elegans, självkänsla. Den kom-
mer faktiskt till uttryck redan i en inledande bild av 
den situerade läsaren, som tidigt smygs in liksom i 

förbifarten, och som tycks hämtad från Instagram 
eller något glassigt inredningsmagasin:

Even if you just sit in your comfy chair, the feel of 
the leather you sit on, the smell of the Yasmin tea 
in your nose, and the smoothness of the pages pro-
vide you with a much broader and deeper array of 
sensory flows than the letters on the pages of a lit-
erary narrative. (10)

Det är ett behagligt ideal i dess behärskade sinnlig-
het. Men det är naturligtvis också en interpellation 
som försöker konstruera det subjekt som ska iden-
tifiera sig med den föreställning om litteratur som 
Probability Designs etablerar. Den misstänksamma 
hermeneutikern i mig ruskas till liv och famlar efter 
den kritiska theory-verktygslådan. Nog är den em-
piriska läsaren inte bara en oskyldig, neutral rea-
litet, ändå.

Erik van Ooijen

Rasmus Landström, Arbetarlitteraturens återkomst. 
Verbal. Stockholm 2020.

Dålig tajming. Så får man nog beskriva det fak-
tum att det 2006 kom ut två översiktsverk om den 
svenska arbetarlitteraturen: Lars Furulands och 
Johan Svedjedals handbok Svensk arbetarlittera
tur samt min egen lärobok Arbetarlitteratur. Precis 
samtidigt inleddes nämligen en ny period i denna 
litteraturs historia – en period som fortfarande på-
går och som med rätta betraktas som en renässans.

Flera forskare har gjort sitt bästa för att beskriva 
och analysera olika aspekter av den nya vågen av 
svensk arbetarlitteratur. Dessutom har forskningen 
om den äldre arbetarlitteraturens historia och om 
den utveckling som ledde fram till den samtida re-
nässansen intensifierats och utvecklats. Detta har 
inte minst skett inom Nordiskt nätverk för arbe-
tarlitteraturforskning, vars aktiviteter löpande do-
kumenteras i en serie forskningsantologier, varav 
den senaste är Arbetarförfattaren. Litteratur och liv 
(2020). Därtill kommer ett stort antal vetenskap-
liga och populärvetenskapliga artiklar, antologi-
bidrag, kulturartiklar och några monografier och 
doktorsavhandlingar. Till den sista kategorin hör 
exempelvis Hannah Tischmanns Timing “the Invi
sibles”. Narrative Time Practices and Social Inequa
lities in Selected Works of Swedish WorkingClass 
Literature of the 1970s and the Early TwentyFirst 
Century (2020), som lagts fram vid universitetet i 
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Wien. Som framgår av titeln jämförs där den nya 
vågen av svensk arbetarlitteratur med verk från den 
förra arbetarlitterära renässansen på 1970-talet.

Dock har ingen arbetarlitteraturforskare ännu 
lyckats samla sig till att skriva någon mer utförlig 
översikt av den nya vågen av svensk arbetarlittera-
tur eller den (delvis) nya bild av arbetarlitteraturens 
historia som framträder i den samtida forskningen. 
Det är föga förvånande. Det är svårt att skriva över-
sikter och synteser, särskilt med tanke på att allt fler 
forskare blir allt mer specialiserade på enskilda pe-
rioder, temata eller frågeställningar. Ska man till på 
köpet försöka nå ut till andra läsare än forskarkol-
legorna blir det ännu besvärligare. Dessutom är det 
dessvärre föga meriterande för forskare att skriva 
översiktsverk som vänder sig till en icke-akademisk 
publik, trots allt tal om vikten av samverkan med 
det omgivande samhället.

Glädjande nog har emellertid litteraturkritikern 
Rasmus Landström kommit till forskarnas und-
sättning. I boken Arbetarlitteraturens återkomst 
ger han en fyllig översikt av såväl den nya vågen av 
svensk arbetarlitteratur som några tidigare peri-
oder i arbetarlitteraturhistorien. Framställningen 
bygger i hög utsträckning på den forskning som 
gjorts under de senaste åren, samt på en del äldre 
studier och sådant som skrivits av icke-akademiska 
kommentatorer. Dock består Arbetarlitteraturens 
återkomst inte bara av synteser av andras verk, utan 
Landström lämnar också en hel del självständiga bi-
drag till förståelsen av den svenska arbetarlitteratu-
ren. Dessutom är boken i allra högsta grad tillgäng-
lig för en intresserad allmänhet.

Vad gäller den äldre arbetarlitteraturen gör 
Landström främst tre nedslag, nämligen i det ti-
diga 1900-talets arbetarprosa, de proletära auto-
didakternas genombrott på 1930-talet och det ar-
betarlitterära uppsvinget under 1970-talet. Som 
bokens titel antyder ligger fokus dock på samti-
den och den nya vågen av svensk arbetarlitteratur. 
Därför fungerar det som skrivs om den äldre litte-
raturen i ganska hög utsträckning som en förhis-
toria eller bakgrund till vår tids arbetarlitteratur. 
I kapitlet om den tidiga arbetarprosan gör Land-
ström exempelvis jämförelser med kollektivskild-
ringarna i Maria Hambergs böcker från 2000-talet 
och i kapitlet om 1970-talet drar han intressanta pa-
ralleller mellan den tidens rapportböcker och Jo-
han Jönsons poesi.

Ett av de intressantaste nedslagen i den samtida 
arbetarlitteraturens förhistoria görs i ett kapitel om 
en kulturdebatt som rasade 1987. Då publicerades 

antologin Utsikter, i vilken 24 arbetarförfattare för-
sökte markera sin närvaro i det litterära fältet. Inte 
ens dessa proletära litteraturambassadörer tycktes 
emellertid vara riktigt övertygade om att arbetar-
litteraturen hade någon framtid. Och många av ti-
dens modemedvetna intellektuella var helt säkra 
på sin sak: arbetarlitteraturen var döende, och det 
var bra.

1987 var alltså den arbetarlitterära traditio-
nen svagare än någonsin. Arbetarförfattarna var 
i allmänhet gamla och trötta och de ledande kriti-
kerna var minst sagt kritiska. Ändå, menar Land-
ström, var det ungefär vid denna tidpunkt som upp-
marschen mot samtidens renässans inleddes. Inte 
minst uppmärksammar han framgångarna under 
1990-talet, bland såväl läsare som kritiker, för för-
fattare som Kjell Johansson och Elsie Johansson, 
vars realistiska och samhällskritiska romaner utan 
tvekan pekar fram mot några av portalverken i den 
nya vågen av svensk arbetarlitteratur, exempelvis 
Susanna Alakoskis Svinalängorna (2006) och Åsa 
Linderborgs Mig äger ingen (2007).

Den samtida arbetarlitteraturen har emellertid 
också många andra ansikten. Exempelvis är arbe-
tarpoesin starkare och mer varierad än kanske nå-
gonsin tidigare, och sida vid sida med den realis-
tiska prosan hittar man såväl serieromaner som in-
trospektiv prosalyrik. Allt detta skriver Landström 
om. Och han tar sig dessutom an det som finns runt 
omkring, i ”arbetarlitteraturens gravitationsfält” 
(115). Där placerar han exempelvis skildringar av 
yrken som traditionellt inte kopplas samman med 
arbetarklassen – som monotona kontorsjobb eller 
prekära anställningar i mediebranschen – men som 
kan avtvingas det som Landström, med en term 
han lånar från Beata Agrell, kallar ”arbetarlittera-
ritet”, om man bara förstår att läsa dem på rätt sätt, 
det vill säga utifrån en nyfiken och icke-dogmatisk 
inställning till såväl litteraturen som arbetarklassen. 
Landström gör flera sådana läsningar, bland annat 
av verk av Elise Karlsson och Henrik Bromander.

Dessa läsningar bidrar inte bara till att bredda 
diskussionen om den samtida arbetarlitteraturen, 
utan fungerar också som illustration till en av Land-
ströms mest intressanta teser (som tidigare förts 
fram av bland andra Anneli Jordahl), nämligen att 
dagens litteraturkritiker är dåliga på att hantera fe-
nomenet klass:

I dagstidningarna omformuleras fattigdom som 
”utanförskap”, exploatering blir det luddiga be-
greppet ”förtryck”. Idag har det blivit kutym att 
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använda begreppet ”rasifiering” och ”en” istället 
för ”man” i kulturtexter. Men samma skribenter 
skulle aldrig komma på tanken att skriva det neu-
trala ”arbetsköpare” istället för det ideologiskt ex-
trema ordet ”arbetsgivare”, som antyder att arbets-
kontraktet är ett slags välgörenhet. (287)

Med hjälp av begreppet arbetarlitteraritet försö-
ker Landström alltså synliggöra klassperspektiv i 
litteraturen som kritikerna missat, samtidigt som 
han (just därigenom) breddar diskussionen om ar-
betarlitteraturen. Detta är en av de stora förtjäns-
terna med Arbetarlitteraturens återkomst. Men det 
är ingen oproblematisk manöver. När likheter och 
samband synliggörs riskerar motsättningar att 
osynliggöras, inklusive de klassmotsättningar som 
trots allt är arbetarlitteraturens (och den borger-
liga litteraturens!) ursprung och som arbetarförfat-
tarna i allmänhet vill belysa och kritisera. Att det 
finns tillfälliga anställningar såväl i mediesvängen 
som inom vården innebär ju inte nödvändigtvis att 
de som arbetar i dessa branscher har samma klass-
intressen. Dessutom har den svenska arbetarlitte-
raturen faktiskt utgjort en tämligen distinkt tradi-
tion och därför förtjänar den att uppmärksammas 
som sådan i litteraturhistorieskrivningen.

En annan invändning man kan rikta mot Land-
ströms historieskrivning är att den fokuserar litet 
väl mycket på det som händer på kultursidorna 
och för litet på vad som händer i andra delar av 
samhället, exempelvis inom arbetarrörelsen. Land-
ström ansluter sig tämligen helhjärtat till idén att 
de svenska arbetarförfattarna under början av 
1900-talet lämnade arbetarrörelsen och istället eta-
blerade sig i ”den borgerliga offentligheten” och att 
arbetarlitteraturen därefter utgjort en tradition i 
”den borgerliga litteraturinstitutionen” (150–151). 
Denna idé var populär bland marxistiska litteratur-
forskare på 1970-talet. Dock finns det all anledning 
att förhålla sig kritisk till den. För det första byg-
ger den på en märklig läsning av Marx. Han me-
nade ju att alla samhällen präglades av klasskamp, 
så varför marxister ska utgå från att just litteraturen 
skulle vara en ideologisk monolit är svårt att för-
stå. För det andra stämmer det inte att den svenska 
arbetarlitteraturen skulle ha lämnat arbetarrörel-
sen. Tvärt om skrevs, spreds, lästes och diskuterades 
den där under hela 1900-talet. Som exempel kan 
man nämna att det publicerades arbetarlitteratur 
i fackförbudspressen och att det ofta lästes dikter 
vid olika möten och kongresser.

Att Landström missar arbetarlitteraturen i ar-
betarrörelsen är föga förvånande. Samma sak gör 

nämligen nästan alla litteraturforskare. Litet mer 
överraskande är att Arbetarlitteraturens återkomst 
endast i mycket liten utsträckning tar upp den 
samtida arbetarlitteraturen bortom de traditio-
nella litterära genrerna, exempelvis tecknade serier, 
sångtexter, scenpoesi etc. Här finns det nämligen 
mycket att hämta, och det har forskningen faktiskt 
(sakteligen) börjat uppmärksamma.

Mot slutet av boken försöker Landström så be-
svara den besvärliga frågan om varför det plöts-
ligt blev renässans för arbetarlitteraturen i Sverige 
några år in på 2000-talet. En av de förklaringar han 
ger är att arbetarklassen, liksom vid tidigare arbe-
tarlitterära uppsving, nu skulle stå ”i centrum för 
den politiska diskussionen”, en annan att den på-
gående förslumningen av arbetsmarknaden skulle 
ha gjort klassamhället synligt och därmed möjligt 
att skildra litterärt (300). Ingen av dem är särskilt 
övertygande. Klass har nämligen inte alls varit nå-
got särskilt viktigt begrepp i den politiska debat-
ten eller det offentliga samtalet i Sverige på senare 
år, vilket Landström ju faktiskt uppmärksammar 
i sin kritik av litteraturkritiken. Dessutom säger 
dessa förklaringar inte mycket om varför det är just 
i Sverige som det blivit arbetarlitterär renässans. 
Istället bör nog huvudförklaringen sökas i littera-
turens egen logik. Som Landström själv konstaterar 
i förbigående har arbetarlitteraturen länge haft en 
särställning i Sverige, både i kraft av att den erkänts 
som en del av nationallitteraturen och eftersom den 
burits upp av folkrörelserna. Det är huvudsakligen 
detta – att det redan fanns en tradition att ansluta 
till (eller göra uppror mot) – som gjort renässan-
sen möjlig.

Sammantaget kan man alltså konstatera att Ar
betarlitteraturens återkomst ger en fyllig och i allra 
högsta grad intressant bild av såväl den nya vågen 
av svensk arbetarlitteratur som av flera viktiga pe-
rioder i den svenska arbetarlitteraturens historia. 
Att det går att rikta invändningar mot enskildhe-
ter är bara naturligt – det ligger i syntesens och 
översiktens natur. Och faktum är att Landströms 
framställning är bättre förankrad i forskningen än 
de flesta andra populärvetenskapliga verk. I den 
andra upplagan redovisas dessutom tacksamhets-
skulderna till dem vars arbete boken bygger på ett 
ännu tydligare sätt än vad som var fallet i den första, 
vilket naturligtvis är glädjande. Dessutom har en 
del slarvfel rättats till.

Magnus Nilsson


