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Abstract 
By using contemorary work theory this thesis aim to show how Yarden. En berättelse, puts into 

play the circumstances of precarian work, circumstances that have gender political as well as 

identity political overtones. It tries to show how the idea of ”class-jouney” is used as a conciliatory 

element. An element that, acitvitated increasingly towards the end of the text, is significant for the 

selfs posisiton in relationship to his class identity and the workers collective around him as well as 

other spheres. It is also significant in relationship to the work which is the writing, and to the 

product of that work, which is both Yarden and the litterary persona produced by Yarden. This is 

something that I try to trace to a conflict between class belonging and other identitory political 

projects that Yarden expresses. The reality which is produced by the text is not only a staging of a 

litterary persona and the following class-journey. In my thesis I try to show that it is also possible to 

read it in it self as something that gives us valuable insights on how reality is produced under the 

circumstances of precarity. Insights that in turn can show us both how the supression of labour is 

organised in contemporary late-capitalism, and what expressions resistance in turn might take.  

 

Keywords: Magnus Nilsson, Cristina Morini, Nina Power, precarity, Kristian Lundberg, Yarden, 

Marxism, Feminization of labour. 
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Inledning och syftesbeskrivning 
 

En fråga om stress? 
Den här uppsatsen om litteratur, klass och arbete börjar i en högst personligt upplevelse av stress. 

En stress som handlar om att de framtidsutsikter som i det här samhället av mig och många 

runtomkring mig länge tagits för givna, nu känns allt mer osäkra. En osäkerhet framförallt i relation 

till arbetet och vilka former av arbete vi kommer att kunna vänta oss, men också - mer generellt - i 

relation till samhället och det gemensamma. Det handlar lika mycket om utsikten till en fungerande 

välfärd som om konsekvenserna av den ekonomiska kris som liksom aldrig verkar gå över.  

Ett annat, mindre personligt sätt att säga det är att uppsatsen börjar i en uppfattning som har sin 

grund i kroppens situering i relation till den samling av materiella omständigheter som utgör 

samhället samt en därmed förknippad uppfattning om ett haveri för två av våra viktigaste 

framstegsberättelser kopplade till social mobilitiet, det modernistiska samhällsprojektets 

gemensamma mot-ljuset-stigande samt det postmoderna, individualistiska ditot. Denna utveckling 

har haft många namn. När man pratar om arbetets sfär så har man använt termer som postfordism. 

Samhället i sin helhet har i sin tur beskrivit som postmodernistisk, senkapitalistiskt eller 

postpolitiskt. De flesta termer för samhällets utveckling har också tydliga politiska implikationer. 

Det talas exempelvis främst från den politiska högern om samhället som mångkulturellt eller 

feminiserat.1 Från vänsterhåll talas det ibland om prekaritet respektive prekarisering för att försöka 

beskriva motsvarande samhällsutveckling.2 Det är begreppet prekaritet som kommer att vara fokus 

för den här uppsatsen, detta eftersom det är en term som tar fasta på just osäkerheten - liksom jag i 

den här uppsatsen -  utifrån upplevelsen av den. Alltså i kropparnas situering i materialiteten; i 

relation till arbete och formerna för arbetet, men också generellt i relation till det senkapitalistiska 

samhället som totalitet och vår uppfattning om den totaliteten. För att närmare utreda den 

uppfattningen och vilken typ av verklighet som den producerar har jag vänt mig till litteraturen.  

En uppsjö av uppmärksammade verk har kommit på senare tid som berör just arbete och 

arbetarklassens villkor. Inom poesin med poeter som Johan Jönsson, Emil Boss och Jenny 

Wrangborg. I prosan har vi författare som Susanna Alakoski, Åsa Linderborg, Hassan Loo 

Sattarvandi, Marjaneh Bahktiari samt Kristian Lundberg. Det finns med andra ord möjlighet att gå 

                                                
1  När jag nödgas prata om samhället och det ekonomiska systemet i sin helhet kommer jag att använda mig av 
begreppet senkapitalism. 
2  Naturligtvis är det också ”olika” samhällsutvecklingar som beskrivs, eftersom det är begrepp i sin tur tenderar 
återverka på sina objekt. 
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igenom ett helt fält, men eftersom jag vill titta mer i detalj på de olika aspekterna av prekariteten, 

kommer jag att begränsa mig till en bok, och då har jag valt Kristian Lundbergs Yarden. En 

berättelse.3 Detta eftersom Yarden både berör själva formerna för arbete och någonting som hänger 

tätt samman med vår uppfattning om samhället som totalitet, nämligen föreställningen om 

klassresan.  

 

Syftesbeskrivning och några ord om metoden 
Mitt syfte med den här uppsatsen är alltså att ta reda på vilken typ av litterär verklighet som 

produceras av prekariteten, och detta utifrån två aspekter av prekariteten; dels formerna för arbete 

och hur de upplevs, dels uppfattningen om samhället i stort, sett främst utifrån klassresan som 

samhällelig och litterär trop. Det finns också ett vidare syfte med uppsatsen, vilket är att sätta 

samman och artikulera dessa tendenser i litteraturen och på så vis bidra till produktionen av en 

medvetenhet om klass, i det här fallet prekaritet, som ett perspektiv som i sin tur har återverkningar 

på både litteraturen och de materiella omständigheterna. Jag tror att litteraturen och litteraturteorin 

är några av alla platser där en sådan omformulering kan ske. I detta stödjer jag mig på det 

perspektiv som Magnus Nilssons, professor i litteratur vid Malmö högskola,  i sin text Utkast till ett 

marxistiskt program för forskning om arbetarlitteratur, kallar för ”en kulturell process som 

definierar fenomenet klass genom att tillskriva det betydelse.”4. Jag kommer att återkomma till det 

nedan men vill här poängtera att detta innebär att i ganska stor utsträckning undersöka hur en 

förändring tar sig uttryck medan den pågår, vilket inte bara påverkat mitt val av en så pass 

nyutgiven bok som Yarden, något som även får som konsekvens att det inte finns särskilt mycket 

skrivet om boken än, utan även har påverkat mitt val att använda det något ålderdomliga 

akademiska ”pluralis majestatis”. Jag använder mig mer eller mindre konsekvent av pronomenet 

”vi”, och även om det skulle kunna uppfattas som auktoritärt, så tror jag att den reaktion vi:et 

väcker hos en läsare gör de anspråk som finns i uppsatsen och som jag redogjort för ovan, synliga 

språkligt. En sådan synlighet är i själva verket är mindre auktoritär än vad motsvarande anspråk 

skulle vara om de saknade den språklig synligheten. Men det finns också en inkluderande aspekt av 

att våga säga ”vi”. En aspekt som jag lyfter i slutdiskussionen när jag låter det akademiska vi:et 

utvidgas till ett socialt och politiskt ”vi”. Därmed anser jag mig språkligt gestalta den rörelse ut ur 

forskningen som jag anser att all forskning med radikala anspråk bör göra. 

                                                
3  Lundberg, Kristian, Yarden. En berättelse, Stockholm/Stehag: Östlings Bokförlag Symposion, 2010 
4  Nilsson, Magnus, ”Arbetarlitteratur, teori, politik – Utkast till ett marxistiskt program för forskning om svensk 
arbetarlitteratur”, i Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (red), Från Nexø till Alakoski – 
aspekter på Nordisk arbetarlitteratur, Lund : Litteraturvetenskap, Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet, 2011. 
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I övrigt vill jag tillägga att metoden jag valt för min analys är en ganska konventionell 

litteraturvetenskaplig metod, jag använder mig av närläsning, viss diskursanalys (även om jag inte 

använder just det ordet) i termer av exempelvis makttekniker, studie av intertexter samt - då det är i 

direkt anslutning till och utgående ifrån en nära studie av texten - vissa litteratursociologiska 

perspektiv. Eftersom detta är så pass ”konventionellt litterturvetenskaplig” kommer jag, förutom 

några anmärkningar om det litteratursociologiska, inte vidare kommentera den. Istället vill jag ge 

utrymme åt att utreda det begreppsteoretiska fält som jag rör mig inom.   
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Översikt  
För den första aspekten av prekariteten som har att göra med formerna för arbete, har jag valt att 

titta på en del samtida arbetsteori som utifrån ett kritiskt perspektiv berör just förändringen av 

formen för arbete idag. Min ambition är att ta reda på hur dessa tendenser korresponderar mot 

skildringen av alla de omständigheter som omger arbetet i Yarden. För den andra aspekten av 

prekariteten kommer jag att beröra viss teori runt klassresans funktion, men jag har valt att 

huvudsakligen utgå från teori som behandlar formerandet av klass som identitet och subjektivitet 

och vilken relation detta har till formerandet av andra subjektiviteter. Detta eftersom jag tror att 

klassresan som trop också är intimt förknippad med uppfattningen om vilka kollektiviteter det egna 

subjektet, i det här fallet jaget i Yarden, ingår eller inte ingår i. Detta kommer även att leda mig in 

på en metateoretisk diskussion om de begrepp som vi har att göra med här och vad det finns för 

olika ståndpunkter i relation till de begreppen. Men innan det och innan jag närmar mig de frågor 

med vilka jag utifrån prekariteten valt att närma mig texten, så tänker jag för den läsare som inte är 

insatt i begreppet prekaritet, göra en kort översikt över begreppet.  

 

Begreppet prekaritet 
Prekaritet är ett begrepp som används olika i olika sammanhang, men som i alla sina definitioner 

utgår från en upplevelse av en allt mer generaliserad osäkerhet, på arbetsmarknaden och inom 

samhället i stort. En av de mest spridda användningarna av begreppet kommer från den brittiske 

professorn i ekonomi, Guy Standing. Jag kommer inte att använda mig av hans begrepp i min 

uppsats. Detta eftersom han skiljer prekariatet från resten av arbetarklassen i och med att han påstår 

att det är en egen social klass. Därmed frångår han ”the Marxian concept class as ”the process of 

producing and appropriating surplus labour”, som Nilsson i enlighet med den definition som de 

marxistiska ekonomerna Resnick och Wolff använder sig av. Alltså ett perspektiv som, annorlunda 

uttryckt, utgår från att klassamhället stratifieras utifrån den grundläggande antagonismen mellan de 

som äger och därför disponerar över mervärdet, och de som måste sälja sin arbetskraft för att 

överleva.5 Istället fokuserar Standing på andra aspekter som enligt mig snarare än att vara 

                                                
5  Nilsson, Magnus, ”Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the Conditions for Radical 
Politics in the ”Postsocialist” Age”, i New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry, 2008, s. 2. 
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konstituerande för klass, har att göra med omständigheter.6 Men jag vill ändå, utgående från hans 

bok Prekariatet - den nya farliga klassen, redogöra för hans användning av begreppet, eftersom just 

den fått stor spridning  

Standing pratar exempelvis om prekariatet - en sammansättning av orden prekär och proletariat - 

som en egen social klass, skild från andra samhällsklasser. Han anser att prekaritatet i sig är en egen 

klass, men att det än så länge är en klass i vardande. Till skillnad från ”salariatet” (den avlönade 

tjänstemannaklassen med relativ trygghet) och den ”traditionella arbetarklassen” (anställda inom 

tillverkningsindustrin, manligt dominerad med starka fack och relativt stor trygghet), kännetecknas 

prekaritatet av stor otrygghet både i termer av inkomst och anställning, samt av en annan social 

sammansättning, (unga, kvinnor, migranter, deltidsarbetslösa etc). Detta gör att prekariatet inte är 

mottagligt för de traditionella formerna av politisk organisation, så som fackföreningar och partier. 

Därför ser Standing också en fara i att åtminstone vissa segment av prekariatet kan utgöra en 

grogrund för fascism eller religiös fundamentalism.7 Mot Standings perspektiv skulle jag vilja ställa 

ett annat och förstått utifrån Nilsson definition, mer marxistiskt sätt att förhålla sig till prekariteten, 

nämligen som ett sätt att vara arbetarklass.  

Marx ger egentligen ingen slutgiltig definition av klass. Han låter klasserna definieras utifrån de 

antagonistiska relationer de ingår i till varandra i varucirkulationen. Men för att summera hans 

klassbegrepp så som det framträder i Kapitalets första band,8 skulle vi kunna säga att det handlar 

om att de två klasser som samhället är uppdelat i, kapitalistklassen och proletariatet, ingår i ett 

förhållande till varandra präglat av en klass exploatering av den andra, något som sker via 

utvinnandet av mervärde. Den klass som äger produktionsmedlen exploaterar den klass som bara 

äger sin arbetskraft att sälja. Detta är ett förhållande som snarare än skillnad, kännetecknas av 

ömsesidigt inre beroende; den ena klassen existerar inte utan den andra, vilket gör att kampen mot 

exploateringen i slutändan inte kan handla om något annat än kampen för de båda klassernas 

upplösande till förmån för ”a transition from the prevalence of the capitalist to that of the 

communist fundamental class structures”9 Detta sista kommer att få betydelse när vi tittar närmare 

på Nilssons teorier om klass som subjektivitet i relation till andra subjektiviteter. För oss just nu 

räcker det att konstatera att denna fundamentala omständighet för klassamhället inte har förändrats i 

och med senkapitalismen, och att vi därför måste söka oss till en användning av begreppet 

                                                
6  Standing, Guy, Prekariatet – den nya farliga klassen, övers. Joel Nordqvist, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 
2013 
7   Standing, Guy Prekariatet – den nya farliga klassen, övers. Joel Nordqvist, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 
2013 
8   Marx, Karl, Kapitalet band 1, Malmö: Bo Cavefors bokförlag, 1970 
9   Nilsson 2011, s. 2.  
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prekaritet som tar det i beaktande.  

Ivor Southwood för i sin bok Prekaritet 2.0 fram ett sådant perspektiv.10 Enligt honom är 

prekariteten inte heller, som titelns 2.0 antyder, något nytt. Det är snarare en typ av arbete som 

alltid funnits i kapitalismens marginaler.11 I väst ofta kännetecknat av att det utförs av kvinnor och 

migrantarbetare, eller som Southwood uttrycker det i sin summering av författaren och aktivisten 

Angela Mitropolous kritik av begreppet, ”den historiskt etablerade dimensionen av hushållsarbete, 

jordbruksarbete, sexarbete, servicearbete, byggnadsarbete och detaljhandel”.12 En historisk 

dimension som nu alltså håller på att generaliseras till att - även om den verkligen inte slår jämt 

över fältet -  omfatta allt större delar av samhället; den ”traditionella” arbetarklassen som Standing 

kallar den, likväl som akademiker, migrantarbete, kulturarbetare, callcenterpersonal, care-workers 

och så vidare. En bidragande faktor till begreppet formulerats på senare år är alltså att prekariteten 

har upptäckts av grupper som inte förväntade sig den, som ”tidigare var skyddade av fordismens 

relativa stabilitet”.13 Grupper av vilka vissa, åtminstone under efterkrigstiden upplevde både relativ 

trygghet och goda framtidsutsikter.  

Southwood lyfter även upp denna avsaknad av framtidsutsikter som en andra viktig aspekt av 

prekariteten, förutom just själva arbetet och dess omständigheter. ”Individen måste befinna sig i ett 

tillstånd av ständig beredskap.” skriver han. ”Förutsägbara inkomster, besparingar, fasta kategorier 

som ”yrke” – allt detta tillhör en svunnen värld”14 Detta kallar han för prekaritetens existentiella 

dimension, och han kopplar den till den italienske marxisten Paolo Virno, genom att citera denne i 

en intervju från 2004: 

 
Det finns en rädsla i vilken två ting som tidigare var separata smälter samman: å en sidan rädsla för 
konkreta faror, till exempel att förlora jobbet; å andra sidan en mycket mer allmän rädsla, en oro som 
saknar precist objekt. Häri ligger känslan av prekaritet. De två tingen var tidigare i normalfallet åtskilda. 
Rädsla som berodde på en bestämd orsak var något som kunde underkastas samhällets kontroll, medan 
oron över prekariteten, över ändligheten, var något som religionen och filosofin försökte hantera. Nu, i 
och med globaliseringen, har de två elementen blivit ett.15 

 
Detta är också av direkt intresse för oss, eftersom denna ”oro utan precist objekt” har relevans för 

någonting som klassresan som trop. Det är dessutom viktigt att oron inte formuleras från fascistiskt 

håll, så som som den tenderat till historiskt, utifrån exempelvis massinvandring eller en 

feminisering av samhället. Istället bör frågan riktas mot roten till problemet; den ekonomiska och 
                                                
10  Southwood, Ivor, Prekariatet 2.0, övers Oskar Söderlind, Hägersten: Tankekraft förlag, 2012 
11   Ibid., s. 29. 
12   Southwood 2012, s. 29. 
13 Ibid., s. 30. 
14 Ibid., s. 27. 
15 Virno, Paolo, ”Creating a New Public Sphere Without the State”, http://libcom.org/library/creating-a-new-public-

sphere-without-the-state-paolo-virno, 5/1 2014 
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sociala relation som är kapitalismen. Ett system som alltså baserar makten och den sociala 

kontrollen på ett fåtals exploatering av den stora mängdens arbete.  

 

Klassresan som litterär och samhällelig trop 
I sin artikel om klassresans funktion i Fronesis nummer om klass, frågar sig kulturgeografen Irene 

Molina och sociologen Lena Sohl hur ”somliga individers möjlighet att förflytta sig kan ha blivit 

svaret på ojämlikhetens problem?”.16 De kommer fram till att”upptagenheten vid den uppåtgående 

klassresan kan ses som ett sätt att dölja ett annat tal om klass i den nyliberala samhällsordningen” 17. 

Alltså att berättelserna om de uppåtgående klassresorna är lockande i ett samhälle av ökade 

klasskillnader och rasism, eftersom möjligheten till individuell klassresa underordnar en eventuell 

kollektiv klassresa, detta samtidigt som den globala kapitalismen drastiskt försämrat villkoren för 

arbetarklassen som kollektiv.18 

Exemplen på hur populära de uppåtgående klassresorna tar man från litteraturen. Ett helt 

spektra, från Zlatans självbiografi till GW Perssons, till både Lindeborg och Alakoski och Torbjörn 

Flygt flimrar förbi.19 Undantagen man tar upp är få. Det är Marjaneh Bahktiaris Kalla det vad fan 

du vill (2005), Erik Wijks Allt vi här drömma om (2009), samt Yarden. En berättelse (2010).  

Utifrån deras artikel kan vi sluta oss till att det existerar en trop i litteraturen som skulle kunna 

kallas för klassresans trop. Existensen av klassresan som trop har betydelse för upprätthållandet av 

status quo; så länge människor tror att det finns en individuell utväg som alla kan nå, så finns det en 

legitimitet för exploateringen.20 Samtidigt skulle vi kunna föreställa oss att existensen av dess 

avigsida i den samtida litteraturen kan ses som ett uttryck för någonting annat; för en erfarenhet av 

ett samhälle där den sociala mobiliteten minskar, arbetsvillkoren försämras och framtidsutsikterna 

för de delar av mellanskiktet som tidigare kunde känna sig relativt trygga drastiskt försämras, krisen 

och hur den har slagit mot medelklassen i Europa, men även de försämrade villkoren för den alltmer 

russifierade arbetarklassen i västvärlden idag. Idel beståndsdelar i prekariseringen alltså.  

Så även om litteraturen så klart fungerar kompensatoriskt, genom att ge oss berättelser om hopp 

och möjlighet om personlig framgång trots våra odds, kan litteraturen också uttrycka det motsatta. 

Alltså de materiella villkor under vilka vi lever. Genomslaget för en bok som Yarden skulle kunna 

tyda på att den faktiskt motsvarar en föreställning om samhällets riktning som många delar. Alltså 

en föraning om ett haveri för klassresan både som litterär och samhällelig trop. Eftersom mitt syfte 
                                                
16   Sohl, Lena & Molina, Irene, ”Möjligheten som blivit nödvändighet”, i Fronesis 40-41, 2012, s. 166. 
17   Ibid., s. 169. 
18   Ibid., s. 176. 
19   Ibid.  
20   Ibid. 
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med den här uppsatsen är att titta på hur detta haveri tar sig litterärt uttryck, utgår den ena av de två 

frågeställningar med vilka jag valt att närma mig Yarden från klassresan. 

 

Frågeställningar 
Min förhoppning är att jag genom att utreda klassresan som trop och vilka konsekvenser den har för 

formerande av olika kollektiviteter, ska kunna redogöra för hur produktionen av verklighet ser ut i 

den litterära presentationen av det prekära arbetet som är Yarden. Ordet hur är här av största vikt. 

Dels därför att jag inte vänder mig till litteraturen för att få svar på frågan om det finns en 

prekarisering, om den påverkar klassresan som trop, eller om det i sin tur påverkar produktionen av 

ras och kön. I det inledande teoriavsnittet anser jag mig slå fast att det finns fog för att förutsätta en 

sådan förändring.  

Min förhoppning är istället att detta hur ska göra det möjligt för mig att också ta hänsyn till alla 

de aspekter i termer av röst, intertextualitet, berättelsestruktur, bildspråk och så vidare, som hör till 

litteraturvetenskapen och litteraturen som konstform och till den produktion av verklighet som de 

båda utgör. 

Följande frågor blir då relevanta att ställa till texten: 

 

1 Hur används klassresan eller avsaknaden av den som trop i texten? 

 

2 Hur ser konsekvenserna av prekariteten ut i termer av exmpelvis kön, ras samt arbetarklassens 

motstånd? 

 

Ett marxistiskt forskningsprogram 
Som jag nämnt tidigare utgår den här uppsatsen från ett perspektiv som ligger nära det som Magnus 

Nilsson presenterar i sin artikel Utkast till ett marxistiskt program för forskning och undervisning 

om svensk arbetarlitteratur. Nilson anser att ”målet för en (..) marxistisk litteraturanalys är att 

undersöka det överdeterminerade förhållandet mellan litteraturen och den sociala totaliteten”  vilket 

innebär att litteratur betraktas som ett fenomen som ”determineras - dvs. möjliggörs - av (bland 

annat klassprocesser)”, men att det även ses som ”en kulturell process som determinerar fenomenet 

klass genom att tillskriva det betydelse.” Detta kallar Nilsson för den litterära produktionen av 

klass.21 Det är besläktat med det perspektiv som Terry Eagleton för fram i sin bok Walter Benjamin 

                                                
21 Nilsson, Magnus, ”Arbetarlitteratur, teori, politik – Utkast till ett marxistiskt program för forskning om svensk 

arbetarlitteratur”, i Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic (red), Från Nexø till Alakoski 
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or Towards a revolutionairy criticism, där Eagleton menar att litteraturforskningen ska ”articulate 

its ”cultural” analysis with a consistent political intervention”.22 Nilsson kopplar detta till 

produktionen av litterära fält, i det här fallet fältet arbetarlitteratur, som en mot-hegemonisk litterär 

produktion av fenomenet klass. Det är ett perspektiv på forskningen som också skulle kunna 

beskrivas som performativt.  

Jag syftar alltså med den här uppsatsen till att göra motsvarande, fast utgående från en mer 

specifik klasserfarenhet, nämligen den av prekaritet. Trots att Nilsson forskning ofta ligger på 

receptionsstudier och studier av produktionen av litterära fält, ett ganska litteratursociologiskt 

perspektiv, och trots att han delvis använder sig av andra utgångspunkter än mig, företrädelsevis 

Bourdieu, är hans perspektiv värdefullt för framförallt funktionen av klassresan som trop och vad 

den har för identitetspolitiska konsekvenser.  

 

Det intersektionella perspektivet och en introduktion till en debatt 
Det syfte som jag presenterat ovan utgår alltså ifrån en syn på forskningen som performativ. Mina 

frågeställningar tar avstamp i en syn på klass som ställer klasstillhörigheten i relation till andra 

mekanismer för strukturell underordning, vilket alltså är ett perspektiv som skulle kunna beskrivas 

som intersektionellt. Detta intersektionella perspektiv är också något som Nilsson går i dialog med i 

två andra texter av honom som varit betydelsefulla för den här uppsatsen. Hans bok Den förställda 

mångkulturen samt artikeln Rethinking Redistribution and Recognition.23  

I den förstämda går han igenom reception och gör korta läsningar av ett antal skönlitterära verk 

som betraktats som invandrarlitteratur. Han anser att anledningen till att etiketteringen 

invandrarlitteratur varit så populär den senaste tiden, är att den korresponderar mot en uppfattning 

om att vi befinner oss i en brytningstid där vårt samhälles utveckling mot mångkulturalitet är en 

nyckel för förståelsen av just den brytningen. Invandrarna blir då en nyckelaktör i utvecklingen. 

Detta leder till att det skapas en nisch i det litterära fältet för det symboliska kapital (ett begrepp han 

lånar från Bourdieu) som invandraridentiteten innebär. Han jämför det med arbetarlitteraturens 

framgångar under nittonhundratalet och driver tesen att de hängde ihop med arbetarklassen sågs 

som en motsvarande nyckelaktör då. I linje med det argumenterar han för att den litteratur som 

                                                                                                                                                            
– aspekter på Nordisk arbetarlitteratur, Lund: Litteraturvetenskap, Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet, 
2011, s. 199f. 

22 Eagleton, Terry, Walter Benjamin, or towards a revolutionairy criticism, London/New York: Verso, 1981, s. 98. 
23 Nilsson, Magnus, Den föreställda mångkulturen – klass och etnicitet i svensk samtidsprosa Hedemora/Möklinta: 

Gidlunds förlag, 2010, samt: Nilsson, Magnus, ”Rethinking Redistribution and Recognition: Class, Identity, and the 
Conditions for Radical Politics int the ”Postsocialist” Age”, i New Proposals: Journal of Marxism and 
Interdisciplinary Inquiry, 2008 
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bemöts som invandrarlitteratur även kan, och ofta borde, läsas som arbetarlitteratur. Han anser 

också att det arbetarlitterära perspektivet ska bemötas på ett annat sätt än andra litterära uttryck för 

strukturell underordning, på grundval av klasstillhörighetens särdrag.24 

Det sistnämnda är något som han utvecklar i artikeln. Artikeln går i polemik med den 

feministiska filosofen Nancy Frasers essä From Redistribution to Recognition?, i vilket Fraser 

utreder på vilket sätt klass och andra identiteter förhåller sig till varandra i den ”postsocialistiska” 

tidsåldern. Fraser slår i essän fast två skilda definitioner av orättvisa, den ena är socioekonomisk, 

förankrad i den politisk-ekonomiska samhällsstrukturen och den andra kulturell, skapad genom 

representation, tolkning och kommunikation.25 

Hennes position summeras av de los Reyes och Mulinari i boken Intersektionalitet som att 

sexualitet, enligt Fraser, ”är en typ av gruppgemenskap vars rättvisekrav kan lokaliseras till en 

kamp för kulturell erkännande, men att klasspositioner däremot har sin grund i en orättvis 

fördelning av ekonomiska resurser.”26. De los Reyes och Mulinari redogör vidare för den debatt 

som Frasers artikel gav upphov till med Judith Butler.   

Bulter kritiserar Fraser för den skillnad hon etablerar mellan krav på erkännande respektive 

omfördelning. Butler angriper Fraser och anklagar henne för att vara omarxistisk. Först eftersom 

distinktionen mellan kulturellt och materiellt liv bortser helt från den sentida utvecklingen i den 

marxistiska idétraditionen (teoretiker som nämns är Althusser, Hall och Spivak ), vilket resulterar i 

att Fraser osynliggör att ”ras” t.ex., kan vara det sätt på vilket klass upplevs.27 Butler menar vidare 

att även den analytiska distinktionen mellan kultur och ekonomi är antimarxistisk, detta via Engels 

Familjens, privategendomens och statens ursprung, och den queera nytolkningen av Engels, samt 

att heteronormativiteten och den homofobiska dynamiken är central för familjen och därmed för en 

välfungerande kapitalistisk ekonomi.28 

Även om jag tycker att Butler har vissa poänger i båda sina invändningar, tycker jag att Reyes 

och Molinari ha rätt när de, i sin kommentar till debatten, slår fast att Fraser och Butler ”i själva 

verket diskuterar relationer mellan kategorier på en abstraktionsnivå som mer liknar en intellektuell 

exercis i logiskt tänkande, än en intersektionell analys av maktförhållande i tid och rum. Författarna 

drar inga tydliga skiljelinjer mellan analytiska begrepp som klass, ’ras’ och kön och hur sociala 

                                                
24 Nilsson, 2010, s. 68ff. 
25 Fraser, Nancy, ”From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a ”Post-Socialist” Age, i New Left 

Review 1995. 
26 de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 

Malmö: Liber, 2005. s. 48. 
27  Butler, Judith, Merely Cultural, Durham: Duke University Press, 1997, s. 5. 
28 Ibid., s. 8. 
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relationer förkroppsligas i samhälleliga processer.”29  

Det som är intressant med Nilssons analys i relation till detta är framförallt att han gör det som 

Mulinari och de los Reyes kritiserar Butler och Fraser för att inte göra, nämligen fastslå en tydlig 

distinktion mellan de analytiska begreppen och hur de fungerar. Eller snarare, han slår fast hur klass 

fungerar.30 Genom att skärpa distinktionen mellan klass och andra typer av subjektiviteter utgår han 

tydligare från klass som kategori, som perspektiv och objekt för undersökningen, vilket dels öppnar 

upp för en bredare förståelse av klass - förtryck baserat på exploatering - som i sin tur möjliggör att 

det går att läsas i enlighet med Butlers invändningar, både mot hur klass uppfattas i termer av ras av 

de/t förtryckta subjekt/en, och exempelvis heteronormens betydelse för den kapitalistiska 

dynamiken.  

En annan invändning mot Fraser och även Nilsson som man skulle kunna tänka sig från post-

strukturalistiskt håll och som också finns inbegripet i Bulters kritik, är den mot existensen av ett 

identitetspolitiskt projekt som sådant. Frågan blir då huruvida det ens existerar en kamp för 

erkännande, eller huruvida kampen för erkännande är ett sätt för den rådande liberala hegemonin att 

föra in potentiellt subversiva rörelser och subjektspositioner inom ramarna för den politiska 

representationen. Som jag varit inne på är en väsentlig poäng med Nilssons analys just det att han 

tydligare utgår från klass som perspektiv än exempelvis Fraser. Däremot kunde han för att undvika 

en sådan invändning, understryka tydligare att det uteslutande är subjektspositionen klass han gör 

anspråk på. Speciellt eftersom det finns en så stark tradition av ”koloniserande” av andra 

subjektiviteter inom marxismen och feminismen, något som det queerteoretiska och framförallt 

postkoloniala perspektivet angriper.  

Jag vill därför understryka att jag ser Nilsson resonemang som en utredning och delvis en kritik 

av ett sätt att förhålla sig till klass som analogt med olika identitetspolitiska diskurser. Det är för det 

resonemanget alltså inte egentligen relevant huruvida andra subjektiviteter (som hos Fraser) har 

erkännande som sin egentliga agenda. Men att det finns en identitetspolitisk diskurs utefter vilket 

kollektiva krav från kvinnor, rasifierade och sexuella normbrytare struktureras i enlighet med 

principer för erkännande och representation råder det knappast någon tvekan om. Det som gör 

Nilsson intressant för en undersökning om litteratur och klass är att han angriper vad som händer 

när även begreppet klass förs in inom den diskursen och att han gör det utifrån den horisont som är 

arbetarlitteraturen.   

Jag tror det är nödvändigt att göra den typen av distinktioner för att kunna förstå och analysera 

framförallt ett begrepps utveckling och hur det används (eller inte används) idag. Speciellt i en 

                                                
29 De los Reyes & Mulinari, s. 52. 
30 Nilsson 2008, s. 42f.  
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forskning som intresserar sig för hur kön och ras fungerar i termer av exploatering, alltså i termer av 

klass, snarare än i termer av identitet. I och med ett inskärpande av skillnaden mellan hur olika 

sociala kategorier fungerar är det lättare att se vilken effekt de har på andra kategorier. Att se hur till 

exempel arbetet i Yarden, trots alla de manliga koder som omger det, struktureras i enlighet med 

exempelvis en typ av disciplinering som historiskt varit förknippad med exploateringen av kvinnans 

arbete.  

Detta är styrkan i Nilsson perspektiv och också anledningen till att jag har valt att använda mig 

av det i den här uppsatsen. Det innebär alltså inget ställningstagande för klass som socialt primat. 

Huruvida klassrelationen är determinerande för de övriga förtrycken i det kapitalistiska samhället 

ligger utanför uppsatsens forskningsområde. 

 

En feminisering av arbetet 
Förutom ovan nämnda teorier är det några andra teoretiker och teoretiska begrepp som varit till 

hjälp i den här uppsatsen. Nina Power resonerar i sin bok Den endimensionella kvinnan kring 

feminismens popularisering som karriärsideologi och hur den i själva verket bidragit till att 

omstrukturera kvinnoförtrycket enligt linjer som tillfredsställer produktionen under 

senkapitalismen. Hon hävdar att detta, i samband med kvinnors intåg på arbetsmarknaden i det 

kapitalistiska samhället, skapat en feminisering av arbetets underordning. Hon skriver att man inte 

behöver ”vara essentialist i fråga om traditionellt ”kvinnliga” sysselsättningar (såsom pratighet, 

omhändertagande, förhållanden och empati) för att förstå att något anmärkningsvärt håller på att 

hända här”.31 

Det som håller på att hända är att kvinnlig pragmatism och kvinnors förväntade känslighet 

översätts till färdighetsförvärv och självutveckling. Att projektarbete säljs in som frigörelse, en god 

form av flexibilitet som också har som bieffekt att arbetaren aldrig vet vem hennes kollegor är, 

vilket gör det ”strukturellt omöjligt för bemanningsarbetare att organisera sig”.32 

Att påstå att kvinnors inträde på arbetsmarknaden är ett nytt fenomen är, precis som att påstå att 

prekariteten skulle vara ”ny”, ett inte helt oproblematiskt ställningstagande. Mycket av den 

feministiska kritiken mot en traditionell marxism har riktat sig mot den marxska förståelsen av 

arbetet och yrkessegregationen mellan könen som något som uteslutande är beroende av det 

kapitalistiska samhällssystemet. Något som Heidi Hartman utreder i sin essä Kapitalismen, 

patriarkatet och könssegregationen i arbetet, där hon bland annat hävdar att ”marxistiska ekonomer 

                                                
31 Power, Nina, Den endimensionella kvinnan, Hägersten: Tankekraft förlag 2011, s. 36. 
32 Ibid., s. 37f. 
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tenderar att skylla yrkessegregationen på kapitalisterna och att bortse från den roll som spelas av de 

manliga arbetarna, och effekten av århundraden av patriarkala sociala relationer.”.33 Ett annat 

problem för marxismen har varit en alltför snäv förståelse av arbete under kapitalismen såsom 

begränsat till det avlönade arbetet.34  

Men en utredning om omständigheterna för det kvinnligt könade arbetet, relationen till 

yrkesidentitet, exploatering, de konsekvenser det har för den politiska organiseringen, utgående från 

både historiska kulturella och ekonomiska faktorer skulle kräva för mycket utrymme för att låta sig 

göras här. Så även om det gäller att vara varsam med den typen av generaliseringar, räcker det för 

oss att konstatera att åtminstone hälften av det dubbelarbete som kvinnor  utfört historiskt har varit 

oavlönat, osynligt i den bemärkelsen att det inte klassats som arbete. Samt att det i större 

utsträckning har varit kognitivt. Detta innebär inte att det inte är fysiskt påfrestande, bara att den 

kroppsliga aspekten hänger ihop med aspekter som förutsätter kognitiva förmågor som inte i samma 

utsträckning har avkrävts män. Förmågor som Power beskriver, bland annat i citatet ovan, och med 

vilken vi även kan konstatera att det åtminstone pågår en kvantitativ förändring av det kvinnliga 

arbetet. Att det är en förändring som får kvalitativa konsekvenser, framförallt i termer av arbetets 

hegemoni, något som Power kallar en feminisering av arbetet, eller ”arbetariseringen av kvinnor”.35 

En text som spelar stor roll för Powers slutsatser, och som också spelat stor roll för mig, är den 

italienska teoretikern Cristina Morinis artikel The Feminization of Labour in Cognitive 

Capitalism.36  I artikeln tar Morini upp (visserligen italienska) arbetsförhållanden och teoretiserar 

runt dem i termer av arbetets utveckling och de konotationer av kön som det har. Kärnfullt 

formulerat av Morini används ett begrepp som feminiseringen av arbetet alltså inte bara ”för att 

definiera de objektiva aspekterna av den globala yrkesföra kvinnliga befolkningens kvantitativa 

ökning” utan också för att ”understryka den kvalitativa och konstitutiva beskaffenheten av detta 

fenomen”37 Alltså handlar det om en förändring av arbetets hegemoni som rimligtvis borde påverka 

även män, åtminstone inom den del av arbetarklassen som kan betraktas som prekär. 

En annan text som spelat stor roll för mina utgångspunkter är ett work-in progress till en 

avhandling i ekonomisk historia, Masculinization of Powerty in the Sweden, av Lovisa Broström, 

doktorand på Göteborgs Universitet. I den går Broström igenom den senaste tidens sociala 

utveckling i Sverige och föreslår att det har skett en maskulinisering av fattigdomen på senare år. 

                                                
33 Hartmann, Heidi, ”Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1-2, 

1981 
34 Se exemplevis Silvia Fedirici's Revolution at Point Zero (med samlade texter från hennes verksamhet inom bland 

annat Wages for Housework.) 
35   Power 2011, s. 36. 
36   Morini, Cristina, ”The feminization of labour in cognitive capitalism”, i Feminist Review 87, 2007 
37   Ibid., s. 41. övers. Johannes Björk 
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Avhandlingen är inte klar och därmed inte akademiskt godkänd som referensmaterial, men jag vill 

ändå nämna den eftersom den spelat roll för mitt ämnesval. 

 

Tidigare skrivet om Yarden 
Då det inte finns någon tidigare forskning om Yarden. En berättelse, och jag inte sysslar med 

receptionsstudier, kommer jag inte ha något speciellt avsnitt för det. Det räcker med att säga att  

recensionerna överlag har fokuserat på det självbiografiska, samt det politiska, då främst på 

klassresan och dess skörhet. Eller som Michel Ekman skriver i SvD ”hur bräckligt skyddsnätet för 

en människa som kommer från samhällets botten kan vara”.38 

Några som däremot nämner Yarden är Sohl och Molina i artikeln vi diskuterat ovan. De tar i 

den fasta på relationen mellan rädslan att falla och behovet av den uppåtgående klassresan, på att 

jaget ändå tar sig därifrån, något som de kopplar till att en ”position som svensk ger honom 

uppenbara fördelar”.39 I övrigt förekommer Yarden mycket kort, mer som ett föredömligt undantag 

från den så spridda myten om den uppåtgående klassresan, vars ideologiska funktion artikeln har 

som ambition att utreda. 

Magnus Nilsson har också en artikel i tidningen Clarté om Lundberg, där han utifrån Lundbergs 

författarskap argumenterar för att vi borde läsa honom i enlighet med den arbetarlitterära 

traditionen.40 Artikeln uppehåller sig främst vid just det arbetarlitterära fältet, funktionen av 

arbetarlitteraturen som mothegemonisk och olika, inom- som utomlitterära, exempel på hur 

Lundberg förhåller sig till den litteraturen. Detta är egentligen av mindre intresse för oss här. 

Däremot är de anmärkningar som Nilsson gör om textens stil, vilket han kopplar till att den ”äldre 

arbetarlitteraturens (realistiska) former inte förmår blottlägga den nya klassverklighet”.41 

betydelsefullt för en diskussion om vilken typ av verklighet som produceras av Yarden. Detta utreds  

inte vidare av Nilsson, däremot är Yardens verklighetsproduktion föremål för den här uppsatsen, en 

verklighetsproduktion som vi nu kommit fram till analysen av. 

 

                                                
38 http://www.svd.se/kultur/litteratur/den-ofrivillige-wallraffaren_3580521.svd, 8/1 2014 
39 Sohl & Molina, 2012, s. 166f. 
40 http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2011-krigsaktivismen/7710-Klassmerkt-radikalism-77 8/1 2014 
41 Ibid. 
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Yarden/Yarden 
 
Jag skriver på samma sätt som jag städar en lagerlokal. 42 
 

Kort resumé av Yarden – en berättelse 
Kristian Lundbergs Yarden. En berättelse, är en bok med tydliga självbiografiska anspråk. Den är 

berättad ur ett jagperspektiv och jaget delar namn och biografi med författaren. Kristian Lundberg 

var en författare och kulturkritiker som exkommunicerades från kultursfären i och med en recension 

han skrev för en bok som ännu inte kommit ut. Dessa händelser utreds inte i detalj i Yarden, men 

det kan vara värt att nämna, eftersom det finns med som en förförståelse i många läsningar. 

Det biografiska och spelet med en eventuell biografi kommer jag hädanefter att lämna. Jaget 

kommer jag att referera till som Kristian, medan författaren, om jag någon gång får anledning att 

beröra honom, får nöja sig med det lite mindre intima Lundberg. Distinktionen mellan det jag som 

berättar och det jag som det berättas om kommer bara att utredas om det har en funktion för 

analysen. 

Yarden är skriven på en prosa med tydliga lyriska drag. Meningarna är ofta korta och disparata 

utsagor från olika positioner bryts mot varandra, berättande partier bryts mot enskilda insprängda 

meningar, ofta i en ton som är eftertänksam, storslagen och lyrisk, något som skapar en sorts 

poetisk branthet i texten.  

Narrativet är uppbrutet och ofta faller olika nu:n in i varandra på ett sätt som skapar 

uppfattningen om en fragmentiserad verklighet. Läsaren kan i inledningen av ett stycke först få en 

mening som skildrar en scen för att direkt skifta till en annan i en annan miljö. Texten rör sig fritt 

och associativt i tid och rum. Den jobbar med omtagningar, framförallt av olika ”börjanden”, ofta 

parade med ett tal om det omöjliga i att ens berätta.  

Men trots det omöjliga i att berätta är Yarden också sprängfull av stora utsagor. Den slår fast 

sanningar som ofta kontrasterar eller till och med motsäger varandra, ibland till och med inom en 

och samma mening och det är utsagor som ofta hänger ihop med sådana stora frågor som vad en 

människa är, hur solidaritet ska vara möjligt, eller vad som är frihet.  

Just det faktum att ganska starka sanningar kan presenteras följande efter varandra trots att de 

motsäger varandra gör att läsaren kastas mellan olika sinnesintryck, och det är lätt att drabbas av en 

känsla av förvirring. Samtidigt är sanningarna ofta mycket vackert formulerade, vilket gör det till en 

rätt njutningsfull förvirring.  

                                                
42 Lundberg 2010, s. 84. 
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Parallellt med de olika nu:n som texten rör sig i och kring finns även Kristians uppväxt skildrad, 

där framförallt relationen till modern och barndomskamraterna spelar en avgörande roll.  

Han har vuxit upp under osäkra och fattiga förhållanden i olika delar av Malmös 

arbetarklasskvarter. Platser som nämns är Rosengård och husen kring Värnhemstorget. Hans mor 

led av schizofreni och ideligen blev de tvungna att flytta för att undkomma skulder och paranoia. 

Hans far å andra sidan är en höjdare inom näringslivet som själv gjort en klassresa från Kockums 

kranar till näringslivbilagorna och nu vill han inte kännas vid de barn han har med jagets mor. I sitt 

liv innan han gjorde den litterära karriär han lever i spillrorna av, har jaget hankat sig fram på olika 

okvalificerade kroppsarbeten och småkriminalitet. Han har även gått igenom perioder av missbruk 

och psykisk sjukdom. En tillvaro som kan beskrivas som extremt prekär.  

Som läsare får vi alltså mest ta del av den så att säga mörka delen av Kristians historia. Vi får 

inte veta någonting om hur han tog sig ut ur det liv han själv lämnade för kultursfären. Ingenting om 

det första bokkontraktet, bara refuserade diktsamlingar nämns. Detta leder till att vi, trots att vi vet 

att det måste kommit till en punkt då allting vände, får en bild av prekariteten som jagets ursprung 

och rätta element. När Yarden. En berättelse tar sin början står jaget mitt i den prekariteten. 43 Han 

har fallit ner ur sin temporära medelklasstillvaro och försöker hanka sig fram på okvalificerade 

ströjobb i Malmö för att försörja sig och sin son. Vi får följa honom när han jobbar och när han går 

till jobbet. Vi får följa hans tankar, om klassamhället och sin egen bakgrund i arbetarklassen och 

framförallt om skrivandet; hur han försöka hålla det uppe det trots sitt fall tillbaka ner i 

arbetarklassen. Vi får veta att han går upp tidigare varje morgon för att kunna skriva några rader 

innan han måste promenera iväg.  

Efter ett antal olika ströjobb får han arbete i ett bemanningsföretag som kontrakterar arbetare för 

att ta hand om de bilar som kommer med lastbåtar från hela världen och ska vidare ut i Sverige för 

försäljning. Platsen där båtarna tas emot ligger i Malmös hamn och den kallas för Yarden.  

På Yarden jobbar de fast anställda tillsammans med bemanningsanställda som Kristian, och en 

stor del av berättelsens fokus ligger på hur han långsamt lär känna sina arbetskamrater och runt det 

problemspektra som det innebär för jaget bli en del av ett arbetarkollektiv. Titeln på boken gör 

också sitt till för att peka ut arbetet på Yarden som berättelsens kärna. Boken slutar också strax 

efter, men absolut inte i anslutning till, att jaget blivit uppsagd från bemanningsföretag. Vad som 

händer med jaget efteråt kan vi bara gissa oss till.  

 

                                                
43 Jmfr Southwoods definition av prekaritet: Southwood 2012, s. 27. 
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Omöjligheten i att börja berätta  
Trots titeln börjar Yarden inte på Yarden, utan i en prolog i vilket omöjligheten att berätta 
tematiseras: 
 

Det är möjligt att det finns en enkel och logisk prolog till den här berättelsen; om så är fallet är det lika möjligt att 
jag själv inte kan finna den, eftersom jag står i dess absoluta mitt. Det blir så ibland; plötsligt befinner du dig i 
sammanhang som är orimliga och efter ett tag har du vant dig vid det omöjliga, vid det hopplösa. Du är en 
människa och du försöker överleva. Du använder alfabetet. Du längtar bort eller hem.44 

 

Om vi tittar lika närmare på citatet som inleder Yarden så ser vi att omöjligheten att berätta 

framförallt uttrycks i termer av sätt. Det handlar om enkelhet och logik, något som jag i 

sammanhanget av början framförallt sätter i relation till en känsla av kronologins omöjlighet. 

Enkelheten tror jag att vi här ska läsa i relation till en viss litterär genre som kännetecknas av 

klarhet och otvetydighet, av klara distinktioner, en typ av litterär ogrumladhet. Vidare så tror jag att 

logisk framförallt ska förstås i relation till det kronologiska och det kausala samt naturligtvis det 

rationella.  

Detta är också ett berättande som är omöjligt för någon som står i ”dess absoluta mitt”. Någon 

som med andra ord saknar den distans som det innebär att tala om något snarare än ur något. Vilket 

för mig är en distans som i likhet med de nämnda karaktärsdragen kännetecknar ett visst 

teleologiskt, manligt kodat, västerländskt berättande. Vidare anspelar denna själva omöjligheten att 

berätta på det uppror mot modernismens självklarhet att tala som utgjort en del av det postmoderna. 

Att vara i sakernas mitt är däremot något som enligt citatet kännetecknar det mänskliga, att försöka 

överleva som människa, vilket är att använda, inte språket utan alfabetet. För att vara mänsklig 

måste jaget med andra ord skriva.  

Trots denna programförklaring om omöjligheten i att göra det, är det vad han gör. I nästa stycke 

kontrasteras nämligen denna människa som är det berättande jaget, som trots att han står i dess 

absoluta mitt ändå berättar, mot något annat; ”problemet är att det alltid är fel personer som drar fel 

slutsatser”45 står det, och vi får som läsare veta att det finns en ordning (detta förstår vi av ordet 

alltid), en samling personer, vars uppgift det är att dra slutsatser. Det är en ordning som jaget inte 

tillhör, kanske just beroende av att han står i dess absoluta mitt. Om vi förstår denna absoluta i-

mitten-het som en situering i materialiteten, alltså det faktum att han lever i prekariteten, just här 

under namnet Yarden, så finns det en maktrelation mellan den situeringen och den rätt att berätta 

som de ”fel personerna” har. 

Prologen visar oss alltså en konflikt mellan perspektiv och därav följande sätt att berätta. En 

                                                
44 Lundberg 2010, s. 9. 
45 Ibid. 
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konflikt som har att göra med relationen till de materiella omständigheterna; som med andra ord är 

en konflikt mellan klasser. Det vi kommer att få ta del av i Yarden är därför ett sätt att berätta som 

stammar ur erfarenheten av den prekära arbetarklassen. Texten fortsätter med att iscensätta just det 

sättet: 
 

Jag kan sammanfatta: i botten av en brunn. Stjärnor högt ovanför oss. Ljus som färdas till ljus; en människa som 
äger en annan. Jag ser inte utgången till en berättelse, inte nu längre. Jag ser bara alla dessa möjliga ingångar som 
jag har använt mig av. Enkla okomplicerade vägar. Felaktiga beslut fattade av rädsla.46 

 

Där konvenansen av det logiska och enkla sättet att berätta skulle ha bjudit jaget att ge sin 

förklaring, sin sammanfattning, gestaltar texten detta andra sätt att berätta; hur något berättas från 

dess absoluta mitt. Den kommenterar ”alla dessa möjliga ingångar” som Yarden också består av 

(ideliga omtagningar av berättandets startpunkt). Stjärnhimlen, alltså den kosmiska belägenheten, 

sätts i kontrast till brunnen, till den instängdhet och omöjlighet till överblick som jagets situering i 

den prekära belägenheten innebär. En belägenhet som direkt associeras, förutom till jagets felaktiga 

beslut, till det faktum att en människa äger en annan; alltså till egendomsförhållandena.  

Men samtidigt som den som har erfarenheten av att känna sig ägd av någon annan kan återse 

klassamhället i den instängdhet som brunnen innebär, har bilden av brunnen och människan ”som 

äger en annan”, för en annan läsare också bibliska konnotationer.47 För en sådan läsare aktiveras 

den gammaltestamentliga berättelsen om ett annat klassfall, nämligen det som drabbar Josef när han 

slängs i brunnen och säljs som slav.48 Detta sätts i direkt relation till den situation jaget bebor. I 

Mosebok kastas Josef ner i brunnen av sina svartsjuka bröder och säljs sedemera som slav, trots att 

han egentligen hör hemma någon annanstans i samhällstrukturen. Jaget kastas ner i den brunn som 

är det prekära arbetet trots att han var menat åt något annat. Bibeln aktiveras som referens för 

jagets situation, och likt många berättelser i bibeln är berättelsen om Josef en berättelse om 

återupprättelse och försoning. När Josef återser sina bröder är han vid faraos hov.49 

Med andra ord är som om texten genom sin intertext skiktar upp läsarskaran, inte bara i de som 

kan sina referenser och inte, utan även i de som har tid att läsa tillräckligt långsamt för att till fullo 

ta in vad som står. Denna skiktning skulle kunna försås i termer av bildning, något som i sin tur har 

betydelse för vilka typer av mottagare med vilken typ av klasstillhörighet vi har att göra med.  

Men genom sin försonande intertext ger texten också lindring, och det av två slag som i Yarden 

är intimt förknippade med varandra. På det ena planet handlar det om den personliga relationen till 

                                                
46 Lundberg 2010, s. 9. 
47 Ibid. 
48 Bibeln 1917 års översättning, Första Mosebok 37:23, http://runeberg.org/bibeln/01_37.html 10/1 2014 
49 Ibid. 
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fadern; där Josef älskas av sin fader och straffas av bröderna som är svartsjuka på den kärleken, är 

jaget förnekad av sin fader, något som i jagets historia också är förutsättningen för hans misär. 

Intertexten blir här en dröm om en annan fader, en fader vars frånvaro är betydelsefull. Men den ger 

också lindring mot prekariteten, den sociala utsattheten och den ”oro utan precist objekt” som 

skräcken inför en avsaknad av social mobilitet innebär. Mot utsikten att slaveriet/tillvaron på 

brunnens botten kommer att vara för evigt sätter en sådan intertextuell referens en försäkran om att 

det trots brunnens mörker och djup finns hopp. Kanske kommer jaget att återfå sin faders gunst. 

Kanske kommer han att likt Josef använda sitt slaveri till sin fördel, så att han nästa gång han 

återser sina bröder kommer att vara vid Faraos hov. Intertexten får alltså den funktionen att den, likt 

berättelsen om den framgångsrika klassresan, med Sohl och Molinas ord ”för blicken bort från den 

pågående prekariseringen”50 och istället ger oss en möjlighet till individuell utväg ur misären, alltså 

en sorts försoning.  

 

En olycklig kärlek till kollektivet 
Det kan tyckas absurt att, som vi ju gjorde ovan, dröja så länge och läsa ut så pass mycket, ur något 

som inte ens skrivs ut som en explicit referens. Det är bara litteraturvetare förunnat att sitta och 

grunna så djupt över en text, och att krama ur så mycket referenser ur ett och samma stycke. Men 

faktum är att detta sätt att sätta referenser i spel är något som återkommer, inte bara i prologen, utan 

genom hela boken, och då ofta i relation till det bibliska. Det är så pass konsekvent genomfört att 

det nästan finns fog för att tala om det som en metod. Detta är också en annan anledningen till att 

jag dröjer så pass länge vid prologen; att jag anser mig ha rätt att läsa ut den här typen av betydelser 

ur en bit text som i relation till resten av boken är mycket liten. Prologen inte bara inleder boken, 

mycket av den dubbelhet som framträder i den återkommer även den boken igenom. De litterära 

referensernas funktion för hur klassresan som trop sätts i spel är genomgående och de kännetecknas 

av just olika dubbelheter. Dubbelheter som är intimt förknippade både med familjen, klassresan och 

den litterära verksamheten och som får sin funktion i relation till arbetarkollektivet. Därför kan det 

vara viktigt att titta på hur relationen till det kollektivet, då framförallt på Yarden, ser ut.  

Själva Yarden får vi länge bara stifta bekantskap med högst fragmentariskt. Den första 

arbetssituationen som skildras är när jaget jobbar som inhyrd på ett transportföretag där han sorterar 

försändelser. Villkoren är sämre än för de fast anställda. Till skillnad från de fasta får han inte 

varierande arbetsuppgifter, han måste stanna på samma ställe, utföra samma rörelser timme ut och 

timme in, vilket sliter på hans kropp. Men trots det uppehåller sig texten vid något annat, nämligen 

                                                
50 Sohl & Molina, s. 175. 
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”den olustiga stämning” som råder på arbetsplatsen51. En stämning som direkt kopplas till 

medvetenheten av att ha tagit någon annans plats. Hans ”beredvillighet om man så vill, har tvingar 

bort en anställd, en person som plötsligt blivit överflödig. En arbetskamrat.”52 

Själva hans existens på platsen är alltså en osolidariskt akt. Hans närvaro, något som också är 

förutsättningen för att han skulle kunna ingå i ett kollektiv, bryter mot kollektivitetens bud. Trots 

det uttrycker texten ändå en längtan efter att få tillhöra. En sorts den prekära arbetarens olyckliga 

kärlek till ett kollektiv den just på grund av sin prekaritet inte kan tillhöra. 

Det blir alltså uppenbart hur prekariteten fungerar som verkmedel för att omöjliggöra 

”kamratskapen”. Redan här dyker det alltså upp ett element som föreslår att den situation som jaget 

i Yarden åtminstone delvis befinner sig i, går att läsa i linje med den feminisering som Morini och 

Power föreslår inte bara handlar om den ”yrkesföra kvinnliga befolkningens kvantitativa ökning”, 

utan också om en kvalitativ och konstituerande beskaffenhet.53 En arbetets atomisering som utifrån 

en kvinnligt könad erfarenhetshorisont exemplifieras av Power som något som gör det ”strukturellt 

omöjligt för bemanningsarbetare att organisera sig”. Och vidare: ”Förstärkandet av 

bemanningsarbetarnas atomisering döps om till ”individuellt val” och ”din frihet”. Denna manöver 

dyker upp om och om igen. Närhelst ett kollektivt svar vore lämpligt – till exempel vid en kampanj 

mot diskriminering av gravida kvinnor på arbetsplatsen – åberopas valfrihetsspråket.”54 

En skillnad - förutom könsaspekten - mellan situationen som Power beskriver och den som vi 

undersöker här, är att vi hos Power befinner oss i talet om en diskurs om arbetet. I Yarden befinner 

vi oss snarare i tillämpningen av diskursen (om vi här något oproblematiserat betraktar diskursen 

som något språkligt). En tillämpning som är oberoende av om jaget är man eller om han jobbar i en 

extremt manlig miljö som Yarden.. Vilket leder oss till att anta att vi verkligen har att göra med ett 

generellt paradigm för arbetets organisering oberoende av kön. Med Morinis ord, ”In this sense, it 

can be maintained that the figure of social precariousness today is woman: in cognitive capitalism 

precariousness, mobility and fragmentation become constituent elements of the work of all persons 

irrespecitve of gender.”55  

Förändringen av arbetets paradigm, i enlighet med en prekarisering som också kan förstås som 

en feminisering, är alltså någonting som får konsekvenser för formerandet av kollektiviteter. En 

kärlek till kollektivet som först när vi får följa jagets arbete på Yarden upplevs som på något vis 

besvarad. Trots det är det ändå inte en oproblematisk kollektivitet.  

                                                
51 Ibid., s. 22. 
52 Lundberg 2010, s 22. 
53 Power 2011, s. 37. 
54 Ibid., s. 35f. 
55 Morini 2007, s. 43. 
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I den första bilden av Yarden förekommer en nattvakt som, trots att även han beskrivs som 

filippinsk, uttrycker sitt hat mot filipinerna som jobbar på båtarna som anländer till Yarden. Något 

som alltså också uttrycker en kluven relation till den kollektiva tillhörigheten, men i termer av 

rasifiering. Jagets svenska kollega Anders vevar ner rutan på bussen han kör och skriker åt dem, 

”djävla filipinos”.56 

Det är med andra ord ett rasifierat och skiktat kollektiv vi först får stifta bekantskap med. Trots 

det så talas det i nästkommande stycke om att ”Vi hör samman. Vi är främlingar, syskon av samma 

föräldrar – där Mor stavas vansinne och Far stavas frånvaro. Vi är bröder i arbetet.”57 

En formulering av kollektiviteten som både genomför en fullständig identifiering mellan jagets 

historia och predikament med kollektivets, en begärsakt skulle man nästan kunna säga, som skapar 

den historiska kollektiva kropp som utgjort arbetarrörelsen, en ny familj för de som lämnats utanför. 

De är plötsligt ”bröder i arbetet”, en formulering som spelar tillbaka mot det bibliska, som med 

Josef och hans bröder fast familjen här är återförenad. Men det som också syns i citatet ovan är hur 

gemenskapen, direkt den uttrycks, formuleras i termer av kön. Samtidigt existerar formuleringen 

parallellt med dess ”könsneutrala” syskon. Eftersom det i Yarden i övrigt inte finns särskilt mycket 

av det perspektiv på feminiseringen av arbetet som Power beskriver som ”ett uttryck för 

ressentiment58, sluter jag mig till att det helt enkelt är sättet på vilket gemenskap artikuleras utifrån 

den horisont som är jagets. Att den inte direkt skall förstå som exklusivt manlig, även om 

exklusiviteten naturligtvis finns där som potential. 

Men att det finns en otrolig ambivalens i förhållande till kollektiviteten är uppenbart. Samtidigt 

som vi får en beskrivning av en grundmurad rasistiskt struktur, får vi veta att arbetarkollektivet hör 

samman. Och det är en ambivalens som är genomgående. Tillexempel i scenen med mannen från 

Kairo som inte kan svenska. Som på allting jaget säger svarar ”Bra, bra, finemang, det fixar vi.”, 

eftersom han har fått veta att det är det han ska säga till svenskarna för att slippa bråk.59 Han blir 

sedan sparkad från jobbet för att ha pratat i mobiltelefonen medan han parkerat en bil:  

 
Det är förbjudet. Det vet vi alla. Vi kan också förstå förbudet. Han blir avskedad på stående fot och få gå hem 

samma dag. 
Det är så det är med oss timanställda.  
Oss kan man skicka fram och tillbaka, det spelar ändå ingen roll.  
Det står alltid en ny kandidat framför grinden och väntar. Vi tvingas leva våra liv på huk. Vi tvingas in i ett system 

som påminner om skadedjurens; vi anger varandra för att säkerställa våra egna platser. Inte alla, men tillräckligt 
många.60 

                                                
56   Lundberg 2010, s. 20. 
57   Ibid., s. 20.  
58   ”kvinnorna har stulit de jobb som tillhör männen!” Power s. 36f. 
59   Lundberg 2010, s. 41. 
60   Ibid., s. 42. 
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Trots att vi alltså kan tänka oss att mannen, som är så pass dålig på svenska att han svarar 

”finemang det fixar vi” på allt som en svensk säger, förmodligen inte tillhör det här ”vi alla” som 

vet, uttrycks händelsen inte bara med den lakoniska ton i vilket förtrycket så effektfullt ofta 

gestaltas i Yarden, det finns också en förståelse för förbudet. En förståelse som mot slutet ändå byts 

i en beklagan över den kollektiva prekära belägenheten; ett angiverisystem där arbetarna anger 

varandra för att säkerställa sina egna platser.  

Scenen ovan är ett exempel på hur texten också på mikronivå gestaltar den kluvenhet i 

förhållande till kollektiviteten som Yarden i övrigt kretsar kring. En kluvenhet som återspeglas i den 

prekära situationen, en situation organiserad så att den ska omöjliggöra solidaritet. Men det är 

också ett exempel på det som Southwood snarare än en ” enkel intressegemenskap”, vill kalla för 

”ett spektrum av prekaritet”.61 Ett spektrum där vi längst ner på skalan hittar just de lågavlönade 

migrantarbetarna som vi kan föreställa oss att mannen från Kairo är. Och kanske är det ett annat sätt 

att förstå kluvenheten; som något som inte bara handlar om att arbetarna förutsätts ange varandra, 

utan att de även är inbördes hierarkiserade. Något som, vilket Sohl och Molina varit inne på i sin 

korta läsning av Yarden, är intimt förknippat med rasifiering. 62 Och detta är något som hela tiden 

bryter upp till ytan och ställs mot gemenskapen, som i följande profeterande stycke: ”Jag har kunnat 

se; det finns ett system, en planering som går ut på att härska genom rädsla. Varför hota när vi 

själva ställer oss på undantag? Varför ställa krav när vi redan anger varandra? Vi är de som växer 

genom att göra andra mindre. Vi blir systemets väktare.”63 
 

Med solidariteten som vapen 
Det kanske mest cyniska exemplet på hur ”vi blir systemets väktare”64 får vi ta del av bara några 

sidor efter scenen med mannen från Kairo. En scen som eftersom den handlar om en fast anställd 

också visar på att prekariteten är något som inte bara har med anställningsformen att göra, utan 

återigen understryker att det är en fråga om arbetets organisering som sådant, något som är 

beroende av en viss hegemoni, det arbetets ”constituent character” som Morini talar om.65 Scenen 

följer ödet hos Yassin, som plötsligt får lägre bonus än sina arbetskamrater, något han inte får 

meddelande om, utan upptäcker när han ska hämta ut sin lön. Han frågar varför och får veta att det 

beror på sena ankomster, vilket beror på att han lever ensam med sin dotter som han varje morgon 

                                                
61   Southwood 2011, s. 30. 
62   Sohl & Molina 2012, s. 167. 
63   Lundberg 2010, s. 48. 
64   Ibid., s. 48. 
65   Morini 2007, s. 41. 
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måste följa till dagmamman. Hans arbetskamrater har dessutom bett om att bli befriade från honom 

för att han sänker arbetstempot: 
 
Vi som fast anställda har naturligtvis ingen bonus. Hastigheten på vårt arbete belönas aldrig, bestraffas bara. Yassin 

tillhörde de fast anställda.  
Inte nu längre.  
Han bad tillslut själv om att bli förflyttad. Ett perfekt system. Vi äter av varandra. Han vill inte heller sänka sin 

arbetskamraters inkomst.66 
 

Det handlar alltså inte bara om att ”vi äter av varandra”, utan också om att solidariteten, den 

gemenskap som uppstår av att arbeta sida vid sida med någon, används för att delegera 

maktutövandet. Med hjälp av solidariteten fås arbetarna att internalisera maktutövandet. Detta 

samtidigt som den formella makten inte ens meddelar arbetaren om att något är fel, det bara syns på 

lönebeskedet. Sedan är det upp till arbetaren att gissa eller komma och fråga.  

Som exempel på en modell för hur maktutövande hänger ihop med avsaknad av en stabil 

chefsposition används av företag inom en industri som är något av spjutspetsen inom prekärt arbete, 

nämligen it-industrin.67 Detta leder enligt Southwood inte till att makten förflyttas till de anställda, 

snarare förstärker det makten genom att splittra kollektivet och internalisera kontrollen som 

konkurrens mellan de anställda.68 Det är en form av underordning som Southwood kopplar till det 

internetbaserade. Det förutsätter att de anställda jobbar ensamma, att de har uppdragsgivare, 

”chefer”, som de aldrig träffar och att de hela tiden likt entreprenörer i jakt på arbete sysslar med 

självmarknadsföring.69 Samtidigt öppnar han upp för att ”I takt med att denna arbetsmodell få en 

mer framträdande ställning och de fasta arbetsplatserna och traditionella jobben inkorporeras i 

flödenas och de flexibla avtalens rum, kan man börja se framför sig hur denna typ av fjärrstyrt 

arbete sprider sig från företagsvärlden och blir normen i samhället”.70 Denna framtidsvision knyter 

Southwood till att alla arbetsplatser kommer att organiseras runt ”en elit av trådlöst uppkopplade 

chefer”.71 På Yarden har den här visionen gjorts till verklighet. 

 Inte bara eftersom Yarden dygnet runt kameraövervakas, något som gör det ”möjligt för 

kontorspersonalen att följa våra förflyttningar” samt gör att de också ”kan slå ner på incidenter de 

vill lyfta fram”.72 Det är även som om det arbete som Southwood ser som potentiellt hegemoniskt, 

på Yarden redan uppnått hegemoni. En hegemoni som liknar den som Power talar om i sin 

                                                
66   Lundberg 2010, s. 49. 
67 Southwood 2011, s. 63. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Lundberg 2010, s. 49. 



27 

anmärkning om ”bemanningsföretagsarbetarens atomisering”,73 men som här framträder i detalj, i 

form av maktens osynlighet, konkurrensen arbetarna emellan, solidariteten som används för att 

splittra samt den så extremt osäkra anställningsformen att det är är svårt att ens prata om en 

anställning. Just maktens osynlighet går även igen i det faktum att det inte någonstans i boken finns 

ett enda personporträtt av en chef. Det finns någon kvinna som jobbar på kontoret, samt en eller 

annan förman. Men, trots att det finns scener där samtal med arbetsgivaren utspelar sig, förblir den 

makt som sparkar och anställer ogestaltad. Den är inte bara frånvarande på Yarden, den är också de 

facto frånvarande i texten. 

Alla de här mekanismerna skapar en fruktansvärd situation för arbetarna på Yarden, och 

åtminstone skenbart, står de handfallna inför den. Detta eftersom vapnet för arbetarnas kamp, 

solidariteten, används av klassfienden. Eller som det uttrycks i dialogen mellan jaget och Yassin, 

”’Vad ska jag göra Kristian, de hatar mig, de pratar inte med mig, vad skall jag göra?’ Jag svarade 

honom: ’Jag önskar att jag visste. Jag önskar att jag kunde göra allt bra!’”74 

 

Något som däremot också är viktigt att poängtera i anslutning till ett sådant citat som det ovan, är 

att jaget i det också ger uttryck för en position som är betydelsefull för hur klassresan aktiveras som 

trop i texten. Yassin uttrycker sin desperation, och i samband med det får jaget också tillfälle att 

utmärka sig själv som någon som vill göra allt bra. Detta är å ena sidan en rent mänsklig position i 

mötet med en annans lidande, men det är också en position som, om vi tar jaget på ordet, ger honom 

en särställning i det att han också antas vara den som ska göra allt bra.  

 

Klassresenären och kollektivet 
En annan person mer problem på Yarden är jagets vän Ahmed. Ahmed har i sin tur en vän som 

blivit utnyttjad i arbetet på en skrot av en man som kallas för ”skrotsvensken”. I egenskap av svensk 

ställer Kristian upp och ringer honom och hotar lite, vilket leder till att Ahmeds vän får ut sin lön.75  

Ahmed är en av dem som kommer jaget närmast. Han är den enda som han tillslut kommer att 

betrakta som sin vän.76 Trots det är det en vänskap med gränser. När Ahmed bjuder in jaget på 

middag säger jaget att han ska försöka komma, trots att han vet att han aldrig kommer att gå dit.77 

Det är som att han vill göra gott, men att det trots detta är en självklarhet att han inte kommer att 

komma. Om den självklarheten i sin tur har att göra med att jaget inte vill identifiera sig med ”sin 
                                                
73 Power 2011, s. 36. 
74 Lundberg 2010, s. 48. 
75 Ibid., 102. 
76 Ibid., s. 96. 
77 Ibid., s. 105 
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klass”, eller om det beror på att han är ”svensk” och Ahmed är ”blatte” (och hur de två faktorerna 

förhåller sig till varandra) är svårt att säga, men att det har med skrivande att göra är uppenbart. Det 

jaget gör är nämligen att sätta sig ner och skriva ett par tusen tecken som han gömmer undan och 

”hoppas kunna placera i rätt sammanhang”.78 

Vad detta ”rätta sammanhang” är kommer vi att komma tillbaka till under avsnittet om Yarden 

som curriculum vitae. Men det är tydligt att jaget här upplever en konflikt mellan sin tillhörighet till 

kollektivet omkring honom och sin tillhörighet till en annan klass, med sin identitet som 

klassresenär. Här tycker jag att texten tydligt uttrycker den ideologiska funktion som klassresan får 

och som utreds av Sohl och Molina i deras artikel.79Den kan också förstås i enlighet med den 

skiktning av de prekära arbetarna som Southwood kallar för ”ett spektrum av prekaritet”,80 eller det 

som Sohl och Molina kallar för en ”hierarkisering av arbetskraftens positioner i termer av etnisk 

differentiering”något som också hör samman med en anpassning till ”mottagarsamhällets 

klasstruktur”, i vilken det döljs en ”nedgående förflyttning från mer till mindre privilegierade 

positioner i samhällskalan”.81 Utifrån det sistnämnda perspektivet går också att läsa Ahmeds och de 

många andra rasifierade (det vill säga i relation till den ”raslösa” vitheten) personernas situation på 

Yarden som resultatet av nedåtgående klassresor. Klassresor som däremot, till skillnad från jagets, 

döljs, både i prekariteten och i Yarden. En berättelse. Kanske är det i själva verket så att jaget har 

mer gemensamt med Ahmed och många andras livshistoria än vad han vill medge, men att 

klassresan som trop får sin näring från en solitär position, en position som klassresan i sin tur också 

hela tiden bidrar till att förstärka för när den, med Sohl & Molinas ord ”finns där som en individuell 

möjlighet (…) kommer också den kollektiva kampen för bättre levnadsvillkor att vara 

underordnad”.82 

 

Klassresan och dess kusintroper 
Som vi varit inne på tidigare så genomsyras Yarden av en vilja att få uppgå i kollektivet. Det hänger 

ofta som i citatet ovan, ihop med en ideligen påpekad egentlighet om jagets tillhörighet i klassen av 

kroppsarbetare. Klassfallet som Yarden utspelar sig i efterdyningarna av är ett fall ner tillbaka till 

jagets ursprung. Samtidigt ger både de intertextuella referenserna och det explicita talet om jagets 

position i förhållande till klassen en bild av att jaget ändå skulle inneha en särskild position: 
 

                                                
78 Lundberg 2010, s. 105. 
79 Sohl & Molina 2012, s 175. 
80 Southwood 2011, s. 30. 
81 Sohl & Molina 2012, s. 174. 
82 Ibid., s. 176. 
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Jag söker mig inte tillbaka till arbetet för att det ska förgylla mig; för att jag vill återskapa min klassresa. Jag 
gömmer mig inte bakom orden, gömmer mig inte bakom tanken att detta bara är tillfälligt – att jag är här för att 
rapportera om det som sker. Jag är här för att jag är just jag; ansamlingen och konsekvenserna av en rad beslut som 
jag då inte kunde överblicka.  

Jag gör det enda jag egentligen kan; arbeta med kroppen.83 
 

Jag anser att jaget i citatet ovan kommenterar den positionen. Texten vill så att säga förekomma en 

viss läsarreaktion, att den arbetarlitterära hållningen skulle vara en pose, genom att slå fast att han 

bara kan kroppsarbeta, att han inte är där för att rapportera. Samtidigt är ju rapportera precis det han 

gör. Något han givetvis också är medveten om. Två sidor senare fortsätter det: 
 
Under flera veckor har jag tänkt att jag skulle skriva en slags dagbok. Notera timmar. Ansikten. Meningar. Uttryck. 
Jag har tänkt att jag skulle sammanställa min rapport från underjorden, att jag skall föra samman debet och kredit i 
livsuträkningen och se vad resultatet blir. Varför? Ett svar: det är så mycket värre än vad jag hade kunnat föreställa 
mig. Skillnaden mellan det som pågår på ytan – kultursidor, debattartiklar, motioner, insändare – och det som sker i 
underjorden är gigantisk. Det är en klyfta som är i det närmaste ogreppbar. Jag lever i valfiskens buk. 
Jag är inte en besökare från en skyddad plats.84 
 

De båda citaten avskiljer jaget, inte bara från kollektivet utan, i första citatet från den som är där 

bara för att rapportera och i citatet ovan från det som pågår på ytan, bland annat kultursidorna. Jaget 

poängterar sin särställning gentemot en tilltänkt läsare, vilket säger oss något om textens riktning. 

Den textens riktning är något som genom både Nilssons teorier och arbetsteorin runt prekariteten 

och feminisering av arbetet skulle kunna kopplas till vår frågeställning om klassresetropen. Men för 

att kunna säga något om vad för mottagare texten har, måste vi titta lite noggrannare på vad det är 

för typ av text. Och då speciellt i anslutning till de mer eller mindre bibliska ”kusintroper” till 

klassresan Yarden genom sina intertexter aktiverar.  

Texten ger alltså uttryck för en vilja att rapportera. Samtidigt svär den sig fri från den viljan. 

Den gestaltar en motsägelse, en kluvenhet i positioner och den gör det genom att turnera begreppet 

underjorden. I och med det konnoterar texten en av de mest uråldriga litterära troperna, den trop 

som genom Dante, Vergilius och hela vägen tillbaka till Gilgamesh tematiserar resan till dödsriket. 

Det viktigaste med den tropen här är att återvändandet i den hela tiden är underförstått.  

Så även om jaget påstår att han inte är ”en besökare från en skyddad plats”, får vi som läsare 

genom intertextualiteten, precis som i prologen, en underförstådd signal, en försäkran om att det är 

precis det han är, men även att han kommer att återvända tillbaka till jorden.85 Liksom i prologen 

blir den bibliska bilden, i det här fallet den av Jona i valfiskens buk, betydelsefull. Jona var en 

profet som vägrade sitt kall från gud. Han försökte fly ut på havet och slukades då av en val i 

                                                
83 Lundberg 2010, s. 50. 
84 Lundeberg 2010, s. 52f. 
85 Ibid., s. 53. 
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vilkens buk han blev omvänd och återvände till Kaanans land som profet.86  

Bilden av valfiskens buk återkommer på fler ställen,87 men den återkommer också i själva 

formuleringarna, ”från dödsrikets buk ropade jag, och du hörde min röst” står det skrivet i bibeln,att 

jämföra med formuleringarna i citaten ovan.88 Bilden av Jona i valfiskens buk är en bild av ett fall 

som är besläktad med Josef i prologen och likt Josef återupprättas Jona, han ropar och gud hör hans 

röst.89 Likt de båda profeterna får jaget i Yarden alltså något som skiljer honom från de människor 

som omger honom. 

Att detta existerar samtidigt som viljan att uppgå i kollektivet uttrycker en dubbelhet som också 

är kännetecknande för prekariteten som sådan, vilket vi varit inne på ovan i anslutning till 

Power/Morini.90 ”skall jag ta hand om min broder?” frågar sig jaget, också det i ett eko av Bibeln,91 

”svaret är: du har ingen broder. Du har bara dig själv. Och vi är många nu som svarar: nej vi har 

bara varandra, inte du, inte jag, bara vi.”92 Detta citat har kokat ner den tidigare nämnda 

dubbelheten till ett sorts kondensat, där motsägelserna existerar både på betydelsenivå och i det 

direkta språkarbetet. Valet av ett ”och” istället för ett ”men” innan ”vi är många” skapar en 

förvirring. Det får de motsägelsefulla positionerna att kollapsa in i varandra genom att så att säga 

maskera sin egen utsaga och på så vis illustrera den prekaritetens dialektik (förstått som en 

inneboende motsättning) som består i att det som vi delar, det som vi har gemensamt, är själva 

ensamheten. Vilket leder oss in på de ord som följer direkt på citatet ovan och i vilka 

konsekvenserna av just denna arbetargemenskapen dras till sin spets, nämligen ”Klasskamp. Får 

man inte lätt ett löjets skimmer över sig när man som medelålders centrallyriker plötsligt börjar tala 

om ett så diffust begrepp som klasskamp?”93 

Jag tror att ett sätt att förstå det dilemma som texten uttrycker skulle kunna vara att, i enlighet 

med den position som Nilsson lägger fram i sin artikel ”Rethinking distribution and recognition”, 

läsa det som en konflikt mellan två former av kollektiv tillhörighet.  

Vi har redan inledningsvis berört diskussion Fraser-Nilsson, respektive Fraser-Butler. I artikeln 

argumenterar Nilsson - med och mot Fraser - för att en position som baserar sig på kulturell 

tillhörighet till ett förtryckt kollektivt subjekt resulterar i en motsvarande lösning som syftar mot 

erkännande. Han menar, i linje Fraser, att vår nuvarande ”postsocialistiska” tidsålder premierar den 

här affirmativa positionen gentemot skillnad. Nilsson vänder sig inte emot den typen av 
                                                
86 Bibeln 1917, Jona 2. 
87 Lundberg 2010, s. 52. 
88   Bibeln 1917, Jona 2:3 
89   Ibid. 
90   Se ovan, avsnittet ”en olycklig kärlek till kollektivet”. 
91   Första mosebok, 4 kapitlet, http://runeberg.org/bibeln/01_04.html 10/1 2014 
92   Lundberg 2010., s. 53. 
93   Ibid. 
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förhållningssätt, men menar att klasskillnad förstådd utifrån en identitetspolitisk horisont, tenderar 

att förstås som skillnad mellan grupper, ”or to put it differently: that class is understood as 

identity”.94 Detta är speciellt katastrofalt i fallet med klass, eftersom den aspekten av klass som 

handlar om exploatering av arbete tenderar att förloras ur sikte. Det som enligt Nilsson skiljer klass 

från ”other economic processes” likväl som ”cultural, political, and natural processes” i det att den 

baseras på ”the process of producing and appropriating labor”.95 Utifrån denna utsiktspunkt av en 

ren exploatering finns det, åtminstone inte från horisonten av arbetarklassen som politiskt subjekt, 

ingen mening med en affirmativt förhållningssätt till sin egen skillnad. Snarare än recognition 

handlar det om redistribution, eller med den terminologi som Nilsson finner mer lämplig, snarare än 

affirmation, transformation.  

Klasskamp kan förstås som en sådan transformativ process. Alltså en process som, förstådd 

utifrån det perspektiv som är det kommunistiska projektet, ytterst syftar till att få klassantagonismen 

att upphöra och därmed upplösa arbetarklassen som historiskt subjekt. Det är alltså en strategi som 

står i direkt motsättning till en eventuell affirmation av sin egen skillnad, och som utgår från den 

relationella position som subjektet ingår i i förhållande till exploateringen. Idén om klassresenären 

och den därpå följande klassresan som litterär trop, är däremot någonting som ytterst får sin näring 

av det förflutna.  

I fallet med jaget i Yarden har det betydelse både för hur han beskriver sitt eget ursprung, men 

även i det att han, i ett sammanhang som det ovan citerade, där han genom intertextuella referenser 

konstant aktiverar olika ”kusintroper” till klassresan (helvetesresorna, Jona i valfiskens buk), måste 

komma fram till den slutsatsen som är att han är en medelålders centrallyriker. Detta trots att vi 

alldeles innan har fått veta att det enda han kan är att arbeta med kroppen.  

En anledning till denna dubbelhet, som också är prekaritetens dubbelhet, skulle kunna vara just 

konflikten mellan de två olika sätten att förhålla sig till klasstillhörighet. Det ena är så att säga 

relationellt, och utgående ifrån den situation som jaget befinner sig i just nu i termer av 

exploatering, det andra förstått utifrån det identitetspolitiska ”postsocialistiska” paradigmet som 

handlar om hans förflutna; de erfarenheter, rädslor och drifter, ”ansamlingen och konsekvenserna av 

en rad beslut” som utgör jaget i Yarden och som skulle kunna tänkas få sitt erkännande i texten som 

sådan.96  

                                                
94 Nilsson 2008, s. 38. 
95 Ibid., s. 33. 
96 I boken den föreställda mångkulturen, där även ovan nämnda resonemang förekommer i lite mindre utvecklad form, 

argumenterar Nilsson utifrån ett att arbetarklassidentiteten för en författare kan förstås som ett sätt att ta plats i ett 
litterärt fält, nämligen arbetarlitteratur. Eftersom detta ligger närmare en litteratursociologisk studie kommer jag inte 
att vidare utreda det här, men det kan vara värt att nämna, eftersom de tillhörigheter mellan vilka jaget ideligen 
pendlar – ”centrallyrikern” respektive ”prekären” – också kan förstås som ett pendlande mellan olika litterära fält 
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Men detta leder oss in på frågan om vad det är för text vi läser, på jagets position som berättare 

av Yarden. En berättelse, och vilket som alltså är det tilltänkta ”rätta sammanhang” för vilket jaget 

producerar sina ord.  

 

                                                                                                                                                            
strukturerade efter mer eller mindre identitetspolitiska premisser.  
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Yarden som Curriculum Vitae 
Jaget beskriver sig boken igenom som solitär. Han kan rapportera om misären på Yarden, han kan 

beskriva lidandet som tillvaron i prekariteten innebär. Han kan universalisera det som ett mänskligt 

predikament som Dante eller varför inte Birgitta Trotzig, men han kan inte tala om klasskamp för 

då lägger det sig ett löjets skimmer över honom. Och detta har att göra med mottagaren av texten. 

Vi skulle kunna föreställa oss denna mottagare som någon för vilken de intertextuella 

referenserna har en mening, någon som vet vad en centrallyriker är och som dessutom kan känna 

igen sig och skratta lite i den tragikomiska bilden av centrallyrikern som ordar om klasskamp. Kort 

sagt en ”besökare från en skyddad plats”, från ytan av ”kultursidor, debattartiklar, motioner, 

insändare”.97 Från den horisonten ser vi även de prosalyriska dragen, texten sätt att uppehålla sig 

vid dikten som metaforiskt led, hur den hela tiden återkommer till skrivandet och de omtagningar 

och uppehållandet vid omöjligheten att berätta, som i sin tur visar att jaget är initierat i en 

förhållandevis samtida postmodern litterär diskurs om ”berättelsens omöjlighet”, som ett 

iscensättande av jaget som litterär persona, som centrallyrikern Kristian snarare än den prekära 

arbetaren. Det ”rätta sammanhanget” är alltså här en annan klass än den klass jaget just nu ingår i, 

och genom detta det kulturella kapitalets performance får texten alltså formen av ett sorts cv, som 

om den vill säga till läsaren att se på mig, hör mig här nere från brunnens djup, jag hör inte hemma 

här. 

Vilket i sin tur för oss in på en annan, mer kognitiv aspekt arbetet, nämligen skrivandet. För om 

vi läser inte bara kroppsarbetet på Yarden som arbete, utan även det skrivandet jaget genomför 

”som man städar en lagerlokal”, varje morgon, disciplinerat, en dikt om dagen, som arbete så får vi 

syn på en annan aspekt av prekariteten.98 En aspekt som har att göra med det kognitiva arbetet som 

ett konstant självförbättrande av den produkt som är jag. 

Yarden är alltså en skildring av två typer av arbete och en konflikt mellan dessa två typer av 

arbete, en konflikt som också har med relationen till kollektivet att göra. Men det är en konflikt som 

i sin tur i jagets fall har att göra med hans klasstillhörighet. Han är utelämnad till ett skrivande som 

också iscensätter den positionen vi varit inne på tidigare just på grund av att han inte har någon 

annan utväg. För någon som Kristian, utan sparkapital eller kontakter och med en son att försörja är 

det enda sättet för honom att ta sig ur prekariteten just den klassresa genom skrivandet som han 

också en gång tidigare i sitt liv har gått igenom: han önskar vara en medelålders centrallyriker. 

Detta är något som blir implicit uppenbart ju längre mot slutet som berättelsen rör sig, men då 

                                                
97 Lundberg 2010, s. 52f. 
98 Lundberg 2010, s. 84.. 
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framförallt just i relation till hur klassresan aktiveras, inte genom sina ”kusintroper” utan direkt. 

 

Vägen ut ur Yarden/Yarden 
Vi har boken igenom fått följa jagets uppväxt, präglad av osäkerhet och fattigdom och sedermera 

kriminalitet och droger. Jagets andra sida, den litterära, har endast fragmentariskt framkommit som 

en kontrast till detta liv. Vi vet vilka böcker han har när han blir tvungen att sälja dem.99 Att han har 

läst statarförfattarna när han uppehåll från sitt missbruk. Mot slutet tenderar texten dock alltmer att 

uppehålla sig, inte vid jaget och jagets erfarenheter, utan vid de människor som omgav honom 

under uppväxten. Som tillexempel i fallet med vännen Frankie, en person som jaget knarkat och sålt 

droger tillsammans med och om vilken det står skrivet, ”jag kommer att återse Frankie. På 

lokalsidorna kan jag senare i nyhetsform följa hans kriminella karriär, jag känner igen honom.”100  

Det är med andra ord som att texten mot slutet skiftar fokus, från jaget och den fattigdom och 

misär som präglade hans uppväxt, till dem som jaget lämnade kvar. Det förflutna söker upp honom, 

både i tankarna, som ovan, men också skildrat i ett sceniskt nu. I stycket som följer på det om 

Frankie hör jaget någon ropa hans namn från en parkbänk. Först känner han inte igen den som 

ropar, men sedan stannar han och börjar prata: 
 

– Det är jag, Rolle! 
– Vad fan! 
– Jag kände igen dig direkt! 
Och så nämner han mitt smeknamn. Det som bara vän- 
nerna använder. 
– Jodå, kände igen dig direkt, du ser fan inte ut som på bilderna! 
– Vilka bilder? 
– Tror du inte jag sett? Böckerna, tidningarna!  
Jag har läst alla dina böcker. Och nu med den senaste, du  
ser fan ut som skärgårdsdoktorn, minns du den TV-serien? 
Rolle skrattar.  
– Skojar du? Har du läst mina böcker? 
– Nej, jag skämtar inte, varför skulle jag göra det? 
– Jag blev bara en smula förvånad.101 

 
Scenen fortsätter med ett samtal om gamla tider, i vilket det framkommer att jaget ”ser ut som 

skärgårdsdoktorn”, något som inte bara är en tydlig kulturell klassmarkör utan även en stark 

kontrast till Rolle på bänken. Rolle förutsätter också att jaget har en massa pengar och blir förvånad 

                                                
99  Lundberg 2010, s. 90. 
100  Ibid., s. 131. 
101  Ibid., s. 133. 
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när det visar sig att jaget är på väg till nattskift på ett transportföretag.102  

Rolle är besviken på att jaget inte har skrivit om honom och vi får även veta att jaget har en 

skuld till Rolle. Skulden har Rolle upptäckt när han i en av jagets böcker har läst om ett inbrott som 

jaget (ovetandes) utfört hemma hos just Rolle. Han kallar jaget för ”kompistjuv”.103 

Jaget blir förvånad, nästan besviken när han får veta att Rolle läst alla hans böcker, varpå Rolle 

svarar att vaddå ”trodde du inte jag kunde läsa?”.104 När Rolle frågar vad jaget skriver nu, så svarar 

jaget att han skriver om arbete. Något som Rolle replikerar på med ”ärligt talat Kristian, vem fan 

bryr sig?” vilket ytterligare bidrar till kontrasten mellan världarna de befinner sig i.105  

Scenen slutar med att jaget, kompistjuven, sitter kvar, uppenbart skamsen och i underläge utan 

att säga något. Det är Rolle som avslutar konversationen. Innan de skiljs åt kräver Rolle en 

femtiolapp av Kristian, som ger honom det han har på sig och därmed reglerar sin skuld.  

För oss aktiverar alltså i princip alla elementen i den här scenen klassresan som litterär trop. 

Tankarna på vännerna som det fick snett för, jaget som inte känner igen men blir igenkänd, de olika 

världarna i vilken arbetet och misären är intressant respektive fullständigt vardagligt och tråkigt 

samt framförallt att Rolle är barndomsvännen till vilken man har en skuld. En skuld som också är 

intimt förknippad med den resa ut ur klassen man gjort genom skrivandet. Beskrivningen av jaget, 

hans och textens tonfall samt framförallt placeringen av scenerna på varandra och i slutet av 

berättelsen tar oss ut ur klassförtryckets nu och lämnar oss med en försonande tanke på att 

klassfallet nu är ogjort. 

Efter det kommer epilogen som i tonfallet anknyter till prologen; brunnen återkommer som bild, 

liksom stjärnorna. Vi är i ett tydligt efteråt, ett lugn som är skrivandets lugn. Svårigheterna med att 

berätta dryftas igen. Vi får en bild av jagets händer ”fläckade för alltid av det starka lösningsmedlet 

vi använde oss av när vi tvättade bilarna”.106 Ett outplånligt spår som också är precis det. Ett spår av 

ett arbete som nu för första gången beskrivs i imperfekt, som en ”nedstigning i hamnens larmande 

helvete”.107 Ett helvete jaget inte längre är i. Han är hos sin Beatrice, i skrivandet och vi förstår att 

händerna vi ser rör sig över ett tangentbord. 

Det är en ensam position, fjärran från dubier och den prekärens olyckliga kärlek till kollektivet 

som tidigare präglat berättelsen. Trots förtrycket har jaget nu hittat sin väg ut och det är en utväg 

som är individuell. Eller med bokens egna slutord, ”Jag tänker på mina vänner, tänker på att allt står 
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i rörelse, att det enda som är beständigt är att jag hela tiden måste söka mig mot min egen frihet.”108 

  

I brunnens djup, i valfiskens buk, i skuggvärlden 
Trots den försoning som Yarden slutar i är det fel att reducera texten som helhet till bara det. Det vi 

som läsare tar med oss är både skildringen av Yarden och den skörhet som klassresan alltid innebär 

så länge klassamhället består. För den som kommer från arbetarklassen, och sett ur det lite längre 

perspektiv som är nittonhundratalet gör ju nästan alla i Sverige precis det, finns alltid risken att falla 

tillbaka i misären.  

Yarden blev en mycket uppmärksammad och populär bok. Och trots att det såklart har ett stort 

medialt värde, berättelsen från författaren som föll, tror jag att en del av bokens popularitet har att 

göra med att den just skildrar ett klassfall. Ett klassfall som också korresponderar mot en oro jag 

tror finns i vår samhälle hos allt större grupper, inte bara de som skulle kunna betraktas som 

tillhörande den prekära arbetarklassen. Den oro utan precis objekt som Virno talar om, en oro som 

en berättelse som Yarden, genom upptagenheten med sin speciella variant av klassresan verkligen 

kan sägas behandla.  

        

Vi har redan varit inne på språket och språkets funktion av att producera ett litterärt persona, men 

det finns en annan aspekt av språket som har att göra med den arbetets materialitet Yarden skildrar 

och vilken typ av verklighetsproduktion som den materialiteten möjliggör. Där är Yarden inte bara 

namnet på en plats, utan också på en verklighet. Den verklighet som är texten och som har fått 

namn efter platsen. För det är en verklighet som är intimt förknippad med den plats som är Yarden, 

en verklighet som är osynlig och samtidigt materiell.  

När jaget är på väg till sitt jobb ser han på alla de nybyggda husen i den före detta arbetarstaden 

Malmö och noterar allt det ”osynliggjorda arbete” som ligger bakom det.109 En verklighet som blir 

tydlig i och med arbetet på Yarden och om vilket vi får veta att ”Det finns en skuggvärld, mer 

verklig än den sanna världen, den lyser upp andra lagar, följer ett annat moraliskt mönster men på 

ett paradoxalt sätt känner jag att jag hör hemma här. Vara varandras likar. Varken mer eller 

mindre.”110 

 

Denna skuggvärld är alltså inte bara något som existerar parallellt, utan också något som bär på mer 

verklighet än den ”sanna världen”. Vilket vi kan läsa värderad utifrån en kristen nytestamentlig 
                                                
108  Ibid. 
109  Lundberg, s. 34. 
110  Ibid., s. 126. 
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tematik om att den värld som bär på störst lidande är den värld som är närmast Kristus. Men vi kan 

också läsa det som ett ställningstagande för materialismen. Som att den kunskap som stammar ur 

kropparnas situering i förhållande till de materiella villkor som omger arbetet har en större tyngd, 

ett större värde, än den som betraktas som sann. Och då kan vi förstå denna ”sanning” som ett falskt 

medvetande, som den liberala hegemonin om allas lika värde, rättigheter eller för den delen själva 

klassresan som trop (något som Yarden i sin gestaltning både bestrider och bekräftar), en sanning 

som också är beroende av en maktrelation. Mot den sanningen ställer Yarden alltså den verklighet 

som stammar ur prekaritetens materialitet.  

 

Arbetets konstitutiva beskaffenhet 
Om litteraturen kan sägas syssla med verklighetsproduktion, blir det då intressant att titta på vad för 

typ av verklighet som produceras i fallet Yarden. Detta hur som jag nämnt inledningsvis i avsnittet 

om vilka frågor det är relevant att ställa till texten. Klassresan är något som i Yarden, förutom att 

vara förknippat med skrivandet, också hänger tätt ihop med jagets far och det svek mot familjen 

som dennes klassresa innebar.  

När fadern intervjuas i en näringslivsbilaga om sina familjeförhållanden står det att han har en 

dotter, han förnekar alltså sin andra familj.111 När jaget och hans syskon väl får träffa sin pappa är 

det endast två gånger per år i något som beskrivs som en audiens.112 Relationen till fadern är något 

av ett klassamhälle i miniatyr, som en relation mellan arbetare och arbetsgivare. När jaget som ung 

jobbar på en restaurang kommer pappan en dag in för att äta med några kollegor och låtsas då att 

han inte känner igen sin son.113 När de är yngre hör fadern av sig till sin andra familj och frågar om 

de inte vill arbeta på en fest han ska ha med orden  
 

’Men ni behöver väl inte säga att ni känner mig? Ni kan ju vara personal? Och tjäna er en hacka.’ Känner? Det 
sista jag vill är att lära känna min far. Det är också symptomatiskt för den fartblindhet och det förakt som kan 
finnas hos klassresenären. Vi var inte längre hans barn; vi var tjänstehjon.”114 
 

Deras relation präglas alltså inte bara av klassamhället, utan också av en sorts osynlighet, på samma 

sätt som arbetet som bygger upp det nya Malmö är osynligt. Den ”skuggvärld” som ”lyser upp helt 

andra lagar” än kapitalets respektive faderns lögner. En värld som inte är sann men ”mer verklig än 

den sanna världen” och som jaget på ”ett paradoxalt sätt hör hemma” i.115 Men han är också osynlig 

på samma sätt som det kvinnliga arbetet är osynligt.  
                                                
111  Lundberg 2010, s. 45. 
112  Ibid., s. 79. 
113  Ibid., s. 114. 
114  Ibid., s. 79. 
115  Ibid., s. 126. 
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För det arbete som jaget framförallt utför är inte resandet av de stora monumenten. Det är inte 

skorstenarna synliga från många mils håll eller kranarna i hamnen som lyfter in skeppen i sina 

dockor. Om sinnebilden för den manligt kodade underordningen kan sägas vara soldatens 

inordnande i den industriella eller reguljära arméns stora (men ju egentligen inte särskilt) 

gemensamma projekt, är det här snarare frågan om det som Marx i Kapitalet kallar för den 

industriella reservarmén.116 Det är tjänstehjonets reproduktiva arbete jagets situation liknas vid, så 

frågan blir då, i enlighet med den osynlighetens analogi mellan de två typerna av underordning som 

vi nu fått syn på, vilken betydelse det har för arbetets konstitutiva beskaffenhet på en så pass manligt 

kodad miljö som Yarden: 
 

Vi förstår att det ska tvättas cirka femtio bilar om dagen. När vi kom tillbaka med tvättlistan, där man kunde se att 
vi avverkat fyrtio bilar, och såg förmannens missnöjda blick förstod vi direkt att det var i underkant – så nu arbetar 
vi in alla mindre pauser. Ingenting är sagt, allt är underförstått. Det är det effektivaste sättet. Vi straffar oss 
själva.117  
 

I citatet ovan, som förekommer i samband med att jaget tillsammans med ett antal arbetskamrater 

åker till Trelleborg för att arbeta åt samma företag som på Yarden, får vi en glimt av denna 

konstitutiva beskaffenhet. Makten agerar genom underförstådda signaler arbetarna måste vara 

lyhörda inför. Istället för att berätta för dem att de har tvättat för få bilar, så internaliseras 

kontrollen, som i fallet med solidariteten som utredde i början. Själva makten gör sig osynlig liksom 

den eventuella konflikt mellan arbetarna och den som fördelar och leder arbetet. När någon blir av 

med sin bonus så sker det per automatik, utan att något egentligen meddelas (som i exemplet med 

Yassin). När makten undantagsvis måste artikulera sig själv, som när någon ska sparkas eller 

återanställas, så sker det under strikta artighetsprinciper; man får ta en paus eller så är man 

välkommen tillbaka.118 ”De löser alla konflikter på det sättet: ’Tyvärr, du får stanna hemma 

imorgon!’ ”119 

I ett större perspektiv så är prekärerna i Yarden inte heller några med en fast yrkeskategori. De 

är inte ”Tidningsbud. Telefonförsäljare. Skrotarbetare. Städare. Byggarbetare. Bilmekaniker. 

Taxiförare.” eller ens bilparkerare.120 De tar de jobb som finns och de är flexibla, anpassningsbara, 

pragmatiska och tillräckligt känsliga för att kunna reagera på en missnöjd blick.  

Alla de här egenskaperna och omständigheterna är något som Power och Morini kopplar ihop 

med ett generellt paradigm som går ut på att arbetet har blivit kvinna. Eller med Morinis ord, ”I den 

                                                
116  Marx 1970, s. 555. 
117  Lundberg 2010, s. 99. 
118  Ibid., 128. 
119  Ibid., s. 72. 
120  Ibid., s. 71. 
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bemärkelsen kan man på så vis stå fast vid att den sociala osäkerhetens figur idag är kvinnan”.121 

Detta är något som Power också kopplar till just avsaknaden av yrkeskategori när hon med Virno 

konstaterar att professionalitet under postmodernismen inte motsvarar någon särskilt profession, 

utan snarare består av särskilda karaktärsdrag, karaktärsdrag som Power alltså hävdar är 

anmärkningsvärt feminiserade.122 

Två saker är viktiga att slå fast innan vi går vidare med analysen. Det ena är att dessa eventuella 

karaktärsdrag inte skall förstå som essentiellt kvinnliga, något som borde vara underförstått med 

tanke på vilken miljö som också är föremål för analysen. För att återigen citera Morini så handlar 

det om att kapitalismen ” has aimed, in general terms, to appropriate for itself polyvalence, 

multiactivity and the quality of female labour, exploiting thereby the experience which stems from 

their historical function in the realm of reproduction and domestic work”, detta är något som Morini  

kallar för ”becoming a woman of work”.123 Det blir även viktigt att poängtera att vi lika mycket 

som att befinna oss i en utsaga om det faktiskt historiskt existerande kvinnliga arbetet, befinner oss 

på en diskursiv nivå, alltså i en uppfattning om vad för sorts arbete som utförs av vilka kroppar och 

motsvarande arbetes hegemoni. En uppfattning som forskningen har all anledning att intressera sig 

för.  

Vi måste även förstå det som en regerandeteknik, alltså verkligen ta Lundberg på orden när han 

skriver att ”det är effektivast så”. Och att förstå att det effektivt för att det, även om det inte som 

Power hävdar, omöjliggör motståndet, åtminstone försvårar det. Men så fort den underförstådda 

förutsättningen artikuleras och makten blir synlig krackelerar också fasaden. Det gäller det jagets 

relation till fadern, det gäller det prekära och ofta illegala osynliga arbete som bygger upp det nya 

Malmö likväl som det gäller det oavlönade emotionella hemarbetet, varav mycket går ut på att just 

förstå en önskning utan att den uttalas. Eller som min egen mamma brukade uttrycka det i en av alla 

sina otaliga gräl med min pappa under min uppväxt: ” jag kan ju förihelvete inte läsa dina tankar!”. 

Så om vi alltså, trots att texten inte explicit uppehåller sig vid feminiseringen av arbetet,124 eller 

för den delen samhället i stort,125 går med på att arbetets konstitutiva förändring i enlighet med den 

feminisering som vi fått från arbetsteorin även påverkar produktionen av verklighet, blir den fråga 

vi måste ställa till texten, vad för typ av verklighet? 

                                                
121  Power 2011, s. 39, översättning Johannes Björk 
122  Power 2011, s. 39. 
123  Morini 2007, s. 42.  
124  Undantag finns, som i dialogen med f.d. Porrmagnaten Johnny vars dotter numera arbetar som strip-tease 

dansös, men i det fallet präglas varken texten eller dialogen av ressentiment och berövad manlighet, utan snarare av 
ett sätt att konstruktivt och politiskt lösa det sociala problem som porrindustrin innebär för många. Lundberg 2010, 
s. 111. 

125  Och det ”uttryck för ressentiment” runt arbetets och samhällets feminisering som man kan finna hos 
exempelvis Knausgård eller i Susan Faludis Ställd 
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Där Mor stavas vansinne 
Detta leder oss alltså in på det som Magnus Nilsson bara kort berör i sin artikel i Clarté, nämligen 

frågan om vad för typ av ny och, till skillnad från proletärförfattarna inte särskilt realistiska, 

klassverklighen Yarden. En berättelse skildrar,126 och det är en fråga som i Yardens fall är tätt 

sammanknutet med modern. ”Vi visste aldrig hur dagen skulle komma att bli; vad som skulle hända 

eller hur det skulle ske. Det är som nu; kaos och skräck, ingenting annat. Det som nu är bottensatsen 

i mitt liv var en gång allt som rymdes i hennes.”127 Eller på ett annat ställe, ”Jag vill tala om min 

mor. Om arbetet som avhumaniserar oss”.128 

Arbetets värld och den tillvaro som jaget lever i knyts alltså direkt till modern. Till jagets 

uppväxt med henne, som präglades av hennes schizofreni. Det är en sjukdom som tar sig uttryck i 

en tro på guldbaroner och i att hon sjunger sånger om hur greven av Luxemburg kommer att komma 

och ställa allt tillrätt. Hon är övertygad om fadern gömt pengar i en bok och tillsammans letar de 

igenom lägenheten. Hon väntar också på ett stort arv.129 Alla de här drömbilderna är bilder som är 

uppenbart präglade, inte bara av mannens svek, utan även av klassamhället. De uttrycker en 

medvetenhet om sakernas tillstånd där slutsatsen, snarare än perceptionen, är det som har slagit fel.  

Vidare bär moderns värld tydliga gemensamma drag med prekaritetens. Osäkerheten, 

fattigdomen, paranoian och de konstanta flyttarna och detta med att tillhöra en familj bestående av 

osynliga arbetare.130 Den slutsats som jaget drar i citatet ovan kopplar dessutom direkt ihop den 

”skuggvärld” i vilken han befinner sig, med moderns verklighet. En verklighet som inte heller kan 

uttryckas på det konventionella förnuftiga sättet, eller ”logiskt” och ”enkelt” som Lundberg 

formulerar det i prologen.131 

Så kanske skulle man kunna tänka sig att den verklighet som produceras av Yarden/Yarden, en 

verklighet som präglas av uppbruten kausalitet, associativa rörelser och olika nu:n som kollapsar in 

i varandra, det konstanta producerandet av sanningar och påståenden som ibland motsäger varandra 

samt ett återkommande till just omöjligheten vid att berätta, inte bara kan förstås som en 

klassresenärens försök att genom att iscensätta sitt eget litterära persona i relation till ett litterärt fält 

återskapa sin klassresa, utan även och på samma gång som den verklighet som produceras av 

prekariteten. En verklighet som gör uppror mot det kausala, narrativa, sanna, enkla, förklarbara.  

Och om vi därtill accepterar att detta är drag som bärs av en manligt kodad berättarstruktur så kan 

                                                
126  http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2011-krigsaktivismen/7710-Klassmerkt-radikalism-77 
127  Lundberg 2010, s. 101 
128  Ibid., s. 97. 
129  Ibid., s. 57. 
130  Ibid., s. 20.  
131  Ibid., s. 9. 
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Yardens struktur, förutom de försonande drag vi nämnt i partiet om klassresan, betraktas som bruten 

mot det feminiserade, förstått i betydelsen av ett uppror mot det patriarkala.132 

 

Motstånd 
Trots det sätt på vilket Yarden hela tiden återkommer till omöjligheten i att göra motstånd, vid hur 

arbetarna ”straffar sig själva” och hur de ”växer genom att göra andra mindre”, hur konkurrens och 

solidaritet används för att delegera underordningen till arbetarna själva, är också boken, speciellt 

mot slutet, full av exempel på motsatsen. Vilket dels handlar om jagets handlande på individnivå, 

som i de episoder som utspelar sig i anslutning till Ahmed.  

För trots att det för jaget är självklart att inte komma på middag hos Ahmed, något som kan 

läsas i enlighet med de konflikter mellan olika identiteter och positioner som vi varit inne på 

tidigare, så blir de gemensamma banden mellan dem starkare. Och starkast blir de på den resa till 

Trelleborg som vi berörde i avsnittet om arbetets konstitutiva beskaffenhet.  

I scenen som föregår resan så får vi reda på hur jaget, när de helt godtyckligt övervakas av en 

Bengt från kontoret som sitter i sina varm bil och betraktar dem, erövrar sitt klasshat.133 Men ”Det 

är också denna dag som vänskapen med Ahmed blir till just en vänskap, en tillit. En känsla av 

samhörighet. Förståelse. Vi är ingenting, men tillsammans blir vi som allt.”134 Vi får alltså närhet 

och solidaritet, som några sidor senare blommar ut i den kanske enda lyckliga skildringen av arbete, 

resan till Trelleborg, som börjar med ”en känsla av frihet som genomsyrar oss, eftersom ingen ännu 

finns på plats för att kontrollera att arbetet blir utfört”.135 

Sedan köper de bröd av den libanesiske bagaren på Norra Grängesbergsgatan som ”stoppar ner 

några extra bullar i påsen”, en akt som säkert har att göra med arbetarkollektivet sammansättning i 

termer av ras, men som också, samtidigt, kan läsas som en akt av klassolidaritet.136 Det är som att 

kollektivets klassgemenskap också är en rasgemenskap, en gemenskap som jaget avviker från på 

samma sätt som han avviker som (före detta och presumtiv) klassresenär, ”oftast, för att inte säga 

alltid, är jag den ende svensken ’men du tänker som en blatte’  säger en vän till mig, ’Det är det som 

är så skumt’ ”.137 

Vi bortser här från vad en sådan utsagas placering i texten gestaltar i termer av persona och 

                                                
132  Ett exempel på ”anti-patriarkal” litterär verklighetsproduktion är Hélène Cixous essä Medusas skratt, Hélène 

Cixous, ”The Laugh of the Medusa”, Signs, 1976:1 
133  Lundberg 2010, s. 96. 
134  Ibid., s. 96. 
135  Ibid., s. 97. 
136  Ibid. 
137  Ibid., s. 71. 
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önskan att uppgå i till exempel ett rasifierat kollektiv, istället kan vi läsa det som en typ av 

indefiniering från kollektivets sida.138 Jaget bemöts ofta med en misstänksamhet. I egenskap av 

svensk, eftersom hans bror är polis, för att han bor i ett kvarter som ingen vanligtvis bor i. När han 

sedan blir alltmer betrodd så indefinieras han i kollektivet ”som blatte”. En indefiniering som också 

har sin motsvarighet i arbetsgivarens strategi.  

Från marxistiskt håll talas det ofta om rasism som ett sätt att splittra arbetarklassen och få dem 

att acceptera sämre villkor för vissa.139 I hamnen i Trelleborg blir arbetarna inte insläppta i matsalen 

där de andra hamnarbetarna sitter och får äta sin lunch i snålblåsten, något som senare förklaras som 

ett misstag av förmannen eftersom de trodde att gruppen bestod av polacker. ”En libanes, en 

egyptier, två irakier, en svensk, en afrikan. Men, vi var i alla fall inte polacker. Nej, vet ni, de sover 

i bilen och tvättar sig aldrig, de luktar skit, man kan inte ha dem i möblerade rum.”.140 

Strategin är uppenbar. Genom att utdefiniera polackerna försöker förmannen få kollektivet att 

acceptera och känna gemenskap med kapitalet snarare än de smutsiga polackerna. Något som i sin 

tur legitimerar en skiktning av själva kollektivet, med svensken högst, afrikanerna lägst och 

araberna sinsemellan ordnade däremellan, man kan tänka sig efter klasstillhörigheten i hemlandet 

och eventuell kristenhet till exempel. Kollektivets svar är indefiniering i en gemenskap som handlar 

om blattighet, där till och med svensken kan få plats, så att ras blir en fråga om hur klass upplevs. 
141 Men det är en indefiniering som också ytterst syftar till att neutralisera den rasifierande 

strukturen, något som också görs med hjälp av humor: 

 
Efter ett tag, sjunde eller åttonde dagen som vi är i Trelleborgs hamn, börjar mina arbetskamrater långsamt att lita 
på mig. Här är det jag som är invandrare. Vi skämtar om det. Att jag kommer och tar deras jobb, att jag förstör 
marknaden för hederliga blattar. Arbetet i sig är så meningslöst och tungt att det är svårt att inte solidarisera sig 
med varandra.142 
 

Här ser vi ett exempel på hur humorn används för att vända upp och ner på den förväntade bilden. 

Men det är också ett skämt som säger något värdefullt om själva arbetsmarknaden. De här 

skitjobben som de gör är de ”hederliga blattarnas” jobb. Vilket också antyder en medvetenhet om 

att en orsak till förekomsten av ”skitjobben”, med andra ord arbetsvillkoren, är det system som 

delar in folk i svennar och blattar. I likhet med partiet med ”Bengt från kontoret” understryks också 
                                                
138  Se exemplevis Sara Ahmeds text ”Att bli främlingen, att bli den infödde” i Paulina de los Reyes (red), 

Postkolonial Feminism vol 1, Hägersten: Tankekraft förlag, 2011 
139  Detta kan tyckas som en kliché, men det visar sig ofta konkret i hur olika arbetargemenskaper komponeras 

direkt på arbetsplatsen. Så var fallet för några kamrater till mig som arbetade på ett LSS boende där arbetsgivaren 
delade upp arbetslaget i olika grupper beroende på kön, religion, etnicitet osv som ett sätt bryta upp en hotfull 
gemenskap som uppstått. 

140  Lundberg 2010, s. 100. 
141  de los Reyes & Mulinari 2005, s. 50. 
142  Lundberg 2010, s. 101. 
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relationen mellan arbetets tyngd och meningslöshet och solidariteten mellan arbetarna. En 

solidaritet som kommer att påverka jaget alltmer. Från sin alienerade position utvecklas han så att 

säga in i kollektivet. Så när någon väl utlöser larmet i det elstängsel som löper runt hamnen i 

Trelleborg, och om vilket förmannen förklarat att om ni utlöser det ”får ni betala det själva!”, tar 

jaget på sig skulden direkt. Det är en risk han tar för kollektivet och vi får egentligen ingen 

förklaring till varför, men när de andra i gruppen säger att ”du måste betala minst tiotusen”, är hans 

svar ”Nej, nej. Det fungerar inte så.”, och han har rätt, bemanningsföretaget hör aldrig av sig, vilket 

inte säger att de inte skulle ha gjort det om någon av de andra utlöst larmet.143 

För även om ett sätt att läsa scenen kan vara i enlighet med det kristna, självuppoffrande, ett 

annat besläktat sätt har att göra med den unika position jaget i Yarden hela tiden önskar försätta sig 

i, skulle ett annat sätt att läsa den vara är att han faktiskt tar en risk, men att han gör det för att 

risken är lägre för honom än för de ”hederliga blattarna”, att han i likhet med hur blattigheten 

används helt enkelt tar sin svenskhet och sätter den i solidaritetens tjänst. 

          

I detta sista och avslutande parti av uppsatsen har jag försökt utreda de olika konsekvenser 

situationen för prekärerna på Yarden har för deras motstånd. Det har varit lite mindre av den typen 

av konsekventa och teoretiskt välgrundade resonemang som annars präglar uppsatsen. Det har att 

göra med att de teoretiker jag valt att utgå ifrån, med visst undantag för Southwood, symptomatiskt 

nog inte uppehåller sig tillnärmelsevis lika mycket vid motstånd som vid förtryck.144  

Men vi kan i vår analys se att det hela tiden pågår klasskamp i Yarden. Inte bara från 

överklassen som det hävdas när det står ”Vi för inte klasskamp. De gör. De som redan äger. Vi 

lägger bara ner våra vapen.”,145 utan även från arbetarna själva.146 Men att den klasskampen kan 

vara lite svår att få syn på för den som förväntar sig att motstånd och organisering ska vara 

synonymt med strejk och fackförening. Motståndet är partikulärt, nästintill osynligt, men när vi 

tittar noga på texten så ser vi att det finns där och att det dessutom finns värdefulla slutsatser för oss 

att dra om hur det fungerar, speciellt som det inte är helt otänkbart att vi befinner oss i eller kommer 

att befinna oss i liknande situationer i framtiden.  

 

                                                
143  Lunderg 2010, s. 98. 
144  Jmfr exempelvis Power något slentrianmässiga utsaga om att ”det är strukturellt omöjligt för 

bemmaningsarbetare   att organisera sig” Power, s. 34. 
145  Lundberg 2010, s. 53. 
146  Några andra betydelsefulla texter på ämnet osynligt motstånd och självaktivitet är, även om de inte är någon 

särskillt aktiv referenspunkt för oss här, Frances Tulliskorpi's samlade arbetsplatsrapporter i boken Hopsnackat. 
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Avslutande diskussion 
Något som slagit mig när jag jobbat så pass nära den här texten är att vissa uppfattningar som jag 

hade om den i början, som att det inte förekom särskilt mycket motstånd, vid en närmare läsning 

inte visade sig stämma. Jag fick i det inte bara få syn på hur kapitalet använder sig av solidariteten 

som ett vapen, utan också på hur arbetarkollektivet på ett sätt gjorde motsvarande med rasifieringen, 

att det använde ”blattigheten” som ett sätt att formera och stärka en kollektiv samhörighet. Att detta 

händer med en bok som Yarden, som också jobbar så otroligt mycket med motsägelser, är kanske 

självklart, men det har också gjort att jag har fått syn på min egen blick. På hur jag ändå förväntar 

mig att motstånd ska följa vissa mönster. Arbetet så här nära Yarden har också fått mig att fundera 

över meningen med att till exempel läsa in könsaspekter i sådant som verklighetsuppfattning eller 

positioner i arbetet, så som jag med framförallt Morini och Power gör (Southwood är aldrig explicit 

med det) speciellt utifrån ett performativt perspektiv på forskning. Kanske bidrar det bara ytterligare 

till att förstärka en tendens som är destruktiv. Det är ju inte på något vis självklart att se arbetets 

samtida prekära omständigheter som kvinnligt könade. Samtidigt är finns förhoppningen att vi med 

den här typen av arbetsteoretiska försök ändå ska kunna bidra till att äntligen och för gott spräcka 

bilden av den vite mustachprydde manliga arbetaren med svällande muskler som sedan den andra 

internationalens dagar hemsöker oss och istället låta en annan kropp framträda. En som bättre 

motsvarar den kropp som är vår idag i prekaritetens Europa.  

Men frågan om huruvida Yarden mot slutet sviker denna andra prekaritetens och klassfallets 

verkligheten som den producerar, för att istället ansluta sig till en försonande klassresetrop, är svår. 

Samtidigt som det är viktigt att hierarkisera och ta reda på vilka krafter det är som är i rörelse och 

vilka syften de tjänar (något jag anser mig gjort i uppsatsen), är det också viktigt att komma ihåg att 

forskningens uppgift inte är att döma. Och att forskningen, som vi varit inne på inledningsvis, också 

har en performativ sida. Konsten tillskrivs mening av läsningarna och blir också till i det mötet.  

Så kanske att Yarden återupprättar den ordning som berättelsen bryter och det suveräna 

skrivande subjektets sökande mot ”min egen frihet”. Kanske slutar den i ett övergivande av 

kollektivet, en återgång till prologens självklara separering mellan jaget och jagets omgivning.  

Men detta beror på vilken tyngd vi tillskriver betydelsen av en berättelses slut. Kanske finns det 

ingenting som säger att vi ska tillskriva varken början eller slutet någon särskilt överordnad 

position. Kanske är en sådan idé ingenting annat än ett uttryck för precis den patriarkala narrativa 

struktur som Yarden försöker göra uppror mot. Kanske borde vi istället tänka oss att ord som jag 

och frihet förändras under berättelsens gång. Att de tillskrivs en ny betydelse av själva texten, och 

att det är så vi ska förstå Johan Jönsson, när han i sin senaste diktsamling Med. Bort. In skriver att: 
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kanske  
är den makalösa boken Yarden  
av Kristian Lundberg  
den enda jag läst som förmår använda ordet frihet, 
orden min frihet -147 

                                                
147  Johan Jönsson, Med. Bort. In, Stockholm: Albert Bonnier förlag, 2012 
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Sammanfattning 
Genom att använda oss av samtida arbetsteori har vi kunnat se hur Yarden tematiserar och 

problematiserar omständigheterna för det prekära arbetet, omständigheter som har könspolitiska 

likväl som identitetspolitiska förtecken. Vi har även kunnat se hur klassresan sätts i spel som ett så 

att säga ”försonande element”, och hur den aktiveras allt tydligare fram mot slutet. Detta har 

betydelser både för jagets position i förhållande till klassidentiteten och arbetarkollektivet omkring 

honom, men också i förhållande till en annan sfär än den han direkt igår. Det har också betydelse i 

förhållande till det arbete som är skrivandet och den produkt som skrivandet produceras, som alltså 

både är Yarden och den litterära person som produceras av Yarden. Detta är något som också går att 

härleda till konflikten mellan klasstillhörigheten och det identitetspolitiska projektet, en konflikt 

som texten kan sägas uttrycka.  

Den verklighet som Yarden producerar är inte bara ett iscensättande av en litterär persona och 

medföljande klassresa. Den går även att läsa i sig, som någonting som kan ge oss värdefulla 

lärdomar i hur verkligheten litterärt struktureras utifrån prekaritetens synvinkel. Och den kan även 

ge oss värdefulla insikter om hur förtryck organiseras och vilka uttryck motståndet mot det 

förtrycket i sin tur tar sig. 
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