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1. Inledning 

Jag inledde mina studier i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet (dåvarande Växjö 

universitet) hösten 2009. När vi under andra terminen av kursen Kreativt skrivande I fick 

möjligheten att påbörja ett längre projekt, visste jag omedelbart att jag ville skriva en roman. 

Jag såg fram emot möjligheten att kunna utveckla mitt skrivande och infoga det i en expansiv 

skönlitterär form med hjälp av handledarnas och kurskamraternas stöd och feedback. Mitt 

romanprojekt Ett ögonblick i sänder föddes, och har sedan dess fortsatt att utvecklas även 

under kurserna Kreativt skrivande II och III (2010-2012). 

     En del av idén till romanen har jag burit med mig under en längre tid. Till exempel visste 

jag var romanen huvudsakligen skulle utspela sig – i en trappuppgång i ett bostadshus i en 

anonym småstad. Jag visste också att jag ville skildra flera olika personer, både var för sig och 

i samspel med varandra. Efterhand utkristalliserade sig fyra olika personligheter. 

      Liv är en kvinna i senare delen av tjugoårsåldern, som lämnar sitt gamla liv bakom sig och 

flyttar till småstaden.  Birger är en ensam äldre man vars viktigaste uppgift i livet är att ta 

hand om sin åldrade mor. I trappuppgången bor också Violet, en äldre kvinna som har ett 

brokigt liv bakom sig. I ungdomen bröt hon med sin familj och flyttade till staden. Därefter 

var hon under flera år gift med en framgångsrik man och levde ett behagligt liv. Nu är hon 

ensam och isolerad i sin lägenhet. Den fjärde personen är Bella, en egensinnig flicka i 

tioårsåldern, som får klara sig mycket själv när hennes ensamstående mamma arbetar eller 

träffar olika män. 

     En grundläggande tanke i skapandet av min roman var att jag ville skildra ensamheten. 

Detta tema har följt mig genom arbetet med texten – jag försöker visa upp ensamheten i dess 

olika skepnader, genom de olika personernas liv.  

     Efterhand som mitt romanprojekt växte, tycktes det få allt fler likheter med den genre som 

inom litteraturvetenskapen brukar kallas kollektivroman. Det är detta som denna uppsats ska 

handla om. 

      

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta fram en karaktäristik för kollektivromanen och därefter att 

analysera hur min roman, Ett ögonblick i sänder, passar in i detta sammanhang. 

 

3. Metod 

Kollektivromanen har sin upprinnelse i arbetarlitteraturen, även kallad proletärlitteraturen. Jag 

inleder därför med att ge en kortfattad bakgrund till framväxten av en arbetarklass och en 
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arbetarlitteratur i Sverige. Därefter beskriver jag hur kollektivromanen blir ett viktigt uttryck 

för arbetarförfattarna, framförallt under 1930-talet. 

     I nästa steg tar jag fram en allmän karaktäristik av kollektivromanen, med stor hjälp av 

Gerd Kvarts avhandling om Josef Kjellgren Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i 

Josef Kjellgrens författarskap till och med Människor kring en bro (1972), men också med 

utgångspunkt i studier av andra kollektivromaner. Därefter jämför jag denna karaktäristik med 

min egen text Ett ögonblick i sänder. I samband med analysen av min roman tar jag upp olika 

svårigheter med att skriva just en kollektivroman. Här går jag mer i detalj in på hur min egen 

skönlitterära text har utvecklats. 

 

4. Historisk bakgrund     

Denna bakgrund beskriver hur Sverige, från mitten av 1800-talet och framåt, utvecklades till 

att bli en allt mer industrialiserad stat med en tydlig arbetarklass.  Ur denna arbetarklass 

utvecklades också en så kallad proletärlitteratur, inom vilken kollektivromanen blev en viktig 

genre. Dessutom inleder jag här ett resonemang om kollektivromanen av idag. 

 

4.1. Proletärlitteraturen i Sverige  

Kollektivromanens ursprung är, enligt Scott de Francesco i studien Scandinavian Cultural 

Radicalism. Literary Commitment and the Collective Novel (1990), nära knutet till 

proletärlitteraturen, som under 1920- och 30-talet fick sitt genombrott i Sverige.
1
 Tidigare 

hade arbetarnas liv huvudsakligen skildrats av personer som inte själva tillhörde 

arbetarklassen. Nu uppstod istället en ny typ av författare, sådana som själva hade 

arbetarbakgrund och skrev utifrån sina egna erfarenheter. De skildrade arbetslivets villkor och 

”gav uttryck åt arbetarklassens politiska medvetenhet och sociala erfarenheter och 

drivkrafter”.
2
 

     Industrialiseringen i Sverige tog sin början runt mitten av 1800-talet, huvudsakligen genom 

skogsindustrin. Under 1870-talet exporterades till exempel trä och järn och samtidigt byggdes 

järnvägarna ut. I slutet av 1800-talet spreds systemet med fabriker allt mer.
3
 Många 

människor flyttade in till städerna för att söka arbete. År 1870 beräknas industriarbetarna ha 

                                                           
1
 Scott de Francesco: Scandinavian Cultural Radicalism. Literary Commitment and the Collective Novel, New 

York: Peter Lang Publishing, s. 1. 
2
 Bernt Olsson & Ingemar Algulin: Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedts Förlag, 1993 (1987), s. 

395. 
3
 Jan Melin, Alf W Johansson & Susanna Hedenborg (red.): Sveriges historia, Stockholm: Prisma, 2006 (1997), s. 

286. 
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utgjort tio procent av den svenska arbetskraften. Vid mitten av 1910-talet var motsvarande 

siffra 30 procent.
4
 

      I städerna rådde svåra förhållanden. Bostäderna var bristfälliga och trångboddhet och 

bristande hygien gjorde att sjukdomar var vanliga.
5
 Arbetsvillkoren i fabrikerna var hårda: 

”arbetsdagarna var långa, farorna i arbetet vid maskinerna stora; lönerna var låga och 

anställningsvillkoren otrygga”.
6
 Arbetarna började organisera sig i fackföreningar för att 

gemensamt kunna förbättra sina villkor, och dessa samordnades sedan till riksomfattande 

fackförbund.
7
 En politisk folkrörelse ledde också till att det socialdemokratiska partiet 

grundades 1889; ett parti som ”på socialismens grund skulle verka för arbetarnas sak och för 

att omvandla samhället i mer demokratisk riktning”.
8
 

     Samtidigt var det fortfarande, ända fram till 1930-talet, jordbruket som var den största 

näringen i Sverige.
9
 En särskilt hårt utsatt grupp på landsbygden var statarna. De var 

”lantarbetare, vanligen på större gods, som istället för kontant lön avlönades med 

naturaförmåner som bostad, spannmål, mjölk och bränsle, vilket i praktiken gjorde dem 

livegna hos jordägaren”.
10

  (Den här gruppen skulle speciellt komma att skildras av den så 

kallade Statarskolan, dvs. författarna Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Jan Fridegård.
11

)  

    Arbetarlitteraturen springer fram ur tidens politiska och sociala klimat. Det tycks inte spela 

någon roll om den handlar om stad eller landsbygd; motivet är helt enkelt ”de lägre klassernas 

liv”.
12

  

     Tony Samuelsson talar i Arbetarklassens bästa partytricks (2006) om de olika faser som 

arbetarlitteraturen i Sverige genomgår. Den första av dem placerar han kring storstrejken 

1909.
13

 Strejken var ett svar från LO på den lockout som SAF (Svenska 

Arbetsgivarföreningen) hade utlyst för att få till en lönesänkning för arbetarna. LO hoppades 

att strejken skulle få sådana konsekvenser att de skulle kunna få igenom sina krav, men när 

strejkkassan så småningom sinade, fick arbetarna gå tillbaka till jobbet utan uppnått resultat.
14

 

Den tidigaste arbetarlitteraturen beskriver enligt Samuelsson just ”lant- och statsproletariatets 

                                                           
4
 Susanna Hedenborg & Mats Morell (red.): Sverige – en social och ekonomisk historia, Lund: Studentlitteratur, 

2006, s. 88. 
5
 Melin, Johansson & Hedenborg, s. 282. 

6
 Ibid. s. 290. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. s. 291. 

9
 Hedenborg & Morell, s. 88. 

10
 Göran Hägg: Den svenska litteraturhistorien, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996, s. 520. 

11
 Ibid. 

12
 Ibid. s. 500. 

13
 Tony Samuelsson: Arbetarklassens bästa partytricks, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006, s. 120. 

14
 Melin, Johansson & Hedenborg, s. 303-304. 
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hårda liv före den fackliga organiseringen, men också en ökad facklig medvetenhet och 

kampen för rösträtten”.
15

  (Förslaget om allmän rösträtt för män godkändes slutgiltigt av 

riksdagen just 1909.
16

) Till denna första fas räknar Samuelsson författare som till exempel 

Martin Koch och Gustav Hedenvind-Eriksson.
17

  

     Den andra vågen av arbetarförfattare kom under 1930-talet. Samuelsson kallar den 

”traditionens obestridda guldålder”. Nu framträdde de så kallade autodidakterna (de 

självlärda), med namn som Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson, Jan Fridegård, Moa 

Martinson och Harry Martinson i spetsen. Samuelsson skriver: ”De skildrade sin personliga 

frigörelsekamp samtidigt som de uttryckte klassens kollektiva kamp för en erkänd plats i ett 

samhälle där socialdemokratin var på stark frammarsch.”
18

  Det var också under denna tid 

som kollektivromanen blev framträdande. 

 

4.2. Kollektivromanens framväxt 

Arbetarförfattarnas verk var sinsemellan ganska olika och det tycks inte ha funnits någon 

gemensam programförklaring. Philippe Bouquet, fransk professor i skandinaviska språk, 

skriver i Spaden och pennan (1990): ”De ger aldrig intryck av att upprepa varandra eller av att 

tillämpa någon slags föreskrift.” Detta uppskattar Bouquet: ”Det förklarar också att det aldrig 

blir monotont att läsa alla dessa böcker, inte ens om man läser dem i följd.” Gemensamt för 

arbetarförfattarna var, enligt Bouquet, endast det ”inflytande som erfarenheten av arbetet – 

och arbetslösheten – har haft på deras liv och litteraturuppfattning”.
19

 Även Lars Furuland i 

Den svenska litteraturen (1989) skriver om ”mångsidigheten och de inbördes olikheterna som 

gör denna strömning så imponerande rik”.
20

 

     Furuland nämner olika typer av litteratur som rymdes inom arbetarlitteraturen under 1920- 

och 30-talet, till exempel ”den modernistiska lyrikens företrädare genom gruppen Fem unga, 

likaså den experimentella prosan genom Eyvind Johnson”. Men de allra flesta 

arbetarförfattarna vid den här tiden kallar han ”folkliga realister”.
21

 Ofta skildrar de sin egen 

                                                           
15

 Samuelsson, s. 120. 
16

 Melin, Johansson & Hedenborg, s. 308. 
17

 Samuelsson, s. 120. 
18

 Ibid. 
19

 Philippe Bouquet: Spaden och pennan. Den svenska proletärromanen, övers- Jan Stolpe, Stockholm: Carlsson 
Bokförlag, 1990, s. 54. 
20

 Furuland & Munkhammar, s. 105. 
21

 Ibid. 
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uppväxt och erfarenhet av arbetet i en realistisk stil. Erik Ransemar konstaterar i Författarnas 

litteraturhistoria (1978) att ”den dominerande prosaformen blev självbiografin”.
22

  

     Men under den här tiden föds också tankar på en ny romanform. Ransemar beskriver att 

självbiografin inte var en passande form för att kunna ”lyfta fram arbetarnas kollektiva 

erfarenheter”. Istället efterfrågades en form ”där klassen, gruppen och inte en enskild individ 

eller huvudperson var både utgångspunkten och huvudinriktningen för skildringarna”.
23

 I 

”The Collective Novel in Sweden” (1973) skriver Peter Graves: ”The collective novel /…/ 

represented an attempt to find a more democratic form of writing to suit the new classes and 

themes being treated.”
24

 

     Gerd Kvart förklarar begreppet kollektivism i sin avhandling om Josef Kjellgrens 

författarskap: 

 

Begreppet kollektivism i dess vidaste betydelse betecknar en samhälls- och 

människouppfattning som lägger betoningen på gruppen eller massan, inte individen. 

Inom den politiska debatten på 20-talet spelar kollektivismen en central roll, vilket är 

naturligt med tanke på dess betydelse för arbetarrörelsen. Den är en grundprincip inom 

socialismen, vars mål är samhällets, dvs. alla medborgares, äganderätt till 

produktionsmedlen. Det är arbetarklassens uppgift att genomföra detta kollektiva ägande; 

den har alltså en dubbel roll, att verka för en samhällsrevolution och att inneha makten i 

ett nytt ekonomiskt system. I ytterligare ett avseende är kollektivismen inbyggd i 

socialismen, nämligen i den betoning av arbetarklassens internationella samhörighet, som 

har sitt ursprung i Kommunistiska manifestets slutord.
25

 

 

Denna kollektivistiska syn kom alltså att få sin egen litterära form i just kollektivromanen. 

     Den svenska roman som i recensionerna blev den första att benämnas kollektivroman var 

Josef Kjellgrens Människor kring en bro från 1935,
26

 en roman om arbetarna som byggde 

Västerbron i Stockholm. Det är också den roman som i olika handböcker oftast tas upp som 

exempel för att illustrera kollektivromanen som genre.
27

 Jag ska återkomma till Människor 

kring en bro nedan, men jag vill också kortfattat nämna andra litterära verk från tiden som kan 

anses falla inom ramarna för den här genren. 

      Scott de Francesco undersöker kollektivromanen som företeelse i Sverige (och även i 

Danmark och Norge). Han förespråkar Ivar Lo-Johanssons roman Kungsgatan (1935) och 

                                                           
22

 Erik Ransemar: ”De första kollektivromanerna” i Författarnas litteraturhistoria III, red. Lars Ardelius och 
Gunnar Rydström, Lund: Författarförlaget, 1978, s. 184. 
23

 Ibid. 
24

 Peter Graves: ”The Collective Novel in Sweden” i Scandinavica 12, 1973, s. 113. 
25

 Gerd Kvart: Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i Josef Kjellgrens författarskap till och med Människor 
kring en bro, Göteborg: Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, 1972, 
s. 84. 
26

 Ransemar, s. 184. 
27

 Kvart, s. 172. 
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dansken Hans Kirks Daglejerna (1936) som de mest lyckade exemplen på kollektivromaner,
28

 

i alla fall ur det marxistiska perspektiv han tycks anamma. Han framhåller dessa två därför att 

de förutom att rent tekniskt innehålla drag av kollektivromanen även förmedlar en optimistisk 

tilltro till framtiden: ”These novels promote an optimistic strength; they reveal a forward-

looking and mobilizing character.”
29

 (Inom marxistisk litteraturteori ses texten som en 

produkt av den historiska situation som den är framsprungen ur, samtidigt som den ser framåt 

och försöker frigöra sig från denna.
30

)  

     Av de svenska verken, vilka är huvudfokus här, skriver visserligen de Francesco utförligt 

om Kjellgrens Människor kring en bro, men han väljer att fokusera mer på Ivar Lo-Johansson, 

som var den som hade det mest utarbetade programmet för att definiera det kollektivas 

betydelse för arbetarlitteraturen.
31

  

     I ”Statarskolan och individen” från 1938 sammanfattar Lo-Johansson sina tankar om 

individen kontra det kollektiva. Han vänder sig mot att ”praktiskt taget all svensk 

romanlitteratur har handlat om individen”.
32

 Han vill istället se en litteratur som ”speglar 

massornas rörelser, kollektivens liv”, och han anser att romanens form bör förändras: ”Den 

måste på ett eller annat sätt bli en kollektivroman.”
33

  Som vi sett ovan anser de Francesco att 

Lo-Johanssons roman Kungsgatan är ett lyckat exempel på en kollektivroman. Andra, 

däribland Samuelsson
34

 och Graves
35

, anser att Traktorn från 1943 är den av Lo-Johanssons 

romaner som tydligast uppfyller kriterierna för en kollektivroman. Lo-Johansson berättar själv 

att Traktorn verkligen var tänkt som en kollektivroman, där det är traktorn själv som är 

romanens centralfigur.
36

 

     Det klassiska exemplet inom svensk litteratur är ändå Josef Kjellgrens kollektivroman 

Människor kring en bro från 1935. Boken fick pris i en tävling om den bästa yrkesromanen 

och blev ett genombrott för Kjellgren som författare.
37

 Boken handlar alltså om arbetet med 

att bygga Västerbron i Stockholm, en miljö som Kjellgren själv var bekant med, eftersom han 

                                                           
28

 de Francesco, s. 126. 
29

 Ibid. 
30

 Staffan Bergsten (red.): Litteraturvetenskap – en inledning, Lund: Studentlitteratur, 1998, s. 105. 
31

 de Francesco, s. 85. 
32

 Ivar Lo-Johansson: ”Statarskolan och individen” i Statarskolan i litteraturen: Idéer och program, Göteborg: 
Författarförlaget, 1972, s. 13. 
33

 Ibid. s. 25. 
34

 Samuelsson, s. 134. 
35

 Graves, s. 118. 
36

 Ivar Lo-Johansson, ”Kommentar till statarböckerna” i Statarskolan i litteraturen: Idéer och program, 
Göteborg: Författarförlaget, 1972, s. 71. 
37

 Kvart, s. 147. 
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växte upp och även levde sitt vuxna liv alldeles i närheten.
38

 Romanen består av kapitel där de 

olika arbetarna kommer till tals var för sig, detta varvat med kapitel där de skildras som ett 

kollektiv. Romanen innehåller också rent dokumentära inslag i form av arbetsjournaler. Det 

finns inte en uttalad huvudperson som man får följa genom romanen, utan det är hela 

arbetarkollektivet som står i fokus. Jag skall återkomma till en närmare granskning och 

beskrivning av Människor kring en bro när jag diskuterar kollektivromanens karaktäristika 

nedan. 

      Det är alltså ingen slump att kollektivromanen blev så framstående just runt 1930-talet. 

Graves anser att den var ”part of the spirit of the age”. Det utmärkande är att formen tycks 

spegla romanens politiska budskap. Graves skriver: ”it may be seen as an ideological genre, 

an attempt to create a literary form capable of reflecting particular and social beliefs.”
39

  

     Man skulle kunna hävda att proletärförfattarna efterhand blev mindre politiska. 

Levnadsstandarden i Sverige ökade så småningom och arbetarförfattarna blev i allt högre grad 

en del av det mer allmänna kulturlivet.
40

 Kollektivromanen blev då också en allt mer sällsynt 

företeelse. 

      

4.3. Kollektivromanen av idag 

Kollektivromanen som en politisk yttring tycks alltså i huvudsak ha hört 1930-talet till, men 

även nuförtiden, ända fram på 2000-talet, kommer det emellanåt fram romaner som i 

recensioner benämns just kollektivromaner. Troligen är det numera det rent formella och inte 

det politiska i romanerna som avses.  

     En av dessa romaner är Jens Liljestrands Adonis (2011), som i Philip Teirs recension anses 

”skildra en kör i form av en kollektivroman”.
41

 Även Johanna Nilssons roman De i utkanten 

älskande (2005) anses ha drag av kollektivromanen. Dan Jönsson menar att ”läst i sitt eget 

flackande tempo vaskar romanen fram ett kollektivt subjekt”.
42

 

     Det är intressant att romanerna ofta omnämns som kollektivromaner utan att detta begrepp 

egentligen förklaras närmare. Johan Landgren nämner i ”Kollektivromanen – en berättelse om 

ett kollektiv och inget mer?” (2010) att även Steve Sem-Sandbergs De fattiga i Lódz (2009) 

och Anna Jörgensdotters Bergets döttrar (2009) kallades kollektivromaner i recensioner och 

                                                           
38

 Ibid. s. 153f. 
39

 Graves, s. 127. 
40

 Olsson & Algulin, s. 395. 
41

 Philip Teir: ”Körd kör”, Sydsvenskan, 2011-09-20. 
42

 Dan Jönsson: ”Triss i kärlek. Känsloreaktioner i samhällets utkanter”, Dagens Nyheter, 2005-03-10. 
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artiklar, utan ”tillstymmelse till analys”.
43

 Det tycks alltså som om begreppet kollektivroman 

löst appliceras på romaner av ibland ganska olika typ. 

     Även mitt romanprojekt i kurserna i Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet, Ett 

ögonblick i sänder, har, som nämnts ovan, kallats för kollektivroman. Men vad är det då som 

gör min roman – och andra samtida romaner – till just kollektivromaner? Nedan kommer jag 

först att försöka definiera vad en kollektivroman är. Därefter görs en utförligare presentation 

av Ett ögonblick i sänder, följd av en analys av hur min – och i viss mån andra samtida så 

kallade kollektivromaner – stämmer överens med denna bestämning. 

 

5. Kollektivromanens egenskaper  

Om man slår upp ”kollektivroman” i Nationalencyklopedin tas bland annat följande generellt 

giltiga drag upp: 

 

skildring av en grupp människor med gemensamma sociala villkor, t.ex. samma 

arbetsplats eller hemort. /---/ Den avviker från släktromanen genom att persongalleriet ej 

hålls samman av biologiska utan av sociala band. Från utvecklingsromanen skiljer sig 

kollektivromanen genom att gruppen och inte individen står i berättelsens centrum.
44

 

 

Betoningen på gruppen som centralgestalt är alltså grundläggande. Det står också att 

”kollektivromanen är ofta samhällskritisk”,
45

 vilket knyter an till det politiska ursprung den ju 

uppenbarligen har.  

     Men det är inte helt enkelt att finna en enhetlig beskrivning av genren. Gerd Kvart skriver 

om svårigheterna med benämningen kollektivroman: ”Termen har en mycket vidsträckt 

användning och brukas om verk av såväl formellt som ämnesmässigt mycket skiftande 

karaktär.”
46

 I våra dagar har kollektivromanen förlorat sin politiska funktion. Johan Landgren 

konstaterar: ”För att göras tillämpbar har genren rensats från sina visionära drag och 

reducerats till ett konkret: En kollektivroman är en roman om en grupp mer eller mindre 

sammansvetsade individer.”
47

  

     Gerd Kvart är en av få forskare som gjort ett försök att definiera genren rent formellt. Hon 

grundar i sin tur analysen på Anders Bollerups studie Josef Kjellgrens Människor kring en bro 

– forholdet til genren den kollektive roman og til Dos Passos från 1966. Själv har jag med 

                                                           
43

 Johan Landgren: ”Kollektivromanen – en berättelse om ett kollektiv och inget mer?”, Tidningen Kulturen, 
2010-11-26, http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/ 
44
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45
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47
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http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/
http://www.ne.se/kollektivroman/


10 
 

ledning av främst Kvarts framställning och därtill med kompletterande bistånd av några andra 

studier tyckt mig kunna komma fram till vad som kännetecknar en kollektivroman. 

     Utmärkande för kollektivromanen är att huvudfiguren utgörs av en grupp och inte av en 

enskild fiktiv gestalt, att den är komponerad som ett växelspel mellan kollektiva och 

individuella avsnitt, att den är mer beskrivande än berättande samt att den vanligen hålls 

samman av vissa enhetsskapande faktorer. Nedan kommer jag att beskriva och närmare 

förklara genrens karaktäristiska drag. Jag gör det under fyra huvudrubriker och med hjälp av 

tydliggörande exempel från Människor kring en bro. 

 

5.1. En grupp som huvudfigur 

Som vi flera gånger konstaterat är det gruppen och inte individen som kollektivromanen i 

första hand gestaltar. Perspektivet är vidvinkelns, utan fokus på individuella levnadsöden som 

i bildnings- och utvecklingsromanens respektive traditioner och över huvudtaget inom den så 

kallade psykologiska realismen. Det är intressant att diskutera vad som i detta sammanhang 

kan anses utgöra en grupp. Likaså är det viktigt att diskutera hur de gestalter som konstituerar 

en grupp faktiskt skildras även som individer, trots att de primärt är representanter för 

kollektivet. 

 

5.1.1. Vad utgör en grupp? 

I de tidiga kollektivromanerna utgjordes gruppens sammanhållande faktorer ofta av att 

medlemmarna tillhörde samma arbetsplats och samma klass, dvs. arbetarklassen. Det var 

alltså fråga om en social tillhörighet och inte till exempel en familjetillhörighet. Graves 

skriver: ”The group is bound together by ties of class, condition, political interest or work.”
48

  

     I Josef Kjellgrens Människor kring en bro är det brobygget som utgör den gemensamma 

stommen, men i romanen skildras inte mycket av själva arbetsuppgifterna. Istället är det livet i 

arbetsbarackerna som står i fokus och kan sägas utgöra ramen för grupptillhörigheten.  

     Alla som bor i barackerna arbetar faktiskt inte ens på varvet. Till exempel skildras de tre 

arbetslösa ynglingarna Tjompa, Negern och Frippe utförligt. Ett annat exempel är fru 

Göransson, som bara bor i barackerna eftersom hennes man, numera avliden, tidigare arbetade 

på varvet. 

    Ändå upplever man att det är en tydlig grupp som fungerar som romanens huvudfigur. 

Kvart konstaterar: ”Det väsentligaste skälet till att gruppen upplevs som enhetlig är /…/ det 

                                                           
48

 Graves, s. 113. 
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faktum att alla lever under samma sociala villkor, den som i dag har arbete kan i morgon själv 

tillhöra de arbetslösa; otryggheten, de ekonomiska bekymren för tillvaron är gemensamma 

problem, klasstillhörigheten ger kollektivet dess enhetsprägel.”
49

 

 

5.1.2. Individen kontra helheten 

Trots mängden personer som läsarna får stifta bekantskap med i en kollektivroman, är det 

långt ifrån en grå massa som skildras. Bouquet skriver om kollektivromanen att den ”aktar sig 

/…/ för att begå misstaget att bli en massroman. Författaren känner individens värde, han vet 

att det är omöjligt att intressera genomsnittsläsaren för en massa med ett enhetligt öde”.
50

 

Ransemar skriver att ”i Människor kring en bro kommer ett helt galleri av människor och 

människoöden till synes”,
51

 och detta är lätt att stämma in i. 

     En minnesvärd gestalt i det brokiga persongalleriet är Knut Ivar Eld. Han är fackligt 

engagerad, läser politiska skrifter och försöker lära sig ryska: ”Nere på verkstaden uppträdde 

han visserligen som en yrkesman bland alla de andra, men så snart han kommit hem och sköljt 

sotet ur ögonen, förvandlades han till en annan människa. En människa som gick ner sig i 

böckernas verklighetsskildringar.”
52

 

    Diversearbetaren Albin Ström skiljer sig från mängden genom att spela klarinett och genom 

att tillsammans med fru Zetterkvist plantera och ta hand om rabatterna runt barackerna, något 

som de flesta andra inte ägnar en tanke. Blomsterprakten får honom att minnas landsbygden 

och när han som liten var vallpojke åt en skock får.
53

  

     Ryska snillet är en tennlödare som på sin fritid försöker skapa en perpetuum mobile: ”Han 

hade redan hunnit åstadkomma en mängd underliga maskiner som dels var byggda efter 

vattenprincipen, dels efter kulprincipen, dels efter sandprincipen. Ingenting hade emellertid 

hittills lyckats.”
54

 Men ryska snillet arbetar vidare och vinner ett visst anseende bland de 

andra i barackerna. 

     Dessa tre gestalter får tjäna som exempel på att det verkligen är fråga om individer som 

utgör kollektivet i Människor kring en bro. Men samtidigt som de är individer, blir de 

tillsammans en stark enhet. Med sina olika erfarenheter och öden, utgör de helt enkelt ett 

trovärdigt tvärsnitt av arbetarklassen.  

                                                           
49
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     Graves skriver om ”character portraits which fit together to provide a complete picture of a 

community”.
55

 Det är inte tal om en grå massa, utan de olika personligheterna ger en bred och 

varierad bild av arbetarkollektivet, i det här fallet koncentrerat kring ett brobygge. Graves 

anser till och med att ”while individual characters may well be portrayed in some depth it is 

only as a function of the group that the individual is of any importance”.
56

 

 

5.2. Växling mellan individuella och kollektiva avsnitt 

Kvart talar om Bollerups krav på att kollektivromanen bör ha en växling mellan individuella 

och kollektiva avsnitt, och hon anser att Människor kring en bro uppfyller detta krav.
57

 Det är 

inte svårt att hålla med.  

     Flera av romanens kapitel fokuserar på en viss person och några avsnitt har till och med 

fått sina namn därefter, till exempel kapitlet ”Lasse Lagergren”.
58

 I detta kapitel följer läsaren 

Lagergren på hans vandring genom Stockholms gator. Lagergren är en före detta urmakare, 

men tvingas nu besöka AK (arbetslöshetskommissionen) för att se om det finns något 

väganläggningsarbete han kan bli skickad på. Dock utan framgång. Han driver runt på gatorna 

och studerar ibland klockorna i någon uraffärs skyltfönster. Han tycks lida av att inte ha något 

att ta sig för, även om han inte visar det utåt: ”Händerna har han bak på ryggen som lite äldre 

medborgare brukar ha. Och ingen kan se att det är en livstidsfånges korslagda och 

sammanbundna händer, fjättrade av sysslolösheten.”
59

 

     Men romanen innehåller också kapitel där hela kollektivet kommer till tals. Ett bra 

exempel på detta är avsnittet kallat ”En kväll i april”.
60

 Avsnittet inleds med en skildring av 

Knut Ivar Eld i sitt rum, där han sitter och övar sig på ryska fraser. Därefter flyttas fokus till 

den fiolspelande pannplåtslagaren Kalle Klack och hans gräl med hustrun. Vidare skiftar 

berättelsen till Albin Ström som sitter ensam i sitt rum. Ström greppar klarinetten och börjar 

spela. Tonerna sprids genom barackernas tunna väggar och den förste att haka på är Kalle 

Klack, som tar fram sin fiol och stämmer in. Därefter flyttas skildringen till släggdrängen 

Acke Ågren som egentligen är på väg ut på dans, men som när han hör tonerna av musiken 

stannar upp i sina förberedelser. När så också Eld ger sig in i musiken med sitt dragspel, kan 

inte Ågren vara sämre, utan tar fram sin banjo och börjar spela med de andra.  

                                                           
55
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     De fyra låter sin musik sprida sig genom baracken och därefter skildras hur barackens 

invånare, en efter en, kommer ut ur sina rum. Några lyssnar bara, andra börjar dansa. Här 

sveper beskrivningen av barackernas invånare från den ena till den andra, och det är hela 

kollektivet vi får uppleva i gemenskap och delad fröjd över att kunna glömma arbete och slit 

för en stund:  

 

Ryska snillet stod mitt emot svarvaren Vesterholm, den djupt religiöse verkstadsarbetaren 

som alltid förde med sig talet om broderskapets idé (– och detta var ett helt annat 

broderskap än det som Knut Ivar Eld kunde flamma upp för –); bakom dem skymtade 

Svetsar krokig, slö-otvättad-omornad, med hängande mustascher och arbetskläderna ännu 

på kroppen. Och bredvid honom stod fru Göransson. Fru Göransson sysslolös! För ett 

ögonblick utan arbete och bekymmer!
61

 

 

Bollerup talar om samma kapitel och använder ordet ”samhörighedsstämning”. Han beskriver 

avsnittet så här:
 
 ”Dette glimrende fortalte kapitel bygger kollektivet op for öjnene af os, fra 

det skiftende lys på de enkelte individer til et samlet billede af hele gruppen og med musikken 

som stadigt akkompagnement; der er noget symfonisk over denne beretning.”
62

  

     Scener som dessa tycks vara viktiga för att läsaren ska uppleva individerna som ett 

kollektiv. Graves beskriver också denna teknik och anser den vara typisk för 

kollektivromanen, att den ”set collective scenes to gather the disparate individuals into a 

social unit”.
63

 

 

5.3. Mer beskrivande än berättande 

När en romans grundtanke inte är att skildra en stark huvudpersons utveckling utan istället 

fokuserar på en mängd olika individer som alla är en del av ett kollektiv, är det rimligt att anta 

att skildringen blir mer beskrivande än berättande.  

     Människor kring en bro består av flera olika episoder som egentligen mest förenas genom 

miljön och de gemensamma arbetsvillkoren. Men det finns ingen enhetlig större handling som 

alla tar del av. Inte ens brobygget kan utgöra denna samlande handling, eftersom det inte är 

själva arbetet utan snarare personernas fritid som skildras. Kvart konstaterar: ”Det finns 

således ingen episk linje i romanen, den är beskrivande, inte berättande.”
64
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     Flera olika personers fritid och vardag skildras, ofta i ganska allmänna ordalag. Det är 

snarare fokus på hur en normal dag brukar te sig än på ett episkt förlopp som gör att 

berättelsen framskrider. Exempelvis skildras fru Göranssons tuffa liv som en aldrig sinande 

ström av arbete och bekymmer: 

 

Hon skurade trappor, putsade fönster och stod i ångande varma tvättstugor. Hon hade 

ingen möjlighet att ägna sig åt samma bekväma sysselsättning som fru Boström vilken 

satt böjd över symaskinen för firma Kleitz´ räkning. Fru Göranssons dag låg alltid 

framför henne med mängder av ogjort arbete. Men hon hade sannerligen inte ofta tid att 

tänka framåt, hade inte mod att överblicka dagarna i dess väldiga helhet. Hon stod alltid 

mitt uppe i stunden och hade händerna ständigt fulla med sysselsättning.
65

 

 

Det är fråga om en vardag där den ena dagen är den andra lik. Alltid samma arbete och slit 

och ingen utsikt att något ska kunna utvecklas och bli annorlunda. 

     Det finns visserligen en del sidohandlingar i romanen där enskilda personer genomgår en 

utveckling – Sonja och Herbert inleder till exempel en romans och den arbetslöse Tjompa 

finner ny energi i sitt samröre med några kriminella män. Men som också Kvart konstaterar: 

”I flera av dessa fall kan man urskilja en nedåtgående handlingslinje.”
66

 Man förstår som 

läsare att Tjompas vandring på den kriminella banan knappast kan sluta lyckligt och Sonjas 

förhållande med Herbert slutar med att hon får hjälp att göra abort: 

 

     Var nu bara alldeles lugn, alldeles lugn. Och spänn er inte! 

     Någonstans i samma hus låg farbrodern på en soffa och kände hur reumatismen högg i 

lederna. Någonstans i samma hus satt Herbert och bläddrade bland sina böcker. 

Någonstans långt ner i Skåne hade fadern just nu avslutat ett tungt dagsverke bakom sin 

stenkärra. Och här i detta rum höll tre kvinnor på att hjälpa en fjärde för att tre män skulle 

slippa det många kallar för skam.
67

 

 

Det blir inte några spännande förlopp som ger framåtskridande episk energi. Snarare inordnas 

dessa sidohandlingar i den större skildringen, som exempel på hur svårt arbetskollektivet har 

det. Viktigt att påpeka är att romanen i sin helhet tematiserar detta ”nedåtgående”, eftersom 

allting slutar med att arbetet med bron är färdigt och att arbetarna måste bryta upp från 

barackerna för att söka sig nya arbeten. Hela tiden vet man att allt går mot sitt slut. Bron 

kommer att bli färdig. 
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5.4. Enhetsskapande faktorer 

I avsaknad av en stark episk linje i kollektivromanen finns emellertid andra faktorer som får 

en sammanhållande funktion. Bollerup anser att ”teknikken kräver vist nok en udviklet sans 

for administration og episk ökonomi. Et overskueligt tidsrum, uden store spring, og et 

begränsaet geografisk rum forekommer at väre närliggende implikationer”.
68

 Han talar helt 

enkelt om sådant som jag nedan valt att kalla ”Rummets enhet” och ”Tidens enhet”. 

Dessutom kan användningen av ett återkommande tema få en enhetsskapande effekt. 

 

5.4.1. Rummets enhet 

För kollektivromanen tycks rumsfaktorn vara av stor betydelse. De Francesco lyfter fram 

detta när han konstaterar att kollektivromanen ”expresses a collective sense by spatial 

proximity, that is, individuals or groups live in the same quarters, the same village or urban 

environment”.
69

 

     I Människor kring en bro stämmer detta väl. Eftersom romanen inte koncentrerar sina 

beskrivningar till själva arbetet, är den plats där personerna bor och tillbringar sin fritid viktig. 

Med denna rummets enhet avses här alltså i första hand arbetsbaracken, där de alla – arbetare 

och arbetslösa, unga och gamla, män, kvinnor och barn – har sin hemvist. Här är det omöjligt 

att vara anonym: ”Det levdes ett fritt och öppet liv i barackerna. Där fanns inga hemligheter, 

de enskilda lägenheterna var inga musslor som slöt några skyddande skal mot yttervärlden för 

sina innevånares räkning. Alla kände allt om alla.”
70

 Barackerna är ändå den gemensamma 

tryggheten och det som håller ihop hela detta arbetarkollektiv. 

     Men personerna befinner sig förstås också utanför barackerna. I andra hand kan man 

konstatera att även staden, dvs. Stockholm, kan sägas ingå i rummets enhet. Personerna 

förflyttar sig enbart inom huvudstaden, med ett enda undantag, kapitlet ”Sisyfos kärrar 

sten”,
71

 där Lasse Lagergren fått arbete vid ett vägbygge i Skåne. Olika stadsdelar och 

adresser i Stockholm nämns, så man får verkligen en atmosfär av staden. Kvart beskriver det 

så här: ”Personerna rör sig i en cirkel vars mittpunkt är barackerna och varvet och vars radier 

strålar ut åt olika håll: Tantolunden, Långholmen, Värtahamnen, Fågelön i Mälaren.”
72
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5.4.2. Tidens enhet 

Även tidens enhet är viktig för att binda samman kollektivromanen. Kvart anser att det kan 

”vara lämpligt att dess handling utspelas inom en överskådlig tidsrymd”.
73

 Även Graves talar 

om ”a certain, usually short, period of time”
74

 som ett utmärkande drag för kollektivromanen. 

Det krävs helt enkelt en viss begränsning för att inte resultatet ska uppfattas som alltför 

spretigt och oöverblickbart, med tanke på skildringarnas bredd och räckvidd (med många 

personer, olika scener osv.). 

     I Människor kring en bro beskrivs olika årstider tydligt, och ibland ges direkta 

tidsangivelser. När Sonja och Herbert ska gå ut på en av sina promenader, står det till 

exempel: ”Redan i slutet av april och början på maj kan kvällarna vara ganska ljumma.”
75

 På 

ett annat ställe beskrivs följande: ”På sommaren följer hösten; efter dagar med hög och ren 

luft kommer dis och dimma.”
76

 Det är alltså inte svårt att bara genom dessa beskrivningar 

konstruera romanens tidsförlopp. Enligt Kvart börjar ”handlingen i Människor kring en bro 

/…/ i februari ett år och slutar i oktober året därpå”.
77

 

     Förutom beskrivningarna av olika årstider finns det ett annat sätt att följa tidsförloppet i 

romanen. Mellan varje kapitel interfolieras tydligt nogsamt daterade arbetsjournaler. En 

anledning till att dessa tagits med i romanen är troligen att de ger en känsla av autenticitet. 

Men de har alltså även funktionen att man genom dem kan se hur tiden fortskrider. En av dem 

inleds såhär:  

 

1.3.32. Arbetsstyrkan 57 man. Efter förberedande mätningsarbeten har i dag sprängning 

för järnställningens betongstöd, östra sidan, sydligaste bågen, påbörjat. Bottenmuddring 

för södra bågens östra stöd igångsatt. – Den uppgjorda arbetsplanen bör kunna hållas i 

stort om fångdammarna för landfästena iordningställes i god tid. – 2.3. Borrskepp och 

pråmar för fångdammsarbetet på västra sidan har anlänt. Rensning med dykare för södra 

landfästet i gång. – 3.3. Order för fångdammsarbetet på östra sidan.
78

 

     

Enligt Kvart är det fullt möjligt att Kjellgren själv har haft en önskan om att begränsa 

handlingen tidsmässigt. Det verkliga arbetet med Västerbron tog nämligen fyra år, jämfört 

med romanens brobygge som görs klart på ett och halvt år.
79

 Sannolikt har författaren själv 

varit medveten om att tidens enhet är en starkt sammanhållande faktor. 
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5.4.3. Tema och motiv 

Att teman och motiv kan skapa enhet i en roman är inget nytt. Dock skulle man kunna hävda 

att det blir extra viktigt i en genre som kollektivromanen, där faktorer som en stark 

huvudperson eller en tydlig episk handling saknas. 

     Människor kring en bro skildrar arbetslösheten på många olika sätt. Graves anser att ”the 

main theme of the central section of ”Människor kring en bro” is /…/ unemployment”.
80

 

Kvart kallar till och med Kjellgrens text för ”en roman om olika former av arbetslöshet”.
81

 

Eftersom Graves talar om arbetslösheten som ett ”tema” och Kvart talar om den som ett 

”motiv” kommer jag nedan för enkelhets skull att använda orden som synonymer. (Enligt 

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson i Epikanalys. En introduktion (1999) använder 

vissa forskare termerna på just detta sätt.
82

) 

    Arbetslösheten skildras till exempel genom de tre ungdomarna Tjompa, Negern och Frippe. 

De har alla olika sätt att tackla arbetslösheten. Tjompa blir kriminell och tycker sig finna en 

framtid inom denna bana. Men han vill bli framgångsrik: ”Det var bara att gå vidare på den 

redan inslagna vägen. Han måste ju leva, det var i viss mån nödvändigt. Men han ville leva så 

lätt och behagligt som möjligt. Han skulle inte bli någon fabriksslav, ingen dörrknackare, 

ingen gatubettlare, ingen vanlig tjugofemörestjuv.”
83

 

     Negern, i sin tur, slår sig ihop med ett par andra män i en kolonistuga. De ser tillsammans 

till att klara sitt uppehälle genom olika ströjobb, och Negern känner en viss tillförsikt.
84

 

Frippe söker sig bort från barackerna där han inte tycker han hör hemma utan arbete, och det 

slutar med att han får följa med ett par andra män på en båt söderut.
85

 

     Även den äldre generationens arbetslöshet skildras genom den före detta urmakaren Lasse 

Lagergren, som till slut får ett arbete – som han egentligen inte alls passar för – på ett 

vägbygge. Man får också läsa om hur tre av arbetarna på brobygget permitteras. Det är 

Vesterholm, som arbetat i trettio år vid varvet, den åldrade Silverhök och Svetsar krokig, som 

fått sitt öknamn därför att han egentligen inte är så duktig på det han gör.
86

 För dessa tre ter 

sig framtiden i högsta grad oviss. 
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     Slutligen utgör arbetslösheten en mörk bakgrund till hela romanen. Den handlar ju om ett 

brobygge, och när bron väl står färdig, måste arbetarna dra vidare, flytta ut från barackerna 

och i bästa fall hitta nya arbeten någonstans. Det är därför inte med glädje som de betraktar 

den ståtliga invigningen av bron. De håller sig lite åt sidan, känner sig malplacerade intill 

denna bro, som de ändå varit med om att bygga. De dröjer sig kvar efter alla andra: 

 

Ja – vi kunde gott stå här en stund och se oss omkring från den bro vi byggt upp medan de 

muntert smällande flaggorna sakta tyngdes ner och blev blöta under det fallande regnet. 

Sedan kunde vi gå hem och packa ihop våra ägodelar medan människornas hurrarop ännu 

ringde i våra öron. Vi hade gjort vårt.
87

 

 

Arbetslösheten skildras alltså på många olika sätt i romanen. Kvart anser att Människor kring 

en bro, har ”lyckats ge den mångfacetterade bild som kollektivromanen med sina 

variationsmöjligheter är i stånd att förmedla”.
88

 

      

6. Analys av Ett ögonblick i sänder 

När jag började arbetet med min roman, Ett ögonblick i sänder, hade jag inga tankar på att jag 

skulle skriva en text som kunde tänkas vara en kollektivroman. 

     Min utgångspunkt var att jag ville skildra hur Liv, en ung kvinna, flyr från sitt gamla liv 

och kommer till en ny stad. Hon hyr en lägenhet och möter efterhand de andra personerna 

som bor i hennes trappuppgång. Från början var alltså Liv tänkt som romanens huvudperson 

och jag funderade på att skildra allt genom hennes ögon som nyinflyttad i en obekant miljö. 

Hon skulle möta de andra tre personerna och läsaren skulle få ta del av deras tillvaro genom 

Livs intryck av dem. Men ganska snart insåg jag att också de andra måste få komma till tals i 

egna kapitel:  

 

Det mest omvälvande är väl att jag funderat mycket på berättarperspektivet. Jag var ju 

inne på att skriva allt i tredje person, men bara ur Livs synvinkel – detta för att det inte 

skulle bli för rörigt och för att man skulle uppleva allt genom hennes ögon som ny i huset. 

Men jag har ändrat mig. Eftersom jag tänker skildra alla personerna utförligt – de får inte 

bli enbart bifigurer – måste jag kunna gå in även i deras tankar, minnen och drömmar. 

         (ur Skrivdagboken, 2010-02-03) 

 

En annan viktig grundtanke var att jag med romanen ville skildra ensamheten. Naturligtvis 

blir det då en omöjlighet att enbart skildra personerna ur någon annans synvinkel, eftersom 

detta skulle ge en mycket fattigare skildring. Läsaren skulle enbart få ta del av det som Liv ser 
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och tänker om de andra personerna, och vi skulle aldrig få reda på hur de känner sig när de till 

exempel befinner sig ensamma i sina lägenheter. 

     Efterhand växte Birger, Violet och Bella i mitt medvetande och det dröjde inte länge förrän 

de krävde allt mer fokus. Jag frågade i min skrivdagbok: ”Ska jag låta Liv ha den 

framträdande roll hon har i romanen? Kanske ska de alla existera där på lika villkor?” (2010-

03-17).  

     Också ifråga om romanens komposition tog jag under arbetets gång beslut som sedan 

visade sig utgöra typiska egenskaper för en kollektivroman. I maj 2010 lämnade jag in det 

som jag dittills hade skrivit på romanen för att få feedback från handledare och kurskamrater. 

De ca 20 sidorna avslutades med att jag för första gången använde mig av en mer kollektiv 

skildring:  

 

Jag har jobbat och slipat en del på det jag redan skrivit och har lagt till några sidor. Det 

sista kapitlet blev ett kortare kapitel där huvudpersonernas öde på sätt och vis vävdes 

ihop. Det känns som en bra inledning på en roman, som ett slags avstamp inför det som 

komma skall. 

        (Skrivdagboken 2010-10-05) 

 

Redan tidigt i min skrivprocess fanns det alltså drag som antydde en samhörighet med 

kollektivromanen. 

     När mina kurskamrater hade läst detta sista kapitel, var det en av dem som för första 

gången nämnde ordet kollektivroman i sina kommentarer: 

 

Berättelsen byter karaktär lite mot slutet nu. Blir lite av kollektivroman, även om det ännu 

finns en, eller två, tydliga protagonister. Men nu börjar det handla om trappuppgången, 

om alla människorna där med sina problem. Tänker mig så klart att dessa öden ska knytas 

ihop på något sätt sedan … men det behöver de ju egentligen inte. 

         (Anders Agebjörn, Kreativt skrivande I, Växjö universitet). 

 

När jag fortsatte med mitt romanprojekt även på Kreativt skrivande II och under hösten 2010 

lämnade in början på romanens andra del, tog samma kurskamrat upp avslutningen på den 

första delen igen:  

 

En sista kommentar innan jag börjar läsa dina nya kapitel: Jag gillar verkligen slutet av 

förra inlämningen, den vemodiga svepande överblicken. Det är där man fattar att det är en 

kollektivroman, och det känns lite som slutet på del 1. 

         (Anders Agebjörn, Kreativt skrivande II, Linnéuniversitetet) 
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Fortfarande tänkte jag inte speciellt medvetet på att Ett ögonblick i sänder möjligen var en 

kollektivroman, även om jag började planera för att alla mina personer skulle få lika mycket 

utrymme i romanen. Jag tänkte mig också att varje del i romanen skulle avslutas med ett 

liknande kollektivt avsnitt. 

     När vi i början av Kreativt skrivande III lämnande in allt det vi skrivit hittills, konstaterade 

min handledare Tommy Olofsson: ”Du tycks vara i färd med att skriva något numera så 

relativt ovanligt som en kollektivroman, i vilken du följer människor som bor i samma 

trappuppgång” (Kreativt skrivande III, 2011). Först då tror jag att jag fullt ut insåg hur mycket 

av det jag skrivit och det sätt varpå jag hade strukturerat min roman faktiskt hade drag av 

kollektivromanen.  

 

6.1. En grupp som huvudfigur 

Alla de fyra personerna i Ett ögonblick i sänder har alltså under arbetets gång fått allt mer 

utrymme. Från att i planeringsstadiet ha varit tänkt som en skildring med Liv som en stark 

huvudperson blev romanen istället en skildring av en grupp bestående av flera olika 

huvudpersoner: Liv, Birger, Bella och Violet.  

 

6.1.2. Vad utgör en grupp? 

I de tidiga kollektivromanerna har gruppen i sin roll som huvudfigur ett tydligt samspel med 

romanernas politiska funktion. Gruppen representerar arbetarkollektivet och dess kamp för en 

bättre tillvaro, som vi till exempel kan se i Människor kring en bro. Men i moderna 

kollektivromaner är de sociala banden inte av samma vikt – kollektivromanen har helt enkelt 

blivit mindre politisk. 

     Gruppen i Ett ögonblick i sänder definieras av andra faktorer än sociala band och en 

gemensam politisk samhörighet. Man kan inte påstå att de fyra personerna har samma 

klasstillhörighet och de har inget gemensamt mål som de tillsammans kämpar för att uppnå. 

De agerar egentligen inte som en grupp utan är snarare fyra olika individer som i början av 

romanen dessutom mest håller sig för sig själva.  

     En kurskamrat på Kreativt skrivande II beskrev i några få ord vad min roman handlar om: 

”Fyra människor i samma hus som av olika anledningar känner sig ensamma” (Anders 

Agebjörn, 2011). Detta sammanfattar också vad som utgör grupptillhörigheten. Rent konkret 

utgörs ramen för gruppen helt enkelt av att de fyra personerna bor i samma trappuppgång. 

Den andra viktiga utgångspunkten är att de alla på olika sätt kan förknippas med ensamheten.  
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     Att personerna har ensamheten gemensam är dock inget de själva är medvetna om. Det är 

heller inget som egentligen får dem att svetsas samman till en enhet med något slags 

gruppkänsla, till stor del naturligtvis beroende på ensamhetens natur. Men som individer med 

olika personligheter får de visa hur ensamheten i samhället kan upplevas på olika sätt. 

 

6.1.3. Individen kontra helheten 

Typiskt för kollektivromanen är att den trots sitt fokus på gruppen ändå undviker att skildra en 

grå massa. Bouquet talar i Spaden och pennan om ”individens värde”
89

 och att 

kollektivromanerna lyckas med att beskriva det breda persongalleriet som just individer. 

     Också i Ett ögonblick i sänder utgörs gruppen av individer. Liv är en ung kvinna som 

kommer till staden efter att ha flytt från sitt gamla liv i Uppsala. En dag får hon helt enkelt 

nog och lämnar sin familj, sin pojkvän Carl och sina läkarstudier bakom sig: ”Om hon inte 

hade brutit sig loss ur familjens och förväntningarnas klor, hade de rivit henne i småbitar” (Ett 

ögonblick i sänder, s. 14). Hon anmäler sig till en kurs i litteraturvetenskap, hyr en lägenhet i 

andra hand och njuter av ensamheten som tillvaron i den nya staden skänker henne:  

 

Liv blir stående mitt på den öppna ytan, som i en bubbla. Överallt omkring henne korsar 

människor varandras väg. 

     Jag är osynlig, tänker hon.  

     De som passerar är bara mörka bylten, otillgängliga främlingar med bortvända blickar. 

Så annorlunda mot Uppsala. Hon tänker på hemstadens gågator med sina butiker och 

caféer, så välkända, allting så förtvivlat likadant som alltid.  Där träffar hon ständigt på 

bekanta: kursare, vänner till familjen, släktingar. Här känner ingen henne och ingen bryr 

sig om vart hon är på väg. Först nu blir hon medveten om hur ensam hon faktiskt är. Hon 

ler. Ingen, absolut ingen, vet vad hon gör just nu. 

 (Ett ögonblick i sänder, s. 3) 

 

Samtidigt som hon finner sin nya plats i tillvaron, brottas hon med skuldkänslor över det hon 

lämnat bakom sig. Hon har starka band till sin döda pappa, men också till sin lillebror Petter. 

Hon funderar över Carl och hon minns sin barndom. Så småningom träffar hon de andra 

personerna som bor i samma trappuppgång. 

     Birger är en man i sextioårsåldern. Han har lämnat sitt yrkesverksamma liv som 

kyrkvaktmästare bakom sig och ägnar nu större delen av sin tid till att ta hand om sin åldrade 

mor. Han har aldrig gift sig och har ingen egen familj – istället har han bott kvar tillsammans 

med modern till dess att hon var tvungen att flytta till ett ålderdomshem. Nu bor Birger ensam 

i en av lägenheterna i trappuppgången. Han brukar spionera på sina grannar och tycker om att 
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klaga på sin omgivning. Han samlar på sparbössor och när han en dag köper en sparbössa som 

föreställer Jesus, börjar han allt mer fundera över religiösa frågor:  

 

Birger böjer sig ner och öppnar väskan igen, fast bara till hälften. Han vågar inte ta upp 

Jesus-sparbössan, vet att han skulle känna sig fånig om någon skulle få syn på den. Men 

han ser figurens ansikte tydligt. 

     Skulle också han, Birger Larsson, kunna få syndernas förlåtelse? Trots det avskyvärda 

han har gjort mot en gammal och sjuk medmänniska? Han ser ner på det påmålade 

plastansiktet, men ingen barmhärtighet lyser i Jesus ögon. Han biter ihop tänderna. Vad 

inbillar han sig egentligen? Han är på intet sätt en troende person och han tänker 

verkligen inte bli det heller.  

     ”Och du är ju för satan bara en sparbössa!” väser han åt plast-Jesus. 

(Ett ögonblick i sänder, s. 91-92) 

 

Bella är en flicka i tioårsåldern som bor ensam med sin mamma i en av lägenheterna. 

Mamman arbetar ofta och när hon inte arbetar träffar hon sin fästman Christer. Bella är 

följaktligen ofta ensam. Hon har egen nyckel och sköter sig ofta själv. Hon tvättar, diskar och 

tar stor del i hushållsarbetet. Trots att mamman är borta mycket, har de ändå ett nära och 

varmt förhållande:  

 

De äter upp och blir sittande framför teven. Mamman gäspar. Bella kryper tätt intill 

henne, drar in mammalukten i näsan: svag parfym, lite rök och så det som bara är 

mamma. Bella slappnar av, blir lugn av mammans närhet. De slumrar till, båda två. 

         (Ett ögonblick i sänder, s. 38) 

 

Bellas högsta dröm är att få en hund, hon samlar på studsbollar och är på många sätt som 

tioåriga flickor är mest. Men hon är samtidigt annorlunda:  

 

Bella drar i gruset med kängan, ritar en cirkel med hälen. Linda blåser stora rosa bubblor, 

har allas blickar på sig. Hon börjar prata om en kattutställning som hon varit på i helgen.  

     Då hör Bella hur hon själv säger: 

     ”Vi brukade ställa ut vår hund förut, men vi tyckte det blev för jobbigt till slut. Ni vet, 

med alla resor och så.” 

     Kyla inombords, isklump i halsen. Var fick hon det ifrån? De har ju ingen hund.      

     Men de andra, speciellt Linda, tittar intresserat på henne. 

     (Ett ögonblick i sänder, s. 37)  

 

Utan att Bella själv riktigt vet varför, har hon alltså börjat ljuga om olika saker i skolan. 

     Violet är en äldre kvinna som lever ett tillbakadraget liv i sin lägenhet, med sin katt som 

enda sällskap. Som ung kvinna flydde hon till staden när hon blev oönskat gravid. Hon 

adopterade bort barnet och byggde upp sin tillvaro med arbete som sömmerska och en fritid 
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med många fester. Hennes liv förändrades igen när hon träffade Bror Sandberg, en äldre 

välbärgad man, som hon gifte sig med:   

 

Han står framför henne, säger hej. Hon väntar halvt bortvänd, tittar på honom från sidan, 

fingrar på klänningstyget. Vigselringen blänker på hans hand. Hon lyfter huvudet något 

och ser stenen som glittrar i hans slipsnål, det gråsprängda i hans hår. Hon tvekar, men 

beslutsamheten i hans ögon fångar upp henne och hon känner hur hon instinktivt vänder 

sig mot honom, rättar sin kropp efter hans. 

     Bror. Han hade lämnat sin fru för hennes skull, hade älskat henne precis som hon var. 

Trots allt.  

(Ett ögonblick i sänder, s. 54) 

 

Äktenskapet blev barnlöst. När Bror dog, drog sig Violet undan till det liv hon lever idag. Det 

som i viss mån håller henne uppe är kärleken till katten, men också tankarna på systern som 

hon lämnade när hon rymde från barndomshemmet i ungdomen. 

     Samtidigt som personerna i en kollektivroman får utrymme att utvecklas individuellt, är de 

också företrädare för kollektivet. Enligt Peter Graves är det till och med enbart som 

representant för gruppen som individen överhuvudtaget har en funktion i kollektivromanen.
90

 

I Människor kring en bro utgör individerna tillsammans ett tvärsnitt av arbetarklassen.  I Ett 

ögonblick i sänder är det kollektiva däremot inte av en tydlig politisk betydelse och man kan 

inte tala om att de fyra personerna är representanter för en klass eller för ett arbetarkollektiv.  

     Däremot vill jag hävda att de är representanter för temat, dvs. ensamheten. Med sina olika 

personligheter och sina olika sätt att vara ensamma, ger individerna ett tvärsnitt av hur den 

ensamma människan i dagens samhälle egentligen har det.   

     Just att göra personerna till individer är viktigt. Under tiden som jag har arbetat med 

romanen, har det blivit tydligt hur avgörande det är för läsaren att kunna identifiera sig med 

en romans huvudperson. Om man då har en grupp av fyra personer som huvudfigur, måste 

läsaren kunna identifiera sig med dem alla.  

     I olika skeden av min text har inte alla personer varit lika väl genomarbetade och det har 

märkts även i kommentarerna från mina kurskamrater:  

 

Jag blir helt klart intresserad av, och nyfiken på, att läsa fortsättningen på denna text! 

Men det är framförallt Livs historia jag vill följa, de andra karaktärerna har inte riktigt 

lyckats fånga mig, jag känner distans till dem. 

(Sofie Jansson, Kreativt skrivande II, 2011) 
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De fyra personerna i Ett ögonblick i sänder är naturligtvis mycket olika bara genom det 

faktum att de är av olika ålder. Dessutom har de har olika bakgrund och erfarenheter. Jag har 

hela tiden arbetat med att skildra dem så mycket inifrån som möjligt – jag beskriver deras 

tankar, känslor och reaktioner – allt för att man ska uppfatta dem som individer med olika 

personligheter. Efterhand hoppas jag att de allt mer framträtt som de individer jag vill att de 

ska vara.  En annan kurskamrat konstaterade om ytterligare ett textutdrag ur romanen: ”Det 

känns som om man kommer så nära dina gestalter. Man känner verkligen att de är olika 

individer – du får fram det bra” (Nathalie Alvhäll Lindahl, Kreativt skrivande I, 2011). 

     Just att skildra ett större antal personer som individer, måste räknas som en av 

kollektivromanens större utmaningar. Jens Liljestrands Adonis (2011) handlar om en grupp 

bestående av sju män som varit medlemmar i samma kör i Lund under studenttiden. Nu, 

femton år senare, sammanstrålar de på en återträff i en sommarstuga. Eva Johansson skriver i 

sin recension av romanen om de olika människotyper Liljestrand velat skildra: ”Den lynniga, 

den inbilska, den osäkra, den glassiga, den olidliga.”
91

 Hon anser att han till viss del lyckas, 

men skriver också:  

 

Samtidigt lider skildringen av att alltihop låter nästan precis likadant, de stora 

skillnaderna till trots. Det är som om de talar med samma röst och samma språk, som om 

en sorts liljestrandsk buktalare har tagit deras stämband i besittning. Det tar därför ett tag 

innan man riktigt får grepp om varje ny jagberättare – var och en låter så intill förväxling 

lik den föregående.
92

 

      

6.2. Växling mellan individuella och kollektiva avsnitt 

Ett annat av de typiska dragen för en kollektivroman är att kapitlen växlar mellan avsnitt som 

utgår från en ensam person och avsnitt som istället sveper över hela kollektivet i sin skildring. 

Människor kring en bro är uppbyggd på detta sätt, och även en modern kollektivroman som 

Johanna Nilssons De i utkanten älskande har kapitel som dels är individuella, dels 

kollektiva.
93

 

     Ett ögonblick i sänder har också denna växling. Romanen skildrar i huvudsak de olika 

personerna i egna kapitel – till exempel inleds hela romanen med ett kapitel skildrat ur Livs 

synvinkel. I inledningsscenen sitter hon hos frisören och låter klippa av sitt långa vackra hår:  
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Längd efter längd möter saxens egg. Testarna glider över ryggen, nerför skynket på sin 

väg mot golvet. I en halvcirkel bakom stolen brer det mörkglänsande håret ut sig som en 

matta. Hon ser upp och möter sin egen blick i spegeln. 

(Ett ögonblick i sänder, s. 2) 

 

Kapitlet fortsätter med att skildra hur Liv vandrar hemåt genom staden och hur hon kommer 

fram till lägenheten hon hyrt i andra hand. Kapitel två skildras sedan ur Birgers synvinkel, i 

kapitel tre är det Liv som åter står i fokus osv.  

     I kapitel sju kommer det första kollektiva kapitlet, som också är avslutningen på romanens 

första del (s. 29-31). Här möter läsaren först Liv som sitter uppkrupen i fönsterkarmen i köket 

och ser ut över innergården och fönstren till de andra lägenheterna. Växlingen i perspektiv 

kommer när hon hör ett ljud: ”Hon avbryts i tankarna av de numera välbekanta dunsarna från 

lägenheten ovanför” (Ett ögonblick i sänder, s. 29). Perspektivet följer ljudet och hamnar hos 

Bella: ”Bella står i sitt rum och studsar med en glittrig boll – i golvet, på väggen, tillbaka i 

handen” (ibid.). Bella väntar på sin mamma och lystrar när hon hör ljud i trappen. Hon förstår 

att det inte är hennes mamma som kommer när hon känner igen ljudet av Birgers nycklar som 

skramlar. Då förflyttas perspektivet igen, nu till Birger som just kommit hem från moderns 

ålderdomshem. Växlingen till Violet sker när Birger hör hur hon slår igen dörren och skriker 

något åt katten däruppe. Till slut återgår perspektivet till Liv där hon sitter i fönsterkarmen, 

via den tanke som Violet har om att någon – dvs. Liv, fast Violet inte vet om detta – har varit 

inne i hennes lägenhet. Cirkeln är sluten.  

     Ett ögonblick i sänder består av fem olika delar och jag bestämde mig i ett tidigt skede för 

att avsluta varje del med ett liknande kollektivt avsnitt. Dessa kollektiva delar förstärker i min 

åsikt gruppen som huvudfigur och det faktum att alla de fyra personerna är lika viktiga för 

berättelsen. 

 

6.3. Mer beskrivande än berättande         

När en roman fokuserar på en mängd olika individer istället för att följa en enda stark 

huvudpersons utveckling, blir texten till sin natur mer beskrivande än berättande. Så är fallet i 

Människor kring en bro och detta stämmer också in på Ett ögonblick i sänder. 

    Romanen har inget dramatiskt berättartempo och det händer inte så mycket på det nutida 

planet. En kurskamrat sammanfattade det så här: ”Jag är imponerad över den jämna stilen och 

över att berättelsen hålls samman så bra trots att den ju egentligen inte ”handlar” om något – 

det är ingen action, om man säger så!” (Anders Agebjörn, Kreativt skrivande I, 2011). Vasilis 
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Papageorgiou, min handledare på Kreativt skrivande II, skrev bland annat om berättartempot i 

en av sina kommentarer: 

 

En mycket väl skriven, väl komponerad och väl ”timad” text. Berättartempot är en av den 

utmärkta textens starkare sidor. En varm berättarröst för den lågmälda handlingen framåt 

på ett jord- och människonära sätt, nästan diskret ibland, så att de sporadiska dramatiska 

händelserna hunnit bli en del av den existentiella ömsinthet som texten genomandas av. 

(Kreativt skrivande II, 2010) 

 

Det stämmer att inte mycket sker med mina fyra huvudpersoner på det nutida planet. I Livs 

fall är det själva flykten från Uppsala, som redan ägt rum när berättelsen tar sin början, som 

kanske är det mest dramatiska. Möjligen kan en misslyckad date och ett oväntat besök från 

hennes före detta pojkvän Carl, anses vara dramatiska höjdpunkter. I Birgers fall är det mest 

dramatiska när han tror sig ha haft ihjäl en gammal dam på moderns ålderdomshem, men det 

visar sig att hon inte alls har dött, utan bara flyttat: 

 

Birger tvekar lite. Säger sen: 

     ”Hon har inte dött då?” Han hör hur kallt det låter och tänker att det måste verka 

konstigt att han står här och yrar om Irma Lundbladh. Om han varit anhörig hade han ju 

rimligen vetat vad som hänt henne. Men mannen tycks inte reagera på det märkliga i 

situationen. 

     ”Inte vad jag vet”, svarar han. ”Hon levde när de rullade ut henne igår eftermiddag i 

alla fall.” Han blinkar åt Birger och fortsätter sedan med städningen. 

     Birger känner hur den sista tyngden faller av hans axlar. Skräcken som trampat honom 

i hasorna under flera dagar, släpper äntligen sitt grepp. Han får tårar i ögonen, blir matt i 

kroppen. 

(Ett ögonblick i sänder, s. 104) 

 

 Ofta byggs spänningen upp för att sedan visa sig vara falskt alarm. Ett ögonblick i sänder är 

alltså inte en händelserik roman, i alla fall inte på det nutida planet. 

     Istället har jag försökt göra romanen rik på andra plan. När vi hösten 2011 lämnade in en 

text som kritiskt reflekterade över den egna skrivprocessen, skrev jag så här:  

 

Eftersom det inte händer så mycket med personerna i nutid, försöker jag bygga ut dem på 

djupet och bredden istället. Det kan vara genom tillbakablickar och minnen, gärna från 

flera olika tidsperioder i personernas liv. 

(Kreativt skrivande III, 2011) 

 

I Livs fall skildrar jag henne genom flera olika tillbakablickar. Efter att hon klippt av sig 

håret, kommer hon att tänka på hur det var under skoltiden: 
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Hon drar fingrarna genom håret, vänder och vrider på huvudet framför spegeln. I den nya 

frisyren ser hon faktiskt äldre ut och inte sådär docksöt.  

     Hon minns mellanstadiet. Avundsjukan som glänste i flickornas blickar, några av 

pojkarna som retfullt kunde rycka henne i håret utan anledning.  

(Ett ögonblick i sänder, s. 4) 

 

Vidare tänker hon tillbaka på hur hon kom till staden, efter det hastiga uppbrottet från Carl 

och familjen: 

 

Glimtvis kommer tankarna ifatt och med dem insikten om vad som hänt. Hon böjer sig 

ner, tar upp täcket och sveper in sig så att bara nästippen och ögonen tittar fram. Hon ser 

Carls ansikte framför sig, behärskat och otillgängligt.  

     Hon tänker på tågresan hit. En inre dimma, bilderna utanför fönstret som en 

teaterkuliss: stadens utsågade konturer mot en blåmålad himmelsskiva, smutsvita fält med 

röda hus här och var. Overkligt. Bara smärtan och skuldkänslorna var på riktigt.  

(s. 12) 

 

 

Ett annat minne handlar om hennes pappa: 

 

Om man arbetar i skolan är det hösten som är början, brukade hennes pappa säga. Han 

hade älskat septembersvalkan som varje år förde med sig den skärpa som sommaren 

saknade. Liv har köpt en del av kurslitteraturen i den lilla bokhandeln på campus: 

Márquez, Woolf, Söderberg. Hon håller hårt om påsen. Nu är det visserligen inte höst, 

men i alla fall kursstart. Och kanske, kanske, kan det bli våren som är början den här 

gången. 

     Liv ser sin pappa tydligt framför sig. Lång och blond, med lite för tätt sittande ögon 

för att kunna kallas stilig. Utseendemässigt har Liv inte ärvt någonting från honom, men 

till sättet är de lika. Pappans yrkesval hade skilt sig från den övriga familjens. Han hade 

alltid valt att gå sina egna vägar.  

     Liv tänker tillbaka på morgonen då hon återigen vaknade med minnet av hans röst som 

en kvardröjande närvaro. 

(s. 20) 

 

På detta sätt byggs handlingen ut på bredden och på djupet, istället för att drivas framåt på det 

nutida planet. Romanen är mer beskrivande än berättande till sin natur. 

     Också i sin komposition kan man säga att Ett ögonblick i sänder motverkar en berättande 

framåtskridande handling. De kollektiva avsnitten som avslutar varje del är snarare cirkulära 

än linjära. Alla dessa avsnitt börjar i Livs perspektiv, vandrar sedan runt från person till 

person, och hamnar sedan åter hos henne. Magnus Eriksson, min handledare på Kreativt 

skrivande I, kommenterade efter att jag lämnat in romanens första del: ”Så här långt fungerar 

texten också cirkulärt, allt pekar metaforiskt in mot en upplevelse” (Kreativt skrivande I, 

2010).  
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     Upplevelsen som allting kretsar kring är ensamheten. Jag har valt att inte låta den nutida 

handlingen bli alltför framåtskridande och linjär, eftersom jag anser att en stark handling med 

ett lyckligt tillrättalagt slut helt enkelt skulle motverka att skildra just ensamheten på ett 

trovärdigt sätt. Det cirkulära i de kollektiva kapitlen, liksom det cirkulära i att Liv i romanens 

slutscen faktiskt återvänder till Uppsala, ligger i linje med detta. Inspirationen kommer delvis 

från romanen Hundra år av ensamhet (1967) av Gabriel García Márquez. I denna roman tycks 

tiden gå runt i cirklar, allting upprepar sig och personerna kan inte bryta sig loss ur sina 

förutbestämda öden.
94

 Detta kan i viss mån sägas stämma in även på Ett ögonblick i sänder. 

Det viktiga är kärnan som allting kretsar kring, dvs. ensamheten, vilken ju för övrigt också är 

huvudtemat i Márquez roman. Jag har i min roman roat mig med att låta föreläsningen Liv går 

på handla om just Hundra år av ensamhet.  

 

6.4. Enhetsskapande faktorer 

En kollektivroman hålls ihop av olika enhetsskapande faktorer. Bollerup talar i sin analys av 

Josef Kjellgrens kollektivromaner om en begränsning i rum och tid.
95

 Dessutom blir teman 

och motiv viktiga ingredienser, vilket vi sett just i Människor kring en bro, där arbetslösheten 

är ett genomgående tema. Vilka enhetsskapande faktorer finns det då i Ett ögonblick i sänder? 

 

6.4.1. Rummets enhet 

Den nutida handlingen i Ett ögonblick i sänder är i huvudsak koncentrerad till 

trappuppgången. Det är den som är berättelsens nav och den som dessutom ligger till grund 

för grupptillhörigheten. En kurskamrat skrev: ”Ett hyreshus med dess invånare räcker gott till 

för att skapa en medryckande berättelse!” (Sten Alskans, Kreativt skrivande I, 2010). Man 

kan alltså tala om att romanen har en rummets enhet. 

     De fyra personerna bor alla i samma trappuppgång. Läsaren får möta dem när de befinner 

sig i huset, oftast när de är ensamma inne i sina lägenheter. De fyra är också medvetna om 

varandras existens i huset. De hör ljud från de andra lägenheterna och tänker ibland på 

varandra. I början av romanen när Liv ligger i soffan i sin lägenhet, lyssnar hon till husets alla 

ljud: 

 

Det mörknar allt mer. Dämpade ljud från huset sipprar ibland in i tystnaden. Någon 

kommer och någon går; stegen ekar i trapporna. I lägenheten ovanför studsar någon en 
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boll mot golvet. Längre upp i fastigheten välts flaskor eller glasburkar omkull på 

stengolvet ute i trapphuset. Skramlandet följs av en raspig svordomsramsa och ljudet av 

en dörr som slår igen.  

     Gradvis försvagas alla ljud från omvärlden. Till sist är det enda som hörs bruset från 

en och annan bil utanför fönstret. Emellanåt skvalar det i vattenledningarna. Liv tassar in 

i sovrummet och kryper ner under täcket. Mjukheten omsluter henne.  

(Ett ögonblick i sänder, s. 5) 

 

I vidare bemärkelse kan man också tala om en rummets enhet vad gäller staden. Den får också 

en sammanhållande funktion, eftersom det helt enkelt är där den nutida handlingen utspelar 

sig. Liv vandrar runt i parken, går på föreläsning och på restaurangbesök. Birger tillbringar 

mycket tid på Solgläntan, moderns ålderdomshem. Bella beskrivs ibland i sin skolmiljö. 

Staden med dess olika platser är fonden mot vilken romanens händelser utspelar sig. 

 

6.4.2. Tidens enhet 

Att handlingen i en kollektivroman utspelas under en begränsad tidsrymd är en 

sammanhållande faktor som t ex Kvart framhåller.
96

 I Ett ögonblick i sänder kan man 

konstatera att handlingen är koncentrerad till en vårtermin. 

     Liv kommer till staden i januari. När hon vandrar hemåt precis i början av romanen 

beskrivs det så här: ”Januarivinden letar sig in i glipan ovanför kappkragen och nacken känns 

bar utan det långa håret” (s. 2). Detta är faktiskt den enda direkta tidsangivelsen som finns i 

romanen. I de följande kapitlen kan man istället se att tiden framskrider främst genom 

beskrivningar av vädret och av hur långt våren har kommit.  

     I romanens andra del är det fortfarande kallt om dagarna. Liv går ut från en föreläsning: 

”Hon granskar omgivningarna, men den enda människan inom synhåll är en tant i rutig jacka 

som rastar sin schäfer. Hunden lyfter på ena bakbenet och skvätter mot en lyktstolpe. Små 

moln av ånga tränger ur hans varma gap” (s. 35).  

     I del tre har våren kommit en bit på väg: ”Gruset från vinterns halkbekämpning knastrar 

under hennes skor och i rabatterna kikar krokusar fram bland fjolårsvissnat ris” (s. 62). Lite 

senare i tredje delen går Birger runt kvarteret utanför Solgläntan: ”Han tittar in i 

villaträdgårdarna, ser hur långt våren kommit. Beundrar pärlhyacinternas klasar av blått. Han 

hör kvitter men kan inte urskilja några fåglar” (s. 73). I slutet av romanen när Liv återvänder 

till Uppsala är vårterminen slut, alltså är det i slutet av maj. 
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     Handlingen i Ett ögonblick i sänder utspelar sig alltså under en tidsrymd på ungefär fem 

månader. Även i fråga om tidens enhet kan man alltså säga att romanen följer riktlinjerna för 

en kollektivroman. 

 

6.4.3. Tema och ledmotiv 

Det övergripande temat i Ett ögonblick i sänder är ensamheten. Detta är en starkt 

samanhållande faktor och det som personerna alla har gemensamt, förutom att de alltså bor i 

samma trappuppgång. Magnus Eriksson skrev om detta tema i sina kommentarer till min text, 

våren 2010: ”Jag tycker också att du lyckas suveränt med att ge ensamheten gestalt: i talande 

detaljer, i små vardagliga situationer, i upplevelser, i skeenden” (Kreativt Skrivande I).  

     Tanken är att romanens fyra personer med sina individuella personligheter ska skildra 

olika typer av ensamhet. Liv söker frivilligt ensamheten. Hon flyr från familjens överdrivna 

omsorger och det kärleksförhållande som allt mer kväver henne. När hon vandrar genom 

parken i romanens första del, gör ensamheten och friheten henne lycklig:  

 

Hon sträcker på sig och drar ner luft i lungorna.  

     De som arbetar i närheten har smugit sig till några minuter i solskenet; tidningar och 

vantar tjänar som sittunderlag mot bänkkylan. Liv nöjer sig med att vandra runt på 

stigarna. Hjärtat bultar starkt och rusigt och hennes rörelser känns fjäderlätta. För varje 

steg ökar insikten om hur kvävd hon verkligen varit; en blek marionett, fastnaglad i 

känslomässiga trådar.   

(Ett ögonblick i sänder, s. 22-23) 

      

Birgers ensamhet är en annan. Han har aldrig gift sig och fått barn, utan har istället ägnat hela 

sitt liv åt att ta hand om sin mamma. När modern tjatar om hur bra det gått för Birgers bror, 

vill Birger visa hur mycket han själv ansträngt sig för hennes skull: 

 

     ”Jag har ordnat så att du ska få tillbaka ditt gamla rum”, kastar han ur sig.  

     Hans mor ser oförstående på honom. Han fortsätter: 

      ”Visst vill du väl helst ha tillbaka det andra rummet?” Hans röst blir svagare. ”Med 

eken utanför fönstret?”      

     Hans mor ser honom rakt in i ögonen.  

     ”Tror du verkligen att det spelar någon som helst roll i vilket rum de har spärrat in mig 

här?”  

     Birger drar efter andan. 

     ”Men mor, du vet ju mycket väl om att vi inte hade något val, att…” 

     ”Tror du verkligen att jag vill ha dig springandes här var och varannan dag?” 

     Birger gapar. 

     ”Du hade kunnat bli något du också, om det bara varit lite mer krut i dig”, avslutar 

modern. Hon tystnar, tar ett bett på vetebrödet. 

     Birger gör en rörelse som för att resa sig upp, men sjunker ner igen. Bara stirrar på 

henne. Hennes blick är frånvarande nu.  
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     Han måste ut härifrån. Kaffekoppen skramlar mot fatet när han reser sig upp. Tårarna 

svider bakom ögonlocken. Han ställer koppen på vagnen ute i allrummet, går sedan in på 

toaletten för besökare och låser dörren om sig. 

     Han sitter där på toalettlocket och snörvlar. Gråter allt elände ur sig. Låter det bara 

komma. Han tänker på allt som kunde ha varit, men aldrig blev. 

(Ett ögonblick i sänder, s. 106) 

 

 

Bella är ensam eftersom hennes ensamstående mamma ofta antingen är på arbetet eller träffar 

sin fästman Christer. Bella tvingas ta stort ansvar hemma trots att hon bara är ett barn. Hon 

klarar sig egentligen ganska bra i sin ensamhet, men tillfällena är många då hon bara väntar på 

att mamman ska komma hem:  

 

Hon stoppar bollen i lådan tillsammans med de andra och går ut i köket. Ur kylskåpet 

plockar hon fram bröd, smör och ost. Hon tittar på klockan. Snart kommer mamma hem. 

Det får bli teven så länge. Då hör hon steg i trapphuset. Hon stannar upp. Håller andan. 

     Stegen tystnar redan på första våningen. Hon känner igen ljuden från gubben därnere 

som skramlar med sina nycklar. Bella suckar, slår på teven och sjunker ned i soffan. På 

skärmen framför sig ser hon en man och en kvinna tätt sammanslingrade. Hon byter 

kanal.   

(Ett ögonblick i sänder, s. 29-30) 

 

 

Violet, slutligen, är kanske den person som är mest ensam i romanen.  Hon bröt kontakten 

med sina föräldrar och sin syster redan i ungdomen och hennes make är död sedan många år 

tillbaka. Hon har heller inga barn. Efter makens död förlorade hon sin plats i det sociala livet 

och går numera ut bland folk bara om hon absolut måste. Hon har egentligen bara sin katt: 

 

Hon blir kvar där hela natten, röker cigarett efter cigarett och tittar på det ena 

meningslösa programmet efter det andra. När morgonen gryr kokar hon kaffe och ser 

solen kämpa sig upp genom ett grått dis. Hon tänker på katten som just nu yr runt i den 

riktiga världen, den värld som inte längre är hennes. 

(Ett ögonblick i sänder, s. 47) 

 

 

Jag vill påstå att ensamheten som tema är en starkt sammanhållande faktor i Ett ögonblick i 

sänder. 

     Det finns också andra närbesläktade faktorer som håller samman romanen. Ett exempel 

som Tommy Olofsson, min handledare på Kreativt skrivande III, påpekade, är närvaron av ett 

ledmotiv: 
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Riktigt elegant är att du har ett LEDMOTIV i din berättelse: att smyga in i någons bostad. 

Liv smyger in hos den alkoholiserade Violet, Bella smyger in i sitt hem och råkar få se 

sin mor i paulunen med en älskare, Birger Larsson smyger in i den gamla damens rum på 

äldreboendet, Liv gör slut med Carl och någon kommer till deras lägenhet för att hämta 

flyttkartonger, Daniel kommer in i salen tre minuter innan föreläsningen ska börja och att 

han iakttar Liv gör att hon flyr från salen innan föreläsningen är slut. Ständigt dessa 

intrång! 

     Ledmotivet gör att du kan hålla ihop din berättelse, trots att de olika figurerna drar 

iväg med den åt olika håll. 

(Tommy Olofsson, Kreativt skrivande III, 2011) 

 

 

7. Slutsatser och sammanfattning 

Under 1930-talet när arbetarrörelsen och tanken på ett arbetarkollektiv var starka företeelser i 

det svenska samhället uppstod kollektivromanen ur behovet att litterärt skildra och förmedla 

arbetarnas villkor och kamp för en bättre framtid. Formen speglade det politiska innehållet 

och då gick det inte att ha en enda huvudperson – istället blev det hela arbetarkollektivet som 

stod i fokus för skildringen.  

     Idag tycks det politiska budskapet om kollektivets kamp vara frånvarande i litteraturen. 

Däremot visar det sig att det fortfarande skrivs romaner som till sin form har tydliga drag av 

kollektivromanen. Mitt romanprojekt vid Linnéuniversitetets utbildning i Kreativt Skrivande 

I-III, Ett ögonblick i sänder, är en av de texter som innehåller alla de formella egenskaper som 

är typiska för en kollektivroman.  

     Min roman har inte en enda stark huvudperson, utan har istället en grupp bestående av fyra 

tydliga individer – Liv, Birger, Bella och Violet – som sin huvudfigur. Romanen har vidare en 

växling mellan individuella och kollektiva avsnitt – i huvudsak återges varje kapitel utifrån en 

av de fyra personerna synvinkel, men varje del i romanen avslutas med ett kapitel där alla 

personerna skildras i en svepande överblick från den ene till den andre. Romanen är också till 

sin natur mer beskrivande än berättande. Det finns inte en enda tydlig framåtdrivande 

handling där en huvudperson genomgår en utveckling; i de kollektiva kapitlen har skildringen 

snarare en cirkulär framtoning, och ofta visar det sig att de händelser som skulle kunna skänka 

romanen en stark gripande handling snarare är villospår. Dessutom finns i Ett ögonblick i 

sänder en rad enhetsskapande faktorer, till exempel genom att romanen vidhåller rummets 

och tidens enhet.  Det finns också ett tydligt tema, ensamheten, som genomsyrar texten på 

flera plan, och dessutom ett genomgående ledmotiv, att smyga in i någons bostad.  

     Alla dessa egenskaper är också närvarande i de ursprungliga kollektivromanerna. 

Skillnaden mellan 30-talets kollektivromaner och de moderna varianterna är alltså inte 
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formella, utan snarare finns det en skillnad i budskapet.  Idag är det andra anledningar än de 

rent politiska som gör att författare väljer just denna genre för sina framställningar.  

     Jens Liljestrands kollektivroman Adonis från 2011 handlar om en grupp män som känt 

varandra sedan sin studietid i Lund. Dessutom har de sjungit i samma kör.
97

 Här finns alltså 

en uttalad grupp redan i själva urvalet av huvudpersoner. Naturligtvis kunde Liljestrand valt 

att skildra dessa mäns återförening genom bara en av personerna, men när han istället väljer 

att ge dem alla en egen röst i de olika kapitlen, ger han sig själv möjlighet att visa upp en 

bredd och en viss diskrepans i minnen och upplevelser som ger romanen en realistisk ton. 

Philip Teir skriver i sin recension av romanen om hur Liljestrand konstruerar sin skildring: 

”Så jobbar också Liljestrand – berättelser läggs på varandra, samma historia skildras ur olika 

perspektiv, nya melodier tillkommer.”
98

 Liljestrand skildrar det manliga kamratskapet i 

kollektivromanens form.      

     Johanna Nilsson skriver i sin roman De i utkanten älskande (2005) om en grupp människor 

som lever i samhällets utkant. De är ensamma och kärlekstörstande och navet för berättelsen 

är det kafé som i romanen fått det passande namnet Kafé Utkanten.
99

 Romanen är inte politisk 

på det sätt som de ursprungliga kollektivromanerna är, men man kan hävda att romanen med 

hjälp av sin grupp av individer symboliserar det moderna samhället. På det viset fungerar den 

kollektiva formen för att visa upp ett Sverige av idag. Johan Lundberg skriver i sin recension 

av Nilssons bok, ”Känsloladdat kammarspel som gjort för vita duken”, att ”som tidsdiagnos 

ter sig denna roman dessvärre träffande”. 
100

 

     Även min roman, Ett ögonblick i sänder, kan sägas visa upp ett tidstypiskt samhälle. 

Ensamheten, romanens grundtema, är ett uttalat fenomen i dagens Sverige. Men i likhet med 

Johanna Nilssons roman är Ett ögonblick i sänder inte en tydligt politisk roman. Ingen av de 

båda romanerna tar ställning eller manar till något slags förändring eller kamp mot 

orättvisorna. Snarare registrerar båda romanerna, utan pekpinnar, hur verkligheten kan te sig 

för en grupp personer i vårt moderna samhälle. 

     Att just kollektivromanen blir en passande form för den här typen av skildring beror på 

dess förmåga att visa upp en sådan bredd. Ensamheten i Ett ögonblick i sänder blir inte bara 

gestaltad genom en enda persons liv, utan upplevs istället genom ett vitt spektrum av skilda 

erfarenheter. Tanken är att detta ska ge trovärdighet åt skildringen och göra att fokus inte 
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riktas mot en speciell individ, utan snarare mot själva temat och grundtanken som genomsyrar 

texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Litteraturförteckning 

 

Bergsten, Staffan (red.): Litteraturvetenskap – en inledning, Lund: Studentlitteratur, 1998. 

 

Bollerup, Anders: Josef Kjellgrens Människor kring en bro – forholdet til genren den 

kollektive roman og til Dos Passos, Uppsala: Litteratur och samhälle. Meddelande från 

Avdelningen för litteratursociologi, 2:21, 1966.  

 

Bouquet, Philippe: Spaden och pennan. Den svenska proletärromanen, övers. Jan Stolpe, 

Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1990. 

 

De Francesco, Scott: Scandinavian Cultural Radicalism. Literary Commitment and the 

Collective Novel, New York: Peter Lang Publishing, 1990. 

 

Furuland, Lars & Munkhammar, Birgit: ”Autodidakter och arbetardiktare”, I Den svenska 

litteraturen V, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, Stockholm: BonnierFakta Bokförlag, 

1989, s. 105-148. 

 

Graves, Peter: ”The Collective Novel in Sweden”, I Scandinavica, 12, 1973, s. 113-127. 

 

Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red.): Sverige – en social och ekonomisk historia, Lund: 

Studentlitteratur, 2006. 

 

Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders: Epikanalys. En introduktion, Lund: 

Studentlitteratur, 1999. 

 

Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996.  

 

Johansson, Eva: ”Mångstämmig resa i det förflutnas labyrinter”, Svenska Dagbladet, 2011-

11-10. 

 

Jönsson, Dan: ”Triss i kärlek. Känslorelationer i samhällets utkanter”, Dagens Nyheter, 2003-

03-10. 

 

Kjellgren, Josef: Människor kring en bro, Stockholm: Natur och Kultur, 1951 (1935). 

 

Kvart, Gerd: Arbetsglädje och gemenskapstro: en studie i Josef Kjellgrens författarskap, 

Göteborg: Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, 

1972. 

 

Landgren, Johan: ”Kollektivromanen – en berättelse om ett kollektiv och inget mer?”, I 

Tidningen Kulturen, 2011-11-26 (2011-12-07), 

http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/. 

 

Liljestrand, Jens: Adonis, Stockholm: Ordfront förlag, 2011. 

 

Lo-Johansson, Ivar: Statarskolan i litteraturen: Idéer och program, Göteborg: 

Författarförlaget, 1972.   

 

http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/essaeer-om-litteratur/


36 
 

Lundberg, Johan: ”Känsloladdat kammarspel som gjort för vita duken”, Svenska Dagbladet, 

2005-03-10. 

  

Márquez García, Gabriel: Hundra år av ensamhet, övers. Karin Alin, Stockholm: Wahlström 

& Widstrand, 1982. 

 

Melin, Jan & Johansson, W Alf & Hedenborg, Susanna (red.): Sveriges historia, Stockholm: 

Prisma, 2006 (1997). 

 

Nilsson, Johanna: De i utkanten älskande, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005. 

 

Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedts 

Förlag, 1993 (1987). 

 

Ransemar Erik: ”De första kollektivromanerna”, I Författarnas litteraturhistoria III. red. Lars 

Ardelius och Gunnar Rydström, Lund: Författarförlaget, 1978, s. 184-190. 

 

Samuelsson, Tony: Arbetarklassens bästa partytricks, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

2006. 

 

Teir, Philip: ”Körd kör”, Sydsvenskan, 2011-09-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




