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Inledning 

Arbetsskildringen hade förr en självklar plats i kulturlivet, men idag kan den nästan betraktas 

som en subgenre med ganska låg status.
1
På senare år har det dock skett ett uppsving när det 

gäller skildringar av arbete och arbetare, möjligtvis till följd av allt mer otrygga förhållanden 

på arbetsmarknaden. I de så kallade yrkessåporna i tv har arbetsplatser blivit synliga, men där 

finns oftast ingen politisk idé, utan bara en tanke om att skapa ett billigt tv-format. Om vi vill 

hitta ett tydligt idéinnehåll får vi istället vända oss till litteraturen.  

 Romanen brukar betraktas som ”arbetarlitteraturens paradgren”, skriver Åsa 

Arping i sin uppsats ”Att göra skillnad: klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets 

svenska uppväxtskildringar
 
”,

2
 men under senare år har framför allt lyriken laddat 

arbetarskildringen med ny politisk energi. Detta kan kanske bero på poesins form, att 

mångtydigheten i den blir en motvikt mot platt politisk retorik.  

 Trots att man ofta hör att medelklassen växer och att arbetarklassen är på väg att 

dö ut så är de flesta sociologer överens om att Sverige fortfarande är ett klassamhälle och att 

arbetarklassen utgör en stor majoritet av befolkningen.
3
 Nya kriser i det kapitalistiska 

systemet har lett till ett hårdare arbetsliv och att fler vill berätta om det gör det intressant att 

undersöka poesins politiska uppgift. I den här uppsatsen kommer idéinnehållet i en samtida 

diktsamling, Kallskänken (2010) av Jenny Wrangborg, att jämföras med Stig Sjödins 

diktsamling Sotfragment som gavs ut 1949. Sjödin skriver utifrån egna erfarenheter vid 

arbetet vid ett järnverk, Wrangborg utifrån egna erfarenheter från arbetet som kallskänka.

 Stig Sjödins Sotfragment gavs ut första gången 1949. Under 30-talet kom många 

modernistiska maskindikter, och 40-talet präglades av pessimism men öppenhet för lyriska 

experiment. Sjödins två första böcker är mer representativa och tidstypiska bidrag till 

modernismen medan Sotfragment betecknade en förnyelse. Bildspråket är 40-talistiskt med 

flera bilder lagda ovanpå varandra för att täcka en komplex känsla som inte kan sammanfattas 

i en enda bild. Men bildvärlden växer fram ur det konkreta och det finns en unik ton som 

gjorde att samlingen fick en särställning i samtidslitteraturen. I förordet till FIB:s 

Lyriksklubbs utgåva av Sotfragment från 1954 skriver Sjödin själv att han ville ge ”strama” 

                                                           
1 Kristian Ekenberg,”På jakt efter jobb – hur skildras dagens arbetsliv?”, 16 december 2012, Arbetarbladet, 
http://arbetarbladet.se/kultur/1.5400418-pa-jakt-efter-jobb?m=print. 

2 Åsa Arping, ”Att göra skillnad: klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets svenska uppväxtskildringar”, Från Nexø till Alakoski: 

aspekter på nordisk arbetarlitteratur, red. Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Jimmy Vulovic, Lund 2011, s.196. 

3 Magnus Nilsson, Arbetarlitteratur, Lund 2006, s.177. 

http://arbetarbladet.se/kultur/1.5400418-pa-jakt-efter-jobb?m=print
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bilder från industrin, ”avskalade och med tillbakahållen indignation”, att dikterna själva skulle 

tala utan ingripande av någon ordnande kommentator.
4
 Läsaren skulle få dra egna slutsatser. 

 Jenny Wrangborgs Kallskänken gavs ut 2010 och skiljer sig också en del från 

den samtida arbetarlyriken som ofta har ett mer nyskapande språk och gärna experimenterar 

mer med den lyriska formen än vad Wrangborg gör. Jenny Wrangborg dokumenterar arbetet i 

restaurangvärlden, en bransch med osäkra villkor, låga löner och farlig arbetsmiljö. Hennes 

kraftfulla lyrik uttrycker också hopp då arbetarnas kampvilja skildras. Hon har ett modernt 

språk, men knyter samtidigt an till den klassiska arbetarpoesitraditionen.  

 Trots att Sjödin och Wrangborg hör till olika generationer, har olika kön och 

arbetar i olika branscher behandlar de likartade teman, vilket gör det intressant att jämföra just 

dem. Både Sjödin och Wrangborg skriver också konkret och lättbegripligt, och kanske 

därmed mer riktat till en arbetarpublik som inte är alltför van vid att läsa lyrik. 

 Arbetarlitteraturen är en viktig tradition i modern svensk litteratur, och utgör 

”ett av Sveriges originella bidrag till världslitteraturen”, skriver professor Lars Furuland,
5
 som 

betraktas som Sveriges främste kännare av svensk arbetarlitteratur.  I konflikt med socialt 

hegemoniska idéer aktualiserar arbetarlitteraturen begreppet klass och synliggör 

klassamhället. Skönlitteraturen spelar en viktig roll i hur vi ser på omvärlden och oss själva. 

Den speglar våra erfarenheter och det ”är viktigt att få sin verklighet beskriven så att den blir 

synlig, kanske i ett alldeles nytt ljus”.
6
  

 

Syfte och metod 

Syftet med föreliggande uppsats är att göra en komparativ studie av synen på arbete och klass 

i Jenny Wrangborgs diktsamling Kallskänken och Stig Sjödins diktsamling Sotfragment. 

Senare års uppblomstring av arbetarskildringar inom lyriken gör detta intressant. 

 Det som studien syftar till att undersöka är hur arbetet beskrivs utifrån diktjagets 

perspektiv i respektive diktsamling. Jag kommer att jämföra detta med hjälp av följande 

frågeställningar: Hur skildras det kroppsliga? Hur skildras diktjagets och de andra 

                                                           
4 Stig Sjödin, Sotfragment, Stockholm 1954, s.8. 

 
5 Lars Furuland och Johan Svedjedal, Svensk arbetarlitteratur, Stockholm 2006, s.15. 

6 Lars Furuland i Arbetets ansikten: arbetardikt i Sverige under ett sekel: en antologi, red. Lars Furuland, Stockholm 1998, förord. 
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karaktärernas upplevelse av sin situation och klassmedvetandet? Hur ser synen på framtiden 

ut? 

Det är viktigt att placera in de två verken i ett historiskt sammanhang. Jag har valt att jämföra 

två texter som skrevs under olika tidsperioder eftersom förståelse av den äldre litteraturen i 

dess historiska sammanhang öppnar för en förståelse av de sammanhang vi ingår i idag. 

Därför kommer jag efter redovisningen av uppsatsens syfte, teori och metod att inleda den här 

studien med en beskrivning av den tradition som kallas arbetarlitteratur. Däreftr ger jag en 

bakgrundsteckning till de två författarna, vilket är viktigt för att förstå deras skrivande. Sedan 

följer en jämförande analys av de två diktsamlingarna. Denna är uppdelad i tre avsnitt, där tre 

olika betydelsebärande teman i diktsamlingarna behandlas utifrån de frågeställningar jag 

tidigare redogjort för. Analysen söker inte visa hur Wrangborg påverkats av Sjödin, utan 

jämförelsen avser de gemensamma teman som återfinns hos båda. Efter analysen följer en 

sammanfattande diskussion där innehållet i de två diktsamlingarna ställs mot varandra. 

Avslutningsvis sammanfattas resultatet.    

 

Teori 

Många litteraturhistoriker har tenderat att betrakta litteraturen som en avskild sektor och 

dragit ganska snäva gränser kring sitt studieobjekt.
7
 Litteratursociologin är ett 

forskningsområde som tar hänsyn till det omgivande samhälle som litteraturen skapas i och 

behandlar samspelet mellan litteratur och samhälle.
8
 Jag kommer i min studie att utgå från ett 

litteratursociologiskt perspektiv. Det är intressant att göra en litteratursociologisk 

undersökning när det gäller lyrik eftersom sociologiskt orienterade forskare i allmänhet inte 

har intresserat sig för lyrik. Lyriken har oftast inte ansetts lämplig för att undersöka hur 

samhället avspeglats i litteraturen eftersom den inte varit så spridd.
9
 

 Litteratursociologins uppgift bör, enligt Lars Furuland,  främst vara att studera 

växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras receptionssammanhang, 

men även att ”analysera själva diktverken med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna 

                                                           
7 Lars Furuland, Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser, Hedemora 1991, s.263. 

8 Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, red. Johan Svedjedal, Lund 2012, s.7.   

9 Lars Elleström, Lyrikanalys: en introduktion, Lund 1999, s.121. 
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framträder”,
10

 vilket jag ämnar göra. Vid analys av diktverk beaktar man sociala, ekonomiska 

och politiska faktorer som haft betydelse för diktaren och därmed för diktverkens tillkomst 

och utformning.
11

     

 ”Litteratursociologiska studier kan både gälla enskilda individer och större 

kollektiv; de kan inriktas på samtiden eller ske med historiska perspektiv, tillämpa både 

kvalitativa och kvantitativa metoder” skriver Johan Svedjedal.
12

 Man kan studera samhället i 

litteraturen (hur skönlitteratur skildrar samhället), litteraturen i samhället (hur skönlitteraturen 

fungerar som politisk kraft och förmedlare av idéer) eller litteratursamhället (litteraturens yttre 

villkor).
13

      

 Litteratursociologin är inte en viss forskningsmetod utan en samlingsbeteckning 

för en speciell intresseriktning, som i olika sammanhang använder sig av olika teorier och 

metoder.
14

 Området har utvecklats under teoretiska influenser från olika håll, till exempel 

Marx och Engels historiematerialistiska synsätt, Jürgen Habermas offentlighetsteori och 

Pierre Bourdieus kultursociologi med teorier om det litterära fältet och ”kulturellt kapital”.
 15

 Litterär offentlighet är ett viktigt begrepp i historieskrivningen kring 

arbetarlitteraturen.
16

 Insikten om offentligheternas betydelse är en insikt om att litteraturen 

påverkas av materiella förhållanden. Den tidiga socialistiska kamplyriken representerade en 

motoffentlighet som utvecklades inom det egna möteslivet och den egna pressen, och så 

småningom egna förlag.
17

     

 Ett begrepp inom den marxistiskt betonade litteratursociologiska forskningen är 

klassmedvetande. Den viktigaste teorin om vad klassmedvetande är har formulerats av Karl 

Marx och Friedrich Engels. De menade att det i alla samhällen finns en dominerande ideologi 

som uttrycker den härskande klassens intressen.
18

 I kapitalistiska samhällen finns det två 

viktiga klasser: proletariatet och bourgeoisien, eller arbetarklassen och borgerligheten.
19

 

                                                           
10 Furuland, s.265. 

 
11 Furuland, s.274. 

 
12 Litteratursociologi, s.7. 
 
13 Litteratursociologi s.78-79. 

 
14 Furuland, s.266. 

 
15 Litteratursociologi, s.8. 
 
16 Nilsson, s.173. 

 
17 Furuland, s.268. 

 
18 Nilsson, s.20. 

   
19 Nilsson, s.101. 
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Eftersom bourgeoisien är den dominerande klassen är dess världsbild dominerande i det 

kapitalistiska samhället. Denna världsbild uttrycker borgerlighetens klassintressen och 

ideologin sprids genom till exempel tidningar, TV, skolor och även litteratur. Marx och 

Engels menade att den underordnade klassen i det kapitalistiska samhället, 

proletariatet/arbetarklassen, kan utveckla ett klassmedvetande som gör att de genomskådar 

den dominerande ideologin och inser att de har helt andra intressen än den härskande klassen. 

När arbetarklassens erfarenheter bearbetas i kulturella sammanhang som är relativt avskilda 

från de institutioner där den dominerande ideologin produceras, till exempel arbetarrörelsens 

kulturella offentligheter, uppstår en motideologi,
20

 ett uttryck för det proletära 

klassmedvetandet.  

 

Material och tidigare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning om Stig Sjödin, och ännu i stort sett ingen om Jenny 

Wrangborg.  En studie som framlagts som magisteruppsats är Lyftpojkens skrik – en studie i 

Stig Sjödins poesi (2001) av Siv Hackzell. Hon har studerat främst Sotfragment med 

utgångspunkt i både litteratursociologi och nykritik. När det gäller Jenny Wrangborg har jag 

främst sökt bland recensioner och tidningsartiklar.    

 Vid tecknandet av den historiska bakgrunden har främst Lars Furulands Ljus 

över landet (1991), Lars Furulands och Johan Svedjedals Svensk arbetarlitteratur (2006) samt 

Magnus Nilssons Arbetarlitteratur (2006) varit till god hjälp.  

 Nämnas kan också Brigitte Mrals Frühe schwedische Arbeiterdichtung. 

Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882-1900 (1985), antologin Från 

Nexø till Alakoski – Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Stig-Lennart Godins 

doktorsavhandling Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur (1994) och antologin Inte 

bara kampsång (1979). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
20 Nilsson, s.102. 
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Begreppet arbetarlitteratur 

Arbetarlitteratur är en samlingsbeteckning för en bred litterär strömning, och arbetarlitteratur 

kan se ut på olika sätt. Professor Lars Furuland,som studerat den svenska arbetarlitteraturen 

mest ingående, har en relativt vedertagen definition av begreppet, som jag sluter mig till. 

Enligt honom kan man med arbetarlitteratur mena litteratur ”1) om arbetare och kroppsarbete, 

2) av författare med ursprung i arbetarklassen, 3) för arbetare.”
21

 Han skriver vidare att det är 

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

arbetare – som man finner den väsentliga arbetardiktningen.” Det är idéinnehållet i verken, 

deras ideologiska förankring, som är det viktigaste kriteriet. Men det gäller också att 

tydliggöra arbetaren som människa , och där kommer miljö- och motivaspekterna och 

personteckningen in.
22

      

 Samhälle och arbetsliv har idag förändrats så pass att definitionerna av 

arbetarlitteratur, enligt Furuland, inte längre kan stanna ”inom gränserna för kroppsarbete i 

gammaldags mening”,
23

 och kanske bör definitionens ramar utvidgas när det gäller socialt 

ursprung, miljöer och motiv, ”så att servicefunktioner och basarbeten inom transporter och 

kontorsarbete inkluderas”. Det finns också en felaktig bild av att arbetarlitteraturen enbart 

handlar om arbetslivet. Arbetarlitteraturen ”har alltid sysslat med arbetarklassens förhållanden 

som helhet, på arbetsplatsen och utanför. Yrkesrollen, men också själslivet”.
24

  

  

Historisk överblick 

När samhället förändrades från mitten av 1800-talet och fram mot andra världskriget började 

en litteratur om arbetarklassen växa fram, till stor del skriven av författare uppväxta i 

arbetarhem.       

 Under andra hälften av 1800-talet började arbetarklassen läsa mer. Skolväsendet 

byggdes ut och tidningar, tidskrifter och böcker blev billigare. Dessutom växte folkrörelserna 

fram med studiecirklar och bibliotek. I anslutning till folkrörelserna uppstod litterära 

                                                           
21 Furuland och Svedjedal, s.23. 

22 Furuland och Svedjedal, s.24. 

 
23 Furuland och Svedjedal, s.25. 

 
24  Gunder Andersson, ”1970-talet och den nya arbetarlitteraturen”, Författargruppen fyrskrift (Andersson, Gunder, Johansson, Kjell, Jönsson 

Reidar, Lagerberg, Hans) Vägval: om realismens möjligheter / Fyrskrift, Stockholm 1987, s.29. 
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offentligheter där litteratur skrevs, lästes, distribuerades och diskuterades utan någon större 

kontakt med det litterära livet i resten av samhället. Den litteratur man ägnade sig åt i 

arbetarrörelsens litterära offentlighet var ofta en annan än den som lästes inom borgerligheten. 

Litteraturen fyllde också ofta helt andra funktioner inom arbetarrörelseoffentligheten, vilket 

ledde till andra litterära ideal.
25

 Arbetarrörelseoffentlighetens litteratur var integrerad i en 

arbetarklasskultur. Ett utmärkande drag var att den ofta hade en kollektiv prägel. Högläsning 

var vanligt och man lånade böcker i folkrörelsernas bibliotek eller prenumererade på 

tidskrifter tillsammans med arbetskamraterna.  På arbetarrörelsens möten förekom ofta 

diktuppläsning och sång. Det var den tidigaste arbetarlitteraturen. Den kunde inte användas av 

andra än arbetarklassen och dess funktion var att svetsa samman och stimulera till kamp.
26

 Kamplyriken dominerade under 1880-talet till storstrejken 1909. Den var en 

viktig uttrycksform och ett solidaritetsskapande inslag på föreningsmöten, demonstrationer 

och i socialistiska tidningar,
27

 vid sidan av (och med liknande bildspråk som) agitationstal, 

mötesmanifest och politiska broschyrer. Det var i första hand fråga om tillfälles- och 

brukspoesi.      

 Poesi och kortprosa var också lättare att publicera i pressen, och många 

arbetarförfattare hade inte heller möjlighet att skriva längre verk. ”En arbetarpojke som läste 

eller skrev – det var i regel i omgivningens ögon onytta, högfärd, rentav synd och last”, 

skriver Furuland. Men en del ”blev svikare”, lämnade kroppsarbetet och använde sin läs- och 

skrivförmåga till att gestalta sina ”upplevelser av arbetet och dess villkor”.
28

 

 Den förste proletärskald som försökte bära upp en diktarroll var Leon Larsson 

(1883-1922), som 1906 gav ut samlingarna Hatets sånger och Ur djupet. Om man ville 

försörja sig på sitt skrivande måste man gå över till de större kommersiella förlagen, och Leon 

Larsson fick 1909 romanen Samhällets fiende utgiven på Bonniers. Dock ledde det till att han 

inte kunde behålla sina gamla läsare inom arbetarrörelsen.
29

   

 När författare började sammanställa diktsamlingar med sitt namn på hände 

något inom arbetarlitteraturen. Dikten började möta en enskild läsare och vi började också få 

en arbetarprosa, med ett didaktiskt syfte. Åren kring storstrejken växte det fram 

                                                           
25 Nilsson, s.36. 

 
26 Birgitta Ahlmo-Nilssons inledning i Inte bara kampsång: fjorton analyser av arbetarlitteratur, red. Birgitta Ahlmo-Nilsson, Lund 1979, 

s.12.    

 
27 Furuland, Svedjedal, s.55. 

 
28 Furuland, s.128. 

 
29 Furuland, Svedjedal, s.61. 
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samhällsskildringar där man hämtade stoff ur den egna proletära erfarenheten och flera 

arbetarförfattare fann publik även utanför arbetaroffentligheten.
30

 Men arbetarförfattarna kom 

ofta i kläm ”mellan sin proletära erfarenhet och de litterära krav som ställdes av de 

affärsmässigt drivna förlagen, kritikerna, de läsare som följde bokutgivningen, den 

existerande borgerliga litteraturens normsystem”, skriver Birgitta Ahlmo-Nilsson.
31

 Istället 

för kampdikt började fler lågmälda arbetardikter uppkomma. Arbetarlitteraturen blev inte 

längre enbart inriktad på att göra politisk nytta och en ny, mer individuell, författarroll började 

växa fram bland arbetarförfattarna.
32

     

 1930-talet brukar betraktas som den svenska arbetarlitteraturens guldålder, då 

många kända arbetarförfattare fick sina genombrott. Arbetarförfattarna kom också att 

introducera modernismen i Sverige (bland annat med antologin ”Fem unga” av Erik Asklund, 

Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gustav Sandgren).  Den proletära 

modernismen avvisades dock av arbetarrörelsen eftersom den ansågs vara för svår.

 Efter andra världskriget började många författare intressera sig mer för 

existentiella frågor och författarnas klassbakgrund suddades alltmer ut. Under 60- och 70-talet 

ökade intresset för arbetarlitteratur igen och det dök upp en rad dokumentära ”rapportböcker”.

 Under senare år har det börjat växa fram en ny alternativ litterär offentlighet för 

arbetarlitteraturen.
33

 Under 1990-talet skedde ett paradigmskifte och författare med 

anknytning till klassisk arbetarskildring dök upp och välkomnades även i den borgerliga 

litterära offentligheten.
34

 2005 kom Göran Greiders antologi Bakom TV’n ändrades ljuset, 

med politiska dikter från 1900-talet. Samma år debuterade Mohamed Omar med 

diktsamlingen Tregångare och betraktades av flera kritiker som ett slags ny arbetarförfattare. 

Andra samtida poeter som skildrar sitt arbete och klassamhället är till exempel Johan Jönson, 

Helene Rådberg, Emil Boss och Jenny Wrangborg.   

 Intressant med dagens arbetarlitteratur är att de kvinnliga författarna är så 

många. Det dyker upp skildringar av att arbeta inom vården och andra kvinnodominerade 

arbetaryrken. De mest slitsamma och minst betalda jobben idag utförs av kvinnor, och att vara 

både kvinna och arbetarklass innebär en dubbel underordning, en erfarenhet som nu börjar 

uttryckas i ord. 

                                                           
30 Nilsson, s.49. 

 
31 Ahlmo-Nilsson, s.13. 

 
32 Nilsson, s.50. 

 
33 Nilsson, s.90. 

 
34 Furuland och Svedjedal, s.372. 
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Stig Sjödin 

Stig Sjödin levde mellan 1917 och 1993. Han växte upp i bruksorten Sandviken. Järnverket 

var den självklara arbetsplatsen för pojkarna som växte upp kring bruket. Både Stigs far och 

bröder arbetade där. Efter folkskolan, 1933, blev Stig anställd vid verket som upplyftare. Han 

fick erfara tio års hårt kroppsarbete  innan han påbörjade studier vid folkhögskola, en typisk 

bildningsgång för en arbetarförfattare.     

  I hemmet var det långt till det skrivna ordet och att skriva var en nästan onödig 

kunskap. Av sina arbetskamrater blev han kritiserad för det litterära engagemanget. I 

Sandviken var det den socialdemokratiska ungdomsklubben och ABF-biblioteket som var 

hans litterära miljö, och han deltog bland annat som uppläsare.  

 I mitten av 40-talet flyttade Sjödin till Stockholm och debuterade med 

diktsamlingen Blindgångare (1945). Några år senare började han formulera sina erfarenheter 

från järnverket, först i samlingen Sommarpredikan (1947), men framförallt i 

genombrottssamlingen Sotfragment (1949). De flesta dikterna hade publicerats i 

fackförbundspressen innan de blev bok och han var läst och hyllad inom 

fackförbundsrörelsen.       

 Sotfragment var epokgörande i sitt gestaltande av moderna industriarbetare i 

poetisk form. Stilen var betydligt enklare än den som dominerat inom modernismen under 40-

talet, vilken han i viss utsträckning var inspirerad av i sin tidigare produktion. Amerikanen 

Carl Sandburg (1878-1967), som Sjödin också läste, var en svenskättling som före Sjödin 

diktade om de stora stålverken.
35

 Stig Sjödin brukar vid sidan av Werner Aspenström räknas 

som grundare av den så kallade Bergslagsmodernismen.
36

   

 Totalt har Sjödin gett ut elva diktsamlingar. Bland hans verk kan nämnas 

Förklaringstapet (1977), Livets starka smak (1971), Arbete och människovärde (1986) och 

Läkebok, nedresa (1993) som han skrev på sin sjukbädd och där även en del bilder från 

Sotfragment dyker upp på nytt.
37

 Det finns olika inslag i diktningen, dikterna om arbete och 

arbetslivets villkor har en stor plats, men det finns också centrallyrik, naturlyrik och 

                                                           
35 Furuland och Svedjedal, s.31. 

36 Lars Furuland, Bergslagens ansikten : från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson : en antologi, Stockholm 2001, 
s.154. 

37 Bergslagens ansikten, s.154. 
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kärlekslyrik. Särskilt från 50-talet kom kärleken och naturen att bli mer dominerande motiv i 

hans diktning, men samhällskritiken var alltid närvarande. Från 1940-talet var Sjödin verksam 

inte bara som lyriker utan också som skribent. Han medverkade i Folket i Bild och i 

fackförbundspressen, med noveller, dikter och kåserier.   

 Sjödin dog i lungcancer och ligger begravd på Katarina kyrkogård i Stockholm. 

Än idag är järnbruket Sandvikens hjärta. 

 

Jenny Wrangborg 

Jenny Wrangborg är född 1984 i Kristianstad, men är nu bosatt i Stockholm. Hon är 

kallskänka, poet och krönikör. Hon skriver för fackförbundstidningar i Norge och Sverige. 

Hon är också fackligt och politiskt aktiv. De senaste nio åren har hon arbetat i olika kök. 

Hennes skrivande handlar om erfarenheter från arbetet, om arbetsmiljö och 

restaurangbranchens villkor, om solidaritet mellan arbetare och om facklig kamp. Jenny 

Wrangborg tror på diktens styrka när det gäller att förändra samhället. Hon ser också på 

skrivandet som ett sätt att upptäcka sin egen position i samhället och hur allting hänger ihop.
38

 Våren 2010 kom Jenny Wrangborgs debut, diktsamlingen  Kallskänken, som 

handlar om arbetet i kök och caféer. Det var efter att hon inte fick arbeta kvar efter en 

säsongsanställning på grund av sitt fackliga engagemang som boken kom till.
39

 Kallskänken 

fick stort genomslag och efter utgivningen kom Wrangborg att göra många läsningar på 

bibliotek, politiska möten, poesifestivaler och andra kulturarrangemang. Hon samarbetar ofta 

med musiker, många dikter har tonsatts och hon framträder tillsammans med gruppen 

Stormen med poesi och musik. 2009 satte hon upp föreställningen ”Vi är här nu – en 

föreställning om att arbeta” på Uppsala stadsteater. Hon har mottagit ett flertal priser och 

utmärkelser, till exempel Stig Sjödin-priset.  2012 fick hon LO:s stora kulturpris för En 

diktsvit om det möjliga samhället, ett språk till den nya människan, en diktsvit om 

                                                           
38 Elin Swedenmark,”Jenny tror på diktens kraft”, Mål & medel: livsmedelsarbetareförbundets tidning, Nr 7-8/2011: 
http://malmedel.nu/kultur/jenny-tror-pa-diktens-kraft/;  http://www.jennywrangborg.se/blogg/presentation-2/;  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Wrangborg. 

39 Swedenmark. 

 

http://malmedel.nu/kategori/nr7-8-2011/
http://malmedel.nu/kultur/jenny-tror-pa-diktens-kraft/
http://www.jennywrangborg.se/blogg/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Wrangborg
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socialismen.
40

  

 

Analys 

Sotfragment är uppdelad i två delar: ”Sotfragment” och ”Porträtt ifrån bruket”. Den första 

delen ger interiörer från järnverket utifrån ett jagperspektiv. Den består av minnesbilder där 

olika maskiner och olika moment i processen framträder. Den andra delen består av porträtt 

av arbetarna vid bruket och i varje dikt möter vi en enskild representant för första delens 

kollektiv. Sjödin skriver i förordet till 1954 års utgåva att han av Carl Sandburg och Elmer 

Diktonius lärde sig skriva protokoll över människotyper, och att var och en av hans gubbar 

går att möta överallt.
41

     

 Alla dikter ryms på en sida var och de är skrivna på fri, orimmad vers. Dikterna 

i den första avdelningen har inga rubriker medan det under dikterna i porträtt-delen finns en 

beteckning (ofta ett yrke) inom parentes, ungefär som under en tavla. 

 I Kallskänken finns inte en lika tydlig struktur. Varma porträtt av arbetskamrater 

och konkreta beskrivningar av arbetet blandas med dikter som manar till kamp för 

socialismen. Alla dikter har rubrik, och de är skrivna på fri, orimmad vers. Längden varierar.

 I både Sotfragment och Kallskänken finns en tydlig berättarröst genom alla 

dikter, ett diktjag som både betraktar och själv upplever. I Sofragments andra del, 

porträttdelen, finns inget uttalat ”jag” men jag gör den tolkningen att det fortfarande är 

diktjaget från den första delen som porträtterar sina kamrater.  

  

Det kroppsliga 

Sotfragment 

Under 20-talet och framåt skedde en ökande mekanisering och automatisering inom industrin. 

Det blev vanligare med skiftarbete för att utnyttja maskinerna fullt ut och arbetsmomenten 

blev tydligare avskiljda från varandra vilket ledde till större bundenhet och ensamhet vid 

                                                           
40 Jonsson, Christina, ”Diktsvit om det möjliga samhället får pris”, 2012-05-27 Landsorganisationen i Sverige, 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/75BD1B5913C64079C1257A0B004E48B0. 

 
41 Stig Sjödin, Sotfragment, Stockholm 1954, s.11 

 

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/75BD1B5913C64079C1257A0B004E48B0
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maskinen.
42

      

 Sjödin anknyter delvis till äldre arbetardikt, men tonen skiljer sig från såväl den 

agitativa arbetardiktningen som från 30-talets teknikförhärligande berusande maskinbilder.
43

 I 

äldre arbetardikt, särskilt i kamplyriken, framställdes maskinerna ofta som livlösa monster. I 

Sotfragment har maskinerna definitivt fått liv. Järnverkets maskiner skildras som levande 

odjur. Framförallt låter de, och ljudnivån är kanske den största pinan för diktens jag och hans 

arbetskamrater. Maskinerna beskrivs med hjälp av mänskliga egenskaper, eller mänskliga 

ljud, knipphammare ”skrattar kallt och gällt”, slipmaskiner visslar och ”genom allt, 

överröstande: / det heta skriket från stål mot stål” (s. 8). Bessemerkonvertern beskrivs nästan 

som ett mänskligt väsen med buk och osynliga lungor (s. 19) och götverkssågen skickar ut ett 

skri ”förvillande likt människoröstens, / människoplågans” (s. 25).  

 Människa och maskin byter i diktsamlingen ofta egenskaper, deras sinnen flyter 

ihop, till exempel släggans rytm och jagets puls (s.8). Synestesin där sinnen blandas 

förekommer också till exempel när ”ögon drack den väldiga synen” (s. 19) eller hos örat som 

vill dricka tystnad. Detta, enligt Siv Hackzell, är ingen 40-talistisk lek med metaforer, utan 

allt motsvarar en fysisk verklighet.
44

     

 Maskinen beskrivs i termer av mänskliga egenskaper och diktjaget beskrivs 

uppleva en känsla förtingligande, där arbetet äter sig in i kropp och själ och skapar en ny 

identitet, där han förlorat det mänskliga i sig själv. Diktjaget förvandlas alltså i dikterna, som 

Siv Hackzell också skriver, ”till den produkt hon levt hela sitt yrkesliv med att framställa”.
45

 Elden, i diktsamlingen precis som i verkligheten, är grunden för järnverkets 

drift. Detta får i dikterna fysiska konsekvenser för diktjaget och hans arbetskamrater som blir 

söndervärmda och dryper av svett hela tiden. Elden, helveteselden, blir också en symbol för 

ett inre tillstånd då diktjaget känner sig dömd att plågas i helvetet. ”’Helvete står också för de 

yttre krafter som härskar över arbetaren. Vilka dessa är uttalas aldrig direkt” vilket, enligt Siv 

Hackzell,
46

 gör att Sotfragment skiljer sig från propagandadikt. 

 Arbetsmiljön beskrivs i termer som får det att likna ett helvete, ”giftgrön ånga, / 

i ett infernos offerrök” (s. 9) där det är ”underjordiska gestalter” som offras. Helvetet har en 

direkt angiven lokal: Plasksmedjan.  I tredje dikten får vi en helhetssyn på arbetarnas villkor 

                                                           
42 Furuland och Svedjedal, s.219. 
 
43 SivHackzell, Lyftpojkens skrik: en studie i Stig Sjödins poesi, Nacka 2001, s.70. 

44 Hackzell, s.46. 

 
45 Hackzell, s.71. 
 
46 Hackzell, s.50. 
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och med bitter ironi visas hur trådens rening gör männen groteskt orena med svarta tänder och 

gula händer. I porträttet av Betaren i del två (s. 57) är vi på samma plats. 

 Rök, damm och gas gör att Rallaren drabbas av lungsjukdomen silikos (s. 50) 

och Poleraren får tuberkulos (s. 34). Många får hörselskador eller migrän och huvudvärk av 

bullret. En exploatering av kroppen, av muskler, skildras, med förslitning och ständig ledvärk 

som följd.      

 Verket kan också skildras som om det är på dåligt humör. Då kan dramatiska 

olyckor ske. I sjätte dikten introduceras motivet arbetsskador då ett maskinhaveri beskrivs. 

Död materia får i skildringen ande och vilja.  ”En av oss fick höften slagen till mos / och 

haltar sig fram, silvernitad” (s.11). I en annan dikt som också skildrar en olycka beskrivs hur 

allting, efter det fasansfulla, fortsätter som vanligt (s. 16). Arbetsskador är ett återkommande 

motiv och den invalidiserande skadan blir en symbol för kroppsarbetets yttersta förnedring.

 I porträttdelen gör Agitatorn en miss och får ena foten avskuren (s.46). Det sägs 

ingenting om vad som händer mellan frisk fot och protes, men vad som egentligen hänt ligger 

i personlighetsförändringen, då den ettriga agitatorn i diktens början i slutet ”talar ihåligt om 

ålderdomens lugn” (s.46).     

 Att det sker missar i arbetet på verket i Sotfragment skulle kunna bero på 

okunskap om hur man skyddar sig mot farorna och hur man påverkas av giftiga ämnen, 

damm, rök, gaser och stress, men grundorsaken till olyckorna finns i tekniken och 

arbetsorganisationen. Arbetsförhållandena beskrivs som underordnade produktions- och 

lönsamhetsmålen. Skador är inbyggda i processen och det finns en ständigt närvarande rädsla 

hos karaktärerna för att olyckor ska ske och en sorg över de olyckor som inträffat.

 Mest törstar ändå diktjagets öra efter tystnad och helgen är tystnaden. 

Bruksortens vilskift varar i tolv korta timmar då inget larm från maskinerna hörs, berättas det. 

Först när ljudet från verket avtagit går det att koppla av. Fritiden fylls med stillsamma 

aktiviteter, sommarstugor och abborrfiske. Men under vilan finns en tyst önskan hos diktjaget 

om att slippa gå tillbaka till arbetet igen, en ”väntan på ett under, på återbud: / att hela världen 

hade stannat” (s. 21). 

 

Kallskänken 

I Kallskänken berättas om hög ljudnivå, värkande fötter, fabrikstorra händer, tunga muskler, 

”ryggen som håller räkningen på antalet lyfta apelsinlådor” (s. 21) och stress som ”puttar 
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undan varje försök / att lägga tyngden på knäna” (s.21). Där berättas om kokhet frityrolja över 

händerna och händer på vilka man kan räkna sig till antal år i branschen: ”Varje ärr en 

berättelse”(s.57). Där berättas om ryggar som knäcks i ”vad de kallar konjunktursvängningar” 

(s.67)      

 Nya arbetare vet inte hur de ska skydda sig, eller har inte tid att tänka på att lyfta 

rätt, berättas det. Arbetarna i diktsamlingen har inget ansvar över hur arbetat ska organiseras 

eftersom arbetsförhållandena är underordnade lönsamhetsmålen.   

 Diktjaget upprepar hela tiden känslan av att bli betraktad och behandlad som en 

maskin. I dikten ”Kaffekokaren” beskrivs en kvinna som skär ihop som en maskin av för hårt 

tryck, och eftersom det inte finns några reservdelar blir de tvungna att ”köpa en ny nu när den 

/ gamla slitits ut” (s.14). Men jaget i diktsamlingen vet att hon egentligen inte är en maskin 

som kan bytas ut, hon vet att det är något skevt i systemet, att hon är något annat, ”människan 

i mig säger att ni inte kan ta mitt mervärde / för inget är värt mer än människan” (s. 36).

 Diktjaget är besviken på att arbetet har gjort henne till något hon egentligen inte 

är, att arbetet har gjort henne hård och kall. Hon är besviken på att arbetet som hade kunnat 

vara glädjefyllt istället tar ifrån henne all ork, att ”det som borde göra oss mänskliga / har 

gjort oss till maskiner” (s.12). Det är först när man byter om till privata kläder som diktjaget 

upplever att glädjen infinner sig, man kan slappna av och bli ”människor igen” (s.12). Men 

riktigt sant är inte heller det, för den roll som diktjaget och hennes kamrater tilldelats i och 

med arbetet genomsyrar också resten av deras tid. Tröttheten efter arbetet påverkar diktjagets 

fritid, orken tryter, kroppen värker. Hon och hennes arbetskamrater fortsätter att gå med böjd 

rygg och sänkt blick eftersom de blivit bestulna på sitt människovärde. 

 

Klassmedvetande 

Sotfragment 

Arbetet i samlingen utförs vid ett anonymt järnverk med anonyma deltagare som bara 

betecknas genom sina yrken, eller arbetsmoment. Det visar att alla är utbytbara, och det gör 

också att det skulle kunna handla om vilket stålverk som helst i världen. 

 Dikterna bygger på ingående kännedom om hur arbetet gick till. Arbetet 

beskrivs, enligt Thorbjörn Holmgren ”som en objektiv verksamhet, men också som en 
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subjektiv upplevelse”.
47

 Dikterna ger en bild av hur det känns att arbeta på verket. De 

beskriver hur makt och underordning känns, hur det är när någon utifrån styr och ställer och 

hur arbetet också ger efterklang på alla plan i ens liv. Diktens jag behärskas av 

arbetsprocessen, snarare än behärskar den. Diktjaget och hans arbetskamrater längtar intensivt 

bort, men är fjättrade i verkets helvete. Maskinen bestämmer över deras tid och rörelser. 

Maskinens ägare bestämmer maskinens hastighet, inte efter arbetarnas fysiologiska behov 

utan efter sina egna ekonomiska intressen. Det finns hos diktjaget en tydlig insikt om att 

arbetet görs för någon annans skull, att arbetet görs ”För den värmes skull / de andra måste ha 

i sitt hus” (s.10). Ingen känsla av glädje i arbetet beskrivs, bara tvång.  

 Dikternas jag är en av arbetarna på verket, men han kan också föreställa sig hur 

järnverket ser ut utifrån, i ögon som tillhör någon som inte jobbar där. Mörkret som regnar 

stjärnor och eldkvastar som sopar himlen måste vara en mäktig syn, och ”Hade jag haft råd att 

se, / skulle hjärtat inte värka av avsky” (s.7). För diktjaget och de andra arbetarna är det inte 

pyroteknisk underhållning, utan fysisk förnedring i tusengradig värme. De måste riskera att få 

över sig flytande stål, träffas av flygande gnistor och glödheta metallspån, till och med 

vilskiftet präglas av arbetet i form av värk. Diktjaget upplever att verkets arbetare lever i en 

omänsklig värld där arbetet inte är någon glädje, endast nödvändighet. I porträttdelen syns 

också motivet om nödvändigheten. Karktärerna betalar ett högt pris för att få sin lön. ”Syran 

fräter sig sakta / genom år och avlöningskuvert” (s.9).   

 Ackord och skiftarbete är kärnan i arbetets olust, menar Hackzell. ”Här anges 

tydligt grundvillkoren i klassamhället. Bara arbetare arbetar i skift, även på natten, och får 

ackordslön. [...] Att kämpa för månadslön och mot ackord var en del i klasskampen. 

Skillnaden upprätthölls dock och bidrog till att splittra den underbetalda, slitna nedre delen av 

befolkningen”.
48

      

 Sjödin visar upp människan bakom arbetet i verkningsfulla bilder. Arbetarna 

gestaltas som sammansatta människor, med förhoppningar och drömmar, men också med en 

känsla av bitterhet, förnedring och maktlöshet inför den kapitalistiska industrin. I porträtten av 

människorna kring bruket skildras tystnad, flykt till fyllan, ett evigt sparande på ting eller 

pengar till ingen nytta, en strävsamhet i tron att en dag få njuta ”de himmelska frukterna” (s. 

56), ett längtansfullt kvardröjande vid järnvägsstationen fastän ingen resa blir verklig förrän 

kroppen värkt sönder. Där skildras människor som är fasttjudrade vid maskinerna tills deras 

                                                           
47 Thorbjörn Holmgren, ”En valsverksarbetares drömmar”, Inte bara kampsång: fjorton analyser av arbetarlitteratur, red. Birgitta Ahlmo-

Nilsson, Lund 1979, s.129. 

 
48 Hackzell, s.40. 
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liv går sönder ”i brist på syre” (s.36), de som ”slår en spik i varje dag, / för att inte allt ska 

rasa” (s.37).       

 Det finns en tydlig rollista i porträttdelen, olika moment i processen 

representeras av olika karaktärer och även arbetsledningen är med för att antyda hierarkin i 

arbetet. ”Vi lever i en tid då titeln, yrkesbeteckningen, följde personen som ett inbränt 

klassmärke från lönelistan till gravstenen”, skriver Hackzell.
49

 Vissa av karaktärerna återfinns 

i sina arbetslokaler, andra syns bara privat. På så vis levandegörs både arbetet och 

karaktärernas inre liv.     

 Man kan i dikterna utläsa ett visst förakt för bildning, och att man inte ska vilja 

bli något, att man bör stanna i den klass man blivit född i. Bandvalsarens söner som varit iväg 

och studerat blir grymma mot sin far (s. 55) och Ingenjören (s. 54) beskrivs som en 

klassförrädare då han byter namn och ställer sig in hos herrskap, vilket leder till att han inte 

kommer att höra hemma någonstans, han fastnar i skraven. Lagbasen, förman i 

mellanställning, ”bar allas / blickar i ryggen” och vid pensionen skaffar han hundar att ge 

order och hunsa med (s. 35). Uppkomlingen (s. 52) har själv varit hunsad men ”bygger sig ett 

glastorn / i den nya fabriken och bevakar allas / rörelser, lurar på den frihet / han tror att andra 

äger”, han beskrivs som en klassresenär som blir föraktad både av herrskapet och ”skiktet”.

 Två porträtt, Bandvalsaren och Kolskjutaren, är särskilt talande och intressanta 

att titta lite närmare på eftersom de tydligt förmedlar arbetarklassens känsla av underlägsenhet 

och de beskriver, om inte porträttkaraktärernas så åtminstone betraktarens (det vill säga 

diktjagets), klassmedvetenhet.     

 Bandvalsaren sparar och jobbar övertid för att sönerna ska kunna ta studenten 

fastän han själv aldrig haft tid att läsa böcker. Nu talar sönerna han andas och levt genom 

”med främmande röster” och deras kvinnor ”föraktar honom när han äter med kniv” (s.55). 

Dikten beskriver de kroppsarbetandes svårigheter att erövra ett språk och hur språket blir ett 

tecken på den sociala klättringen och klassförtrycket. För Bandvalsaren har sönernas språk, 

deras klassresa genom studier, dragit en oöverstiglig gräns, en mur, mellan honom och dem. 

De är inte längre på samma sida, och ”Han ska aldrig förstå / vem som murat hans ensamhet”.

 Kolskjutaren, den ”tysta, stillsamt grå / som aldrig gör väsen kring sin person” 

och som ”sköter sitt arbete mekaniskt” (s. 51), beskrivs som en typisk arbetare som vet sin 

plats. Hans vedbod är nästan kusligt välstädad, han är respektabel, något som enligt 

sociologen Beverley Skeggs blir extra viktigt för arbetarklassen. ”De som bryr sig om 

                                                           
49 Hackzell, s.39. 
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respektabilitet är oftast de som inte anses vara respektabla.”
50

 Eftersom de inte har fått 

respektabiliteten med sin position så måste de bevisa den för att inte riskera att bli betraktade 

som icke-respektabla. De anstränger sig för att inte kännas igen som arbetarklass. Det finns en 

arbetarskam, en rädsla för att bli missförstådd eller göra fel. Just han, Kolskjutaren, han som 

skjuter kol till ugnarna, han som håller sig i bakgrunden men som får hela maskineriet att 

fungera, ”På honom bygger man samhällen” (s.51). Formuleringen ”På honom bygger man 

samhällen” visar enligt Hackzell Sjödins (eller i min läsning diktjagets) förtroende för 

kroppsarbetarna. Diktjaget vet att det är de som sliter i fabriken som bär upp samhället och 

varje enskild arbetare blir ett viktigt livsöde. Hackzell skriver: ”Att livet igenom känna arbetet 

i sin egen kropp är eller var grunden i arbetarklassens villkor, den klass som förr kallades 

’kropps’arbetare”.
51

      

 Arbetet beskrivs som kontinuerligt outtömligt (s. 27), det tar aldrig slut, blir 

aldrig färdigt. Bara människorna slits ut, dör och ersätts.  Företagen är igång ständigt. 

”’Kontinuerlig drift står för modernitet, förnyelse, utveckling – men bara för dem som inte 

behöver offra sin nattsömn, sitt nöjesliv och sitt umgänge om kvällarna”, skriver Hackzell.
52

 

Det är i Sotfragment arbetarna på verket som med sitt arbete möjliggör överklassens behagliga 

tillvaro med bekvämlighet och njutningsmedel. Arbetsplatsen skildras som en kugge i 

maskineriet. I en dikt får vi veta vad det är som skapas under ”skiftets åtta timmar” (s. 26), 

nämligen pianotråd till konsertflyglar, fjädrar i vapen, tråd till tortyrmaskiner och taggtråd till 

gränsspärrar. Det kan antyda en uppladdning för andra världskriget, och konsertflyglarna står 

i stark kontrast mot järnverksarbetarnas liv. Diktens arbetares skicklighet tämjer tråden 

/”ormen” och gör den foglig (s.26), men produkten är för dem en dödligt giftig orm som 

hugger om de slappnar av.     

 Det ekonomiska system som styr produktionen tar inte hänsyn till människor 

och miljö, människan är bara en produktionsfaktor. Det uttrycks tydligt i en dikt på s. 20. Inte 

arbetet i sig, utan det faktum att det inte finns någon väg därifrån, att det inte finns någon 

frihet, någon chans att välja, någon möjlighet att själv styra över arbetet, det är det som 

diktjaget anser vara den stora förnedringen: 

Motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots 

erkänner jag detta: 

                                                           
50 Beverley Skeggs, Att bli respektabel, Göteborg 2000, s.9. 

51 Hackzell, s.55. 

 
52 Hackzell, s.48. 
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det var inte sotet, dammet, smutsen, 

inte heller hemgång med musklerna 

skälvande i kramp och ögat urgröpt 

av nätters vaka, 

inte heller valkarna, 

som var förnedring. 

Nej, det var den osynliga nåden 

att få slita ut sig, 

den stora favören att få välja 

där val ej fanns. 

 

Kallskänken 

Idag hör man ibland sägas att det inte längre finns någon arbetarklass, att det i det 

postindustriella tjänstesamhället istället bör talas om en tjänste- eller servicesektor. Redan i 

samlingens första dikt markeras ett avståndstagande från de idéerna (s. 8): 

och ja, det här är min fabrik 

när jag stämplar in markerar jag avdelning: produktion 

här hymlar vi inte om sånt,  

det är tydligt vilken klass vi tillhör  

    

Tjänste- eller servicesektor till trots så handlar arbetet fortfarande om att skapa mervärde för 

ägarna; detta beskrivs tydligt i Kallskänken. Fortfarande finns gränsen i samhället mellan 

kapitalägare och de som tvingas sälja sin arbetskraft. Fortfarande ”tjänar vi pengar ner i någon 

annans ficka” (s. 48). Klassförtrycket framstår med tydlighet diktsamlingen igenom, för 

kallskänkan (dikternas jag) är det en självklarhet, en del av vardagen, något som genomsyrar 

varje dag i hennes liv. Klassförtrycket är, enligt diktjaget, inte heller något abstrakt och 

diffust, utan i allra högsta grad konkret. Det är att ägas av någon annan, är ”vd:n på företaget 

som kallar oss ’sina arbetare’” (s. 69). Det är bostadslösheten i kontrast till lyxvillorna, är 

arbetslösheten trots att det finns saker att göra, är förlorad arbetsglädje, är allt det som 

beskrivs i dikten ”Klassförtrycket” (s.69): 

klassförtrycket kan vara något så enkelt som 

avståndet till stan 

eller något så uppenbart som skillnaden mellan 
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de som har och de som inte har, 

de som äger och de som arbetar 

 

klassförtrycket är det hårda golvet under dina fötter i 

produktionen, 

hur benen känns efter nio timmar på språng 

klassförtrycket är bussen till jobbet 06.07 

känslan av att det borde finnas något mer 

 

klassförtrycket är inte vagt eller konstigt 

inget tvetydigt svar på en konstig fråga   

 

Kopplat till diktjagets medvetenhet om att tillhöra en klass vars uppgift är att föda den rikare 

minoriteten i samhället är känslan att ha blivit fråntagen sitt människovärde. Och ”människan 

i mig säger att det är orimligt / att tjäna pengar åt någon annan / jag är ingen maskin” (s.35). 

Men hela tiden står chefen där, och berättar med bara sin blick, ”hur utbytbar man är” (s.26). I 

dikten ”Chefen” (s. 16) står chefen, symboliskt nog, i en trapp och blickar ner på sina 

arbetare, och manifesterar sin makt genom att kommentera arbetstempot. Men chefen själv, 

den privilegierade, skulle naturligtvis aldrig ”sett ojämlikheten även om någon berättat” 

(s.22), hon har nämligen inte upplevt samma saker som sina anställda eftersom hon inte åker 

samma buss som dem, hon åker inte ens buss (s. 92). Och det är detta som för diktjaget är den 

största tröttheten, det är inte det tunga i arbetet i sig, utan det är hur man blir sedd på av 

chefen och de välbeställda tanterna (s.24), de vars leenden ”döljer det faktum / att det inte 

finns något hopp om / att vi någonsin kommer / mötas som jämlikar” (s.25). 

 Arbetet upplevs av diktjaget som närvarande i allt, ”namnen på spårvagnarna är 

/ chefernas vassa blickar” (s.89), och hon och hennes arbetskamrater kommer inte hem till 

planer för ”nästa utlandssemester och / en större bostadsrätt” (s.92), utan hon kommer hem till 

Bergsjön för att oroa sig över ”hur pengarna ska räcka till i övermorgon” (s.92). Och när hon 

går på fest träffar hon en student från Handelshögskolan som höjer på ögonbrynen när hon 

berättar om jobbet som kallskänka och får frågan: ”Ja, men vad ska du bli sen?” (s.59). Här 

uttrycks, hos Handels-studenten, inte bara en nedlåtenhet gentemot arbetarklassen utan också 

rent av en förnekelse, som om det inte går att tro på att det faktiskt finns människor som har 

den här typen av jobb livet ut.    

  I arbetet tillhör diktsamlingens jag inte sig själv, utan en annan, genom arbetet 
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förlorar hon sig själv. Hon fortsätter att ”leta efter den förlorade känslan; / att jag fortfarande 

har ett värde” (s.80). Hon drömmer om att ”få vila från allt som springer för fort” (s.38), hon 

längtar bort, mot något där man inte bara vaknar, jobbar, andas med ”kontrasterna mellan jobb 

och ledig tid så / tydliga att de med ett hugg i bröstet flyter ihop” (s.47). För hon upplever att 

arbete och fritid flyter ihop, arbetet påverkar all annan tid, alla andra miljöer, spårvagnarnas 

nummer leder till olika arbetsplatser. Känslor och språk stympas, kallskänkespråket följer 

med hem och kommer fram när hon blir stressad (s. 8).  

 Arbetarlitteraturen har ingen tudelning i privatliv och arbetsliv, den gestaltar 

hela människan. Också när texten inte direkt handlar om arbete så är arbetet ständigt 

närvarande eftersom det, som Birgitta Ahlmo-Nilsson skriver, inte finns någon del  ”av den 

proletära människans liv som är undantagen trycket från produktionssfären”.
53

 

 

Synen på framtiden 

Sotfragment 

I likhet med de andra i sin generation ser och skriver Sjödin pessimistiskt, och Sotfragments 

diktjag är upprörd, förtvivlad, förbittrad, resignerad. Bryskt rivs illusioner bort och 

människorna ställs nakna. I övergången till porträttdelen blir tonen mildare men porträtten 

andas hopplöshet. De är ganska misslyckade typer med nedfrusna känslor, de är ensamma, har 

haft det svårt med gemenskapen, ofta är de besatta. Det beskrivs att de har en längtan bort där 

döden är sista utvägen, den eviga vilan. Ett hopp om något annat finns inte hos de enskilda 

desillusionerade arbetarna. Porträtten är kärleksfullt tecknade, men mycket sorgsna. Hos de 

flesta finns en stor trötthet, besvikelse, något kuvat, drömmar som inte slår in. En oro och en 

känsla av att ha förlorat något skildras, kanske en borttappad identitet, som om ett förräderi 

begåtts och begås. Det har skett en förstelning hos karaktärerna som ett resultat av enformigt 

slit och övermäktigt tryck. Deras yrkesstolthet  som överhetssamhället tjänat så mycket 

pengar på har förstelnat.     

 Dikternas jag upplever ingen glädje i samvaron med arbetskamraterna. För att 

”mötas åtta timmar / till samma nödtvång” och ”andas samma tjocka luft” och svettas 

likadana svettpärlor ger en klaustrofobisk känsla där ingenting blir högtidligt ”och ett ord, 

gemenskap kallat, / alldeles för stort och slitet” (s.22). Det kan inte finnas någon gemenskap i 

                                                           
53 Ahlmo-Nilsson, s.20. 
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något som man blivit tvingad till.    

 Något som bidrar till indignation hos diktjaget och hans kamrater är att de är 

bundna vid ett ensidigt moment och en bestämd plats under ett helt arbetsliv. Man ”tjudrade 

honom vid en maskin” (s. 36) utan möjlighet att komma därifrån. Men karaktärerna har 

fantasier och drömmar, minnesbilder. De har en längtan bort. Diktjaget tycks uppleva två 

olika tidsbegrepp, dels den uppmätta och reglerade tiden i verket, dels oändligheten utanför. 

 Hos en karaktär finns en ”praktisk geografi, en resehandbok” som kanske kan 

erbjuda något bättre någon annanstans, även om det så bara är att få utföra ett lika hårt arbete 

på en annan plats, men åtminstone slippa nattskift. Kanske Wales, kanske Kiruna (s. 12).

 Karaktärerna drömmer om en ”oändlighetssemester” (s.23). De drömmer om 

”sommarvatten, grönska / och rena skjortor nära huden”. Gång på gång jämförs den vackra, 

levande naturen utanför verket med det heta, smutsiga helvetet där inne. Naturens 

oåtkomlighet bekräftar diktjagets och hans arbetskamraters känsla av förnedring. Den bullriga 

maskinvärlden står mot naturen utanför. Solstrålarna mot mörkret, den friska luften mot det 

kvalma, kväljande. Livslusten mot den stora tröttheten, längtan efter ”en vila / djupare än 

dödens” (s.24).      

 Karaktärerna upplever en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Före 

sommarsemestern måste de tålmodigt försöka ”göra sjöar, moln och grönska / overkliga” 

inom sig (s. 15) och efter en lång semester (”sex odelbara dagar”, s.15) tvingas de tillbaka till 

det helvetesheta trådverket medan det utanför fortfarande är ett sommarblått, varmt och 

vackert juli (s.18). Ja, just då måste produktionen vara igång (s. 18): 

Den hetaste tiden i vackra juli, 

när sommarens himmel stod blå 

utanför de sotiga fönstren, 

svor vi oss fram genom de tusen ton 

ångpannetuber ryssen skulle ha. 

I det bastuheta verket, 

slog sommaren oss på käften 

med sina trettiofem grader i skuggan 

och släppte då och då in en hånfull 

vindpust åt våra svarta lungor . 

   

Längtan bort är ett tydligt tema hela den första delen igenom. Men karaktärerna ger uttryck 

för en uppgiven insikt om att det trots allt inte finns någon väg bort. Oavbrutet, till och med i 
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diktjagets nattliga drömmar, är produktionen igång och ”rörvalsverket dundrar samma / 

outslitna hot: / fast sitter du, fast är du” (s. 29).   

 Det är maskinens samhälle som skildras. Maskinen blir mänsklig och gråter när 

den stängs av (s. 21). Verkets hjärta som stannar är döden, död åt ”ett förhatligt sätt att 

använda maskiner på”, menar Hackzell, död åt ”ett system som gör dem som borde vara 

maskinernas herrar, arbetarna, till maskinernas slavar”.
54

 Här kan man utläsa den 

underkuvades vilja att göra uppror då han hoppas på ”återbud”, på att allt inte ska börja på 

nytt igen nästa söndagskväll. Men för att slippa det måste ett under inträffa: att hela världen 

stannar.      

 Dikterna i Sotfragment ger alltså uttryck för en kritik av det kapitalistiska 

systemet, en längtan efter mer plats för människans behov i produktionen beskrivs, efter 

vettiga arbetstider med längre helger och mer semester. Denna kritik kommer fram genom 

gestaltningen av arbetarnas upplevelser, men utan att författaren eller dikternas jag  

argumenterar.     

 Men den besvikelse över förhållandena som skildras gör det enklare för 

karaktärerna att vända sig mot drömmar, att resignera istället för att kämpa emot. Inget reellt 

hopp om en lösning på det omänskliga i systemet skildras, ingen kollektiv lösning. En väg ut 

för individen finns dock: den som diktjaget tycks ha tagit genom att sluta arbeta vid verket.

 Den fjärde dikten i samlingen förklarar enligt Hackzell diktverkets titel: 

Åren efter tiden i bruket har sänkt glömska över berättarjaget. Glömskan har lagt sig bakom en hinna av sot. Det ’pyr’ 

heter det. Något som pyr är eld på väg att ta sig in eller på väg att slockna som en glöd under askan. Här verkar elden 

vara vrede, indignation, uppror, avsky, kanske hat kan vi utläsa i undertexten. Årens hinna spricker upp i sotflagor, till 

fragment av minnesbilder – sotfragment.55 

Arbetet fortgår som vanligt i de sotiga byggnaderna diktjaget har lämnat, i tanken är han åter 

på platsen. Han står där lika rädd som förr och tänker på arbetet som utförs ”För den värmes 

skull / de andra måste ha i sitt hus” (s. 10).   

 Enligt Ingemar Algulin kan titeln syfta till det ”sotiga” i porträtten, de illa 

tilltygade livsödena, och dikternas fragmentariska karaktär. Dikterna är som miniatyrer, 

fragment, från bruket. Fragmenten blir ”spillror av industrisamhället och dess havererade 

ideal”, och en social kritik kan utläsas.
56

 Han menar också att ”industrisamhällets 

                                                           
54 Hackzell, s.46. 

 
55  Hackzell, s.44. 

56 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten : studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm 1977, s. 507. 
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omänsklighet och brist på meningsfulla perspektiv” belyses då verkets skorstenar beskrivs 

som ”akropolispelare” (s. 24). 

 

Kallskänken 

Den klassiska arbetartraditionen ekar i Jenny Wrangborgs dikter, men det är dagens samhälle 

som beskrivs. Ibland är skillnaderna små; ”det är Sverige 1918/ det är Sverige 2010/ inga 

segrar ännu vunna”(s. 27). Fortfarande måste man slåss för övertidsersättning eller för rätten 

till några minuters rast.     

 Kallskänken skildrar en längtan efter den glädje i arbetet som har kvävts, efter 

att få låta arbetet vara ett mål i sig och inte bara ett medel för fritiden.  En längtan efter att få 

något varmt i blicken och något stolt i rösten när man kan ”bryta från menyerna och 

massproduktionen” (s.56).     

 Liksom i Sara Beischers roman Jag skall egentligen inte jobba här (2011) om en 

ung kvinna med skådespelardrömmar som tar ett jobb inom äldrevården medan hon väntar på 

det stora genombrottet, så finns i Kallskänken hon som ”bara jobbade med oss eftersom hon / 

var tvungen att ha pengar till sin utlandsresa” (s.23) och de som struntar i att gå med i facket 

eftersom de ändå är på väg någon annanstans, de som snart ska ”hitta drömjobbet / komma in 

på universitetet / få vår bok utgiven”(s.32). Men till slut inser även de styrkan i att stå 

tillsammans, och att ”tillsammans hjälper vi oss själva / genom varandra” (s.61), för ”vi måste 

våga lära oss hur vi hör ihop / att vi har byggt en stad här jämte andra städer, / i ett land jämte 

andra länder / att vi är tankar bredvid andra tankar” (s.61), att arbetet binder samman.

 I dagens samhälle när man ofta tvingas byta jobb är kanske inte närheten till 

arbetskamrater alltid helt självklar och man får anstränga sig mer för att se sambanden. I 

Kallskänkens kök finns olika människor med olika fritidsintressen, men de har ett gemensamt 

mål och måste samarbeta. Diktjaget menar att det finns en styrka i att stå tillsammans. Då 

växer hoppet. För ”vi behöver varandra / för att / nå utanför oss själva” (s.88). När diktens jag 

har fått sparken på grund av sitt fackliga engagemang och att hon inte fogat sig knallar 

arbetskamraterna in till chefen för att visa sitt ogillande (s. 82). Diktsamlingens arbetare 

strävar efter att få makt över arbetsprocessen, de vill lämna det kapitalistiska samhället och 

övergå till ett system där de själva bestämmer hur arbetet och merarbetet ska fördelas.

 Ibland skildras även förtvivlan och ögonblick då diktjaget inte orkar mer, men 
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hon menar ändå att man måste sluta ställa frågan ”om det finns hopp eller inte” (s.44) och 

istället organisera sig. Det finns ett löfte i ordet organisering, menar diktjaget, vilket beskrivs i 

dikten ”Löftet” (s.50): 

vi gav varandra ett löfte 

vi ställde oss bredvid varandra 

ställde upp och 

ställde krav på varandra 

 

tillsammans 

tillsammans 

 

var vi tio blev vi starka som hundra 

var vi hundra blev vi starka som tvåtusen 

 

så fungerade solidariteten 

det fanns inga formler för den 

men när den växte 

växte vi 

okontrollerbart 

 

Styrkan i solidariteten beskrivs som livsfarlig för de som inte står på samma sida. Så löftet 

måste hållas, för om det hålls kommer ”arbetet bli rättvist / resultatet allas / kropparna lätta att 

bära” (s.52). Det är det som beskrivs som grunden, styrkan i att stå tillsammans. Bara så kan 

en förändring ske. Vi är här nu, ”och vi förbereder oss på att ta över” (s.93). 

 

Diskussion 

Denna studie har undersökt tre betydelsebärande teman i diktsamlingarna Sotfragment och 

Kallskänken. Det första är det kroppsliga, hur det kroppsliga och arbetets fysiska 

konsekvenser skildras. Det andra är klassmedvetandet, insikten om klassens plats i 

produktionen och hur upplevelsen av detta skildras. Det tredje är synen på framtiden, hur 

framtiden uppfattas och synen på huruvida arbetarklassens villkor kan förändras. 
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 Genom att utgå från dessa tre teman har jag undersökt skildringen av arbetet i de 

båda verken, och jag vill nu redogöra för de likheter och skillnader jag hittat. 

 När det gäller den första punkten finns arbetets fysiska påverkan på arbetaren 

med som ett tydligt tema i både Kallskänken och Sotfragment. Texterna ger en påträngande, 

stark upplevelse av slitsamt och förnedrande kroppsarbete. Maskinen bestämmer över 

arbetarens tid och rörelser. Maskinens ägare bestämmer maskinens hastighet, inte efter 

arbetarens fysiologiska behov utan efter sina egna ekonomiska intressen.  

 I båda verken finns också jämförelser mellan människa och maskin. Maskiner 

får mänskliga egenskaper och människan antar också maskinens egenskaper, de båda flyter 

lätt in i varandra. Men det finns en tydlig insikt om att människan inte är någon maskin, för 

människan går inte att laga, hon har inga reservdelar.   

 När det gäller den andra punkten formuleras klassmedvetenadet mer tydligt och 

direkt i Kallskänken, medan det i Sotfragment utläses mer indirekt. Där Kallskänkens diktjag 

säger ut direkt och inte ”hymlar” (s. 8) lämnar Sotfragments diktjag det mer upp till läsaren att 

upptäcka och tolka det som gestaltats. Kallskänkens budskap uttalas klart och tydligt i texten, 

till exempel i dikten ”Vi måste prata” (s.78), medan Sotfragment mer lägger fokus på 

skildringen. Författarnas språk skiljer sig genomgående på så vis att Sjödin redovisar kallt i en 

saklig, objektiv ton men poetiskt med målande beskrivningar, medan Wrangborg med sitt 

konkreta, nästan talspråkliga, direkta tilltal drar mer mot kamplyrikhållet. 

 Klassmedvetenheten och kampen för något bättre är det tydligaste temat hos i 

Kallskänken. Tydligast i Sotfragment är kontrasten mellan arbete och fritid och längtan bort. 

Men i båda verken finns insikten att man betalar med sin kropp för att få lön. Klassförtrycket 

tar sig fysiska uttryck, men leder också till en nedbrytning av människovärdet. En ständig 

känsla av underlägsenhet skildras, ett förakt från omgivningen som följer med hela tiden, även 

i världen utanför arbetsplatsen, eftersom allt hänger ihop. Kapitalismen är ett system av makt 

och underordning. Någon utifrån styr och ställer i diktjagens liv, arbetet ger efterklang på alla 

plan. Båda verken skildrar hur man blir bemött utifrån sitt yrke, kallskänkan blir inte 

accepterad i sin yrkesroll och får frågan vad hon ”ska bli när hon blir stor”, och i Sotfragment 

ligger en problematik i att sträva efter något bortom det arbete man blivit tilldelad.

 Båda samlingarnas diktjag är överens om att det inte är de fysiska 

konsekvenserna av arbetet som är den stora förnedringen, den största tröttheten. Det är 

medvetenheten om att ingå i ett system där man får hantera känslan av att vara mindre värd, 

man får lyssna på chefens ord och möta blickar från ”de välbeställda tanterna”, man får ”den 

stora favören att få välja” där det inte finns något val.   
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 Att systemet anonymiserar arbetarna beskrivs också i båda samlingarna. Det 

ekonomiska system som styr produktionen tar inte hänsyn till människan, människan är bara 

en produktionsfaktor. Det leder till en känsla av att ha förlorat något, en tillhörighet, en 

stolthet över att vara arbetare. Den förlorade känslan förbinds med kampen för politiska 

förändringar. Det är först när arbetaren får samhällsinflytande som människovärdet kan 

realiseras.      

 Det är på den tredje punkten Kallskänken och Sotfragment skiljer sig åt mest. I 

Sotfragment kan inte tydligt urskiljas någon gemensam kamp för en bättre framtid för klassen, 

medan det är ett centralt tema i Kallskänken. Hos karaktärerna i Sotfragment hittar vi istället 

en resignation och hopplöshet, semestrarna är korta och det kommer aldrig att komma en 

”evighetslång”, allting rulllar vidare som förut med den enda skillnaden att individerna byts ut 

eftersom de gamla blir utslitna och dör. Vissa drömmer om ett bättre liv på andra sidan döden 

eller ett bättre liv genom att spara pengar, resa iväg eller ge sina barn en utbildning, men de är 

fast. Det är bara genom döden de till slut kan bli fria. De drömmar som finns kommer inte att 

infrias. Hos Kallskänkens karaktärer finns däremot en stark tro på möjligheten att förändra.

 Karaktärernas personliga erfarenheter utgår från upplevelsen av att tillhöra ett 

kollektiv, arbetarklassen. Insikten om samhällets uppdelning i proletariat och bourgeoisie 

finns hos båda samlingarnas karaktärer, men det är inställningen till framtiden som skiljer. 

Där Sotfragments karakärer är trötta och desillusionerade är Kallskänkens diktjag fortfarande 

hoppfull och talar om styrkan i att organisera sig och stå tillsammans som en samlad, 

handlingskraftig arbetarklass. Ett tydligt hopp om socialismen uttrycks. Om det hos 

Sotfragments karaktärer någonsin funnits ett sådant så har det kuvats, ingenstans finns någon 

uttalad tro på enighet och karaktärernas drömmar om befrielse har ingen realistisk riktning 

utan kan bara sluta i den eviga vilan.   

 Problematiken i verken blir alltså individens förhållande till kollektivet.  

”Kollektivets problem är den hotade solidariteten. Utvecklingen av en vi-känsla, klasskänslan 

hindras av det omgivande borgerliga samhällets värderingar och organisation” skriver Ahlmo-

Nilsson. 
57

       

 De ekonomiska orättvisorna i samhället har ökat, ändå brottas dagens 

arbetarförfattare med föreställningar om att det inte skulle finnas någon arbetarklass i det 

postindustriella samhället. Wrangborg vill med Kallskänken sticka hål på den myten.

 Arbetarlitteraturen är en mothegemonisk litteratur, men för att skildra klass 

måste arbetarförfattarna inte bara strida mot samhällets dominerande ideologier utan även mot 
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dominerande litterära ideal.     

 En insikt man får av att studera arbetarlitteratur är att litteraturen inte kan 

avskiljas från resten av samhället. Själva begreppet arbetarlitteratur signalerar en stark 

koppling till arbetarklassen, som ju inte är ett litterärt utan ett socialt fenomen. Som Ahlmo-

Nilsson uttrycker det så är läsning av skönlitteratur ”aldrig en harmlös sysselsättning i 

tillvarons periferi, den griper in i privata, sociala och politiska sammanhang”.
58

 Genom att 

studera arbetarlitteratur synliggörs klassamhället. Litteraturen belyser svåra frågor och spelar 

en viktig roll för hur vi ser på vår omvärld och oss själva och för uppställandet av politiska 

mål.  

de säger att socialismen skymmer  

sikten för läsaren  

att själva ordet är för stort  

för att skrivas in i poesin  

 

jag vill hävda motsatsen 
59

 

 

 

Sammanfattning 

Den här studien har syftat till att jämföra Stig Sjödins och Jenny Wrangborgs skildringar av 

arbete i diktsamlingarna Sotfragment och Kallskänken. Detta har jag gjort genom att titta 

närmare på tre olika teman, nämligen skildringen av det fysiska, skildringen av 

klassmedvetandet och skildringen av synen på framtiden. Jag har utgått från ett 

litteratursociologiskt perspektiv, vilket betyder att sambandet mellan litteratur och samhälle 

har studerats, i det här fallet framför allt skildringen av samhället i den valda litteraturen.

 Utifrån mina tre frågeställningar om hur verken förhåller sig till varandra när det 

gäller det kroppsliga, klassmedvetandet och synen på framtiden har jag kommit fram till att 

skildringarna av de två första punkterna är likartade medan det främst är på den tredje punkten 

som verken skiljer sig. I Kallskänken framkommer en inställning till framtiden som är 
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hoppfull och bygger på en gemensam, organiserad kamp, medan karaktärerna i Sotfragment 

snarare ger uttryck för besvikelse och resignation. 
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