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1. Inledning 

Ivar Lo-Johansson (1901-1990) föddes i Hammersta i Ösmo socken i Sörmland. Han tillhörde 

de så kallade proletärförfattarna, som också benämns som arbetarförfattarna eller 

statarförfattarna.  

   Under 1950-talet skrev Lo-Johansson en självbiografisk romansvit, vilken skildrar 

samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Den självbiografiska romansviten utgörs av 

följande titlar: Analfabeten,
1
 Gårdfarihandlaren,

2
 Stockholmaren,

3
 Journalisten,

4
 

Författaren,
5
 Socialisten,

6
 Soldaten

7
 och Proletärförfattaren.

8
 Fortsättningsvis kommer 

ovanstående böcker benämnas som ”de självbiografiska romanerna”.
 9
 

   I genren självbiografisk roman finns en konflikt mellan det ickefiktiva och det fiktiva. 

Genren självbiografi förväntas på ett sanningsenligt sätt att återge verkligheten och 

karaktäriseras så till vida som ickefiktiv. Romanen, däremot, ses som en fiktiv genre och har 

därför inte något sanningskrav. Ska då den självbiografiska romanen läsas som fiktion eller 

ickefiktion, eller som fiktion och ickefiktion på samma gång?  

   I den här uppsatsen kommer jag att undersöka den självbiografiska romanen Författaren 

utifrån perspektivet fiktion eller ickefiktion. Studien avser att ge exempel på faktorer, både 

textinterna och textexterna, som vinkar mot antingen fiktion eller ickefiktion. Avsikten är 

också att diskutera deras funktion. I samband med detta jämför jag den självbiografiska 

romanen Författaren med hur den traditionella självbiografin definieras. 

    

1.1. Syfte och metod  

Metoden jag kommer att använda mig av är en analys av primärmaterialet utifrån framför allt 

ett narratologiskt perspektiv. Jag kommer också att göra en komparativ analys av 

primärmaterialet i förhållande till den traditionella självbiografin. 

                                                             
1 Ivar Lo-Johansson, Analfabeten (Stockholm, 1951). 
2 Ivar Lo-Johansson, Gårdfarihandlaren (Stockholm, 1953). 
3 Ivar Lo-Johansson, Stockholmaren (Stockholm, 1954). 
4 Ivar Lo-Johansson, Journalisten (Stockholm, 1956). 
5 Ivar Lo-Johansson, Författaren (Stockholm, 1:a uppl., 1957).  
6 Ivar Lo-Johansson, Socialisten (Stockholm, 1958). 
7 Ivar Lo-Johansson Soldaten (Stockholm, 1959). 
8 Ivar Lo-Johansson, Proletärförfattaren (Stockholm, 1960).  
9
 Hänvisningar till de självbiografiska romanerna kommer härefter endast att göras med angivande av verkets 

titel och sida inom parantes efter citatet. 
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   Som jag tidigare framhävt är min avsikt med uppsatsen att undersöka den självbiografiska 

romanen Författaren, och i viss mån de andra självbiografiska romanerna, utifrån perspektivet 

fiktion eller ickefiktion. 

   Frågorna som kommer att diskuteras är följande:  

- Vilka faktorer, både textinterna och textexterna, som vinkar mot antingen fiktion eller 

ickefiktion, återfinns i Författaren? 

- Vilken funktion får faktorerna i berättelsen? 

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan den självbiografiska romanen 

Författaren och Eva Haettner Aurelius beskrivning av den traditionella självbiografin? 

 

Forskningen kring Ivar Lo-Johansson samt teori kring självbiografin som genre, romanen som 

genre och begreppen fiktion och ickefiktion är centrala för den här uppsatsen och därför följer 

nu en genomgång av dessa.  

 

1.2 Tidigare forskning kring Ivar Lo-Johansson 

Det har forskats och skrivits en hel del om Ivar Lo-Johansson och hans författarskap. Min 

avsikt är inte att ge en fullständig redovisning av forskningsläget. Istället kommer jag att 

presentera den del av forskningen jag funnit relevant för min uppsats. Till stor del är det Ivar 

Lo-Johansson ursprung och hans kamp mot statarsystemet som satts i fokus. Exempel på 

monografier som beskriver ovanstående är Ivar Lo-Johansson. En monografi
10

 av Ragnar 

Oldberg, Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson
11

 av Lars Furuland, 

Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap
12

 av Mauritz Edström 

samt Ivar Lo-Johansson. Frihetens väg
13

 av Ola Holmgren. 

   Följande uppsatser tar upp sådant som är relevant för min undersökning och kommer också 

att presenteras närmare längre fram i uppsatsen. Sven Delblanc har i ”Ekarna och den styva 

leran – En studie över Ivar Lo-Johanssons berikade realism”
14

 bland annat beskrivit Lo-

Johansson symbolanvändning i framför allt God natt jord. I ”Ivar Lo-Johanssons Författaren – 

Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen” beskriver Eva Adolfsson debatten 

                                                             
10 Ragnar Oldberg, Ivar Lo-Johansson. En monografi (Stockholm, 1957). 
11 Lars Furuland, Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson (Stockholm, 1976). 
12 Mauritz Edström, Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap (Stockholm, 1976). 
13 Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson. Frihetens väg (Stockholm, 1998). 
14 Sven Delblanc, ”Ekarna och den styva leran – En studie över Ivar Lo- Johanssons berikade realism”, Tiden 
8/1961, s.492 ff. 
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kring Författaren och i ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva” 
15

 beskriver hon Ivar Lo-

Johanssons berättarmetod.   

   Fortfarande intresserar sig forskarvärlden för Ivar Lo-Johansson. Magnus Nilsson har i Den 

moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna
16

 

bland annat beskrivit de modernistiska drag som finns i statarromanerna. I avhandlingens sista 

kapitel drar Nilsson paralleller mellan Lo-Johanssons författarskap och dokumentarismen. I 

avhandlingen Romanen och verklighetsproblemet granskar Peter Hansen den svenska 

dokumentärromanens framväxt under 1960-talet. Hansen beskriver dokumentärromanen på 

följande sätt: ”Schematiskt kan den ju beskrivas som en kombination mellan å ena sidan de 

källor som kallas dokument, å andra sidan den litterära form som kallas roman.”
17

 

   Innan jag går in på självbiografin som genre kan nämnas att Margareta Wersäll i 

avhandlingen Fattighusliv i ensamhetsslott: Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt 

och dikt 
18

skrivit om Ivar Lo-Johanssons engagemang för att förbättra åldringsvården, och i 

boken Ivar Lo-Johansson och kärleken – Kvinnorna i hans liv
19

 om hans kärleksliv. Två 

intressanta verk som jag dock inte kommer att referera till i min undersökning. 

1.3  Teori kring självbiografin som genre 

För att få ytterligare ett perspektiv i analysen av Ivar Lo-Johanssons självbiografiska roman 

Författaren anser jag det viktigt att reda ut vad som är karaktäristiskt för självbiografin som 

genre. Eftersom Eva Haettner Aurelius i de inledande kapitlen i sin avhandling Inför lagen - 

kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer noggrant diskuterar 

vad som är karaktäristiskt för genren självbiografi har jag valt att utgå från hennes 

beskrivning i min uppsats. Hon hävdar bland annat i sina inledande utgångspunkter att: 

 Självbiografier är texter som ”hävdar” att språk kan förmedla en bild av verkligheten. 

Självbiografin, som genre, har ett krav att på ett sanningsenligt sätt skildra något som 

                                                             
15 Eva Adolfsson, ”Ivar Lo-Johansson Författaren - Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen”, Tiden 

1/ 1973, s.21ff och ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva” i Röster om Ivar Lo-Johansson – Från ABF 
Stockholms litteraturseminarium i mars 1989 (Stockholm, 1989), s. 98ff. 

16 Magnus Nilsson, Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i 
statarromanerna (diss. Lund; Hedemora 2003). 

17 Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet, Studier i några svenska sextiotalsromaner (diss. 
Stockholm; Eslöv, 1996) s. 23. 

18 Margareta Wersäll, Fattighusliv i ensamhetsslott: Ivar Lo-Johansson och de äldre i samhällsdebatt och dikt 
(diss. Uppsala; Uppsala, 2006). 

19 Margareta Wersäll, Ivar Lo-Johansson och kärleken – Kvinnorna i hans liv (Stockholm, 2010). 
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är eller har varit verkligt. I och med det har självbiografier en referentiell sida som är 

central för textens mening 

 Självbiografin är en egen genre men uppvisar ofta drag ifrån andra genrer så som 

dagboken och romanen. Självbiografier är dock inte fiktioner om man med fiktioner 

menar romaner. Detta hindrar dock inte att självbiografier formmässigt är berättelser.
20

 

 

För att förtydliga den första punkten angående självbiografins krav att förhålla sig till 

sanningen refererar Haettner Aurelius till franske litteraturvetaren Philippe Lejeune: 

”Självbiografier utger sig för att vara dokument, de upprättar, som Philippe Lejeune 

formulerar det, ett kontrakt med läsaren vari bland annat självbiografikern lovar att det som 

sägs i självbiografin är sant, i varje fall subjektivt sant.”
21

  Med tanke på att anspråk på 

sanningsenlighet och verklighetsavbildande ofta antas vara det som skiljer självbiografier från 

romaner, är det näst sista ordet i citatet, ”subjektivt”, intressant för den fortsatta diskussionen 

vad gäller självbiografins referentiella sida. Det betyder enligt Haettner Aurelius och Lejeune 

att den verklighet som författaren till självbiografisk berättelse beskriver är en subjektiv 

utsaga om verkligheten. En utsaga som en utomstående granskare kan anse vara mer eller 

mindre sann.  

    Att ställa upp en heltäckande definition av självbiografin som genre verkar vara i snudd på 

omöjligt vilket James Olney framhåller i inledningen till Autobigraphy. Essays Theoretical 

and Critical: ”There is no way to bring autography to heel as a literary genre with its own 

proper form, terminology, and observances.”
22

   

   Inte heller Haettner Aurelius, vilket hon understryker, lyckas i sin diskussion att ställa upp 

en heltäckande definition av självbiografin. Istället beskiver hon genren på följande sätt: 

Självbiografin kan beskrivas som genre med 1) berättande och ibland diskursiv framställning, 

2) Den har kapitelstruktur eller annalistisk struktur. 3) Ämnet är levandets förlopp och/eller 

jagbilden och/eller jagets formande och 4) detta levnadsförlopp och/eller detta jag uppfattas 

som intressant. 5) Framställningssättet är oftast prosa och 6) berättelsen är i jag-form. Detta 

jag refererar till en faktiskt existerande person och det syftar på författaren, berättaren och 

huvudpersonen. Dessa är identiska.
23

 

 

                                                             
20 Eva Haettner Aurelius, Inför lagen: kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer 

(Lund, 1996), s.11ff. 
21 Haettner Aurelius, s.18, som i sin tur refererar till Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, Coll. Poétique, Éd. 

Du Seuil, (Paris, 1975), kap. 1. 
22 Olney James, “Autobiography and the Culture Moment. A Thematic, Historical, and Biograpical Introduction” i 

Autobigraphy. Essays Theoretical and Critical (Princeton, 1980), s. 4. 
23 Haettner Aurelius, s. 42. 
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Det grundläggande verkar alltså vara att författaren är identisk med berättelsens berättare och 

huvudperson, och berättar om sitt eget liv. Framställningssättet är oftast prosa som framför allt 

är berättande men också diskursiv till sin karaktär. I uppsatsen ”Fiktionalitetens vägvisare: Ett 

narratologiskt perspektiv skriver Dorrit Cohn följande: ”I själva verket är vissa historiska verk 

(inklusive många självbiografier) minst lika konstfullt utarbetade som deras motsvarigheter i 

romangenren”
24

 Språket i en självbiografi kan med andra ord vara likt den traditionella 

romanens. Haettner Aurelius hävdar också att självbiografin lånar in karaktäristiska drag från 

andra genrer så som romanen. För den avslutande diskussionen är det faktum att det inte finns 

knivskarpa gränser mellan olika genrer intressant.  

 

1.4  Teori kring romanen som genre 

Nu följer en kort redogörelse för vad som är karaktäristiskt för romanen som genre. Enligt 

Nationalencyklopedins definition är romanen: 

[...] i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsatts till epos är utformad på prosa 

och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt 

människoliv eller en del därav.
25

 

 

Av citatet framgår att romanen oftast är uppdiktad och utformad på prosa. Enligt Haettner 

Aurelius är också självbiografins uttrycksspråk oftast prosa. För min undersökning är det 

intressant om det finns karaktäristiska drag i Ivar Lo-Johanssons prosa som vinkar mot fiktion 

eller ickefiktion.  

   I Romanens formvärld beskriver Staffan Björk hur romangenren lånar karaktäristiska drag 

från andra genrer: 

Romanen har utvecklats under intim växelverkan med andra yttringar av mänsklig tanke och 

fantasi, och trådarna går fortfarande täta åt olika håll. Den berättande framställningen i trängre 

mening är påverkad av krönikan, biografien, protokollet; dialogen och aktionsrapporten har att 

göra med dramat; känslotolkningen vetter åt lyriken; analysen är på långt håll släkt med den 

kritiska vetenskapen; reflektionerna med filosofiska essyen eller predikan; beskrivningarna 

knyter an till bild- och kamerakonstens uppfattningssätt men också till deskriptiva 

litteraturarter sådana som reseskildringen eller inventarieförteckningen.
26

 

 

Det betyder enligt Björk att gränserna suddas ut mellan romanen och andra genrer. Under 

1960-talet bröts enligt Bo G Jansson skillnaden mellan den fiktiva och ickefiktiva berättelsen 

ned på allvar genom att journalisterna lånade grepp från romankonsten samtidigt som 

                                                             
24 Dorrit Cohn, “Fiktionalitetens vägvisare” i TFL 1993: 2-3 (org .”Signposts of Fictionality: A Narratological 

Perspektive”, Poetics Today 1990:4 s.775-804) s. 50. 
25 Staffan Björk, Romanen. Hämtat från <http://www.ne.se/lang/roman>. Publicerat 27/1 2011. 
26 Staffan Björk, Romanens formvärld: Studier i prosaberättarens teknik (Stockholm, 2:a uppl., 1963) s. 9. 
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författarna lånade från journalistiken.
 
I och med att skillnaden mellan det fiktiva och det 

ickefiktiva berättandet bröts ned myntades enligt Jansson på 1960-talet begreppet ”nonfiction 

novel” eller det svenska begreppet ”faktion”. Det handlar om berättelser som befinner sig i 

gränslandet mellan fiktion och ickefiktion.
27

  

   Journalisternas lån från romankonsten utvecklades under beteckningen ”New Journalism”. 

Det handlar om en journalistik som rör sig i gränslandet mellan det sakligt berättande och ett 

berättande med skönlitterära inslag. Tom Wolfe menar i The New Journalism att följande fyra 

litterära grepp och tekniker är karaktäristiska för ”The New Journalism”: 

 Scenisk framställning dvs. mimetiskt berättande hellre än diegetiskt. 

 Dialog, dvs. direkt anföring 

 Synvinkelteknik, dvs. fokalisering. 

 Synekdoke, dvs. karakteriserande detaljer.
28

 

Vanligtvis anses ovanstående drag vara karaktäristiska för den fiktiva berättelsen. Utan att 

föra någon längre diskussion kan jag i och med det ännu en gång konstatera att det inte finns 

några vattentäta skott mellan olika litterära genrer. Inte heller är det möjligt att utifrån rent 

formmässiga kriterier avgöra vad som är fakta eller fiktion. Jag finner det därför nödvändigt 

att under rubriken Teori kring begreppen fiktion och ickefiktion redogöra för karaktäristiska 

drag som ändå vinkar i riktning mot fiktion respektive ickefiktion. 

 

1.5  Teori kring begreppen fiktion och ickefiktion 

Jag kommer nu kortfattat att redogöra för de faktorer, som anses vara karaktäristiska, för den 

fiktiva respektive ickefiktiva berättelsen, för att sedan i analysavsnittet redogöra för, samt 

diskutera, faktorerna mer ingående. Den narratologiska teoribildningen som behandlar 

särskiljandet av fakta och fiktion är mycket omfattande och jag har därför valt att utgå utifrån 

uppsatsen ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”
29

och Paratexts: Tresholds of 

Interpretation
30

 av Gérard Genette samt Dorrit Cohns uppsats “Fiktionalitetens vägvisare”. 

Anledningen till att jag just valt Genette och Cohn är att de av många anses vara föregångare 

inom den narratologiska forskningen. För att få ett större djup i diskussionen kommer jag 

också att använda mig av Bo G Janssons Episkt dubbelspel och Ansgar Nünnings “How to 

                                                             
27 Bo G Jansson, Episkt dubbelspel, Om faktionsberättelser i film litteratur och tv (Uppsala, 2006) s. 53. 
28 Tom Wolfe, The New Journalism (New York, 1973) s.31. 
29 Gérard Genette, ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse” i TFL 1993: 2-3 (Org ”Récit fictionnel, récit  factuel” i 
Fictin et diction (Paris, 1991).  
30 Gérard Genette, Paratexts: Tresholds of Interpretation (Cambridge, 1997; Literature, Culture, Theory; 20).  
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Distinguish between Fictional and Factual Narratives: Narratological and Systemtheoretical 

Suggestions”.
31

     

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ovanstående litteraturvetare är överens om att vissa 

textinterna egenskaper så som mimetiskt berättande, utförlig dialog, fokalisation och inre 

monolog är tecken som vinkar mot fiktion medan avsaknaden av detta kan vara tecken på 

ickefiktion.  

   Förhållandet mellan den textexterne författaren och den textinterna berättaren ger också viss 

vägledning om texten ska ses som fiktiv eller ickefiktiv. Om det finns ett likhetstecken mellan 

dem leder det tankarna mot ickefiktion och avsaknaden av likhetstecknet pekar mot fiktion. 

   Alla egenskaper som vinkar i riktning mot fiktion eller ickefiktion är emellertid inte av det 

textinterna slaget. Det kan istället handla om sådant som paratexter. Paratexternas betydelse 

för om en text ska läsa som fiktiv eller ickefiktiv betonas bland annat av Bo G Jansson i 

Episkt dubbelspel och Eva Haettner Aurelius i Inför lagen - kvinnliga svenska självbiografier 

från Agneta Horn till Fredrika Bremer.    

    I och med att skillnaden mellan fiktiva och ickefiktiva texter luckras upp menar Cohn att en 

referensnivå måste läggas till i studiet av faktatexter. ”Faktum är att den textinriktade 

fiktionspoetiken i princip utesluter ett område som är centralt för historikern; nämligen de mer 

eller mindre pålitliga dokumenterade bevisen av svunna händelser utifrån vilka historikern 

skapar sin berättelse.”
32

  

   Under nästkommande rubrik kommer jag att sammanfatta den tidigare forskningen och 

teoribildningen, som jag har utgått ifrån, och utifrån den ställa upp ett antal rubriker för 

analysen. 

    

1.6  Teoretiska utgångspunkter för analysen  

Följande teoretiska utgångspunkter, såväl textinterna som textexterna, har jag funnit vara 

relevanta för min analys av den självbiografiska romanen Författaren. 

   Bland annat visar Genette i ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”, Cohn i 

“Fiktionalitetens vägvisare”, Björk i Romanens formvärld och Jansson i Episkt dubbelspel att 

det inte finns någon skarp skiljelinje vare sig mellan olika genrer eller mellan fiktivt och 

                                                             
31 Ansgar Nünning, “How to Distinguish between Fictional and Factual Narratives: Narratological and 
Systemtheoretical Suggestions” I Fact and Fiction in Narrative: An Interdisciplinary Approach. Red. Lars-Åke 
Skalin. Örebro, 2005 (Örebro Studies in Literary History and Criticism; 5) s. 21ff.  
32 Cohn, s. 48 f. 
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ickefiktivt berättande. Däremot finns det indicier på sådant som vinkar mot fiktion respektive 

ickefiktion. 

   Att paratexterna har en stor betydelse för om en text ska läsas som fiktiv eller ickefiktiv 

betonas förutom av Genette och Cohn också av Jansson och Haettner Aurelius i Inför lagen: 

kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer.  

   Genette, Cohn, Jansson och Wolfe i The New Journalism är överens om att vissa textinterna 

egenskaper så som mimetiskt berättande, utförlig dialog, intern fokalisation, att den 

textexterna författaren är den samma som den textinterna berättaren och förekomsten av inre 

monolog är tecken på fiktion medan avsaknaden av inslag som dessa är ett tecken på 

ickefiktion. 

   I min analys av Lo-Johanssons berättarmetod kommer jag också att använda mig av 

”Ekarna och den styva leran – En studie över Ivar Lo-Johanssons berikade realism” av Sven 

Delblanc, ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva” av Eva Adolfsson, Ivar Lo-Johansson. 

En monografi av Ragnar Oldberg och Äran, kärleken, klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons 

författarskap av Mauritz Edström. En berättarmetod som de anser är mer vanligt 

förekommande i den fiktiva romanen. 

   Den ickefiktiva berättelsen refererar på ett eller annat sätt till en verklighet. Cohn hävdar 

därför att en referensnivå måste läggas till i studiet av faktatexter, för att kunna avgöra 

sanningshalten i verket. Haettner Aurelius menar också hon att självbiografin har en 

referentiell sida som är central för textens mening. I min undersökning av Lo-Johanssons 

sanningsanspråk i Författaren får Eva Adolfssons uppsats ”Ivar Lo-Johanssons Författaren – 

Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen” till stor del fungera som facit. 

   De utgångspunkter som jag ovan har sammanfattat utifrån den tidigare forskningen och 

teoriavsnitten kommer att fungera som underlag för den fortsatta analysen, och kommer att 

diskuteras mer noggrant under varje rubrik. Vidare kommer också resultaten i analysen att 

diskuteras fortlöpande för slutligen sammanfattas.  

   Analysen kommer att göras utifrån följande rubriker: Paratexter, Sanningsanspråket och 

Ivar Lo-Johanssons berättarmetod.  
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2. Analys 

Analysen inleds med att jag ger en kort presentation av den självbiografiska romansviten med 

speciellt fokus på Författaren. Efter detta analyserar jag Författaren och i viss mån de andra 

självbiografiska romanerna utifrån de utgångspunkter och rubriker som presenterats tidigare.  

 

2.1 Presentation av de självbiografiska romanerna 

Analfabeten (1951) inleder den självbiografiska romansviten om åtta delar. Nu är det inte 

statare, som i God natt jord, utan egnahemmare vi möter. Framför allt möter vi fadern; 

egnahemmaren och nyodlaren genom den unge vetgirige Ivar Los ögon. Redan då hade han 

ambitioner att bli författare. 
33

 

    I Gårdfarihandlaren (1953) skildrar Lo-Johansson med underfundig och avväpnande 

berättarglädje sin första längre resa hemifrån. Han bygger framställningen på den dagbok han 

förde på den cykelresa han företog våren och sommaren 1920 ända upp till den norrländska 

lappmarken. 

    Stockholmaren (1954) utspelar sig på 1920-talet. Den första arbetarregeringen har precis 

kommit till makten och arbetslösheten skenar. Till Stockholm kommer Ivar Lo-Johansson, 19 

år gammal, för att arbeta på en expressbyrå. I sista stund ändrade Lo-Johansson titeln från 

”Karriäristen” till Stockholmaren. I boken tar han upp samma problematik kring 

urbaniseringen, som han tidigare gjort i Kungsgatan. 

   I Journalisten (1956) återvänder Ivar Lo-Johansson till sin barndomstrakt. Han arbetar som 

lokalredaktör för den nystartade tidningen ”Sörmlandsörnen”. Han möts av stor misstro av 

ortsbefolkningen. Drömmar om stora reportage, som ska förändra samhället, krymper till 

notiser och tidningens ägare är mer intresserad av annons- och prenumerationsanskaffning. 

    Författaren (1957) är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från 

varandra. I boken får vi följa Lo-Johansson genom arbetardiktningens genombrottsår i 1930-

talets början. Den unge författaren möter det nya samhället efter Stockholmutställningen. 

Diskussionerna bland författarkollegorna, som endast omnämns med initialer, går heta. Några 

av kollegerna, bland annat Harry Martinsson, Nils Ferlin, Gustav Hedenvind-Eriksson och 

Martin Koch, presenteras mer ingående. I Författaren beskriver Lo-Johansson också arbetet 

med sin första stora bok, God natt, jord.  

                                                             
33 Uppgifterna om Ivar Lo-Johanssons författarskap är främst från: Lars Furuland, Statarnas ombudsman i 

dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson (Stockholm, 1976). 
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   I Socialisten (1958), som är den sjätte delen i självbiografin, möter läsaren i stället för 

författare ombudsmän och fackligt aktiva i Lantarbetarförbundet.  Två av ombudsmännen, 

Gunnar Sträng och Gösta Netzén, porträtteras mer ingående.  

   Soldaten (1959) tar sin början den 2 september 1939, dagen för andra världskrigets utbrott, 

och pågår till krigsslutet, 7 maj 1945. Ivar Lo-Johansson låg inkallad som menig soldat. 

Soldaten granskar kritiskt Sveriges ställning under andra världskriget. Den glamorlösa 

militära vardagen kontrasteras på ett effektfullt sätt mot hemmafrontens inte alltid helt 

sanningsenliga idealbild av den svenska beredskapen.  

   Proletärförfattaren (1960) skiljer sig till stora delar från de övriga böckerna i den 

självbiografiska serien. Till en början berättar Lo-Johansson om sina skakande upplevelser i 

Danmark och Norge efter nazisternas fall. Därefter skriver han på ett mer utredande sätt om 

diktarens konflikt mellan individualism och kollektiv, mellan gemenskap och isolering och 

mellan det riktiga livet och litteraturen.  

   Jag kommer nu att inleda analysen med att undersöka Författarens paratexter.  

 

2.2 Paratexter  

Framsidan till första utgåvan av Författaren har gul bakgrundsfärg med svart text. Av texten 

framgår författarens namn, bokens titel och förlag.  Det finns också en grafisk bild 

föreställande en ung Ivar Lo-Johansson som bakom sig har ett rött sagoväsen, möjligtvis en 

grip, som ofta i Lo-Johansson författarskap benämns som ”Sörmlandsörnen”.  

   Paratexternas betydelse för hur en text ska läsas lyfts fram av Gérard Genette i Paratexts: 

Tresholds of Interpretation: ”Whatever aesthetic intention may come into play as well, the 

main issue for the paratext is not to “look nice” around the text but rather to ensure for the 

text a destiny consistent with the author`s purpose.”
34

 Ansgar Nünning menar också han i 

”How to Distinguish between Fictional and Factual Narratives: Narratological and 

Systemtheoretical Suggestions” att paratextuella egenskaper är avgörande vid bestämmandet 

av en text som fiktiv eller ickefiktiv.
35

  Paratexternas funktion blir att beskriva boken på ett 

sådant sätt så att författarens syfte med den framgår. Ofta skrivs baksidestexterna av någon på 

förlaget och inte av författaren till boken. De får trots detta ses som både författarens och 

förlagets sätt att exempelvis signalera genretillhörighet. 

                                                             
34 Genette, Paratexts: Tresholds of Interpretation, s. 407. 
35 Nünning, s. 21 ff. 
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   Av baksidestexten till Författaren får vi mer information än av framsidan. Bland annat får vi 

veta att den ingår i en självbiografisk romansvit och bygger på ”anteckningar och dagböcker, 

och så naturligtvis minnet” och att detta porträtt av Ivar Lo som ung är tecknat ”med omutlig 

sanningskärlek”. Enligt paratexterna kan Ivar Lo-Johansson intention följaktligen antas vara 

att avbilda verkligheten. Så långt kan Författaren ses som ett ickefiktivt verk. Eftersom 

framställningen bygger på minnet handlar det dock om ett slags subjektivt beskrivande av 

verkliga händelser. Källorna, anteckningarna och dagböckerna, redovisas inte på något sätt i 

boken. Konsekvenserna för detta ur perspektivet fiktion eller ickefiktion återkommer jag till 

under rubriken Sanningsanspråket.  

   Det framgår också av baksidestexten att Författaren är uppbyggd av en rad kapitel ”som var 

för sig är verkliga pärlor av berättarkonst” och att Lo-Johanssons berättande innehåller ironi, 

dråplighet och humor. Ingredienser som både fiktiva och ickefiktiva texter mycket väl kan 

innehålla. Ivar Lo-Johansson ”berättarkonst” och om den vinkar mot fiktion eller ickefiktion 

återkommer jag till senare i undersökningen.    

   Av paratexterna framgår att Författaren både innehåller drag som kan anses vara 

karaktäristiska för den fiktiva och ickefiktiva berättelsen och kan därför inte kategoriseras 

som antingen eller. Därför kommer jag i den fortsatta analysen undersöka vilka karaktäristiska 

drag från både den fiktiva och den ickefiktiva berättelsen som finns i Författaren och vilken 

funktion de har. Eftersom det inte handlar om ett antingen eller vill jag istället se distinktionen 

mellan fiktion och ickefiktion som ett linjärt diagram.  

 

Fiktion                                                             Ickefiktion 

X__________________________________0__________________________________X 

Ex. traditionell roman                                                                           Ex. biografi, avhandling 

 

 

I ena ändan finns fiktionsberättelsen exempelvis den traditionella romanen och i den andra 

finns verk av karaktären ickefiktion som skulle kunna vara en biografi eller avhandling. 

Diagrammet är inte skalenligt graderat i förhållande till graden av fiktion eller ickefiktion. 

Nollan finns som en mittpunkt. Mellan nollan och fiktion finns ett fält, ett fiktionsfält. På 

samma sätt finns ett fält mellan nollan och ickefiktion. Jag menar för den fortsatta analysen att 

de karaktäristiska dragen för fiktion respektive ickefiktion och deras funktion i de 

självbiografiska romanerna inte är absoluta. Begreppen fiktion och ickefiktion kan då heller 

inte beskrivas som antingen svart eller vitt utan rör sig på den linjära skalan och vinkar mot 

antingen fältet för fiktion eller ickefiktion.  
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   Under de nästkommande rubrikerna kommer distinktionen mellan fiktion och ickefiktion att 

diskuteras utifrån det linjära diagrammet. 

 

2.3 Sanningsanspråket 

De referentiella begränsningarnas varierande och starka inflytande på berättelsenivån hos 

historiska skildringar, vilka sträcker sig från de mest uppenbara och direkta till det mest 

förtäckta och indirekta, kan endast uppskattas till fullo när man synar historia bredvid 

skönlitteratur. Vad som genast blir uppenbart är naturligtvis närvaron av en hel ”perigrafisk” 

[perigraphic] apparat (för- eller slutnoter, för- eller efterord) vilken skapar en textuell zon som 

förmedlar en övergång mellan själva den narrativa texten och den textuella urkundsbasen.
36

 

 

Det är intressant att Dorrit Cohn i ”Fiktionalitetens vägvisare” ger diskussionen kring vad 

som är karakteristiskt för fakta respektive fiktion ytterligare en infallsvinkel. Hon menar att 

ytterligare en nivå måste läggas till i analysen av ickefiktiva texter, nämligen en referensnivå. 

Hon hävdar att det som också skiljer den fiktiva berättelsen från den ickefiktiva är om verket i 

fråga bygger på referenser och hur de redovisas: 

En roman kan sägas ha en intrig men inte vara insatt i en intrig (emplotted): dess serie av 

händelser refererar inte till, och kan därför inte väljas från, en onotologiskt självständig och 

äldre databas av oordnade, meningslösa händelser som den rekonstruerar och ger ordning och 

mening. I detta avseende är den metod som förvandlar källmaterial till en berättande historia 

kvalitativt skild från (och knappast jämförbar med) den metod som förvandlar en 

romanförfattares källor (vare sig det gäller självbiografiska, anekdotiska, eller till och med 

historiska) till hans fiktionella skapelse.
37

 

Det Cohn menar är att den textinriktade fiktionspoetiken i princip utesluter ett område som är 

centralt för historikern; nämligen de mer eller mindre pålitliga dokumenterade bevisen av 

svunna händelser utifrån vilka historikern skapar sin berättelse.
38

  

   Som jag redovisat tidigare framgår det av paratexterna att den självbiografiska romanen 

bygger på anteckningar, dagböcker och minnet. Ivar Lo-Johansson redovisar dock inte 

källorna i boken. Det handlar alltså om källor som läsaren inte har tillgång till. Men vad 

betyder det egentligen för distinktionen mellan fiktion och ickefiktion? 

      Eva Adolfsson har i ”Ivar Lo-Johanssons Författaren - Metoder för bestämning av 

sanningsvärdet i romanen” skrivit om hur Författaren togs emot av samtiden. 
39

 Artikeln får 

fungera som ett slags facit i undersökningen ifall den självbiografiska romanen håller för en 

närmare granskning med tanke på referensnivån. Adolfsson hävdar att Författaren är ett 

                                                             
36 Cohn, s. 51 f. 
37 Ibid., s. 51. 
38 Ibid., s. 48 f. 
39 Adolfsson, ”Ivar Lo-Johanssons Författaren – Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen”, s. 33ff. 
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skönlitterärt arbete eftersom Lo-Johansson varken redovisar eller diskuterar det material 

boken bygger på. Hon pekar även på att Författaren är en bearbetning av ett historiskt 

material, och bokens kunskapsvärde ligger i vilka principer som styrt denna bearbetning, 

vilken läsaren inte har någon som helst insyn i.
40

 

   I en intervju i Morgon-Tidningen den 11 oktober 1957 kommenterade Ivar Lo-Johansson sin 

bok Författaren på följande sätt: ”Jag har inte fabulerat en enda episod i romanen, allt har sin 

stadiga förankring i den tidens verklighet”
41

 Den självbiografiska romanen Författaren gör 

därmed anspråk på att vara sann och ska med andra ord fungera som en efterbildning av 

verkligheten. Moa Martinsson dömde dock ut Lo-Johanssons framställning i Clarté 2/1958. 

Hon är kritisk till hur Harry Martinsson, som hon för övrigt var gift med, porträtteras. Ord står 

här mot ord.
 42

 

    Hur noggrann har Ivar Lo-Johansson varit i sin framställning av tidsförloppet i hela den 

självbiografiska romanserien? Mauritz Edström har i Äran, kärleken, klassen sammanfattat 

den tidsrymd vilken de åtta självbiografiska volymerna beskriver:  

Analfabeten fortsätter ungefär från den tid där God natt jord slutar och några år framåt. 

Gårdfarihandlaren utspelas ett sommarhalvår daterat 1919 (”då jag var 18 år, heter det”) men 

hämtar troligtvis det mesta stoff från en resa 1921. Stockholmaren däremot är daterad till 1920 

(Dan Anderssons död spelar en stor roll i berättelsen) men bygger kanske också på senare 

upplevelser i Stockholm. Journalisten täcker hösten - vintern 1922-23, då Ivar Lo-Johansson 

var lokalredaktör för Nynäshamns Tidning.
43

 

Sedan gör Lo-Johansson ett hopp förbi de år han vistades utomlands, vilka han inte på något 

sätt nämner i den självbiografiska serien. Edström fortsätter: 

Författaren börjar våren 1930, då Ivar Lo-Johansson sedan ett år återvänt från resorna i 

Europa och definitivt slagit sig ned i Stockholm som författare. [...] Författaren går fram till 

tiden då han skrev God natt jord och Kungsgatan. I Socialisten skildrar han tiden från 1936, 

då han inledde sitt samarbete med Lantarbetarförbundet, skrev statarnovellerna och deltog i 

kampanjen för organiseringen av de svenska lantarbetarna. De går fram till statarsystemets fall 

1945. Soldaten skildrar några av samma år ur en annan vinkel, krigstidens Sverige och 

beredskapserfarenheterna fram till freden 1945. Proletärförfattaren slutligen är en episodisk, 

nästan novellistisk men också stark självrannsakande sammanfattning av åren 1945-1950 tills 

Analfabeten skrevs.
44

 

Om Edströms sammanfattning av tidsrymden av den självbiografiska serien stämmer visar 

den att Ivar Lo-Johansson i viss mån har förvanskat den tidsmässiga följden av händelser.  

                                                             
40 Adolfsson, ”Ivar Lo-Johansson Författaren”, s. 21ff. 
41 Morgon-Tidningen, 11/11 1957. 
42

 Clarté 2/1958. 
43 Edström, s. 124. 
44 Ibid.. s. 124 f. 
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   Bo G Jansson ger en liten annan distinktion kring sanningsanspråket genom att skriva som 

följer: 

Poängen är följande: vid ickefiktion föreligger omdömen, påståenden eller utsagor genom 

vilka hävdas någonting (sant eller osant) om verklighetens beskaffenhet. Vid fiktion och myt 

däremot, påstås ingenting (sant eller osant) om verklighetens faktiska beskaffenhet. Istället 

föreligger här uppmaningar till vissa handlingar och/eller förhållningssätt.
45

 

Enligt Jansson är det egentligen inte sanningsanspråket som skiljer fiktion och ickefiktion åt. 

Istället är det skaparintentionen som är det avgörande. Är det Ivar Lo-Johanssons avsikt att 

avbilda verkligheten? I det här fallet är det, åtminstone enligt baksidestext till Författaren och 

Lo-Johanssons uttalande i Morgon-Tidningen, Lo-Johanssons avsikt. Det gör att Författaren 

ur perspektivet sanningsanspråket, trots att källorna som boken bygger på inte redovisas, 

befinner sig på fältet för ickefiktion 

 

2.4 Ivar Lo-Johanssons berättarmetod 

Vad är Ivar Lo-Johanssons signum som författare och vad kryddar han egentligen sina texter 

med? Jag kommer självklart inte kunna ge en heltäckande bild av hans berättarmetod i 

Författaren utifrån dess funktion i avseendet fiktion eller ickefiktion. Utan har valt att 

undersöka följande faktorer: Berättelsens röst, Fokalisation, Diegetiskt och mimetiskt 

berättande, Berättartekniska och stilistiska grepp samt Symbolanvändning. 

 

2.4.1 Berättelsens röst 

”Berättelsens röst” syftar på den inbördes relationen mellan den textexterna författaren(F), 

den textinterna berättaren(B) och den textinterna personen(P). Relationen ser olika ut mellan 

olika genrer, fiktiva som ickefiktiva.    

   Om berättaren är den samma som personen (P=B) hör berättelsen till det homodiegetiska 

systemet och är berättad i jagform. Om likhetstecknet saknas mellan berättaren och personen 

hör berättelsen till det heterodiegetiska systemet och är berättad i tredjeperson. Förhållandet 

mellan berättaren och personen styr endast om berättelsen är homo- eller heterodiegetisk och 

har inte någon betydelse för frågan om den är fiktiv eller ickefiktiv.  

   Relationen mellan den textexterna författaren och den textinterna berättaren är desto 

viktigare när det gäller att särskilja den fiktiva berättelsen från den ickefiktiva. När 

förhållandet är (F=B) så definierar det enligt Genette den ickefiktiva berättelsen på så sätt att 

författaren tar fullt ansvar för påståendena i berättelsen och följaktligen inte ger någon 

                                                             
45 Jansson, s. 10. 
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självständighet åt någon berättare. Omvänt, deras skiljande (F=/B) definierar fiktion, det vill 

säga en typ av berättelse där författaren inte seriöst gör anspråk på sanningsenlighet.
46

 Dorrit 

Cohn är också hon tydlig vad det gäller sambandet mellan författaren och berättaren – att 

skönlitterära texter kräver, medan historiska berättelser utesluter, en gräns mellan dem.
47

          

     Dock påpekar Genette att en författare till en fiktiv homodiegetisk roman mycket väl kan 

identifiera sig med berättaren. Genette menar därför att om formeln (F=B) ska vara giltig 

krävs att författaren står för en berättelse vars sanningsenlighet han tar ansvar för. Det får till 

följd enligt Genette att förhållandet mellan berättaren och författaren inte alltid är tydligt och 

därför inte heller alltid ett indicium på fiktion eller ickefiktion. 

   Genette ställer upp formler för relationen mellan författaren, berättaren och personen för 

olika typer av litteratur. Jag kommer inte att närmare presentera dem alla utan nöjer mig med 

att presentera formeln för den traditionella självbiografin, som enligt Genette karakteriseras 

av förhållandet författare(F)=berättare(B)=person(P). Det betyder att författaren är den samma 

som berättaren och personen i berättelsen i en självbiografi medan likhetstecknet i 

homodiegetisk fiktion endast finns mellan berättaren och personen.  

 

I slutet av kapitlet ”Liv och litteratur” i Författaren beskriver Ivar Lo-Johansson ”den nya 

mänskan”, som får symbolisera det moderna, och sin avsikt att skriva en roman om henne. 

 

Än var romanen om den nya mänskan inte skriven. Själv var jag kommen från prärien och jag 

tyckte att det var just jag, som skulle skriva den. Jag hade motsatserna i mitt blod. Ur sättet jag 

gjorde det på skulle den alstrande livsoptimismen som jag tidvis kände så stark inom mig 

framstå. 

   Jag började stega upp Kungsgatan, på bredd och på längd, därför att jag tänkte att jag först 

måste förvandla gatan till ett rum i vilken min bok skulle leva medan jag skrev den och i vilket 

dess mänskor skulle kunna vistas. 

   Under det jag stegade upp gatan kom en karl fram och frågade vad jag höll på med. 

   – Är ni tokig? Går ni och stegar gatan tvärsöver? Ni ska gå en gata på längden, förstår ni inte 

det? 

   Jag kunde inte förklara för honom vad det rörde sig om. 

   – Jag håller på med en viktig sak, sa jag. 

   – Är ni nån sorts lantmätare? 

   En halvgammal prostituerad kom också fram. 

   – Ska vi gå hem till mej ett tag? Säj, lantis? 

   Hennes dreglande ansikte, dreglande blick, hennes upplösta, förfärande existens tiggde om 

ett tillfälligt sammanträffande. 

   – Nej. 

   Storstadens natt, dunster ur kloakerna, ett vidrigt tiggande om de närmaste minuternas 

mättnad, arbetarnas fattiga fylla utan poesi, ett djuriskt liv utan annat mål än stundens, 

långsamhet och ledsnad, hungerns och brunstens grövsta tillfredställelse var allt jag såg. 

                                                             
46 Genette, ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”, s. 34. 
47 Cohn, s. 59. 
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   – Varför det? Har du inga pengar? 

   Storstaden hade inte förändrat mänskan. Bara ur diktens kved kunde det nya födas. 

   – Därför att jag inte vill. 

   Att skildra en författares väg tycktes inte så svårt, därför att det var en ensam mänskas väg, 

därför att det eggande att skriva om sig själv. Men det var värre att skriva om de många, om de 

andra. 

   – Låt bli då, om du är så snål. 

   Den prostituerade tycktes sårad. Hon linkade bort för att uppsöka någon annan kund. 

   Jag dömde storstadsdrömmar om hur jag skulle skriva om Urbs, storstaden, mänsklighetens 

genomskinligt klara kupol där lyckan bodde. (Författaren, s. 215 f) 

 

 Av citatet ovan framgår att Författaren är homodiegetiskt berättad. Likhetstecknet finns 

mellan berättaren och personen. Av paratexterna ges tillräckligt med information för att anta 

att den självbiografiska romanen Författaren följer Genettes formel för den traditionella 

självbiografin; det är Ivar Lo-Johansson som är den textexterne författaren, den textinterne 

berättaren och den textinterne personen. Det betyder att Författaren ur ”röst-perspektivet” 

befinner sig på fältet för ickefiktion. 

 

2.4.2 Fokalisation 

Både Genette och Cohn anser att fiktion kan särskiljas från ickefiktion ur aspekten 

fokalisation. Begreppet fokalisation är synonymt med begreppen ”synvinkel” eller ”point of 

view” och berör ur vems eller vilkas perspektiv något ses eller upplevs. Genette menar att det 

finns tre olika typer av fokalisation, som jag nedan presenterar kortfattat, för att sedan gå 

vidare till det som skiljer fiktion från ickefiktion. 

   Berättelser med en allvetande berättare betecknas som nollfokalisation. Det är berättelser 

som saknar fokalisation. Författaren kan också välja att presentera händelserna som de 

uppfattas av någon eller några av de skildrade gestalterna. Berättandet sker från en begränsad 

synvinkel, som också kallas figural synvinkel eller intern fokalisation. Den externa 

synvinkeln kallas också för extern fokalisation och blir begränsad ungefär som till en 

filmkameras lins. Författaren väljer då att endast skildra karaktärerna yttre handlingar medan 

det inre inte skildras alls. Det är viktigt att ha i åtanke att en narrativ text mycket väl innehålla 

flera typer av fokalisation som kan förekomma i korta avsnitt om vartannat.
48

 

   Vad är det som särskiljer fiktion från ickefiktion ur aspekten fokalisation? Enligt Genette 

handlar det framför allt om det som endast kan förekomma i fiktivt berättande, alltså den 

direkta tillgängligheten till personernas subjektivitet.
49

 I uppsatsen ”Fiktionalitetens 

                                                             
48 Genette, ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”, s. 31 ff. 
49 Ibid., s. 31. 
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vägvisare: Ett narratologiskt perspektiv” vederlägger Dorrit Cohn Genettes påstående genom 

att skriva: ”För att bara peka på det uppenbara: vilken ”seriös” diskurs citerade någonsin 

tankarna hos en person annan än den talandes egna? Även om det genreavslöjande omslaget 

på romanen togs bort skulle vi förstå […]”.
50

Alltså förstå det att det endast är i 

fiktionsberättelsen detta är möjligt. Det är framför allt känslo- och tankeverb som tillskrivs 

annan karaktär i berättelsen än berättaren. Inre monolog eller fri direkt anföring, alltså om 

läsaren ges tillgänglighet till ”tredje persons” medvetande i en ickefiktiv berättelse måste 

läsaren ställa sig frågan: ”Hur kan författaren veta det?” 

   I ickefiktion bör det med tanke på ovanstående inte förekomma avsnitt i vilka berättaren är 

allvetande eller att händelser, skeenden och tankar presenteras utifrån andra karaktärer än 

berättarjaget. Ett berättarjag som jag tidigare visat i ickefiktion är den samme som den 

textexterne författaren och den textinterne personen. 

    För analysen av Ivar Lo-Johanssons självbiografiska romaner är det faktum, att om det ges 

tillgänglighet till andra karaktärers subjektivitet så är det ett tecken på fiktionalitet, intressant. 

Det betyder självklart inte att hela berättelsen blir fiktiv, om det förekommer.  Däremot sker 

då en glidning mot ett berättande som är mer vanligt förekommande i den fiktiva berättelsen. 

   Vid noggrann läsning av de åtta volymerna i den självbiografiska serien hittas enstaka 

exempel på att Lo-Johansson ger läsaren tillgång till tredje persons subjektivitet.  

      I Författaren berättar Lo-Johansson om Harry Martinsson efter ett besök i hans torp. 

Martinsson har precis från att ha ansetts vara en alldaglig författare i stället ” [… ]på en 

otroligt kort tid blivit diktens utropade unga furste i sitt eget land”
51

 Ett par år tidigare hade 

Harry Martinson legat på fattigsanatorium. Trots den framgångsresa Martinsson gjort menar 

Lo-Johansson att Martinsson inte ändrat sig, istället är det omgivningen som ändrat sig – 

ögonen hade öppnats på dem. 

Och det egendomliga var att han själv knappast hade ändrat sig. Fast han trivdes att vara 

dyrkad och smekt som ett barn av alla sorters mänskor, var han själv ungefär densamma. Det 

var andra som hade ändrat sig. Ögonen hade plötsligt öppnats på dem. (Författaren, s. 203) 
 

Harry Martinsson kan mycket väl ha sagt eller skrivit i ett brev att till Lo-Johansson att han 

trivdes med att vara ”dyrkad”. Det troliga är dock det inte finns något sådant utan att det var 

Lo-Johanssons egen tolkning av Martinssons livssituation. 

                                                             
50 Cohn, s. 53. 
51 Författaren, s. 202. 
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   I samma boks sista kapitel får Lo-Johansson besök av en yngre släkting som brukade få ärva 

avlagda kläder av Lo-Johansson. För Lo-Johansson tycktes släktingens tillvaro vara djurisk. 

Släktingen får de avlagda kläderna med uppmaningen att prova dem. Han avböjer dock med 

motiveringen att de passar eftersom de båda är stöpta i samma form. Lo-Johansson blir illa 

berörd: 

När kläderna kom på oss var vi fullkomligt lika. I hans uppfattning hade vi börjat med samma 

utgångsmöjligheter, men så tyckte han sig ha fått övertaget genom att han hade barnen. Han 

tyckte synd om mig […] Jag var skakad av mötet. När han gick, med barnen vid sin sida, såg 

han inte ens åt mina böcker. (Författaren, s. 314) 
 

Mötet gav Lo-Johansson insikten att hans uppgift var att skriva, inte för de andra författarna 

utan för den yngre släktingen och de andra i hans situation. Ivar Lo-Johansson gör också här 

sin egen tolkning av hur den yngre släktingen uppfattar situationen. I och med det sker det 

precis som i citatet om Martinsson en glidning mot fältet för fiktion. 

   I Soldaten sitter Lo-Johansson tillsammans med de andra värnpliktiga och lyssnar på 

nyhetssändningen. Det är samma dag som Norge och Danmark blivit ockuperat av tyskarna. 

Hittills hade kriget rasat långt från den svenska gränsen men nu var det annorlunda. Den lösa 

ammunitionen fick lämnas in i utbyte mot skarp, tvåhundra skott och tre handgranater per 

man. Handgranater som de ännu inte har lärt sig att använda. Soldaterna beordrades att ställa 

upp logementsvis. Det rådde nu skärpt beredskap vilket innebar att de skulle ligga med 

geväret bredvid sig i sängen och att ingen fick ta av sig uniformen om natten. Efter att 

bataljonschefen hållit ett kort tal inför soldaterna sa han till en löjtnant: 

 

– Här skulle jag vilja dö med mina pojkar, sa kaptenen och gjorde samtidigt en gest mot 

bergen med snöklättarna. 

Orden hörde inte till det strikt militära anförandet. Men det var ändå tydligen meningen att 

alla skulle höra dem. Bataljonschefen ville med dem verka uppmuntrande på oss. Han ville 

stärka vår truppmoral. (Soldaten, s. 131) 
 

Troligtvis var det också bataljonschefens avsikt men det kan inte Lo-Johansson med 

bestämdhet veta utan återger istället ännu en gång sin tolkning av det sagda. 

   I Analfabeten finns också exempel på att Lo-Johansson övergår till att vara allvetande i sin 

beskrivning. Det sker exempelvis när en gammal granne är på besök hos den unge Ivars 

föräldrar. Syftet med besöket är att låna pengar av dem för sin sons räkning. 

– Ni som har arbetat mer än andra förstår nog vad det vill säga, sa den före detta grannen. Ni 

är nog inte alldeles blottställda, utan har kanske en slant på kistbotten. En annan sak är ju om 

människor vill hjälpa en nästa när han för tillfället är i nöd. Och i det fallet visste vi rakt ingen 

annan råd än att försöka med er när vi nu var i riktig knipa. 
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Min far sa först ingenting. Han satt och såg framför sig. Vi som betraktade honom visste att 

åkrar vände sig för hans blick. Smickret rann av honom som vatten. Men orden att kunna 

hjälpa en mänska i nöd stannade kvar. (Analfabeten, s. 23 f) 
 

Hur kan berättaren veta att ”smickret rann av” Ivar Los far eller att det var just orden ”att 

hjälpa en mänska i nöd” som gjorde att han beviljade lånet, för ingenstans har fadern explicit 

uttryckt detta. 

   I Stockholmaren finns ett liknande exempel när en uppfinnare kommer med en 

evighetsmaskin till patentbyrån där Ivar Lo arbetar. Byråns ägare är måttligt road över att 

behöva ta sig tid med mannen, när han ska förklara hur maskinen fungerar. 

– Den har gått den senaste tiden. Och även om det inte är det samma som evigheten, så 

kommer den nog att fortsätta att gå. Fast den måste stå dammfritt och ha lagom temperatur. 

Ska jag sätta igång den? 

   Grottius kastade en blick på maskinen. Han genomskådade genast dess konstruktion. Han 

nickade.  (Stockholmaren, s. 33) 
 

Ännu en gång får vi insyn, som i det här fallet i Grottius inre. Vi som läsare blir inte upplysta 

av Grottius utan av berättaren, som ger läsaren informationen att Grottius genomskådade just 

den här evighetsmaskinens konstruktion. Grottius har i och för sig tidigare i berättelsen 

uttryckt sin skepsis över evighetsmaskinen som fenomen, men att han genomskådat just den 

här konstruktionen har han aldrig explicit uttryckt. 

   Det vanliga är emellertid inte att läsaren får direkt tillgång till tredje persons subjektivitet i 

de självbiografiska romanerna. Lo-Johansson kommer runt det genom en mängd olika sätt, 

antingen kan han låta personerna säga vad de tänker eller känner som när Lo-Johansson 

skildrar hur han var på jakt tillsammans med författarkollegorna Albert Viksten och Ragnar 

Holmström i Proletärförfattaren. Den senare av dem råkade skjuta ett rådjur på olovlig tid. 

De styckade raskt djuret på plats och sopade undan alla spår så gott det gick. När de gömt 

undan köttet i ryggsäckarna sa Holmström: ”Jag är ledsen åt att jag sköt det. Jag tycker inte 

om att jag gjorde det.”   

   Ett annat sätt är att låta berättaren eller personen tro att någon eller något verkar vara på ett 

speciellt sätt. I Författaren hyr Lo-Johansson in sig hos den äldre författarkollegan Ivan 

Oljelund. Under hela vistelsen skriver Lo-Johansson på romanen God natt jord. Av rädsla att 

mista manuskriptet bär han det med sig i ryggsäcken vart han än går. En kväll kan han inte 

motstå lusten att läsa upp ett kapitel för sin värd. Han skäms över att han har begärt det, men 

det är försent. Han blir själv gripen under uppläsningen och får beröm av sin värd. Lo-

Johansson vill därefter höra något som Oljelund skrivit under sommaren varvid han svarar: 
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– Jag har inte kunnat skriva en rad hittills, sa han. Jag har mest suttit och tänkt. 

Jag röck till av skam. Under den månad som gått, då jag fyllt dag och natt med min lycka, 

hade min värd inte kunnat skriva en rad. 

– Men det ska nog gå. När jag bara blir klar med ett personligt problem, så ska också jag börja. 

Jag gissade genast att han syftade på kvinnan med den grekiska profilen, som han hade en bild 

av på bordet i sin stuga. (Författaren, s. 160) 
  

Berättaren Lo-Johansson låter alltså personen Lo-Johansson gissa vilket av Oljelunds 

personliga problem som gjorde honom oförmögen att skriva. 

   Vid ett fåtal tillfällen i den självbiografiska romansviten övergår emellertid Ivar Lo-

Johansson till att bli en allvetande berättare och han talar då om vad karaktärer i berättelserna 

tycker och tänker. Lo-Johansson gör det utan att redovisa hur han kan veta det. Det handlar 

dock om ett fåtal tillfällen och då sker också en glidning mot det fiktiva fältet.  

   Det vanliga är dock att det inte sker en glidning mot att Lo-Johansson är allvetande i sitt 

berättande. Istället låter den textexterna författaren sin textinterna berättare gissa eller tro att 

något är på ett speciellt sätt. Tekniker som är vanligt förekommande i ickefiktiva berättelser. 

Ett annat vanligt sätt som Lo-Johansson använder sig av för att inte verka allvetande är låta 

karaktärerna i direkt anföring redogöra för sina tankar och sitt tyckande. 

 

2.4.3 Diegetiskt och mimetiskt berättande 

Enligt Gérard Genette är det ingen tvekan om att förekomsten av detaljerat återgivna dialoger 

som är refererade ord för ord och utförligt beskrivna scener är en stark indikation på 

fiktionalitet.
52

 Bo G Jansson hävdar också han att utförlig dialog är ett indicium på fiktion.
 53

 

Ett annat ord för det som Genette och Jansson beskriver är mimesis eller ”slow telling” som 

Peter Barry kallar det i Beginning Theory
54

. Frågan läsaren måste ställa sig när det 

förekommer i en ickefiktiv berättelse är ”Hur vet du det?”.  

   Diegesis eller diegetiskt berättande är vanligare i den ickefiktiva berättelsen. Det är en 

berättelseform som är mer indirekt och sammanfattande av händelseförloppet.  

   I Författaren förekommer det en mängd sammanfattande avsnitt som i många fall är 

berättande, diskuterande eller reflekterande till sin karaktär. I kapitlet ”De två grindstolparna” 

återger Lo-Johansson vad arbetarförfattarna brukade diskutera på sina sammankomster: 

                                                             
52 Genette, ”Fiktionell berättelse, faktisk berättelse”, s . 31. 
53

 Jansson, s. 10. 
54 Peter Barry, Beginning Theory (2nd edition, Manchester University Press, 2002) s. 231. 
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Tidsfrågorna som likt stora flaxande fåglar kastade sina skuggor in i våra teoretiska glashus 

hette Freud och psykoanalysen, libidon och kärleken, filmen och den moderna teatern, 

ungdomen och sexualmoralen, brottet och verkställigheten, livsdyrkan och den nya 

hedendomen, fosterfördrivningen och sonderna, prostitutionen, äktenskapet, pingströrelsen, 

kommunismen, surrealismen, den orimmade versen, nakenkulturen, funktionalismen och 

kubismen. Klasskampen räknades bland de nya intellektuella som inte riktigt modern. Men för 

mig var den det. Vi fångade var och en in en idé som passade oss för tillfället, gjorde oss till 

dess försvarare eller angripare, bytte åsikter, bytte ideologier och uppfann nya. Det var 

Andéefyndets sommar, Stockholmsutställningens år. Det byggdes sporthallar, friluftsbad och 

barnhem. Mot eftersommaren inträdde ekonomisk depression. Men det märkte inte vi unga 

författare så mycket av. Vi hade ändå alltid svårt att skriva ihop till mat och hyra. (Författaren, 

s. 23) 

 

Lo-Johansson har valt att på elva rader sammanfatta vad arbetarförfattarna diskuterade när de 

träffades under året 1930. Av citatet framgår också att det byggdes sporthallar och friluftsbad 

och att under året inträdde ekonomisk depression. Avsnittet ger läsaren en sammanfattad 

information om hur det var i Sverige under det specifika året. I sättet att berätta använder sig 

Lo-Johansson därmed av ett berättande som är vanligare i den ickefiktiva berättelsen. 

I kapitlet ”Trycksvärtans år” sammanfattar Lo-Johansson ett långt händelseförlopp. Det hela 

börjar med att han får ett brev av Harry Martinsson som i boken benämns som HM.  

Det var ett år då mycket inträffade. Jag fick ett brev från HM. Han började känna sig sjuk och 

gissade själv vad det var. Syskonen till honom hade dött i lungsot. Han lät undersöka sig och 

läkarna fann hål i lungorna. Till en början trodde ingen att det var så farligt. I november kom 

han in på ett epidemiskt sjukhus i sjöstaden, där han mönstrade av, men det var bara i väntan 

på transport till sanatoriet. Från K. sanatorium kom det åter några brev, galghumoristiska, som 

talade om sjukhuset som ”slakthuset”. Han skrev med blyerts, ”för att inte spilla bläck i 

sängen”. Uttrycket tillhörde bilden av honom, hans typ. Han hade alltjämt charmen i behåll. I 

inställsam undergivenhet som ett barn tänkte han på att han inte fick spilla bläck i sängen, så 

att han skulle få bannor av sjuksystrar och biträden. Han var barnet, som inte tordes spilla. 

Sjuksystrarna och biträdena var de broschkrönta mödrarna för honom. De rörde sig 

övervakande kring hans säng.  (Författaren, s. 79) 

 

Precis som i citatet om vad arbetarförfattarna diskuterade på sina sammankomster 

sammanfattar Lo-Johansson också här ett längre händelseförlopp; Harry Martinssons 

sjukhusvistelse. Också här sker en glidning mot fältet för ickefiktion. 

   I nästa citat blandar Lo-Johansson diegetiskt och mimetiskt berättande. På de sex första 

raderna sammanfattas våren 1931 då bland annat Lo-Johansson gav ut två böcker och bytte 

förlag. Det diegetiska berättandet övergår därefter i ett sceniskt parti som också innehåller 

dialog. Det är HM, Harry Martinsson, som kommer på besök. 

Jag hade om våren det året gett ut två böcker, en diktsamling som egentligen var ett 

romanuppslag på vers och som innerst inne uttryckte tvivel på att den nya mänskan var 

anträffbar, och en stridsskrift, som mötts av ett intresserat motstånd. Med stridskriften hade jag 

debuterat på mitt nya förlag, som dessutom var landets största, och där jag inte kände någon. 
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Det var abstrakt för mig. Förut hade ändå ett gammalt förläggarhjärta, om också behäftat med 

hjärtfel, klappat för min välgång.  
   Dagen efter Karlfeldts död, den 9 april 1931, kom HM upp till mig. Han kom direkt från 

Serafimerlasarettet, där han varit och röntgat sina lungor. Vi berörde knappt händelsen med 

den döde skalden. Vi unga talade ogärna om nyss döda borgliga författare. Talade vi om 

borgliga författare överhuvudtaget, så fordrades det att de åtminstone skulle vara döda för 

längesen. 

HM berättade istället som vanligt om sina dikter. Han fantiserade om att varje dikt skulle 

vara skriven på det material som dikten handlade om. 

– En gång skrev jag en dikt om Norrlands granar på en granplanka på en båt i Sundsvall, sa 

han. 

– En dikt om en omnibus bör var skriven på en omnibus, sa jag. 

– En kärleksdikt ska egentligen skrivas med rött bläck på den älskades eget bröst, sa HM. 

  – Det blir bara lite svårare, när man ska skriva en dikt om stjärnor. 

Vi fantiserade om det en stund och kom till oförutsedda konsekvenser, till det möjligas gräns. 

Bägge drömde vi om den nya sommar, som skulle komma. Han inspekterade min nya 

lägenhet, och det var fort gjort. (Författaren, s. 84 f) 

 

I det diegetiska partiet vinkar sättet att berätta mot fältet för ickefiktion. Det sammanfattande 

partiet efterföljs av mimetiskt parti som är mer vanligt förekommande i den fiktiva 

berättelsen. Besöket och diskussionen presenteras som en kort scen i vilken samtalet mellan 

de två författarna återges ordagrant. Även om Ivar Lo-Johansson var den ena parten i samtalet 

sker ändå en glidning mot fiktionsfältet med tanke på att det är svårt om inte omöjligt att 

återge scener och dialog ordagrant. Det smyger sig lätt in felaktigheter. I citatet sker därmed 

en glidning från fältet för ickefiktion till fältet för fiktion. 

   Kapitlet ”De två grindstolparna” fungerar som en hyllning till MK, Martin Koch, och GHE, 

Gustav Hedenvind-Eriksson. De två författare som enligt Ivar Lo-Johansson är 

proletärdiktens förgrundsmän.  I textavsnittet nedan ska Ivar Lo, RV, Rudolf Värnlund, och 

EJ, Eyvind Johnson, bjuda Gustav Hedenvind-Eriksson på middag. En författare som Lo-

Johansson beundrar över alla mått och som han i ungdomen läst med högstämt allvar.
55

 De 

blir till sällskapets förskräckelse nekade i dörren och följande dialog återges: 

– Ni andra kan få komma in, men inte han där, sa han. 

    Den uniformerade vaktmästaren pekade på GHE. 

– Det är ju han som är hedersgästen. Det är författaren GHE. Det är honom vi ska bjuda. 

   Vaktmästaren ställde sig grötmyndig och bred mittför ingången till restaurangen. 

– Jag bryr mig inte om vem han är, sa han. Det går inte alls. 

   Både slödder och hederligt folk tågade under tiden in i restaurangen. En sutenör med två 

flickor, en halvfull gubbe och ett par som såg ut som klockskojare steg in i porten och släpptes 

förbi. 

– Varför? frågade RV. 

   Den guldsmidde, uniformerade vaktmästaren gitte knappt svara. Utrustad med en polismans 

befogenhet som han var, gjorde han bara en gest som om han ville visa hur han tänkt kasta ut 

oss ifall vi bråkat och försökt tränga oss in. 

                                                             
55 Författaren, s. 31. 
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– Det borde ni väl förstå själva. Dummare är ni väl inte? Då får han där i vart fall gå och sätta 

på sig en slips först. 

   Vi såg hastigt på vår arbetardiktnings pionjär, på vår vördade kollega. Hans halsduk hade 

glidigt undan. Kring halsen hade han en tillknäppt snygg arbetsskjorta. Men han hade ingen 

slips. 

   Jag hade tidigare varit så fången av hans vackra huvud, hans imponerande gestalt, att jag inte 

hade sett något annat.  

– Får vi tala med direktören, sa RV, den mest företagsamma och krogvana av oss. Här går in 

vilka hallikar som helst. Men en kulturpersonlighet som GHE nekar ni. 

  Vaktmästaren flyttade sig bara så mycket att någon ny gäst, iförd slips, kunde släppas in i 

restaurangen. 

– Här talas inte med någon direktör, sa han. En, vad är det ni kallar kulturpersonlighet, ser inte 

ut på det viset. Ge er av härifrån nu, innan jag behöver ta till andra medel. (Författaren, s. 35) 

 

Sällskapet blir inte insläppta. Den enda som håller sig lugn är Gustav Hedenvind-Eriksson. 

Det betyder inte något för honom att sällskapet inte blir insläppta. Rudolf Värnlund däremot 

konstaterar lite längre fram i scenen att de måste göra om samhället, riva upp det och göra 

revolution. Attributen som ges karaktärerna i scenen talar sitt tydliga språk angående var Lo-

Johansson vill att läsaren ska lägga sina sympatier. Vaktmästaren är ”guldsmidd”, 

”uniformerad” och har en ”polismans befogenhet” medan Gustav Hedenvind-Eriksson har på 

sig ”en tillknäppt snygg arbetsskjorta”.  

   Den sceniska framställningen gör att berättelsen i avsnittet glider mot fiktionsberättelsens 

sätt att berätta. Lo-Johansson har i det här fallet, så som oftast i boken, både i dialogavsnittet 

och i den summerande texten en tydlig avsikt med det han skriver. Det handlar om att föra 

fram en åsikt, ta ställning för eller emot. Ofta är det samhällets orättvisor stora och små, som i 

scenen ovan, som presenteras. Det sker ofta ur ett klassperspektiv och målet med skrivandet 

är att förändra samhället, vilket Lo-Johansson också avslutningsvis konstaterar i Författaren. 

 

2.4.4 Berättartekniska och stilistiska grepp 

Lägg märke till växlingarna mellan långa och korta meningar: en sorts böljande rörelse, från 

de långa vida, omfattande meningarna, successivt ner till de allt kortare, sedan vidgningen 

igen, och sammanpressningen in mot sentensen och stenskriften, sedan åter den växande 

rörelsen.
56

 

 

I ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva” beskriver Eva Adolfsson Lo-Johanssons prosa 

på ovanstående sätt. Hon menar att det finns en speciell rytm i Ivar Lo-Johanssons texter. 

Rytmen karaktäriseras av en blandning av korta och långa meningar som ofta fungerar 

självständigt från varandra samt att berättandet växlar mellan jagvärlden och yttervärlden. 

                                                             
56Adolfsson, ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva”, s. 98 ff. 
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   I början av Författaren går Lo-Johansson på huvudgatan till Stockholmsutställningen. 

Texten är sönderstyckad efter varje menings slut för att tydliggöra det som karaktäriserar 

rytmen: 

Jag gick och drev längs huvudgatan till den stora Stockholmutställningen 1930. 

 

Det var sommar och dirrande hett. 

 

Det nya decenniets sol sken på min hjässa. 

 

En helt ny stad av stål, glas och betong var rest på slätten där det förut hade varit tomrum. 

 

Hus, restauranger och musikläktare liknade fåglar, som lyfte med stela vingar. 

 

Runtom i massan talades det om den nya arkitekturen som skulle föda den nya livskänslan. 

 

Ett dörrhandtag, ett perspektivfönster, en saklig möbel skulle på kort tid påverka den familj 

som bodde i huset så att dess känslor och tankar blev öppna, genomskinligt klara. 

 

Utställningshallarnas blanka maskinlemmar krävde en ny poesi. 

 

Den höga stålmasten på utställningsområdet reste sig som en signal, en ilning av lycka mot 

knallblå luft. 

 

Den funktionalistiska eran hade blåsts in. 

 

Den nya tidens stil var just avskrapningen av stilar. 

 

Dess nakna språk hette fakta. 

 

Jag översatte direkt arkitekturens språk till litteraturens. 

 

Jag gick omkring och såg mig omkring efter den nya mänskan. (Författaren, s. 5) 

 

 

Boken får ett inledande tema – sökandet efter den ”nya mänskan”. Han söker längs 

huvudgatan till Stockholmsutställningen. Det ges ett antal exempel på de moderna företeelser 

som växte fram under 30-talets början; ”ny arkitektur”, ”en ny stad av stål, glas och betong”, 

”den funktionalistiska eran hade blåst in”. Längs huvudgatan till den då ultramoderna 

Stockholmutställningen söker Lo-Johansson ”den nya mänskan”. ”Den nya mänskan” som här 

får symboliseras av det nya moderna samhället och litteraturen.   

   Rytmen i textens inledning är också tydlig. Växlingarna mellan långa och korta meningarna 

som är självständiga till sin karaktär. Lo-Johansson kontrasterar också sitt berättande genom 

att växla mellan att berätta om jagvärlden och yttervärlden. Tre korta meningar i citatets 

inledning ger läsaren information om var Lo-Johansson befinner sig och att solen skiner på 

hans hjässa. Därefter följer nio meningar av olika längd i vilka Stockholmsutställningen 
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beskrivs utifrån perspektivet ”det moderna”. De två sista meningarna är återigen korta och 

börjar med ”jag”. Lo-Johanssons promenad längs huvudgatan fortsätter.  

   Kontrasternas stilistiska betydelse beskriver också Mauritz Edström i Äran, kärleken, 

klassen. En bok om Ivar Lo-Johanssons författarskap: 

Hela hans diktning har en utpräglat dialektisk struktur, där motsatsparen sammankopplas i 

häftig antagonism och där själva det konstnärliga skapandet fungerar som den förlösande 

syntesen. Spänningen och motsatserna står oftast kvar i det konstnärliga verket men det är 

ändå detta som utgör ”lösningen” eller hur man nu vill benämna processens slutpunkt.
57

 
 

Enligt Edström genomsyras hela Ivar Lo-Johanssons författarskap av motsatspar som står i 

kontrast till varandra. Om vi återgår till det inledande avsnittet av Författaren finns fler 

exempel på kontraster än mellan jagvärlden och yttervärlden. 

   ”Den nya mänskan” symboliseras av solen; ”Det nya decenniets sol sken på min hjässa”.
58

 

Som kontrast till solen och framtidsmänniskan fungerar insjön; ”Den stora, blossande solen 

och den lilla trånsjuka insjön tycktes mig som två motsatser insatta i förödande kamp”.
59

 

Förutom motsatsparet ”den nya mänskan” och ”den gamla mänskan” finns en mängd andra 

exempel på hur Lo-Johansson använder sig av motsatser som berättartekniskt grepp redan i 

Författarens inledande kapitel. Bland annat låter Lo-Johansson staden stå i kontrast till 

landsbygden samt att författaren som romantiker, Harry Martinsson, står i kontrast till den 

realistiske Ivar Lo-Johansson. Dessa motsatser leder läsaren in på ett av den unge Lo-

Johanssons dilemman som författare: ska han skriva om framtidens fria människa eller om det 

förflutna, barndomsvärldens statare? 

   Hur gör då Lo-Johansson för att reda ut exempelvis kontrasten eller konflikten mellan den 

”nya mänskan” och den ”gamla mänskan”? Bland annat använder sig han av 

cirkelkomposition. Det är ett berättartekniskt grepp som bland annat Adolfsson i ”Lo-

Johanssons Författaren – Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen” anser är mer 

vanligt förekommande i den fiktiva berättelsen än i den ickefiktiva.
60

 

   Redan i början av Författaren inleds cirkeln genom att boken får ett slags inledande tema; 

Lo-Johanssons sökande efter ”den nya mänskan”. 

Jag gick och drev längs huvudgatan till den stora Stockholmutställningen 1930. Det var 

sommar och dirrande hett. Det nya decenniets sol sken på min hjässa. (Författaren, s. 5) 

 

                                                             
57 Edström, s. 88. 
58

 Författaren, s. 5. 
59 Författaren, s. 13. 
60 Adolfsson, ”Ivar Lo-Johanssons Författaren – Metoder för bestämning av sanningsvärdet i romanen”, s. 33. 
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De ”nya mänskan” symboliseras här som sagts av solen. Lite längre ner på sidan uttrycks för 

första gången den ”nya mänskan” explicit. 

Jag översatte arkitekturens språk till litteraturens. Jag gick och såg mig omkring efter den nya 

mänskan. (Författaren, s. 5) 

 

Lite längre fram i det första kapitlet befinner sig Ivar Lo och Erik Asklund, efter ett besök hos 

Harry Martinsson, i Ivar Los barndomstrakt. Åter igen skriver han om den blossande solen 

som nu kontrasteras mot barndomens insjö. 

Den stora, blossande solen och den lilla trånsjuka insjön tycktes mig som två motsatser insatta 

i förödande kamp. (Författaren, s. 13) 

  

Konflikten mellan det moderna och det gamla är tydligt. I slutet av kapitlet övernattar Ivar Lo 

och hans reskamrat i gammal övergiven lada i väntan på tåget till Stockholm. Kapitlet sluter i 

och med följande citat sin cirkel.  

Ovanför oss på skyn hade en stor sol höjt sig, rodnad och gul efter dimman om natten. Det var 

det nya decenniets sol, i vars ljus vi ville förverkliga alla våra planer. (Författaren, s. 18) 

 

Den cirkulära principen för berättelsens komposition gäller också för boken som helhet. Det 

moderna står i kontrast till det gamla genom hela boken och i det sista kapitlet sluts cirkeln. 

Jag kände att jag måste ta min situation under omprövning. Den nya mänska som jag trott mig 

skymta på utställningen fem år tidigare, den mänska som passade till de nya tankarna och till 

de blanka maskinlemmarna hade jag inte funnit, och inte hade jag själv lyckats skapa henne 

som hon borde se ut. Vad jag funnit var endast att jag måste göra upp med den gamla 

mänskan. Alla dessa år hade jag använt till att söka reda på vem jag själv var. Och inte ens 

med det hade jag lyckats. 

   Alla självbiografierna, både av mig och andra, äcklade mig. Jag strävade efter frigörelse från 

författarindividualismen, som var mig motbjudande. Jag visste med mig att det jag skrivit om 

mig själv var bara ena delen av mitt författarskap, annars skulle jag svika mina ideal. Den 

viktigaste delen var kvar. Jag arbetade för att komma bort från den insmickrande, 

individualistiska författarattityden och komma till mitt ursprung. Jag kämpade för att komma 

bort från det romantiska pysslandet med mig själv. En författare som person tycktes mig tom, 

ett ingenting, utom sitt ämne. Ju fullständigare han lyckades uttrycka sitt ämne, desto 

ointressantare var han själv. (Författaren, s. 311) 

 

 

Nedstämd över att inte ha funnit svaret på gåtan om ”den nya mänskan” gör ändå Ivar Lo-

Johansson en upptäckt. ”Det gamla” hade blivit en främmande värld för honom under de fem 

år han hade varit verksam som författare och han inser att hans uppgift som författare är att 

komma tillbaka till sina ursprungsideal.  

      Adolfsson drar också paralleller mellan Lo-Johanssons sätt att skriva och den 

modernistiska poesins bilder. Visst finns det exempel på det också i inledningen till 
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Författaren: ”Det nya decenniets sol”, ”byggnaderna liknade fåglar” och ”blanka 

maskinlemmar”.
61

 Maskinlemmarna som återkommer i det senaste citatet.  

   Vad får då de berättartekniska och stilistiska dragen för funktion? Den böljande växlingen 

mellan långa och korta meningar och genom att växla mellan att berätta om jagvärlden och 

yttervärlden, textens rytm, är i sig inte egentligen något indicium på vare sig fiktion eller 

ickefiktion. Men genom att Ivar Lo-Johansson till synes också använder sig medvetet av 

bland annat kontrasteringar, cirkelkomposition och att det finns paralleller till den moderna 

poesins språk får man ändå som läsare en känsla av att det sker en glidning i sättet Lo-

Johansson berättar sin historia mot ett berättande som är mer vanligt förekommande i den 

fiktiva berättelsen. 

 

2.4.5 Symbolanvändning 

Att Ivar Lo-Johansson i sitt författarskap rikligt använder sig av symboler är allmänt känt och 

är intressant ur perspektivet fiktion och ickefiktion.  

   I ”Ekarna och den styva leran – En studie över Ivar Lo- Johanssons berikade realism” 

konstaterar Sven Delblanc att Ivar Lo-Johansson berikar sina realistiska texter med riklig 

användning av symboler. Delblanc menar att ”I sitt arbete med symboler har Ivar Lo ibland 

tenderat till allegorisk övertydlighet.” 62 

   Framför allt har Delblanc koncentrerat sin studie till den första statarroman God natt, jord. 

Det är ett antal ting och tillstånd som upprepas gång på gång under hela författarskapet, och 

då även i de självbiografiska romanerna. Självklart är det inte av en slump som dessa ting är 

så frekvent återkommande. Lo-Johansson är medveten om tingens symboliska värde och 

funktion som stilistiskt verktyg. De symboler som Delblanc pekar på i sin studie är gripen, 

leran och eken. 

   Hans Biedermann skriver i Symbollexikonet att gripens symbolvärde bland annat ligger i att 

den behärskar två livsmiljöer – jorden tack vare sin lejonkropp och luften tack vare örnens 

huvud och vingar.
63

 Ivar Lo-Johansson slits likt gripen mellan två existenser utan att 

egentligen tillhöra någondera. I statarnas tillvaro härskade ödmjukhet och slavisk 

förnöjsamhet. Alla utbrytningsförsök av begåvade särlingar sågs med oblida ögon. Man 

accepterade godsägarnas överlägsenhet men hatade den klassbroder som försökte höja sig 
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 Adolfsson, ”I ordets makt – om Ivar Los sätt att skriva”, s. 101. 
62 Delblanc, s. 492 ff. 
63 Hans Beidermann, Symbollexikonet (Stockholm, 1991) s. 146 f. 
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över det gemensamma eländet. För att realisera sina konstnärsdrömmar var Ivar Lo på ett 

radikalt sätt bryta med sin ursprungsmiljö. 

   I Journalisten återvänder Ivar Lo till sin barndomstrakt som lokalredaktör för den 

nystartade tidningen Sörmlandsörnen. Konstnärliga ambitioner och storslagna reportage 

krymper till notiser och arbete med annons- och prenumerantanskaffning. Tidningen bär sig 

inte ekonomiskt och Ivar Lo möts i sitt arbete som lokalredaktör av visst motstånd. I slutet av 

boken skriver Ivar Lo-johansson: ” Sörmlandsörnen, gripen, kastade i fångenskap sin 

slickande tunga ut mot de igensnöade fälten, men överallt möttes den av stickig 

nordanvind.”
64

 Ivar Lo Johansson arbetade under en period som lokalredaktör för en liten 

tidning i Södermanland. Tidningens namn var inte Sörmlandsörnen utan Nynäshamns tidning. 

Att Lo-Johansson valde Sörmlandörnen som namn för tidningen i berättelsen var med största 

sannolikhet inte en slump. Konflikten mellan Ivar Los ursprung som statare och hans 

konstnärliga ambitioner genomsyrar hela berättelsen och blir extra tydligt i ett replikskifte, 

som äger rum mellan Ivar Lo och hans mor, när han precis har berättat att han har börjat 

arbeta som journalist. 

När jag kom in höll min mor som vanligt på med sitt arbete i köket. Hon upprepade ungefär 

samma fråga som min far hade ställt. Men när jag berättat om vad jag skulle göra visade hon 

sig djupt besviken. 

– Jag trodde att du skulle bli en ordentlig arbetare istället, sa hon. 

– Jag ska bli något betydelsefullare, något annat. 

– Vad? 

– Något annat. 

– Jag trodde du skulle gifta dej och bilda familj och ta ett ordentligt arbete. 

– Varför ha så bråttom? 

– Att ha ett riktigt arbete och gifta sej med en ordentlig flicka är det bästa för var och en. 

          (Journalisten, s. 41) 
 

Lite senare i köket fortsätter diskussionen genom att Ivar Lo säger: 

– Men om jag råkar sikta mot andra mål? sa jag. Och om jag kanske gifter mig opp istället för 

ner, när jag en gång gifter mej. 

– Till vilka mål då? frågade min mor som svar på det första som jag sagt, medan hon inte ens 

ansåg det förenligt med sin plikt att svara på det andra. [...] 

– Jag vet inte vad det nya kommer att innebära men jag förstår ändå att det inte kommer att bli 

bra, sa hon olyckskraxande. Att gå här hemomkring och syssla med sånt som inte är något 

riktigt arbete kan inte vara bra. (Journalisten, s. 41 f) 

Gripen eller Sörmlandsörnen och Lo-Johanssons journalistdrömmar får här fungera som ännu 

en symbol för ”det nya” i motsats till ”det gamla”. Ivar Lo-Johansson har en individualistisk 
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dröm. Att bryta sig loss från den kollektiva statarvärlden som han växt upp i. Han får inte ens 

stöd hos sin älskade mamma som explicit uttrycker sin oro över sonens yrkesval. 

   En annan symbol som återkommer i Lo-Johanssons berättelser är leran. Den fungerar som 

symbol för en mängd olika saker. Det mest uppenbara enligt Delblanc är att den fungerar som 

symbol för kollektivismen och Lo-Johansson framhåller om och om igen att Sörmlandsleran 

har brukats av det stora arbetarkollektivet.
65

 Leran kan också förknippas med den lilla 

människans sinnliga liv, som lever nära den jord han odlar, utan högre syftning. I Analfabeten 

finns leran med som ett återkommande inslag. 

Min far tog åter upp spaden och grävde sig in i leran, in i mörkret, in i den kvidande mossen. 

Fenixlyktans ljus flaxade för nattvinden. Hans rygg böjde sig rytmiskt. Åter hördes det hur det 

sög och uppstod smackande ljud i den vattensjuka mossen. Själv syntes han knappt för 

rothögar och stubbar. (Analfabeten, s. 106 f) 
 

Det är Lo-Johanssons far som i euforisk nybyggaranda gräver upp den stubbiga och steniga 

mossen. Den lilla människan som precis har lämnat statarlivet bakom sig för att bli 

egnahemsägare. Han fick slita kopiöst för att skapa åkermark av mark full av sten, rötter och 

stubbar. 

   Om inte ordet lera finns med kan man ändå hitta beskrivningar av jorden i exempelvis 

Journalisten, som man utan problem kan relatera till leran. Leran har blivit till jord, något mer 

positivt än leran som sög ner arbetarna. I slutet av berättelsen frågar Ivar Lo sin mor varför 

hon ska sätta nya buskar när de ändå ska sälja egnahemmet. Hon svarar då: 

– Det ska väl fortsätta att växa på jorden också om vi säljer? sa hon. Det ska väl fortsätta att 

växa på jorden även om vi själva inte längre finns?  

Då kände jag att något på allvar hade hänt med henne. Hon var inte längre undergiven, 

darrande trälinna. (Journalisten, s. 208) 
 

Ivar Los mor började då närma sig sextio och hade under hela sitt liv varit statare på olika 

gods i Sörmland. En tillvaro som innehållit mycket hårt arbete. De tio senaste åren hade Ivar 

Los föräldrar ägt sitt egnahem. Problemet, enligt Ivar Lo-Johansson, var att de inte kände sig 

fria och när de bestämt sig för att sälja kände de inte någon sorg utan snarare en känsla av 

lättnad. För den som har skulder, även om de finansierat ett jordbruk, är inte fri. Så nu var inte 

Ivar Los mamma en ”undergiven, darrande trälinna” och den sugande leran har blivit till god 

jord.   
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   Vid flera tillfällen i biografisviten skildras hur ekarna, den sista av de återkommande 

symbolerna jag presenterar, suger ut den del av jorden de står på, så vetet tynar bort och dör. 

Eken får också ofta symbolisera rikedom och tradition eller som Biedermann skriver i 

Symbollexikonet: ”Eken, ett av våra mest symboltyngda träd, är för den hårda vedens skull på 

många håll en sinnesbild för odödlighet eller varaktighet.”
66

    

   I Analfabeten färdas den unge Ivar Lo med sina föräldrar med häst och vagn från 

skogstrakten där egnahemmet ligger till en bördig jordbrukstrakt. När de lämnar skogen 

bakom sig förundras de över den prakt som möter dem: 

Det enda som bröt fältens yta var ekarna. Ekarna var traditionens träd, rikedomens träd, 

anträdens symboler som slingrade sig i adelsvapen. De var de privilegierade träden som fick 

stå kvar på fälten. Ekarna i och för sig visade att det var fråga om ett stort gods. Ekarna visade 

att det var rikemansfolk som ägde det. Ekarna visade att godsadeln fortfarande höll på sina 

gamla träd. 

[…] De femhundraåriga ekarna fick stå kvar, trots att de armade ut de fläckar av åkerjord de 

stod på. (Analfabeten, s. 52) 
 

Eken, som är herrgårdens träd, står i kontrast till barrskogen som i sin tur fungerar som 

hemvist till den lilla människan. I Socialisten reser Ivar Lo runt som ombudsman för 

Lantarbetarförbundet. Han är på väg till ett statarkollektiv på ett slott. När han får syn på det 

på håll beskriver han det på detta sätt: ”Slottet låg stort och vitt framför oss, med kala ädelträd 

omkring”
67

 När han lite senare kommer fram till statarkollektivet skildras det på ett helt annat 

sätt: ”Det var en kasern, en ofantlig träbarack. Den reste sig ensam på ett lerigt gärde. Inte ett 

träd eller buske fanns utanför. Det var bara blöta.”
68

 I den rika jordbruksbygden står ekarna en 

och en och breder ut sina kronor på ett majestätiskt sätt. Än en gång är ett ädelträd kopplat 

samman med ett slott. Vid statarbaracken däremot finns ingen som helst växtlighet, det är en 

livegen samhällsklass det är frågan om. 

   Delblanc beskriver Ivar Lo-Johanssons sätt att skriva som ”berikad realism”. Om jag tolkar 

Delblanc rätt menar han att Lo-Johansson såg som sin uppgift att berätta om och beskriva 

verkligheten på ett realistiskt, i betydelsen sanningsenligt, sätt. Däremot berikar han sina 

texter med en medveten användning av symboler som är mer vanligt förekommande i den 

fiktiva berättelsen. 
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3. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer, både textinterna och 

textexterna, som vinkar mot fiktion eller ickefiktion, som återfinns i den självbiografiska 

romanen Författaren. Jag har också undersökt vilken funktion de karaktäristiska dragen får i 

berättelsen, och vad det finns för likheter och skillnader mellan den självbiografiska romanen 

Författaren och Eva Haettner Aurelius beskrivning av den traditionella självbiografin. 

      Paratexterna har, enligt bland annat Gérard Genette, en stor betydelse för om en text ska 

läsas som fiktiv eller ickefiktiv. Paratexternas funktion blir att beskriva boken på ett sådant 

sätt så att författarens syfte med den framgår. De har också som uppgift att signalera 

genretillhörighet. Enligt Författarens paratexter är Författaren en självbiografisk roman och 

måste därför läsas som just en självbiografisk roman.  

   I genren självbiografisk roman finns en konflikt mellan det ickefiktiva och det fiktiva. 

Genren självbiografi förväntas på ett sanningsenligt sätt att återge verkligheten och 

karaktäriseras så till vida som ickefiktiva. Romanen ses som en fiktiv genre och har därför 

inte något sanningskrav. Tidigt i min analys kunde jag därför konstatera att Författaren inte 

gick att kategorisera som antingen fiktiv eller ickefiktiv utan som både och.  

   För att skapa en slags struktur kring begreppen fiktion och ickefiktion tänker jag mig 

spektret mellan fiktion och ickefiktion som ett linjärt diagram.     

 

Fiktion                                                             Ickefiktion 

X__________________________________0__________________________________X 

Ex. traditionell roman                                                                           Ex. biografi, avhandling 

 

I ena ändan finns fiktionsberättelsen exempelvis den traditionella romanen och i den andra 

finns verk av karaktären ickefiktion som skulle kunna vara en biografi eller avhandling. 

Diagrammet är inte skalenligt graderat i förhållande till graden av fiktion eller ickefiktion. 

Nollan finns som en mittpunkt. Mellan nollan och fiktion finns ett fält, ett fiktionsfält 

respektive ett fält för ickefiktion. Begreppen fiktion och ickefiktion kan då heller inte 

beskrivas som antingen svart eller vitt utan rör sig på den linjära skalan och vinkar mot 

antingen fältet för fiktion eller ickefiktion.  

   I Författaren kan jag konstatera att framför allt Ivar Lo-Johanssons berättarmetod, som 

innehåller mimetiskt berättande, en speciell rytm, cirkelkompositionen och 

symbolanvändningen, vinkar mot fältet för fiktion. Tilläggas bör att det också finns många 

och långa diegesisavsnitt som i sin tur vinkar mot fältet för ickefiktion.  
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   Ivar Lo-Johanssons avsikt i Författaren, åtminstone enligt baksidestext till Författaren och 

Lo-Johanssons uttalande i Morgon-Tidningen, är att avbilda verkligheten, vilket han också 

gör på sitt personliga sätt. Om allt är sant har det däremot debatterats om. Avsikten gör ändå 

att Ivar Los självbiografiska roman ur den aspekten kan antas vara ickefiktiv. 

   Vid ett fåtal tillfällen förekommer intern fokalisation; Lo-Johansson blir allvetande i sitt sätt 

att berätta. Det handlar just om ett fåtal tillfällen som inte heller är speciellt tydligt 

framställda. Men i och med att Lo-Johansson ändå övergår till att bli allvetande så sker det för 

stunden en glidning från den sakligt framställda berättelseformen mot fiktionsberättelsen. 

   Så visst kan Ivar Lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren ses som ickefiktiv till 

sin karaktär med tanke på att Lo-Johansson i den framställer verkligheten och visst kan den 

samtidigt ses som fiktiv i sättet den framställer verkligheten. Eller så kan den ses som något 

mittemellan.  

   Vad finns det för likheter och skillnader mellan Ivar Lo-Johansson självbiografiska roman 

och hur Eva Haettner Aurelius beskriver den traditionella självbiografin i följande citat?  

1) berättande och ibland diskursiv framställning, 2) Den har kapitelstruktur eller annalistisk 

struktur. 3) Ämnet är levandets förlopp och/eller jagbilden och/eller jagets formande och 4) 

detta levnadsförlopp och/eller detta jag uppfattas som intressant. 5) Framställningssättet är 

oftast prosa och 6) berättelsen är i jag-form. Detta jag refererar till en faktiskt existerande 

person och det syftar på författaren, berättaren och huvudpersonen. Dessa är identiska.
69

 

 

Ovanstående beskrivning för den traditionella självbiografin stämmer väl överens på alla sex 

punkter för hur Författaren är skriven. Det finns med andra ord inte något som skiljer Lo-

Johanssons självbiografiska roman från Haettner Aurelius beskrivning av självbiografin. 

    I en artikel i Stockholmstidningen den 27/11 1960 kommenterade Ivar Lo-Johansson själv 

sitt sätt att skriva självbiografiska berättelser på bland annat detta klargörande sätt: ”Det 

behövs fantasi för att se verkligheten. Dikten tjänar till att få fram verkligheten, icke 

tvärtom”.
70

  

   Ivar Lo-Johansson har en tydlig avsikt med det han skriver. Det handlar om att föra fram en 

åsikt, ta ställning för eller emot. Ofta är det samhällets orättvisor stora och små, som 

presenteras. Det sker ofta ur ett klassperspektiv och målet med skrivandet är att, förutom att 

framställa sitt eget liv, förändra samhället, vilket Lo-Johansson också avslutningsvis 

konstaterar i Författaren.  

 

                                                             
69 Haettner Aurelius, s. 42. 
70 Stockholmstidningen, 1960-11-27. 
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4. Sammanfattning 

Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen 

också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, 

Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka 

skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. 

   Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i 

princip skulle kunna läsas fristående från varandra. I boken får vi följa Lo-Johansson genom 

arbetardiktningens genombrottsår i 1930-talets början. Den unge författaren möter det nya 

samhället i spåret efter Stockholmutställningen. Diskussionerna bland författarkollegorna, 

som endast omnämns med initialer, går heta. Några av kollegerna, bland annat Harry 

Martinsson, Nils Ferlin, Gustav Hedenvind-Eriksson och Martin Koch, presenteras mer 

ingående. I Författaren beskriver Lo-Johansson också arbetet med sin egna första stora bok, 

God natt, jord.  

   Syftet med den här uppsatsen har bland annat varit att undersöka vilka faktorer, som vinkar 

mot fiktion eller ickefiktion, både textinterna och textexterna, som återfinns i den 

självbiografiska romanen Författaren. Jag har också undersökt vilken funktion de 

karaktäristiska dragen får i berättelsen. 

   Metoden jag har använt mig av är analys av primärmaterialet utifrån framför allt ett 

narratologiskt perspektiv. Samt en komparativ analys av primärmaterialet i förhållande till den 

traditionella självbiografin. 

   Tidigt i min analys kunde jag konstatera att Författaren inte gick att kategorisera som 

antingen fiktiv eller ickefiktiv. Därför har jag undersökt vad i den självbiografiska romanen 

som vinkar mot fiktion respektive ickefiktion.  

   Exempel på sådant i de självbiografiska romanerna som vinkar mot fiktion är bland annat 

att det förekommer en hel del mimetiskt berättande, symbolanvändning och andra 

berättartekniska och stilistiska grepp som är mer vanligt förekommande i den fiktiva 

berättelsen. Ivar Lo-Johansson övergår också emellanåt till att bli allvetande som berättare.  

   Att den textexterne författaren Lo-Johansson är den samme som berättaren och bokens 

huvudperson leder tankarna till den ickefiktiva berättelsen. Vilket också Lo-Johanssons avsikt 

att avbilda verkligheten gör, trots att han har fått kritik för att allt i böckerna kanske inte är 

sant. 
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   Paratexternas funktion är viktig, för att beskriva boken på ett sådant sätt så att författarens 

syfte med den framgår. De har också som uppgift att signalera genretillhörighet. Ivar Lo-

Johanssons självbiografiska roman måste därför läsas som just en självbiografisk roman.  

En genre som blandar en berättarmetod som anses mer vanligt förekommande i den fiktiva 

berättelsen med en författarintention som går ut på att på ett sanningsenligt sätt avbilda 

verkligheten.  

   Att Ivar Lo-Johansson har en avsikt med det han berättar framgår tydligt. Det handlar om att 

föra fram en åsikt, ta ställning för eller emot. Ofta är det samhällets orättvisor stora och små, 

som presenteras. Det sker ofta ur ett klassperspektiv och målet med skrivandet är att, förutom 

att framställa sitt eget liv, förändra samhället. 
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