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Abstract 
During the past two decades, several American authors have explored first person plural 

narration. In fact, it might even be possible to talk about a boom of “we-narratives”. How is 

this boom to be understood? What are the risks and possibilities with this unique narrative 

strategy? 

Already in 1992, narratologist Susan Lanser distinguishes a “communal voice” that 

differs from the first person and third person perspective in that it allows for a “we” to speak 

out. Although Lanser could not base her study on an equally rich selection, her book Fictions 

of Authority (1992) provides several interesting assumptions; such as the thesis stating that 

the communal voice is primarily a phenomenon within literature treating marginalized or 

suppressed communities. In this dissertation, I focus on two novels that complexify the idea 

that the communal voice is necessarily a voice from the fringes. In Joshua Ferris’ Then We 

Came to the End (2007) and Ed Park's Personal Days (2008) the “we” consists of highly 

educated and well-paid office workers. What do they possibly have to gain from gathering in 

a we? 

 By connecting Susan Lanser’s narratological concept the communal voice with 

economist Guy Standing’s theories concerning the precariat, I show how the office workers 

in these two novels form a “precarious we”; a we that on the one hand can be described as 

belonging to a creative middle class, but on the other hand as victims suffering the 

consequences of neoliberal capitalism. The communal voice in Then We Came to the End and 

Personal Days testifies to increasingly insecure working conditions, and together the two 

novels provoke both political and philosophical questions about the nature of work: What 

counts as work and what does not? For whom are we working and what purpose does our 

work serve? How does concurrence and flexibility affect our relationships at work and who 

can we count as our ally?  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund, frågeställningar och disposition 

Individen har en särskild plats i romanens historia. I allt från Cervantes ofullkomliga anti-

hjälte Don Quijote till modernismens inre monologer och post-modernismens upplösta 

subjekt, riktas strålkastarnas ljus mot individen. Ibland finner hon sig med självklarhet i 

uppmärksamheten. Ibland är hon ifrågasatt och dekonstruerad ända in på grammatisk nivå, 

som i Monique Wittigs splittrade subjekt: j/e.1 Michail Bachtin, en av romanteorins pionjärer, 

menar att det som skiljer romanen från epiken är just förmågan till individuellt perspektiv.2 

Medan epikens hjältar är inkarnationer av ett samhälles traditioner och ideal, brottas 

romanens protagonister snarare med detta samhälle. Till skillnad från epiken, som är 

högkulturen och nationens genre, föds romanen ur folkloren och flerspråkigheten. Det är där, 

i myllret, i skrattet, som gudar plockas ned på jorden och makten häcklas. Romanen är, enligt 

Bachtin, den genre som öppnar sig för sin egen samtid, som kritiserar och driver med sitt eget 

nu: ”’I myself’, and ’my contemporaries’, ’my time’ - all these concepts were originally the 

objects of ambivalent laughter, at the same time cheerful and annihilating.”3 Romanens 

historia kan därför också sägas vara en historia om individen, och det är ingen slump att 

romanen slår igenom på bred front samtidigt som upplysningens idéer om individens fri- och 

rättigheter får fäste i Europa.4 I denna moderna genre står ”den vanliga människan” i fokus, 

och det är genom enskilda karaktärers mikrokosmos som den större världen vecklar ut sig. En 

intressant fråga blir därför vad som händer i de romaner där individen inte är i fokus, där hon 

tvingas kliva ut ur rampljuset och istället sälla sig till gruppen, till kollektivet?  

 I Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice (1992) urskiljer 

narratologen Susan S. Lanser en ”communal voice”, en kollektiv röst, som skiljer sig från de 

klassiska första-person och tredje-person-perspektiven, i det att den låter ett vi, eller en 

representant för ett vi, föra ordet.5 Lanser menar att den kollektiva rösten hittills inte räknats 

som en egen kategori, eftersom berättargreppet inte tillämpats i så stor utsträckning. Den 

kollektiva rösten, skriver hon, är därför en kategori med ”underdeveloped possibilities”.6 Så 

                                                
1 Franskans ord för ”jag”, ”je”, är i Wittigs roman delat genom ett snedstreck. I svensk översättning skulle det 
förmodligen se ut så här: j/ag.  
2 Mikhail Bachtin, “Epic and Novel”, The Dialogic Imagination: Four Essays, red. Michael Holquist, övers. 
Caryl Emerson och Michael Holquist (Austin 1981), s. 16. 
3 Ibid, s. 21. 
4 Se exempelvis Ian Watts, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding, (Los Angeles 
2001) 
5 Susan Sniader Lanser, Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice, (New York 1992), s. 21.  
6 Ibid., s. 21. 
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här drygt två decennier efter att Fictions of Authority gavs ut, har den kollektiva rösten 

utforskats av en mängd författare. Sedan Jeffrey Eugenides uppmärksammade debut Virgin 

Suicides (1993) om ett gäng pojkars fascination för de mystiska systrarna Lisbons, har en 

uppsjö av böcker berättade ur vi:ets perspektiv, sett dagens ljus. I Justin Torres We, the 

Animals (2011) berättar tre amerikansk-puertoricanska bröder om sin våldsamma uppväxt på 

landsbygden utanför New York. I Karen Joy Fowlers The Jane Austen Book Club (2004) är 

vi:et en bokcirkel i Kalifornien. I Julie Otsukas The Buddha in the Attic (2011) får vi följa de 

japanska kvinnor som kom till Amerika som ”postorderfruar” i början på förra seklet och i 

Kate Walberts Our Kind (2004) är det vita, före detta hemmafruar som har ordet. Ytterligare 

böcker kan läggas till, de flesta med kvinnor, eller barn och tonåringar i huvudrollen, som i 

Hannah Pittards Virgin Suicides-influerade roman The Fates Will Find Their Way (2011) om 

några pojkar som blir besatta av ett specifikt flicköde: Nora Lindells spårlösa försvinnande 

efter Halloween.  

Sedan Lanser lanserade begreppet kollektiv röst, har mycket alltså hänt. Men trots att 

Lanser inte hade ett lika gediget underlag till hands, bär Fictions of Authority på flera 

intressanta antaganden att ta avstamp från, såsom tesen att den kollektiva rösten framför allt 

används för att ge röst åt marginaliserade och förtryckta grupper i samhället. Lanser skriver 

till och med att författarna själva kan sägas vara representanter för sådana kollektiv:  ”I have 

not observed it in fiction by white, ruling-class men perhaps because such an ‘I’ is already in 

some sense speaking with the authority of a hegemonic we.”7 I den här uppsatsen kommer jag 

att studera två romaner som, åtminstone vid en första anblick, går i konflikt med Lansers 

hypotes. I Joshua Ferris Then We Came to the End (2007) och Ed Parks Personal Days 

(2008) består vi:et av en grupp högutbildade och förhållandevis högavlönade kontorsarbetare. 

Den förstnämnda utspelar sig på ett reklamkontor i Chicago och i den senare anas en liknande 

bransch i New York, även om företagets affärsidé aldrig skrivs ut. I båda dessa 

debutromaner, tillhör den kollektiva rösten varken en marginaliserad eller förtryckt 

community, utan snarare en ”hipp” medelklass, med kreativa yrken och kulturellt kapital. Inte 

heller författarna till dessa kontorsromaner kan sägas skriva från outsiderns position. Jag 

kommer inte diskutera författarnas bakgrund eller intentioner i den här uppsatsen, men det 

kan ändå vara värt att påpeka att både Joshua Ferris och Ed Park tillhör just den grupp av 

”ruling-class men”, som Lanser pekar ut som omotiverade att använda sig av detta 

berättargrepp. Parks är visserligen inte vit, utan asiat-amerikan, men både han och Ferris har 

                                                
7 Ibid.  
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prestigefyllda utbildningar och arbetsgivare på sina CV:n.8 Så varför använder de sig av 

vi:et? Varför tala utifrån vi:ets perspektiv, och inte istället om jagets egna upplevelser? 

 I den här uppsatsen kommer jag driva tesen att det finns mycket att vinna på att tala 

om arbetslivet som en delad erfarenhet. I båda romanerna hotas vi:et av oförutsägbara 

uppsägningar som en följd av den ekonomiska krisen vid millenieskiftet. I båda romanerna 

beskrivs också ett kontorsliv präglat av konkurrens, osäkerhet och ensamhet; det vill säga 

upplevelser och känslor som ligger så långt bort från känslan av ”vi”, av gemenskap, man kan 

komma. Vi:et som berättarröst kan därför ses som en litterär, och politisk, strategi för att 

mobilisera enhet där enhet inte finns. Men även om vi:et är nödvändigt när det kommer till all 

form av organisering, har vi:et också en utjämnande, för att inte säga, våldsam baksida. Hur 

homogen en kontorsmiljö än kan upplevas, består varje arbetsplats förstås av en mängd 

individer, med sina särskilda problem, känslor och erfarenheter, och genom att tala med vi:ets 

unisona röst, hotas också dessa skillnader att suddas ut.  

Uppsatsen första del inleder jag med en diskussion om vad det innebär att säga ”vi”.  

Vilka möjligheter och risker finns inbäddade i vi:et? Den litteraturvetenskapliga forskningen 

har mycket kvar att utforska gällande de etiska och politiska problem som den kollektiva 

rösten aktualiserar. Av den anledningen kommer jag ta avstamp i filosofin, som länge 

intresserat sig för såväl gruppens mekanismer som människans medmänskliga ansvar. Även 

om min uppsats inte vilar på en filosofisk grund, utan snarare har sin hemvist i intersektionell 

narratologi och klassanalys, bidrar dessa tänkare med existentiella frågeställningar om det 

gemensammas natur. Det filosofiska anslaget fungerar därför som en bra övergång till att 

diskutera de specifika kollektiv som läsaren möter i Then We Came To the End och Personal 

Days. Vilka människor arbetar på dessa arbetsplatser och vilka gör det inte? Går det att 

erkänna viktiga skiljelinjer inom gruppen och samtidigt tala med gemensam stämma? 

Eftersom Then We Came To the End och Personal Days kretsar kring arbete och 

arbetsvillkor, har klassperspektivet en framskjuten betydelse i den här uppsatsen. Med hjälp 

av klassforskare som Pierre Bourdieu och Erik Wright Olin, och den feministiska teoretikern 

Gayatri Chakravorty Spivak, analyserar jag hur kontorsarbetarnas position formas i relation 

till både den kapitalägande eliten och de som befinner sig lägre ner i hierarkin. 

 I uppsatsen andra del diskuterar jag kontorsromanerna med hjälp av ekonomen Guy 

Standings teorier om prekariatet. I The Precariat. The New Dangerous Class (2011) gör 

Standing ett försök att synliggöra hur olika, och ofta konkurrerande grupper på 
                                                
8 För att ta del av författarnas biografier, se tex Rachel Deahl, ”Meet the Editor: Ed Park”, Publisher Weekly, 
16.5.2014, och Eric Koningsberg, ”240 Minutes With Joshua Ferris”, New York Magazine, 24.1.2010. 
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arbetsmarknaden, såsom den arbetslöse, den visstidsanställda och praktikanten, i själva verket 

delar en grundläggande utsatthet för kapitalets ökade krav på flexibilitet. Till skillnad från ett 

begrepp som proletariatet, som för tankarna till industrin och klassiskt lågavlönade 

kroppsarbeten, är prekariatet en term som fungerar även för att diskutera den maktlöshet och 

konkurrens som det förhållandevis privilegierade vi:et i Then We Came to the End och 

Personal Days vittnar om. I det här avsnittet ställer jag mig också frågan vad det egentligen 

är för slags arbete som utförs i dessa kontorsromaner. Vad gör vi:en när de är på kontoret? 

Med hjälp av sociologen Roland Paulsens begrepp ”tomt arbetet” analyserar jag de lekar och 

dagdriveri som upptar så stor plats i dessa romaner. Hur kan någon få betalt för att spela 

softball på arbetstid medan andra sliter ut sig som undersköterskor? Vad är egentligen ett 

arbete? 

I uppsatsens avslutande del sammanfattar jag de viktigaste iakttagelserna kring den 

kollektiva rösten. Jag identifierar också några möjliga frågor som den litteraturvetenskapliga 

forskningen kan ägna sig åt.  

I ett land som USA, som gjort sig känt för sin kärlek till individen, är det intressant att 

notera hur författare efter författare skriver ur vi:ets perspektiv. Varför det? Och varför nu? I 

den här uppsatsen finns inte utrymme att ge full rättvisa åt denna angelägna fråga. Men jag 

vill ändå poängtera att jag läser de här romanerna, såväl som vi-boomen i stort, mot en 

bakgrund av åttiotalets ”Reaganomics”9 och en allt mer hårdför nyliberalism. Min tes är att 

behovet av vi är som störst i tider av splittring och konkurrens, något som också Ferris och 

Parks träffsäkra berättelser vittnar om.  

 

1.2 Tidigare forskning 
Trots att allt fler författare sökt sig till vi:et de senaste tjugo åren, har få forskare undersökt 

ämnet i någon större utsträckning. Ett undantag är den amerikanska litteraturvetaren Bonnie 

Costello, som i den nyutgivna boken The Plural of Us: Poetry and Community in Auden and 

Others (2017) utforskar hur detta märkliga och mäktiga pronomen vandrat genom den 

amerikanska poesin. Med exempel från W.H Auden, Walt Whitman, Elizabeth Bishop och 

andra studerar Costello de retoriska och etiska frågeställningar som det lyriska vi:et ger 

upphov till. Costello konstaterar att poesin visserligen brukar definieras som ”the genre of the 

individual”,10 där jagets känslor och tankar kommer till uttryck, men att det samtidigt är en 

                                                
9 ”Reaganomics” är ett teleskopord av Reagan och Economics, och beskriver den nyliberala ekonomi som 
Ronald Reagan stödde under sitt presidentskap 1981-1989.  
10 Bonnie Costello, The Plural of Us: Poetry and Community in Auden and Others, (Princeton 2017), s. 5. 
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utmärkt plattform för att utforska vi:et, eftersom poesin sätter värde på den sortens 

tvetydighet som vi:et aktualiserar. Costello skriver att vi:ets gränser många gånger är oklara 

och att ”we often don’t really understand what others are saying when they say ‘we’”.11  

Mellan poesi och prosa går det knappast någon tydlig gräns, och även ur den skönlitterära vi-

boomen finns exempel på författare som använt sig av ett lyriskt språk. I Julie Otsukas The 

Buddha in the Attic - eller Vi kom över havet som den heter på svenska - är de lyriska 

upprepningarna slående: ”That night our new husbands took us quickly. They took us calmly. 

They took us gently, but firmly, and without saying a word.”12 Otsukas rytmiska språk och 

avsaknad av tydliga karaktärer, gör att The Buddha in the Attic lika gärna kan betraktas som 

en längre dikt, eller en slags sorgesång. Costellos frågor till det poetiska materialet är med 

andra ord av relevans även för min studie, men draget till sin spets finns det betydelsefulla 

skillnader mellan prosa och poesi. Om poesin traditionellt sätt uppehåller sig mer vid språk 

och klang, fokuserar prosan på berättande och ”handling”. De genrespecifika dragen 

möjliggör olika slags ”vi:n”, och de undersökande och flytande vi:n som Costello 

uppmärksammar i lyriken, är inte lika framträdande i skönlitteraturen där det är någorlunda 

klart vilka kollektiv som har ordet.  

Även Costellos tes om varför det lyriska vi:et blivit så populärt på senare år, är svår 

att omedelbart överföra till skönlitteraturen. I bokens sista kapitel befinner sig Costello i den 

litterära samtiden och med hjälp av poeter som Juliana Spahr och Nathanial Mackey, funderar 

hon kring vi:ets återkomst i poesin. Costellos tes är att samhällsklimatet efter den elfte 

september drivit allt fler amerikanska poeter att utforska vad det innebär att säga vi: 

”Especially since 9/11, American poets are reclaiming a civic voice for their twenty-first 

century art and experimenting with old and new ways of saying we.”13 Den här analysen må 

vara giltig för Spahr som i The Connection of Everyone with Lungs (2005) försöker hitta 

något så allmänmänskligt som luften vi delar, eller Mackeys politiska Splay Anthem (2006) 

där vi:et konfronteras med både amerikansk rasism och afrikansk mytologi, men vad gäller 

den skönlitterära utgivningen är det politiska vi-och-de-tänkandet inte ett dominerande tema. 

The Buddha in the Attic och We, the Animals synliggör förvisso den strukturella rasismen i 

USA, men sett till utgivningen i stort kretsar vi-romanerna snarare runt försvinnanden och 

besattheter, romanser och mysterium. Av den anledningen ställer jag mig också skeptisk till 

litteraturvetaren Ruth Maxey, som i sin artikel ”The Rise of the ”We” Narrator in Modern 

                                                
11 Ibid., s. 4.  
12 Julie Otsuka, The Buddha in the Attic, (London 2011), s. 19.  
13 Costello, s. 212.  
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American Fiction” gör ett försök att överföra Costellos 9/11-tes till samtidsprosan. I artikeln 

skriver Maxey att: ”The desire to examine other Americas beyond the specific socio-religious 

values of Bush’s Republicanism [...] may have compelled writers to offer their own American 

‘we’[...]”14 Enligt mig är det här en alltför spekulativ slutsats och jag undrar vilka författare 

som Maxey egentligen syftar på. Utöver The Buddha in the Attic, fokuserar Maxey på Virgin 

Suicides, som utkom långt innan den elfte september och ”kriget mot terrorismen”, och vars 

vi utgörs av ett gäng grannpojkar med ”unquestionably male eyes”15, och Our Kind, vars vi 

består av vita, frånskilda hemmafruar. Kanske skulle man kunna hävda att kvinnors och barns 

perspektiv per automatik utmanar makten, men i min mening håller inte 9/11 som en ensam 

förklaring till det ökade intresset för vi:et. Min tes är, som tidigare nämnt, att det också är 

nyliberalismens aggressiva effekter på samhället som fått män som Joshua Ferris och Ed Park 

att låta vi:et ha ordet i sina romaner. Men även om jag och Maxey söker olika förklaringar till 

den ökade uppkomsten av vi:et, finns det andra insikter som vi delar. Precis som Maxey vill 

jag insistera på vikten av att läsa dessa vi-romaner komparativt, då även till synes olika 

berättelser bär på spännande beröringspunkter.16 I en kort men intressant genomgång av vi:ets 

historia i amerikansk litteratur, lyfter Maxey fram William Faulkners A Rose for Emily (1930) 

och Donald Barthelmes Some of Us Had Been Threatening Our Friend Colby (1968), två 

noveller där vi:et närmast får beskrivas som en mobb som utför orättvisor, snarare än som ett 

vi som vittnar om orättvisor. De här tendenserna märks även i Then We Came to the End och 

Personal Days, där vi:et många gånger ägnar sig åt practical jokes och mobbning på 

arbetsplatsen. I den här uppsatsen ryms inte någon idéhistorisk läsning av hur den kollektiva 

rösten använts genom tiderna, men det hade onekligen varit spännande att läsa vi-romanerna 

mot en fond av 1900-talets ideologiska mobiliseringar, den tilltagande rädslan för ”massan” 

och individualismens segertåg efter murens fall. Utöver de amerikanska författare som skrivit 

från vi:ets perspektiv, finns intressanta europeiska exempel att studera, som Joseph Conrads 

The Nigger of the Narcissus (1897) om rasism ombord på skeppet Narcissus och Jevgenij 

Zamjatins dystopiska roman Vi (1924) om ett totalitärt samhälle där invånarna bär nummer 

istället för namn. Eller varför inte Josef Kjellgrens mer optimistiska kollektivroman 

Människor kring en bro (1935) om arbetares villkor och gemenskap under byggandet av 

Västerbron i Stockholm.   

                                                
14 Ruth Maxey, ”The rise of the “We” Narrator in Modern American Fiction”, i European journal of American 
studies, vol 10. nr 2. 2015., s. 12. 
15 Maxey, s. 5. 
16 Maxey, s. 2.  
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 Utöver Maxeys artikel har jag inte funnit någon forskning som undersöker de senaste 

årens ökning av vi-romaner. Författaren TaraShea Nesbit, som själv använt sig av första 

person plural i romanen The Wives of Los Alamos (2014), uppmärksammar trenden i en 

artikel i The Guardian. Under rubriken ”We can do a lot: the rise of first-person plural 

narration” spårar hon den kollektiva rösten så långt tillbaka som till kören i det grekiska 

dramat, ”they delivered their lines in unison, sometimes in half-chorus, or sometimes in call-

and-response”17. Även om Nesbits artikel inte vilar på någon forskning, är den ändå värd att 

nämnas eftersom hon kastar ljus på det faktum att en trend inte uppstår ur intet. Författare och 

dramatiker har förstås undersökt det gemensamma berättandet långt innan Lanser myntade 

begreppet den kollektiva rösten.  

Även om forskningen kring de senaste decenniernas vi-boom får sägas vara skral, 

finns det exempel på studier som intresserat sig för enskilda romaner ur ”boomen”,  såsom 

Eva Leontes masteruppsats om den kollektiva rösten i The Buddha in the Attic. I ”Enacting 

the Silence of Subaltern Women: Julie Otsuka and the Japanese Picture Brides” argumenterar 

Leonte för att Otsukas roman är performativ i den bemärkelsen att den också gör något med 

historieskrivningen av Andra Världskriget. Den skildrar inte bara ett händelseförlopp, utan 

ger också röst åt en nedtystad community. Genom att ta sig an denna ”little-told and little-

known story”18, riktar Otsuka även uppmärksamhet mot ”röstlösa” - eller med Spivaks 

terminologi, subalterna grupper - i dagens samhälle.19 Den här slutsatsen har 

beröringspunkter med min läsning av Ferris och Parks romaner, där den kollektiva rösten inte 

bara beskriver en handling utan kan sägas utgöra en handling-i-sig. På en arbetsplats där alla 

är i krig mot alla, bildar ett pronomen som vi:et en spännande motkraft. Vad innebär det att 

säga vi samtidigt som vi:et splittras? Vad innebär det att på narratologisk nivå gå på tvärs mot 

innehållet? 

  En annan forskare som visat intresse för pronomens politiska implikationer är 

Adelaide Morris. I ”First Person Plural in Contemporary Feminist Fiction” från 1992, skriver 

hon om hur kvinnliga författare använt pronomen som en politisk strategi. Med utgångspunkt 

i Virginia Woolfs klassiska metafor om det egna rummet, diskuterar Morris hur kvinnor både 

eftersträvat ett eget rum, en plats varifrån det går att tala om sig själv som ett jag-i-världen, 

men också om hur senare generationers feminister problematiserat idén om det oberoende 

och enhetliga subjektet. Som exempel nämner hon Monique Wittig, som i Le Corps Lesbien 
                                                
17 TaraShea Nesbit, ”We can do a lot: the rise of first-person plural narration”, The Guardian, 14.5.2014. 
18 Eva Leonte, Enacting the Silence of Subaltern Women: Julie Otsuka and the Japanese Picture Brides, 
Masteruppsats framlagd vid Stockholms universitet, 2017, s. 5. 
19 Ibid., s. 65f. 
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(1973) på ett bokstavligt plan splittrade sitt jag till ett j/e och pluraliteten av jag i Johanna 

Russ The Female Man (1975).20 Men, konstaterar Morris, oavsett dessa författares försök att 

påtala jagets bräcklighet, eller göra motstånd mot den manliga subjektspositionen, är det 

likväl individen som står i fokus.21  

Det hade varit intressant att höra Morris analyser av den våg av vi-narrativ som dykt 

upp i kölvattnet av Virgin Suicides, men då jag inte funnit någon senare forskning av henne 

på temat, får jag nöja mig med hennes analyser av hur kvinnliga författare gjort valet av 

pronomen till ett lika delar estetisk som politiskt beslut.  

Morris artikel befinner sig teoretiskt nära Lansers feministiska narratologi. Ändå 

hänvisar hon inte till Lansers begrepp den kollektiva rösten. Det gör underligt nog inte Ruth 

Maxey eller Bonnie Costello heller. Kanske beror det på att narratologi fortfarande är ett 

relativt slutet fält och att Morris, Costello och Maxey är omedvetna om att Lanser redan 1991 

gav ”first person plural” ett berättartekniskt namn. Samtidigt är Lansers uppdatering av 

narratologin så pass betydelsefull att det är märkligt att ingen av dessa feministiskt 

orienterade litteraturvetare refererar till hennes studier. I den här uppsatsen vill jag 

kompensera för det tomrummet genom att låta Lansers begrepp möta två av de vi-romaner 

som givits ut under de senaste decennierna.   

 
1.3 Teori och metod 
Att tala i litteraturen är också att tala i världen, något som Lanser är medveten om. Lanser 

skriver om hur narratologin i sitt tidiga skede frånkopplades samhället i stort och hur begrepp 

som text och form kom att betraktas som neutrala och tekniska.22 På sitt typiskt fyndiga vis 

konstaterar hon att narratologi är ”too important to be left to narratologists”23 och uppmanar 

feminister och queerteoretiker att ge sig i kast med narratologiska och intersektionella 

undersökningar, något hon själv gör i böcker som Fictions of Authority (1991) och i senare 

studier som Narrative Theory Unbound: Queer and Feminist Interventions (2015).  

På samma sätt som Lanser kopplar upp narratologin mot mer samhällstillvända fält 

som genusvetenskap, vill jag i denna uppsats skapa en länk mellan Lansers feministiska 

narratologi och modern klassforskning. Klassintresserade sociologer som Pierre Bourdieu, 

Erik Olin Wright och Roland Paulsen har vid en första anblick ingenting med 
                                                
20 Adelaide Morris, ”First Person Plural in Contemporary Feminist Fiction”, Tulsa Studies in Women’s 
Literature, vol 11, nr 1. 1992., s. 16. 
21 Ibid.  
22 Susan Sniader Lanser, ”Queering Narratology” i Ambiguous Discourse: Feminist Narratology and British 
Women Writers. red. Kathy Mezei. (North Carolina, 1996), s. 251.  
23 Susan Sniader Lanser, ”Toward (a Queerer and) More (Feminist) Narratology”, Narrative Theory Unbound: 
Queer and Feminist Interventions, red. Robyn Warhol och Susan S. Lanser, (Columbus 2015), s. 39.  
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litteraturvetenskap att göra. Inte heller är ekonomen Guy Standing eller ekonomihistorikern 

Erik Bengtsson några uppenbara kandidater när det kommer till analyser av skönlitterära 

texter. Gayatri Chakravorty Spivak är förvisso litteraturvetare i grunden men i den här 

uppsatsen är det hennes begrepp ”den subalterna”, om samhällets ”röstlösa” människor som 

jag kort kommer att referera till. Är det något som reklamarna inte saknar är det just rösten, 

möjligheten att tala som ett vi genom en hel roman.  

 Även om ovan nämnda teoretiker framför allt har sin hemvist i andra fält, bidrar 

deras skarpa uppmärksamhet på den sociala verkligheten med viktiga insikter om de 

verkligheter som skrivs fram i Then We Came to the End och Personal Days. Ferris och 

Parks romaner är just romaner, och till skillnad från journalistiska reportage gör de inte 

anspråk på att skildra faktiska förhållanden. Samtidigt belyser dessa skruvade 

kontorsromaner på ett effektfullt sätt de prekära villkor som många anställda upplever idag.  

Istället för att redan nu redogöra för alla teoretiker som denna uppsats hämtar näring 

från, väljer jag att introducera dem allteftersom de dyker upp i uppsatsen. På så vis skapas en 

mer organisk text, där skönlitteraturen hamnar i främsta rummet. I det här skedet vill jag dock 

presentera två viktiga begrepp som uppsatsen lutar sig mot: Lansers ”communal voice”, den 

kollektiva rösten, och Standings omstridda begrepp prekariatet.   

 

1.3.1 Lanser och den kollektiva rösten  

I Fictions of Authority studerar Lanser hur kvinnliga författare skapat auktoritet kring sitt 

skrivande. En viktig komponent i detta auktoritetsskapande är valet av berättarröst. Enligt 

Lanser är det exempelvis Virginia Woolfs oupphörliga tredje-persons-perspektiv som bidragit 

till hennes höga status i den modernistiska kanonbildningen. Genom att växla mellan flera 

karaktärers blickar på världen, lyckas Woolf hålla sig borta från självbiografiska läsningar 

och därmed också att bli förminskad som författare. Som Lanser kärnfullt formulerar det: 

”[...]so long as female subjectivity remained marginal, so too could the writings that 

represented it.”24 Vem som berättar är med andra ord minst lika viktigt som vad som berättas, 

och det är ingen slump att Lanser utgår från Gérards Genettes narratologiska begrepp voix, 

röst, när hon analyserar berättarrollens funktion. Till skillnad från begrepp som perspektiv 

eller synvinkel, kan rösten enkelt kopplas samman med människors talan i samhället i stort.  

Vilka har möjlighet att göra sina röster hörda? Och vilka blir egentligen lyssnade på? Lanser 

reflekterar själv över röstens politiska implikationer i inledningskapitlet:  

                                                
24 Lanser, 1992, s. 105. 
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Few words are as resonant to contemporary feminists as ”voice”. The term appears in history 

and philosophy, in sociology, literature, and psychology, spanning disciplinary and 

theoretical difference. Book titles announce ”another voice”, a ”different voice”, or resurrect 

the ”lost voices” of women poets and pioneers; fictional figures ancient and modern, actual 

women famous and obscured, are honored for speaking up and speaking out.25 

 

Med röstbegreppet skapar Lanser en länk mellan kvinnors talande i litteraturen med kvinnors 

talande utanför litteraturen, mellan ”fictional figures” och ”actual women”. På samma sätt 

som kvinnor strävat efter att ”hitta en röst” i den patriarkala verkligheten, har kvinnliga 

författare fått kämpa för att skapa en litterär auktoritet. Vem som berättar i en roman får 

också konsekvenser för hur romanen blir läst och vad som blir möjligt att säga. Lanser 

urskiljer tre olika berättarröster: 

 

● Den auktoriala rösten, tredje-persons-perspektivet, där berättaren befinner sig utanför 

berättelsen. Inom narratologin ofta benämnd som extradiegetisk berättare.  

● Den personliga rösten, jag-formen, där berättaren deltar i berättelsen. Också känd som  

heterodiegetisk berättare.  

● Den kollektiva rösten, där berättaren kan sägas tala för en hel community. 26  

 

Vidare delar hon även in den kollektiva rösten i tre kategorier: 

 

● Den singulära, ”the communal I”, som används i berättelser där ett jag står som 

representant för en grupp. 

● Den sekventiella rösten, där flera jag berättar i tur och ordning och i slutändan utgör 

ett vi. 

● Den simultana, där en grupp talar och erfar samtidigt. 27  

 

I den här uppsatsen är det alltså mer specifikt den kollektiva, simultana, rösten som är av 

intresse. Eftersom det endast är denna form av kollektiv röst som jag studerar, kommer jag 

för enkelhetens skull kalla den för kollektiv röst, kort och gott. I Then We Came to the End 

och Personal Days är det alltså ett vi som har ordet, som deltar i berättelsen och berättar den 

                                                
25 Ibid., s. 3. 
26 Ibid, s.15ff.  
27 Ibid., s. 21. 
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på samma gång. I Personal Days sker dock ett röst-skifte en tredjedel in i boken, där 

auktoriala och personliga berättare tar över, och därför finns det anledning att tydligt skriva 

fram de olika berättarrösterna redan här.  

Utöver röstbegreppet är också det kollektiva viktigt att uppmärksamma. Lanser 

skriver förvisso inte collective voice, utan communal, vilket lika gärna skulle kunna 

översättas till gemensam. Flera svenskspråkiga forskare har dock valt att översätta communal 

till kollektiv28, vilket även jag ser ett värde i, då både ”kollektiv” och ”röst” är viktiga 

begrepp inom politisk organisering. I Lansers studie är det kvinnliga kollektiv som är i fokus, 

men precis som Ruth Maxey konstaterar kan första person plural konstruera kollektiv på flera 

grunder: ”It can suggest any kind of collectivity: gendered, generational, racialized, religious, 

ideological, social, national.”29 I mina romanexempel består kollektiven av kollegier, 

kontorsarbetare från en kreativ medelklass. Därmed går också den kollektiva rösten i Ferris 

och Parks romaner på tvärs med flera av de påståenden som Lanser lägger fram i Fictions of 

Authority, såsom tesen att den kollektiva rösten tenderar att skapa kvinnliga kollektiv: 

”Although it is possible to represent female community without communal voice, it is 

difficult to construct communal voice without constructing female community.”30 Vidare 

menar Lanser att den kollektiva, simultana rösten, det vill säga vi:et, framför allt används i 

litteratur där flickor har ordet, såsom de lesbiska tjejerna i Sarah Orne Jewetts Deephaven 

(1877) eller de unga systrarna i Toni Morrisons The Bluest Eye (1970). Enligt Lanser ligger 

det därför något i Simone de Beauvoirs antagande om att kvinnor, till skillnad från proletärer, 

inte säger Vi.31 Fokuset på barndomen gör också att dessa vi:n tappar i styrka, och därmed 

inte utmanar den ”institutionella heterosexualiteten” som råder i romaner där vuxna kvinnor 

är representerade32: ”The ’we’ of the childhood becomes both nostalgic and utopian, as if 

community cannot survive as girls grow to womanhood”.33   

De här teserna kan möjligen förklaras av det bristande underlag som Lanser hade 

tillgång till 1991 när Fiction of Authority publicerades. Samtidigt finns det något förhastat i 

hennes antaganden om att den simultana rösten bara används för att skildra flickors 

gemenskap. Jag undrar varför inte exempelvis Joseph Conrads The Nigger of the Narcissus 

(1897) eller William Faulkners A Rose for Emily (1930) kvalificerar som exempel på romaner 

                                                
28 Se exempelvis Mia Francks doktorsavhandling: Frigjord Oskuld. Heteresexuellt mognadsimperativ i svensk 
ungdomsroman, (diss. Åbo 2009). 
29 Maxey, s. 1. 
30 Lanser, 1992, s. 22. 
31 Ibid., s. 257. 
32 Ibid.  
33 Ibid, .s. 261. 
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med en kollektiv, simultan röst. Är det för att dessa vi:n inte slår underifrån? För att de är mer 

hotfulla och problematiska än Lansers exempel? I den här uppsatsen utgår jag från att den 

kollektiva rösten kan beskriva olika slags kollektiv, och att olika kollektiv också talar utifrån 

olika positioner. Det som är intressant med Ferris och Parks sarkastiska kontorsarbetare är att 

de både är så lyckligt lottade och samtidigt befinner sig i så prekära arbetssituationer.  

Lansers teoribygge erbjuder med andra ord både en användbar begreppsapparat, men 

också flera antaganden att ta spjärn emot. De senaste årens vi-romaner visar på en bredd i hur 

den kollektiva, simultana rösten, kan tillämpas och även om jag primärt fokuserar på Then 

We Came to the End och Personal Days, kommer jag att gå i dialog med andra romaner ur vi-

boomen. En viktig utgångspunkt för mig är att det inte bara är teori som kan lära oss något 

om skönlitteraturen, utan att också skönlitteraturen sitter på viktig kunskap. Vi-romaner som 

The Buddha in the Attic, Our Kind, We, the Animals eller The Jane Austen Book Club har alla 

sina sätt att hantera den kollektiva rösten, och genom att då och då blicka ut mot dessa texter, 

kastar jag ljus över de specifika kollektiv som talar i Ferris och Parks romaner. I synnerhet 

kommer The Buddha in the Attic fungera som en samtalspartner genom uppsatsen, då de 

japanska migrantarbetarna i Otsukas roman, erbjuder en spännande kontrast till Ferris och 

Parks välutbildade och välbärgade kontorsarbetare.  

 

1.3.2 Standing och begreppet prekariatet 

De kollektiv som talar i Then We Came to the End och Personal Days kan i mångt och 

mycket sägas tillhöra den kreativa medelklassen. De är välutbildade, relativt välbetalda, och 

har med Bourdieus terminologi även ett högt kulturellt kapital. De har ”bildkänsla” och 

författardrömmar. De går i psykoterapi på franska och kan sin Tom Waits. Samtidigt är 

medelklassen ett diffust begrepp, och på samma sätt som det råder förvirring kring vilka som 

ingår i ett vi, vilket som helst, är det långt ifrån självklart vilka som platsar i ”medelklassens 

vi”. Om arbetarklassen och kapitalägarna står i ett mer uppenbart motsatsförhållande till 

varandra - den ena producerar och den andra äger produktionsmedlen - är medelklassens 

gränser betydligt vagare. Inom klassforskningen råder också stor oenighet om hur 

medelklassen egentligen ska definieras. 34 Är det sant som Marx och Engels hävdar i 

kommunistiska manifestet, att medelklassen är en slags övergångsklass som kommer att 

“sjunk[a] ner i proletariatet”35, eller är den här för att stanna? Bör medelklassens gränser dras 

                                                
34 Se exempelvis Loïc J. D. Wacquant, ”Att göra klass”, Fronesis, nr 40-41, (Malmö 2012).   
35 Karl Marx och Friedrich Engels, Kommunistiska Manifestet, övers. Per-Olof Mattsson, s. 7. 
https://www.marxistarkiv.se/klassiker/marx/kommunistiska_manifestet_ny.pdf, (10.5.2018). 
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vid lönenivå och utbildningsbakgrund, eller studeras med hjälp av mer svårfångade begrepp 

som stil och smak?   

 I den här uppsatsen finns inte utrymme för en ingående diskussion om hur 

medelklassen kan eller bör definieras, men däremot kommer jag att ge exempel på hur såväl 

utbildningsmeriter som smakuppfattning blir till relevanta medelklassmarkörer i romanerna; 

markörer som också skapar gränser gentemot andra yrkesgrupper. Ett tydligt exempel är 

säkerhetsvakten Roland i Then We Came to the End som kan sägas utgöra den perfekta 

motpolen till reklamarnas ”creddiga” yrkesidentitet. Samtidigt är det Roland som arbetar kvar 

när reklamarna en efter en får sparken. Hur ska det förstås? Hur kan vi:en i Ferris och Parks 

romaner visa upp ett så högt kapital och samtidigt vittna om en så utbredd maktlöshet? Det 

tycks med andra ord krävas ett komplement till begreppet medelklass, ett begrepp som kan 

synliggöra den maktlöshet som Ferris och Parks romaner så effektivt gestaltar. För om 

medelklassen i USA, i breda penseldrag, såg sina storhetsdagar under efterkrigstidens 

ekonomiska tillväxt och ambitiösa satsningar på utbildningsväsendet36, är bekvämlighet eller 

framtidstro knappast träffande för att beskriva vi:ens vardag i Then We Came to the End och 

Personal Days. Det är inte bara välfärden som successivt monterats ned i västvärlden sedan 

mitten av 1970-talet, eller det fackliga engagemanget som - i synnerhet i USA -  aktivt 

motarbetats av arbetsgivare37; vi:en i dessa romaner tvingas också ta konsekvenserna av 

millennieskiftets finanskris. De våghalsiga investeringarna i it-branschen i slutet av 90-talet, 

början på 00-talet, får direkta effekter på arbetsmiljön, där kollegor sägs upp på löpande 

band. Ett begrepp som medelklassen, med sina associationer till en ”välmående mittfåra”, är 

därför inte tillräckligt för att ringa in kontorsarbetarnas status i Ferris och Parks romaner. 

Vi:en i Then We Came to the End och Personal Days har det långt ifrån bekvämt. Deras 

vardag är snarare obekväm, ångestladdad, och som komplement till medelklassbegreppet, vill 

jag därför även använda mig av Guy Standings begrepp prekariatet. 

 I The Precariat. The New Dangerous Class (2011) introducerar Standing en ny social 

klass, som består av allt från migranter och praktikanter till arbetslösa och visstidsanställda; 

grupper som vid en första anblick inte har så mycket gemensamt, men som förenas i den 

tillfällighets-status, ”leva-i-stunden-tillvaro” som nyliberalismen ger upphov till.38 Denna nya 

klass delar en utsatthet för de ökade kraven på vinstmaximering och flexibilitet, och tvingas 
                                                
36 Se exempelvis Margaret Weirs, ”The American Middle Class and The Politics of Education”, Social 
Contracts Under Stress: The Middle Classes of America, Europe, and Japan at the Turn of the Century, (New 
York 2004).  
37 Erik Bengtsson, ”Klasskamp uppifrån. Förändrade klassförhållanden och ökad inkomstojämlikhet i USA 
sedan 1980”, Fronesis, nr 40-41, (Malmö 2012), s. 228f. 
38 Guy Standing, The Precariat. The New Dangerous Class (London 2011), s. 16. 
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in i osäkra anställningar med dåliga utsikter att skapa trygga arbetsrelationer. 39 Till skillnad 

från den ”traditionella arbetarklassen”, som kunnat se en stolthet i sin klassidentitet och 

därigenom också lyckats hävda gemensamma agendor, har prekariatet ingen politisk röst.40 

På grund av dess heterogenitet, dess mångfald, ser sig prekariatet ännu inte som en klass-i-

sig, utan får snarare beskrivas som en klass-i-vardande.41 Istället för att upptäcka den 

gemensamma fienden, det vill säga den nyliberala ekonomin, hemfaller prekariatet, enligt 

Standing, ofta åt inre strider.  

 
The precariat is not a class-for-itself, partly because it is at war with itself. One group in it 

may blame another for its vulnerability and indignity. A temporary low-wage worker may be 

induced to see the ’welfare scrounger’ as obtaining more, unfairly and at his or her expense. 

A long-term resident of a low-income urban area will easily be led to see incoming migrants 

as taking better jobs and leaping to head the queue for benefits. Tensions within the precariat 

are setting people against each other, preventing them from recognising that the social and 

economic structure is producing their common set of vulnerabilities.42    
 

Undertiteln ”The New Dangerous Class” syftar på just farorna med ett växande prekariat, där 

populism och nyfascism kan ses som mer lockande alternativ än en gränsöverskridande 

solidaritet. Prekariatet är därmed ett potentiellt monster som vi måste passa oss för. ”Action is 

needed before that monster comes to life”43, poängterar Standing slagkraftigt.    

Standings begrepp är dock omdiskuterat och har bland annat blivit kritiserat för att 

inte bidra med något nytt till klassteorin. Sociologen Jan Breman menar exempelvis att 

arbetarklassen alltid har fått utstå prekära arbetsvillkor.44 I den här uppsatsen är dock 

prekariatet ett användbart begrepp eftersom det visar på hur genomgripande effekterna av 

nyliberalismens avregleringar verkligen är, hur bransch efter bransch tvingas acceptera sämre 

arbetsvillkor. Till skillnad från proletariatet är prekariatet ett mer heterogent, och mer 

”klassöverskridande” begrepp, som lämpar sig för att analysera även högutbildade 

yrkesgruppers försämrade arbetsvillkor.  

 I Ferris och Parks romaner skildras arbetslivet utifrån den kreativa, men också 

prekära, medelklassens perspektiv. Men samtidigt som konkurrensen och splittringen är i 

fokus i dessa romaner, bidrar den kollektiva rösten paradoxalt nog till att samla ihop 
                                                
39 Ibid., s. 20. 
40 Ibid., s. 22. 
41 Ibid., s. 7. 
42 Ibid., s. 25. 
43 Ibid., s.1. 
44 Jan Breman, ”A Bogus Concept?”, New Left Review 84, 11-12.2013, s. 136f.  
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kollegorna, visa upp deras gemensamma erfarenheter, rädslor och ensamheter. Precis som 

titeln till denna uppsats indikerar, vill jag föreslå att det är just ett prekärt vi som talar genom 

Then We Came to the End och Personal Days. 

 

1.4 Materialbeskrivning 

Den kollektiva berättarrösten lyfter fram kollektiva erfarenheter, vad en viss grupp under 

vissa omständigheter, har gemensamt. Ur den senaste vågen av vi-romaner skrivs en rad olika 

kollektiv fram, somliga självvalda och vänskapsbaserade, som de för detta hemmafruarna i 

Our Kind, eller de relationsintresserade bokslukarna i The Jane Austen Book Club, andra 

ofrivilliga och storskaliga, som de japanska migranterna i The Buddha in the Attic. I We, the 

Animals grundar sig kollektiviteten i den allra första formen av gemenskap, nämligen 

familjen, och de människor vi växer upp med. På samma sätt som kollektiven skiljer sig från 

varandra, beter sig även den kollektiva rösten annorlunda åt i dessa romaner. I We, the 

Animals är det exempelvis den yngsta brodern som för de andra brödernas talan, och han är 

därmed både ett jag i boken, men också ett vi tillsammans med de äldre bröderna: ”When it 

was cold, we fought over blankets until the cloth tore down in the middle. When it was really 

cold, when our breath came frosty clouds, Manny crawled into bed with Joel and me.” 45 I 

The Buddha in the Attic finns inga enskilda karaktärer överhuvudtaget och även om rösten då 

och då delar upp sig i ”några av oss” eller ”en av oss”, är det migranternas delade 

erfarenheter, deras samlade vittnesmål som är i fokus:  

 
On the boat we were mostly virgins. We had long black hair and flat wide feet and we were 

not very tall. Some of us had eaten nothing but rice gruel as young girls and had slightly 

bowed legs, and some of us were only fourteen years old and were still young girls 

ourselves.46 

 

I Ferris och Parks romaner består den kollektiva rösten av kollegor, av arbetslag som rymmer 

såväl män som kvinnor, vita som rasifierade, men där alla, som sagt, kommer från liknande 

medelklassmiljöer. Vi:et är alltså homogent vad gäller klassförhållanden, men heterogent i 

förhållande till kön och etnicitet. I både Then We Came to the End och Personal Days 

synliggörs också gruppens mångfald, och som läsare får man inte bara känna reklamarna eller 

kontorsarbetarna som enad front, utan också dess beståndsdelar, dess karaktärer. I uppsatsens 

första del, ”Vilka är vi?”, kommer jag analysera spänningen mellan individen och kollektivet 
                                                
45 Justin Torres, We, the Animals, (New York 2011), s. 1.  
46 Otsuka, s. 3. 
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mer utförligt, men redan nu kan det vara på plats att kort ge ett exempel på hur den kollektiva 

rösten både för allas talan, och samtidigt lösgör enskilda karaktärer. Så här kan det se ut i 

Then We Came to the End: 

 
We didn’t know who was stealing things from other people’s workstations. Always small 

items–postcards, framed photographs .We had our suspicions but no proof. We believed it 

was probably not for the loot so much as the excitement–the shoplifter’s addictive kick, or 

maybe it was a pathological cry for help. Hank Neary, one of the agency’s only black writers, 

asked, ”Come on now–who would want my travel toothbrush?”47 

 

Som citatet visar finns här alltså ett vi, ett helt arbetslag, som gemensamt funderar över vem 

som stjäl saker på kontoret. Samtidigt finns också Hank Neary, en distinkt karaktär som talar 

med egna repliker. Hank är potentiellt en del av vi:et ”i vanliga fall”, men för stunden 

befinner han sig utanför gruppen, utgör en karaktär som de andra kan betrakta: Hank är inte 

vit som majoriteten, utan ”one of the agency’s only black writers”. På liknande vis arbetar 

den kollektiva rösten i Personal Days:  

 
Most of us are in therapy. Occasionally one of us will quit for a while, laughably convinced 

we are better, before realizing there’s no such thing as better. /.../ Jules used to see a sketchy 

Lacanian but we hear he’s now seeing a very good Brentian. It’s a slow process because a 

Brentian session is conducted entirely in French. Jules’s French is actually pas mal but his 

therapist’s isn’t so great.48 [kursiv i originalet] 

 

I det här stycket får vi reda på att majoriteten av vi:et går i terapi, att terapi, med sitt tydliga 

fokus på individen och det privata lidandet, alltså är en delad erfarenhet på arbetsplatsen, 

något som de flesta av kollegorna är i behov av. Vi får också reda på mer specifik 

information om just Jules terapiform, och därtill något om hans språkliga begåvning. 

Franskan är ”pas mal” - inte illa.   

Den kollektiva rösten i Then We Came to the End och Personal Days omfattar således 

ett vi av kollegor, men släpper samtidigt fram enskilda karaktärer som Hank och Jules. 

Därmed skapas också en dynamisk läsupplevelse, där läsaren växelvis får lära känna 

gruppen-i-sig och de individer som utgör den. Men medan Ferris behåller den kollektiva 

rösten genom hela romanen, byter Park berättarperspektiv en tredjedel in i boken. Från att ha 

berättat från vi:ets perspektiv i kapitel ett, ”Can’t Undo”, tar plötsligt en auktorial berättarröst 
                                                
47 Joshua Ferris, Then We Came to the End, (London 2008), s. 4. 
48 Ed Park, Personal Days, (London 2009), s. 42f. 
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över i kapitel två, ”Replace All”, och i det tredje och sista kapitlet, ”Revert to Saved”, är det 

ett enskilt jag som har ordet. Eftersom Ferris håller kvar vid den kollektiva rösten romanen 

ut, är också spelet mellan de enskilda karaktärerna och kollektivet, mer utvecklat i hans 

roman. I avsnittet ”Vilka är vi?”, kommer jag därför framför att hämta mer exempel från 

Then We Came to the End.   

Men även om den kollektiva rösten är mer framträdande och ihärdig i Then We Came 

to the End, är Parks roman intressant just därför att vi:et plötsligt upphör att tala. I Personal 

Days sista del är det som sagt ett ensamt jag som berättar - karaktären Jonah -  något som 

också är kongenialt med händelseutvecklingen i stort, där kollegor avskedas till höger och 

vänster. Till slut finns det knappt ett arbetslag kvar, och den personliga rösten blir därför en 

naturlig konsekvens. Även om är mitt primära fokus i den här uppsatsen är vi:et, anser jag att 

det är intressant att också stanna upp kring pronomenresan i Personal Days, där kollektivets 

upplösning så effektfullt gestaltas.  

Ferris och Parks kontorsomaner erbjuder således spännande kontraster vad gäller 

tillämpningen av den kollektiva rösten, men ytterligare ett skäl till att läsa dem jämsides är att 

de tillsammans utgör en mer kraftfull arbetskritik, bildar ett större vi, om man så vill. I 

avsnittet ”Det prekära vi:et” diskuterar jag hur den kollektiva berättarrösten fungerar som ett  

kollektivt vittnesmål över prekära arbetsförhållanden.  

 

2.1 Vilka är vi?  
Vi:et är ett märkligt pronomen. Det kan användas för att beskriva den mest intima av 

relationer, en människas möte med ett du, ett vänskapsband, en kärleksrelation. Det kan 

också användas i formella sammanhang, av en journalist eller forskare, som likt jag själv, 

försöker lotsa läsaren genom texten. Vi:et kan vara majestätiskt och användas av kungar när 

de talar om sig själva. Vi:et kan vara schizofrent och beskriva människans upplösta 

sinnestillstånd, en känsla av att vara splittrad, att vara flera. Vi:et kan vara patriotiskt och 

användas i tal till nationen, som ett sätt att ena ett land och skapa en känsla av gemensamt 

ansvar. Från ett Amerikanskt perspektiv är Barack Obamas valslogan ”Yes, We Can” från 

2007 ett tydligt exempel, men också den numera ikoniska ”We can do it”-affischen från 1943 

där kvinnliga fabriksanställda på Westinghouse uppmanades att prestera hårdare under 

krigsåren.49 Men även om vi:et kan användas i försök att föra samman människor kan det 

också användas för att skilja människor åt. Med ett vi följer också ett ”de”, de som befinner 

                                                
49 Dick Harrison, ”Affischen som blev en feministisk ikon”, Svenska Dagbladet, 9.8.2017. 
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sig utanför gruppen, som inte ingår i vi:et men förstås bidrar till att markera dess gränser. Hit 

men inte längre. I rasistiska och fascistiska diskurser har vi-och-de-tänkandet som bekant en 

viktig funktion, och bakom varje politisk förföljelse och folkmord finns en avhumaniserande 

retorik, en föreställning om ”den andre”, den som inte är ”som vi”. Samtidigt kan vi:et, 

paradoxalt nog, också användas i kampen för frigörelse, då förtryckta grupper reser sig mot 

makten, bildar ett protesterande, och i vissa fall revolutionerande vi. Om jaget är ett ensamt 

pronomen, är vi:et alltid flera, något som är nödvändigt för all form av mobilisering, vare sig 

det gäller nationalstatens överlevnadsintresse eller anarkistisk aktivism. Vi:et är med andra 

ord ett pronomen som kan sätta igång så pass skilda krafter och associationer att det är 

absolut nödvändigt att fråga sig: vad menar vi egentligen när vi säger vi?  

 Jag har tidigare konstaterat att den litteraturvetenskapliga forskningen ännu har 

mycket kvar att utforska vad gäller den kollektiva rösten i litteraturen. Men precis som 

Bonnie Costello poängterar i Plural of Us har filosofin däremot, länge varit intresserad av 

vad vi:et egentligen är och gör.50 Costello nämner Martin Buber som i I and Thou (1929) 

argumenterar mot ett totalitärt användande av ”vi:et” och istället förespråkar det 

mellanmänskliga mötet mellan ett du och ett jag. Hon nämner också Emmanuel Levinas och 

Jean-Luc Nancy som i Entre Nous (1991) respektive Être singuliere pluriel (2000) 

uppmärksammar vi:ets etiska aspekter: hur ska vi kunna bry oss om varandra utan att göra 

anspråk på varandra? Fler filosofer kan förstås läggas till listan, som den politiska aktivisten 

Simone Weil. I Note sur la suppression génerale des partis politiques (1943) efterfrågar Weil 

en politik som bygger på ”opersonliga” behov och solidariska skyldigheter, snarare än de 

politiska partiernas ohämmade strävan efter att växa. I Weils filosofi finns både ett 

erkännande av ”det allmännas bästa” och samtidigt en skepticism mot populism och 

propaganda. En annan filosof som slår vakt om det självständiga tänkandet, är 

efterkrigsfilosofen Hannah Arendt som i Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of 

Evil (1963) argumenterar för att nazismens förbrytelser möjliggjordes genom människans 

benägenhet att ”göra som alla andra” och blint lyda order, snarare än av enbart ideologisk 

övertygelse. 

 I den etiskt och politiskt inriktade filosofin finns med andra ord gott om exempel på 

tänkare som funderat över gemenskapens natur och det ofrånkomliga faktum att vi alltid är ett 

jag i relation till ett du. Samtidigt uppmärksammas också vi:ets totalitära och ”fördummande” 

sidor, där människor upphör att tänka självständigt och istället rycks med av färdiga 
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partiprogram och populistiska strömningar. Med avstamp i dessa samhällstillvända filosofers 

insikter om gruppens mekanismer, vill jag nu övergå till att diskutera den kollektiva rösten i 

Then We Came to the End och Personal Days. Vad är det egentligen för vi som talar i dessa 

romaner? Eller kanske snarare: vilka är det som inte talar?    

 

2.1 Gruppen versus individen i Then We Came to the End 

Then We Came to the End utspelar sig på ett reklamkontor i Chicago runt millenieskiftet.  

Den kollektiva rösten tillhör reklamarna själva, och det är deras relation till varandra och till 

arbetet som romanen kretsar kring. Redan från första sidan får vi en tydlig bild av vad det är 

för slags kollektiv som för ordet.  

 
We were fractious and overpaid. Our mornings lacked promise. At least those of us who 

smoked had something to look forward to at ten-fifteen. Most of us liked most everyone, a 

few of us hated specific individuals, one or two people loved everyone and everything. Those 

who loved everyone were unanimously reviled. We loved free bagels in the morning. They 

happened all to infrequently. Our benefits were astonishing in comprehensiveness and quality 

of care. Sometimes we questioned whether they were worth it. We thought moving to India 

might be better, or going back to nursing school. Doing something with the handicapped or 

working with our hands. No one acted on these impulses, despite their daily, sometimes 

hourly contractions. Instead we met in conference rooms to discuss the issues of the day.51  
 

Av dessa inledande meningar förstår vi att vi:et har mycket gemensamt. Det är inte bara 

arbetsplatsen och yrkesrollen de delar, utan också känslan av meningslöshet som 

reklamvärlden för med sig. De drömmar sig alla bort till andra platser, andra liv, men ingen 

tycks ha styrkan eller modet att ta dessa drömmar på allvar. Det högavlöande vi som varje 

dag dyker upp på kontoret, äter gratis bagels och ser fram emot rökpausen, är inte bara 

kollegor i ordets formella aspekt. Med det gemensamma arbetet följer också en hel kultur av 

attityder och beteenden. På reklamkontoret göds ledan och luftslottsbyggandet, sarkasmen 

och uppgivenheten: ”We thought moving to India might be better /.../No one acted on these 

impulses[...]”. Lanser skriver att den simultana rösten hotar en centrala idé inom den 

västerländska kulturen, nämligen föreställningen om att känslor, perceptioner och tankar 

nödvändigtvis är individuella.52 I Then We Came to the End delar reklamarna onekligen 

många av arbetslivets suckar, och det är knappast individens originalitet som kommer till 
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uttryck i rader som: ”We loved free bagels in the morning.” Men även om kollegorna verkar 

ha mycket gemensamt, förstår vi också att det är långt ifrån en sammansvetsad grupp som 

skildras. De flesta gillar alla, några hatar specifika individer, och någon enstaka tycks älska 

allt och alla. Tidigt i romanen etableras den kollektiva röstens förmåga att tala för alla, men 

också dess kapacitet att dela upp sig i ”most of us” och ”a few of us”. Vi:et i Then We Came 

to the End kräver inte full konsensus för att uttala sig, utan blottar direkt sina inre 

motsättningar. Reklamarna är inte en homogen grupp där alla tycker och tänker samma sak. 

Vissa i gruppen hatar till och med varandra. Om vi:et i Walberts Our Kind och Fowlers The 

Jane Austen Book Club, hålls samman av vänskap, av att de enskilda individerna i någon mån 

valt varandra, är gemenskapen i Then We Came to the End påtvingad. Ingen har aktivt letat 

upp den andra. Ingen har valt den andra med omsorg eller kärlek. Det är anställningen som 

fört dem samman, och även om de alla sökt sig till arbetsplatsen, är det till syvende och sist 

rekryterare som satt ihop gruppen. Gruppens ofrivilliga natur förklarar också de många 

konflikter som dagligen puttrar under ytan. De anställda irriterar sig på varandra. Ofta på 

småsaker, som att Hank alltid har ett pretentiöst citat redo i rockärmen, eller på Jims 

opassande skämt i hissen: ”What up, my niggas?”53. Men även om de flesta i gruppen har 

sina störiga egenheter, är det de som vägrar vara en del av gruppen som utgör mest irritation. 

En sådan person är Art Directorn Joe Pope. Inte nog med att han har en bättre titel och mer 

arbetstrygghet än resten av gänget, han tycks även befinna sig över de andra på ett 

”moraliskt” plan. Han deltar inte i deras skitsnack. Han deltar knappt i deras snack över 

huvud taget. Varje morgon när han kommer till kontoret, låser han dessutom sin cykel inne 

på kontoret, som om någon av de andra skulle stjäla den från honom: ”Inside the office he did 

that, locked his bicycle, like he was beset on all sides by thieves and barbarians.”54  

Jag kommer att återkomma till frågan om vilka som ingår i vi:et lite senare, men för 

tillfället räcker det med att konstatera att vi:et i Then We Came to the End både gör anspråk 

på att tala för hela gruppen, men också konsekvent pekar ut gruppens beståndsdelar, dess 

individer. Hank finns. Jim finns. Joe Pope finns i allra högsta grad. Även om det inte är helt 

klart för läsaren hur många, eller vilka, som faktiskt ingår i vi:et, talar den kollektiva rösten 

med ett självsäkert tonfall. Den vet vad den pratar om, den har kännedom om sig själv. Den 

kan med enkelhet hänga ut vem som helst i kollegiet, och lika lätt samla ihop sig igen, 

maskera individuella preferenser genom universella anspråk, säga ”we thought of moving to 

India”, trots att det är uppenbart att inte exakt alla på arbetsplatsen kan skriva under på den 
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dagdrömmen. Rösten i Then We Came to the End kan beskrivas som syrlig och ärlig, den drar 

sig inte för att berätta hur allt ligger till, utan delar gränslöst med sig av gruppens skavanker. I 

denna uppriktighet finns också en humor. Drömmen om att säga upp sig och istället ”doing 

something with handicapped”, blir komisk eftersom den slår mot den egna gruppen, den 

sätter fingret på deras privilegierade längtan efter att få förverkliga sig själva genom andra, 

mer utsatta människor. Reklamarnas dagdrömmar säger därför inte bara något om vilka de är 

eller vill bli, utan också något om vilka de inte är. De är inga konstnärer eller sjuksystrar. De 

har heller inga egna handikapp. Vilka som får ingå i vi:et bestäms lika mycket av vilka som 

inte hör hemma där, och jag kommer nu att ta en närmare titt på hur vi:et i Then We Came to 

the End skapar sig själv genom negation, genom att kontrastera sig själva mot andra 

yrkesgrupper, oftast lägre ner i hierarkin, men också uppåt, mot chefen Lynn Mason och det 

anonyma ”de” som i en handvändning kan avskeda någon ur gruppen.  

 

2.2 Säkerhetsvakten Roland och tiggaren som inte har ett eget varumärke 

En dag berättar Benny Shassburger, arbetslagets mittpunkt och främsta skvallerbytta, för de 

andra om när han arbetade en hel dag utan att använda vare sig mus och tangentbord: ”I 

mean, how many times a day do we use those two things?” frågar han retoriskt sina kollegor, 

”If you’re like me and putting an ad together you’re clicking or keying ten thousand times a 

day.”55 De andra i arbetslaget tycks måttligt intresserade av denna vadslagning, och 

berättarrösten konstaterar krasst att: ”We liked wasting time, but almost nothing was more 

annoying than having our wasted time wasted on something not worth wasting it on.”56 

Benny tar ingen notis om deras ointresse, utan vecklar ut sin historia i godan ro. För att klara 

av sitt återhållsamma uppdrag, visar det sig att Benny tagit hjälp av säkerhetsvakten Roland. 

Istället för att själv använda mus eller tangentbord, har han instruerat Roland i arbetet. Medan 

Roland klickar igenom ”an hour’s worth of stock photos”, sitter Benny bredvid, musfri och 

tangentbordsfri, och antecknar bildernas referensnummer på Post-it-lappar.  
 

’So what I want to know’, Benny had said to him, ’is which one of these photos you think 

works best for this ad?’ Roland looked at Benny’s screen and said. ’I don’t know, That 

one?’and Benny said, ’Come on Roland, man – you have over a thousand photos to choose 

from up there, and you’ve looked at a total of six. Scroll down, man! Click through!’ So 

Roland ended up clicking through about an hour’s worth of stock photos while Benny sat off 

to the side mouse-free. It was a pleasure for Roland – good company and a cushioned seat. 
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’No, not that one,’ Benny kept saying. ’You don’t have much of an artistic intuition, Roland, 

no offense.’ ’Hey Benny, Roland said defensively, ’I didn’t go to school for this or anything, 

if you don’t mind’. But still he clicked to the next page and scrolled down, and clicked to the 

next page, and scrolled down. Whenever Roland came across a photo Benny liked, Benny 

wrote down its reference number on a Post-it.57 

 

Bennys vadslagning med sig själv skulle kunna avfärdas som en kul anekdot. Roland blir 

förvisso indragen i detta påhitt men Benny menar inget illa och uttryck som “Come on 

Roland, man” skulle kunna tolkas som att Benny, med hjälp av grabbiga tillrop, försöker 

överbrygga deras olikheter. Sett ur ett mer kritiskt perspektiv, går det dock att tolka 

situationen som att Benny utnyttjar Roland för en helt meningslös sak. Ingen har tvingat 

Benny till denna tekniska avhållsamhet. Han har själv kommit på dessa restriktioner, och 

genom att använda sig av Rolands hand, utnyttjar han också Roland som arbetskraft. Roland 

har förstås ett eget arbete att sköta, men det ignorerar Benny helt och hållet. Inte heller bryr 

sig de övriga kollegorna om att Benny ”stjäl” Rolands arbetstid. Tvärtom konstaterar den 

kollektiva berättarrösten att det måste ha varit ett rent nöje för Roland att få sitta på kontoret 

med Benny: ”good company and a cushioned seat.” Den här slutsatsen hämtar inte sitt stöd 

från Rolands egna upplevelser, tvärtom uttrycker han en osäkerhet och motvilja inför 

arbetsuppgiften, utan från vi:ets egna preferenser. Sett ur deras perspektiv är kontorslivet att 

föredra framför en säkerhetsvakts monotona arbetsuppgifter och att tillfälligt få vara ”en av 

dem” måste därför varit ett nöje. Så här beskriver den kollektiva rösten det arbete som Roland 

i vanliga fall utför: ”He stood watch at the front desk in the downstairs lobby, or else he 

trolled the perimeter of the building in his security guard’s generic navy suit coat. All day 

long he sat at his lonely lobby post or he went back and forth around the building on his 

aching feet.”58  

När vi:et betraktar Roland ser de enformigheten och ensamheten i hans arbete. De 

noterar också hans opersonliga marinblå uniform. För reklamarna, som har sina skrivbord 

fulla med alla möjliga prylar för att markera individualitet, snöglober från Hawaii och 

namnskyltar i guld59, måste naturligtvis en obligatorisk uniform te sig som enormt kränkande. 

Vad Roland tänker kring sitt arbete vet vi inte. Vi får ta del av hans åsikter genom några få 

repliker, men utöver dessa små protester, är det vi:ets analyser som gäller. Även om den 

kollektiva rösten i Then We Came to the End kan beskrivas som ärlig, i bemärkelsen att den 
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säger precis vad den tänker, ger den inga illusioner om objektivitet. Det är ingen allvetande 

berättare som talar i romanen. Rösten tillhör insidern, den införstådda, och denna 

införståddhet låter sig väl analyseras ur ett klassperspektiv. Medan vi:et i romaner som We, 

the Animals och The Buddha in the Attic, utgörs av en rasifierad arbetarklass, är 

medelklassbakgrunden en förenande faktor i Then We Came to the End.   

 Med utgångspunkt i Max Webers sociologiskt inriktade klassteori där skillnader 

mellan klasser betraktas som skillnader i livsmöjligheter, konstaterar Erik Olin Wright att  

det som framför allt skiljer medelklassen från arbetarklassen är utestängningsmekanismer till 

högre utbildningar. Genom institutionella barriärer, såsom skolavgifter och antagningsprov, 

blir det svårare för låginkomsttagare att få tillgång till utbildningsmeriter. Dessa hinder bidrar 

inte bara till att skilja grupper åt, utan skapar också en exklusivitet kring vissa skolor och 

jobb. ”Utbildningens värde”, skriver Olin Wright, ”är beroende av att den är en bristvara”.60 

Att Bennys utbildning anses som finare än Rolands råder det ingen tvekan om i det citerade 

stycket. När Benny retar honom för att sakna ”artistic intuition”, går Roland i 

försvarsposition och poängterar att han inte ”went to school for this”. Här finns en tydlig 

hierarki som har sin grund i just tillgången till utbildning och kunskapsförvärvning.  

En annan sociolog som i Webers anda uppmärksammar klassamhällets sociala 

aspekter, är Pierre Bourdieu. I La Distinction. Critique sociale du jugement (1979) 

argumenterar Bourdieu för att varje val vi gör i vår vardag, vilka människor vi umgås med, 

vilken musik vi lyssnar på, mat vi äter, också sker i opposition mot andra klasser, andra 

klassers livsstilar. Klass, enligt Bourdieu, kan därför inte bara förstås i termer av ekonomiskt 

kapital, utan också med hjälp av begreppen socialt kapital, en människas ”kontakter”, och 

kulturellt kapital: ens litterära bildning, konstnärliga kompetens osv. Genom empiriska 

studier av den franska borgarklassens livsstil, visar Bourdieu hur den franska bourgeoisin inte 

bara skapar sig själva som mer belästa, kultiverade osv, utan också konstruerar en 

hegemonisk uppfattning om vad som är fint och fult - le goût pur versus le ”goût barbare”61. 

Bourdieu skriver:   
 

Les gouts (c’est-à-dire les préférences manifestées) sont l’affirmation pratique d’une 

différence inévitable. Ce n’est pas par hasard que, lorsqu’ils ont à se justifier, ils s’affirment 

de manière toute négative, par le refus opposé à d’autres goûts : en matière de goûts, plus que 

partout, toute détermination est négation; et les goûts sont sans doute avant tout des dégoûts, 
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faits d’horreur ou d'intolérance viscérale (“c’est à vomir) pour les autres goûtes, les goûtes 

des autres.62 
 

När Benny anklagar Roland för att sakna konstnärlig intuition, kliver han samtidigt fram som 

en slags smakpolis. Bennys känsla för smak är samtidigt hans känsla för avsmak, dégoûts. 

Även om Benny knappast visar upp något äckel inför Rolands förslag, markerar han tydligt 

vilka bilder han anser håller måttet. Bennys känsla för “den rätta bilden” utgör med 

Bourdieus terminologi ett exempel på hans kulturella kapital. Därmed kan Benny också sägas 

befinna sig på en annan position i det som Bourdieu kallar för det sociala rummet, l’espace 

social. Istället för att betrakta klasser som substantiella enheter, ser Bourdieu på verkligheten 

som ett rum eller fält, där människor befinner sig på olika koordinater beroende på deras 

ekonomiska, kulturella och sociala kapital. Det sociala rummet är ett begrepp som är särskilt 

lyckosamt när det gäller den klassmässiga förståelsen av reklamkontoret. På ett bokstavligt 

plan är kontoret just ett rum, och på samma sätt som Benny och Roland kan sägas befinna sig 

på olika koordinater i det ”sociala rummet” befinner de sig också i olika delar av byggnaden. 

Benny arbetar några våningar upp med hissen och Roland i byggnadens entré. Hans utpost är 

inom räckhåll, men reklamarna befinner sig närmare varandra på ett lika delar bildligt som 

bokstavligt plan. De delar lokaler, korridorer och hänger över varandras skärmväggar. De 

delar också samma ”habitus”, samma livsstil. Reklamarna är alla ”buttressed by advanced 

degrees”63, går på hippa lunchrestauranger, och har liknande humor. När en på kontoret 

plötsligt stannar upp och snackar och skojar med en byggarbetare, konstaterar de andra 

arrogant: ”Who knows what you laugh about with a building guy.” 64  

 En som befinner sig ännu längre bort från reklamarnas position i det sociala, och 

faktiska rummet, är tiggaren som varje dag sitter utanför byggnaden med en pappersmugg i 

handen. Carl Garbedian, kontorets dysterkvist, har problem med att veta hur han ska förhålla 

sig till tiggarens utsatthet. Under fem års tid har tiggaren ”inspired Carl to empty his pockets 

of change”65, men en morgon får Carl helt enkelt nog: ”Do something! He wanted to scream 

at the bum”. Medan andra tiggare har tydliga ”brands” som visar vilka de är: ”Mother of 

                                                
62 Ibid., s. 60. [Tastes (i.e., manifested preferences) are the practical affirmation of an inevitable difference. It is 
no accident that, when they have to be justified, they are asserted purely negatively, by the refusal of other 
tastes. In matters of taste, more than anywhere else, all determination is negation; and tastes are perhaps first and 
foremost distastes, disgust provoked by horror or visceral intolerance (‘sick-making’) of the tastes of others], 
Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the judgement of Taste, övers. Richard Nice, (Abingdon 
2010), s. 49. 
63 Ferris, s. 19. 
64 Ibid., s. 73. 
65 Ibid., s. 60. 
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Three” eller ”Trying to Get Back to Cleveland”66, har tiggaren utanför Carls kontor ingen 

skylt framför sig - ”not even a dog or some bongos”.67  I ett anförande vid Chicagos 

universitet, konstaterar Bourdieu krasst att människor som befinner sig långt från varandra i 

det sociala rummet ofta upplever  ”en slags aversion eller brist på förståelse medan närhet 

upplevs som en mer eller mindre form av delaktighet.”68 Det här påståendet är en träffande 

beskrivning av Carls reaktion. I hans universum av pitchar och varumärken, finns ingen 

förståelse för den här människans bristande marknadsföringsförmåga. Varför säljer han inte 

sin egen fattigdom?  

I sin inflytelserika essä ”Can the Subaltern Speak?” ställer sig Gayatri Chakravorty 

Spivak frågan om den subalterna kan tala. Den subalterna är ursprungligen ett begrepp från 

politiken och filosofen Antonio Gramsci som syftar till att beskriva de proletärer som 

osynliggjorts i den hegemoniska historieskrivningen,69 men i Spivaks version används 

begreppet främst för att beskriva kvinnliga och (post-)koloniala subjekt som saknar makt och 

talan i samhället. På Spivaks retoriska fråga om den subalterna kan tala blir därför hennes 

svar nej.70 Så här förklarar hon slutsatsen i en intervju: ”’the subaltern cannot speak’ means 

that even when the subaltern makes an effort to the death to speak, she is not able to be heard, 

and speaking and hearing complete the speech act”.71  

På samma sätt som Leonte i sin masteruppsats driver tesen att de japanska 

migranterna i The Buddha in the Attic utgör en subaltern grupp72 - som Otsuka mot alla odds 

lyckas ”ge röst” åt -  vill jag hävda att tiggaren utanför reklamkontoret kan beskrivas som 

subaltern. Han befinner sig såpass långt från samhällets beskydd att han tvingas tigga för att 

överleva, och det faktum att han saknar en ”förklarande” skylt, ger en tydlig indikation på 

hans språkliga underläge. Han talar inte ens. Han varuför inte sitt lidande. Medan en karaktär 

som Roland biter ifrån mot Bennys översitteri, har tiggaren symptomatiskt nog inga repliker. 

Sett ur Spivaks perspektiv är det kanske tursamt. I ”Can the Subaltern Speak?” går hon till 

attack mot filosofer som Deleuze och Foucault, men också postkolonialt inriktad forskning, 

                                                
66 Ibid., s. 61. 
67 Ibid.  
68 Pierre Bourdieu, ”Vad är en social klass?”, Fronesis, nr 40-41, (Malmö 2012), s. 122. 
69 Gayatri Chakravorty Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A 
Reader, red. Patrick Williams och Laura Chrisman, (Columbia 1994), s. 78. 
70 Ibid., s. 104. 
71 Gayatri Chakravorty Spivak,”Subaltern talk. Interview with the Editors”, The Spivak Reader, red. Donna 
Landry och Gerald Maclean, (London 1996), s. 292. 
72 Leonte, s. 70ff. 
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som förfäktar idén att det går att ”representera” den subalterna, framföra dess talan.73 I Then 

We Came to the End görs ingen sådan ansats. Även om människor från andra 

klassbakgrunder, såsom Roland, tillåts komma till tals i enstaka repliker, är det alltid 

reklamarna som har sista ordet.  

Kontrasten mellan Carl och tiggaren utgör närmast ett övertydligt exempel på 

klassamhällets brutalitet. Medan mannen som tigger befinner sig långt bort från 

välfärdssamhällets resurser, har Carl genom sitt jobb tillgång till både ekonomiskt kapital 

(lön), kulturellt kapital (utbildning, ”smak” osv) och socialt kapital (kontakter). Det faktum 

att hans arbete går ut på att skapa behov hos ”massan” kan också ställas i kontrast till 

tiggarens akuta, och reella behov för överlevnad. Där Carls annonser når ut till tusentals, når 

tiggarens utsträckta hand bara ut till ett fåtal. Men faktum är att Carls frustration inför 

tiggarens oförmåga att ”marknadsföra sin fattigdom”, också kan förklaras av den frustration 

som Carl känner inför det egna arbetet. Även om många på kontoret klagar över 

arbetsuppgifterna, är Carls leda mer långtgående. Han nästintill vantrivs med sig själv och det 

arbete han utför. En känsla som också förstärks av att hans fru har ett meningsfullt jobb som 

läkare. Carl jämför sig med henne och irriterar sig på alla de patienter som ringer henne 

utanför arbetstid för support:  

 
Let’s face it, there was zero chance one of us would call Carl with a question of mortal 

urgency. Whatever question we might have for Carl, it could wait until we ran into him in the 

hall next day. That made Carl feel that his wife’s job was more meaningful than his own; and 

because of his particular way of thinking at the time that she was more meaningful.74 [kursiv 

i originalet] 

 

Carls vilja att skrika ”Do something!” till tiggaren kan med den här bakgrundsinformationen 

lika gärna tolkas som ett skrik riktat mot honom själv. För vem är det egentligen som borde 

”do something?”. Carl har helt andra möjligheter att byta yrkesbana och få hjälp med sitt 

psykiska mående än den fattiga mannen som varje dag skakar sin Dunken Doughnut-kopp 

utanför kontoret. Ändå förmår han inte - åtminstone inte förrän långt senare - säga upp sig 

och förändra sin situation. Det tycks med andra ord vara enklare att ta ut sin ångest på någon 

annan, någon som har det ännu sämre ställt, än att se in i det egna mörkret.  

                                                
73 Spivak kritiserar franska intellektuella för bristande självinsikt och skriver bland annat: “The banality of leftist 
intellectuals’ lists of self-knowing, politically canny subalterns stands revealed; representing them, the 
intellectuals represent themselves as transparent.”, 1994, s. 3.  
74 Ferris, s. 60.  
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2.3 Chris Yop får sparken och ”they came for Amber” 

Om medelklassen kan sägas skilja sig från arbetarklassen genom sina utbildningsmeriter eller 

sitt kulturella kapital, kan medelklassens relation till kapitalistklassen analyseras i termer av 

ägande. Hur fina cv:n Benny och Carl än har, så kvarstår faktum att de inte äger byrån de 

arbetar för. De får inte ta del av vinsten när det går bra för verksamheten, men de får 

definitivt smaka på förlusten när det går dåligt. Här delar också medelklassen och 

arbetarklassen ett gemensamt underläge. Båda dessa grupper, som i sig inte är några klart 

definierade enheter, är utestängda från det privata ägandet, och i förlängningen från 

möjligheten att tjäna enorma förmögenheter. I avsnittet ”Det prekära vi:et” ägnar jag mer 

uppmärksamhet åt hur grupper i olika ändar av klasstrukturen, förenas i en grundläggande 

utsatthet för kapitalism, men för tillfället vill jag uppehålla mig vid just reklamarnas relativa 

maktlöshet.  

Till en början verkar allting klart. Lynn Mason är delägare i firman och framstår som 

byråns chef. Lynn är fashionabel, svåråtkomlig och professionell, men samtidigt inte någon 

endimensionell chefskarikatyr. Då och då spricker fasaden, som när det visar sig att Lynn 

tittar på Simpsons och har sina favoritavsnitt: ”[t]o hear Lynn Mason quote Homer Simpson 

was shocking.”75 Ett kapitel i boken vigs helt åt Lynn och är berättad i tredje persons 

perspektiv. Men vad som först ger intryck av att vara ett perspektivskifte - från we till she - 

visar sig senare vara ett utdrag ur Hank Nearys, kontorets ”avid reader”76, romanprojekt. 

Fiktionaliseringen över Lynns liv säger inte bara något om Hanks kreativa förmåga, utan 

också något om hans relation till sin chef. Hank skriver inte en roman om säkerhetsvakten 

Roland. Det är Lynn han vill åt. Hela kontoret är upptagna med att försöka förstå vem hon är: 

”We wanted her to open up - if only for ten minutes”77. Ingen annan ger upphov till så 

mycket snack, så vilda spekulationer, som chefen Lynn Mason. Till det yttre är hon inte 

särskilt stor, men pondusen och makten får henne att växa: ”[...] when we thought of her from 

home at night, she loomed large”.  

 En som råkar ut för Lynn Masons maktutövning, är copywritern Chris Yop. Efter att i 

smyg ha bytt ut sin kontorsstol mot en kollegas och råkat i konflikt med kontorskoordinatorn, 

ger Lynn honom sparken. ”Chris, I’m sorry”, säger hon krasst, ”but we’re going to have to let 

you go”.78 Uppsägningen av Chris Yop är intressant ur flera aspekter. För det första är det 

                                                
75 Ibid., s. 296. 
76 Ibid., s .28. 
77 Ibid., s. 51. 
78 Ibid., s. 41. 
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uppenbart att stolen inte är det verkliga motivet. Lynn medger det till och med själv när Chris 

konfronterar henne.  

 
I asked her if it had something to do with Ernie Kessler’s chair. She says no. She says it has 

nothing to do with Ernie’s chair. ’Because I don’t need Ernie’s chair’ I tell her. ’Honest - I’ve 

been sitting on one of the cheap plastic ones for the past week and it’s fine. It’s a fine chair. 

And she says, ’this has nothing do with Ernie’s chair’.79 

 

Men om det inte beror på stolen, varför tvingas då Chris att sluta? Chris bönar och ber om en 

rimlig förklaring men det enda Lynn kan erbjuda är: ”It’s nothing personal” och ”It’s just 

business.”80 Även om Lynns svar faktiskt är riktiga - det har ingenting med Chris att göra, det 

är bara business - så är tillfälligt onekligen illa valt. Om det inte vore för stolen skulle inte 

Chris befinna sig inne på hennes kontor och om han inte befann sig på hennes kontor skulle 

han inte få sparken. Händelsen med stolen kan därför sägas utgöra en ursäkt för Lynn att göra 

det hon förr eller senare skulle behövt göra ändå, nämligen skära ner i personalstyrkan. 

Genom den här sortens förvirringar - beror uppsägningen på mig eller på den dåliga 

ekonomin?- skapas ett arbetsklimat där reklamarna ständigt bedömer sig själva och varandra: 

”Nobody talks about it, nobody says a word, but the real engine running the place is the 

primal desire to kill. To be the best ad person in the building, to inspire jealousy, to defeat all 

the rest. The threat of layoffs just made it a more efficient machine.”81 

En annan intressant aspekt av Lynns korta, men ack så verkningsfulla, 

uppsägningsfras till Chris, är hennes användning av pronomenet vi. Lynn säger inte: ”I’m 

sorry but I have to let you go.” Lynn säger: ”we have to let you go”. Men varför gör hon det? 

Vilka är egentligen vi:et som sparkar Chris Yop? I Then We Came to the End finns ingen 

pedagogisk översikt över reklambyråns ägandestruktur. Lynn Mason introduceras som 

”partner in the agency”82 och framstår länge som den enda i maktposition. Men på en språklig 

nivå, genom pronomen som ”we” eller ”they”, läcker en mer komplicerad verklighet ut. När 

Lynn Mason ligger på sjukhus för en bröstcanceroperation, fortskrider uppsägningarna utan 

hennes medverkan.  

 
When, a few weeks later, they let go of Jim Jackers, we said they lifted in him off his seat by 

the middle belt loop of his jeans and threw him out of the building. /.../ When next they came 
                                                
79 Ibid., s. 41f. 
80 Ibid., s. 42. 
81 Ibid., s. 109. 
82 Ibid., s. 4. 
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for Amber, a few weeks after that, we said she was tossed into the streetlamp outside the 

building without concern for her unborn baby. /.../We said Don Blattner was thrown into the 

window of a parked taxi with such force he wheeled around 180 degrees, rolled his eyes a 

couple of time, and slumbed down between the car and the curb.83  

 

Vad är det egentligen för ”they” som griper in och slungar människor ut ur byggnaden? Till 

att börja med kan vi konstatera att det givetvis inte är byråns ägare som själva plötsligt dyker 

upp på kontoret och kastar ut de anställda. De:et får därmed sägas vara dubbelt, där de som 

verkställer uppsägningarna inte är de samma som utför ordern. Vakterna agerar med andra 

ord på direktiv ”uppifrån”, från ett ”they” som är lika frånvarande som det är dunkelt. I citatet 

ovan framstår de:et närmast som en mytomspunnen kraft. När vi:et ska försöka återge de 

många uppsägningarna, är det med en hörsägens retorik: ”we said they lifted in him off his 

seat”. De våldsamma beskrivningarna, där folk kastas ut genom fönstret och snurrar 180 

grader i luften, får väl knappast betraktas som realistiska redogörelser över vakternas våld, 

utan snarare som ett uttryck för den kollektiva upplevelsen av nedskärningarnas brutalitet. En 

brutalitet som inte bara påverkar de som tvingas lämna byrån, utan även den lilla klick som 

blir kvar: ”But by the grace of god, the rest of us hung on, hating each other more than we 

ever thought possible”.84 

En annan intressant aspekt av de här handgripliga uppsägningarna är den förändrade 

dynamiken mellan reklamarna och säkerhetsvakterna. Låt oss dra oss till minnes Benny och 

Rolands relation igen: en relation som jag tidigare beskrivit som ojämlik vad gäller 

utbildningsbakgrund och kulturellt kapital. Roland besitter inte Bennys kunskap eller 

självsäkerhet när det kommer till bildsättning, vilket Benny vägrar känna in och istället hetsar 

honom att klicka igenom det massiva bildmaterialet. Mot romanens slut, förändras den här 

maktbalansen något, då Benny, precis som de flesta andra, får sparken och Roland är den som 

verkställer beslutet. Sedan ett brutalt ”practical joke” ägde rum på kontoret, då en av byråns 

före detta anställda återvände med leksakspistol och clowndräkt för att hämnas, har Roland 

fått i uppgift att noggrant övervaka de avskedade när de packar ihop sina tillhörigheter. 

Benny betraktas i princip som en potentiell brottsling när han rensar bland all ”useless shit”85 

på skrivbordet.  

 

 

                                                
83 Ibid., s. 353f.  
84 Ibid., s. 357. 
85 Ibid., s. 355. 
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’Roland’, he said, ’have a seat. This may take a while.’ 

’You know I gotta stand Benny.’ 

’What do they think I’m going to do, Roland? Stab you with a highlighter?’ 

’They can’t take any chances since the incident’, Roland tried to explain for the hundredth 

time. ’I’m not even supposed to be conversing.’ 

’I bet I can make you converse.’ 

Soon Benny and Roland were conversing about whether or not Benny could make Roland 

converse, until Roland, catching himself in Benny’s trap, said, ’Please, Benny, I’m just trying 

to do my job.’ 

’Come on, man,’ said Benny. ’I thought you and me were friends?’ 

’You think this is easy for me?’asked the old man.86  

 

I det här stycket ser vi hur Benny försöker att återställa kontrollen över deras relation, en 

relation som bygger på att Benny tar kommando, och att Roland hänger på. Men denna gång 

har Roland fått order från en ännu högre position på byrån, och är därför mer resistent mot 

Bennys uppmaningar. Det blir med andra ord tydligt att hur mycket Benny än försöker få 

Roland att ”tappa ansiktet” och inte ta uppgiften på så stort allvar, är det inte Bennys vilja 

som är lag, utan deras, ägarnas. Som den lojala arbetare han är, har Roland bestämt sig för att 

göra precis som han blivit tillsagd: ”[...]I’m just trying to do my job.” Både Roland och 

Benny är med andra ord underställda detta abstrakta och frånvarande ”they”, men eftersom 

de:et inte själva är där på plats, utan så att säga låter arbetarklassen göra ”skitjobbet”, så 

utspelar sig maktkampen istället mellan Benny och Roland. Två arbetare som, hur olika deras 

positioner i det ”sociala rummet” än må vara, förmodligen skulle tjäna mer på att gå samman 

och ställa ”de:et” till svars. För på samma sätt som Benny är maktlös inför de:et, har inte 

heller Roland något inflytande över sitt arbete. Han lyder order. Han gör som han blivit 

tillsagd, även när det tar emot: ”You think this is easy for me?” Samtidigt får hans 

arbetsvillkor ändå beskrivas som tryggare. Även om hans yrkesroll inte har samma status, 

och förmodligen inte heller samma lön, är hans anställning ohotad. Han är kvar medan 

reklamarna kastas ut.  

I avsnittet ”Det prekära vi:et” återkommer jag till reklamarnas prekära arbetssituation 

och svårigheterna med att skapa tillitsfulla allianser.  Jag vill nu rikta fokus mot vi:et som 

sådant, och de inre motsättningar som finns i gruppen. För hur homogen det här arbetslaget 

än kan tyckas vara, finns det viktiga skillnader att uppmärksamma.  

 

                                                
86 Ibid., s. 355f. 
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2.4 Ett diversiferat vi eller ett manlig jag? 

Om vi:et i Then We Came to the End kan vi hittills konstatera: de utgör ett högutbildat och 

kreativt kollektiv som både drömmer om ett liv utanför kontoret och samtidigt oroar sig över 

att inte få vara kvar. Sinsemellan tävlar de om att bli ”the best ad person in the company” och 

andra yrkesgruppers monotona arbetsuppgifter förstärker deras uppfattning om hur skönt det 

trots allt är att få sitta i en ”cushioned seat”. Det som förenar vi:et är i första hand den 

gemensamma arbetsplatsen, men samtidigt hade ingen av dem sökt sig till just den byrån om 

de inte från början haft de rätta meriterna. Reklamyrket kan därför sägas vara ett 

medelklasskodat yrke, där människor med liknande utbildningsbakgrund och livsstil samlas. 

Hank Neary är ”one of the agency’s only black writers”87 men det faktum att han också är 

kontorets mest belästa person, och senare även ger ut en bok om arbetsplatsen, är ett gott 

exempel på hur klass i det här fallet ”trumfar” andra viktiga konfliktlinjer, såsom hudfärg. 

Samtidigt är varken etnicitet eller kön oviktiga detaljer, och jag vill nu ägna uppmärksamhet 

åt vi:ets mångfald i Ferris roman. När allt kommer omkring består ju gruppen av olika 

individer, och exemplen med Chris uppsägning, Carls depression och Bennys vadslagning 

illustrerar i första hand inte en grupps egenskaper utan enskilda karaktärers.  

Låt oss återgå till Benny ett ögonblick. När Benny ska berätta för sina kollegor om 

hur han lurade in säkerhetsvakten i sitt upptåg, frånkopplas han också från vi:ets gemenskap. 

Benny blir till en separat individ som resten av gänget kan betrakta och bedöma. Den 

kollektiva rösten konstaterar apropå hans berättelse: ”We liked wasting time, but almost 

nothing was more annoying than having our wasted time wasted on something not worth 

wasting it on.”88 På liknande vis lösgörs även Chris och Carl från gruppen när deras 

individualitet står i fokus. Vi:et lyssnar på Chris berättelse om när han fick sparken och i en 

mening som ”Let’s face it, there was zero chance one of us would call Carl with a question of 

mortal urgency” blir det tydligt att Carl inte ingår i ”one of us”. Frågan är då om denna 

uteslutning enbart är temporär, eller om Benny, Chris och Carl aldrig är en del av vi:ets 

gemenskap? Men om de aldrig är en del av vi:et, vilka är då egentligen vi:et? 

 Det finns tillfällen i Then We Came to the End, då jag tvivlar på om vi:et verkligen 

består av flera personer, eller om rösten i själva verket kommer från en enskild stämma. När 

den trendkänsliga Karen Woo är den första på kontoret som lyckas presentera idéer till en 

Bröstcancer-kampanj, uppstår en inre monolog som förstärker min förvirring.  

 
                                                
87 Ibid., s. 4. 
88 Ibid., s. 53. 
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We hated Karen Woo. We hated hating Karen Woo because we feared we might be racists. 

The white guys especially. But it wasn’t just the white guys. Benny, who was Jewish, and 

Hank, who was black, hated Karen too. Maybe we hated Karen not because she was Korean 

but because she was a woman with strong opinion in a male-dominated world. But it wasn’t 

just the men: Marcia couldn’t stand her and she was a woman.89 [kursiv i originalet] 

 

Och något senare, den här slutsatsen: 

 
Anyway, Karen Woo. Did we dislike her because we were racist, because we were 

misogynist, because her ’initiative’ rankled and her ambition was so bald, because she wore 

her senior title like flamboyant ring, or because she was who she was and we were forced by 

fate to be around her all the time? Our diversity pretty much guaranteed it was a combination 

of all of the above. 90 

 

Den här inre reflektionen ger förvisso sken av att inkludera såväl kvinnor som rasifierade 

män - ”our diversity” - men samtidigt är det något lurt med ansatsen. Det är som om 

berättaren inte är ärlig med positionen varifrån den talar. Som om den samlar ihop sin skock -  

”Benny, who was Jewish, and Hank, who was black”- för att därefter kunna fälla omdömet 

om Karen Woo. Kort sagt: som om berättaren egentligen inte är flera, utan ensam, specifik, 

men att den tar skydd bakom ett ”vi” för att kunna bekänna ett rasistiskt och misogynt 

tänkande. Genom att peka ut vad andra är - judar, svarta, kvinnor - framkommer också vad 

berättaren inte är, och misstankarna börjar hopa sig: tillhör den kollektiva rösten i själva 

verket en vit man? 

Lanser skriver att hon hittills inte stött på den kollektiva berättarrösten i romaner 

skrivna av ”white, ruling-class men”91, något som enligt henne kan bero på att dessa män inte 

behöver vi:et i samma utsträckning. Det manliga jaget talar redan med vi:ets auktoritet, till 

skillnad från marginaliserade och förtryckta grupper i samhället, som behöver gå ihop, vara 

flera, för att få politiskt genomslag.92 Men såväl Conrad och Faulkner, som Ferris och Park 

visar att manliga författare visst vänder sig till vi:et, och frågan är kanske därför inte om 

manliga författare tillämpar den kollektiva rösten, utan vad som händer när de gör det? Eller 

ännu hellre - för att flytta fokus från författaren till berättaren - vad händer i de romaner där 

den kollektiva rösten är könsöverskridande, och omfattar både män och kvinnor?  

                                                
89 Ibid., s. 111. 
90 Ibid., 113.  
91 Lanser, 1992, s. 21. 
92 Ibid.  
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Costello uppmärksammar de hegemoniska farorna med att säga vi, och understryker 

hur även poeter som Walt Whitman med sitt ”interrogative, collaborative, improvisatory, 

invitational”93 tilltal, riskerar att släta över sin egen privilegierade utpost: ”Whitman may 

claim to speak for the unvoiced, but for much of literary tradition the male covered up for the 

female voice.”94 Omvänt går det förstås även att medvetet använda vi:et som ett sätt att 

ursäkta det egna jaget, det vill säga, gömma sig själv bakom andra. Costello skriver: ”Modern 

poetry’s we has sometimes been a hiding place for the embarrassed I”, och något liknande går 

kanske att hävda om den kollektiva rösten i Then We Came to the End. Det är förstås både 

pinsamt och oacceptabelt att hata en kollega för att hon är en ambitiös och rasifierad kvinna. 

Så mycket enklare då, om andra också hatar henne, helst de som själva är kvinnor eller 

rasifieras.   

 I slutet av Then We Came to the End ges ytterligare stöd för tesen att vi:et i själva 

verket inte är ett vi, utan ett ensamt jag. I romanens sista kapitel har åren gått, och arbetslaget 

skingrats. En dag hör plötsligt Hank av sig till sina gamla kollegor och berättar att han gett ut 

en bok som han ska läsa ur på ett bokcafé. Det gamla gänget återförenas för denna uppläsning 

och går sedan vidare ut för att ta en öl. Reklamarna pratar gamla minnen, grillar Hank om 

hans roman om chefen Lynn Mason, och försöker ta igen den tid som förflutit. Efter några 

rundor öl börjar folk droppa av. En efter en lämnar de före detta kollegorna baren, och till sist 

är det bara två personer kvar. Then We Came to the End avslutas med de suggestiva raderna: 

”We were the only two left. Just the two of us, you and me.”95 

 You and me alltså. Från att ha gjort anspråk på att föra ett helt arbetslags talan, öppnar 

vi:et plötsligt upp för en helt annan, mer intimare, gemenskap. När alla andra har lämnat 

baren, är det bara berättaren och läsaren kvar. Vi:et som kollektiv har bokstavligt talat klivit 

ut ur berättelsen och upphört att existera - come to an end - och romanens sista rader kan 

tolkas som en vink till läsaren om att ”det var du och jag hela tiden”: författaren och läsaren, 

de två aktörer som gör läsakten möjlig.   

 Samtidigt är det kanske inte så enkelt som att vi:et ”hela tiden” var en ensam 

berättare, som gömde sig bakom gruppen. Costello skriver om vi:ets ambivalenta natur, hur 

pronomenet kan skifta från universella anslag till personliga i en och samma diktrad: ”The 

‘we’ of modern lyrics evokes, often with deliberate elasticity and ambiguity, and sometimes 

with tension and contradiction, a range from intimate to public life, often within the same 
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text, and sometimes even simultaneously.” 96 I min läsning är det något liknande som sker 

genom Ferris roman. Vi:et rymmer paradoxalt nog både hela arbetslaget - nåja, möjligen inte 

Karen Woo - samtidigt som en vit, manlig berättare lyser igenom. Det är i ambivalensen 

mellan dessa “vi:n” som berättarrösten å ena sidan kan uttala sig med träffsäkerhet om 

gruppens kollektiva erfarenheter, och samtidig förbli så personlig, så individuell, som om 

berättaren både håller sig på avstånd från de andra, och samtidigt hela tiden är där, på plats, i 

det ängsliga reklamkontoret.  

Jag kommer nu att diskutera hur vi:et rör sig mot ett jag i Ed Parks Personal Days.  

 

2.5 Vi, de, jag -  vi:ets upplösning i Personal Days 

Ed Parks Personal Days har flera likheter med Then We Came to the End. Utöver det faktum 

att båda romanerna tillämpar den kollektiva rösten och utspelar sig i kontorsmiljöer, är båda 

också skrivna med ett syrligt och träffsäkert språk. De första sidorna i Personal Days 

påminner om öppningsraderna i Then We Came to the End (citerad på sida 21).  

 
On the surface, it’s relaxed. There was a time when we all dressed crisply, but something’s 

changed this summer. Now while the weather lasts we wear loose pants, canvas sneakers, 

clogs. Pru slips on flip-flops under her desk. It’s so hot out and thus every day is potentially 

casual Friday. We have carte blanche to wear T-shirts featuring the comical logos of 

exterminating companies, advertising slogans from the early 80’s. Where’s the beef? We 

dress like we don’t make much money which is true for at least half of us. The trick is 

figuring out which half. We go out for drinks together one or two nights a week, sometimes 

three. Three is too much. We make careful note of who buys a round, who sits back and lets 

the booze magically appear. It’s possible we can’t stand each other but at this point we’re 

helpless in the company of outsiders. Sometimes one of the guys will come to work in a coat 

or a tie, just to freak the others out. On these days the guard in the lobby will joke, Who died? 

And we will laugh or pretend to laugh.97 [kursiv i originalet] 

 

Av det inledande stycket i Personal Days framträder ett vi som både är samlat och 

differentierat. Alla på kontoret klär sig i avslappnade kläder, men Pru har flip flop under 

skrivbordet. Alla har för vana att ta en drink efter jobbet, men enbart vissa bjuder laget runt. 

Precis som i Then We Came to the End, kan kontorsarbetarna i Personal Days beskrivas som 

ett relativt priviligerat arbetslag. Åtminstone hälften av gänget tjänar bra med pengar, och den 

avslappnade klädkoden tyder på ett visst mått av frihet. Det är okej att vara ”personlig” på 
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arbetet. Det är okej att ha t-shirts med tryck som bara de invigda förstår. Med loose pants och 

skämtsamma loggor skapar kontorsarbetarna i Personal Days en gemensam stil och jargong. 

När någon bryter mot regeln och klär sig i slips och kavaj, uppfattas det av alla som ett 

practical joke: ”Who died?”  

 I likhet med Then We Came to the End, blottläggs också omedelbart de inre 

konflikterna i gruppen. Även om folk uppenbarligen skämtar med varandra och umgås efter 

arbetstid, är det inte självklart att de tycker särskilt mycket om varandra: ”it’s possible we 

can’t stand each other[...]”. Såväl stilen som tematiken känns alltså igen från Then We Came 

to the End, något som också flera recensenter påpekade när Personal Days kom ut. Katy 

Guest på Independent skriver att Parks roman ”lacks the depth and pathos” som finns i Ferris 

”widely acclaimed novel”, men konstaterar samtidigt att Personal Days erbjuder många 

insikter om modernt arbetsliv.98 En recensent i The New York Times vänder på perspektivet 

och frågar sig varför det inte finns ännu fler romaner om 2000-talets kontorsarbete: 

”[...]considering the ubiquity of the work experience in American lives, and the thousands 

upon thousands of novels published annually, perhaps the question shouldn’t be why there 

are two work-related novels right now but why there aren’t many more.”99 När allt kommer 

omkring, spenderar många människor mer tid med sina arbetskamrater än med sina familjer 

och vänner, och att som författare undersöka arbetskulturer och gruppidentiteter, ter sig 

därför, även i mina ögon, inte så mycket som ett ”härmande”, som ett givet romanstoff. Med 

detta sagt, vill jag nu gå vidare till att diskutera en punkt där Personal Days på ett intressant 

sätt skiljer sig åt från Then We came to the End. Medan Ferris behåller den kollektiva rösten 

romanen igenom, väljer Park att ge upp vi:et en tredjedel in i boken. Bokens andra del, 

”Replace all”, är uppställd som ett juridiskt dokument, där en anonym berättare iakttar 

kontorsarbetarna: “II (D) vi: They talked about physical ailments, recurring nightmares, 

psychosomatic afflictions, all of it blamed on the job.”100 

Med Lansers terminologi sker alltså ett skifte från en kollektiv berättarröst till en 

auktorial i romanens andra kapitel. Det här perspektivskiftet är också kongenialt med 

händelseutvecklingen i stort. I takt med allt fler tvingas lämna företaget och att skräcken för 

ägarna, ”The Californians”, tilltar, försvagas också kollektivets sammanhållning. Att vi:et till 

sist upphör att tala är kanske därför inte så konstigt. Det finns helt enkelt ingen gemenskap 

kvar. När julfesten närmar sig går det rykten om att de ska låna in personal från andra företag 
                                                
98Katy Guest, ”Gross Margin, by Laurent Quintreau, Personal Days, by Ed Park. Two reasons not to give up the 
day job”, The Independent, 24.7.2008.  
99 Mark Sarvas, ”Cubicle Rats”, The New York Times, 29.6.2008.  
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för att lätta upp stämningen: ”It was said that because the company had lost so many people, 

this year’s holiday party would include guests from the other offices in the building, which 

had also shed personnel.”101  

Vi:et upphör alltså att tala, och på samma sätt som de förlorar kontroll över sitt arbete, 

förlorar de även kontroll över berättelsen. När den auktoriala rösten tar över, skapas en 

distans till arbetslaget, de blir ett ”de” som studeras utifrån, på avstånd. Det är förvisso 

fortfarande kontorsarbetarnas känslor och erfarenheter som skildras - och inte, exempelvis 

The Californians - men samtidigt skapar den auktoriala rösten ett helt annan avstånd än den 

kollektiva röstens omedelbara intimitet. Det är skillnad på att säga vi och att säga de. Att föra 

sin egen talan och att bli talad om. Medan den kollektiva rösten berättar om gruppens egna 

erfarenheter, bär den auktoriala, med Lansers ord, på ”superhuman privileges”102. 

Berättarrösten i kapitel två är allvetande och observerande, vilket inte minst den protokoll-

liknande uppställningen vittnar om. Det juridiska formatet, med sina opersonliga och 

intetsägande paragrafer, kan också ses som en lek med det som ytterst står på spel, nämligen 

anställningskontrakten. Vem får vara kvar och vem får gå? Och på vilka grunder baseras 

besluten? ”II (I) iii: Jenny said it sounded crazy but she thought she got fired for accidentally 

sending that email to Kristen.”103  

I Personal Days har de anställda ingen aning om varför de blir avskedade. Deras 

otrygga verklighet krockar därför mot de juridiska ansatserna. Paragrafer som ”II (I) iii” 

vittrar sönder i samma stund som Jenny börjar spekulera om varför hon fått gå. Om det finns 

några regler och rättigheter att åberopa, är det uppenbart att de inte är till arbetarnas fördel. 

Kapitelnamnet ”Replace all”, som är en referens till lingot i Microsofts 

ordbehandlingsprogram Word, talar sitt tydliga språk: alla kan ersättas, alla är utbytbara. Det 

faktum att nästan alla karaktärer börjar på J - Jenny, Jack I, Jack II, Jules, Jonah, Jill - skapar 

också en förvirring i själva läsupplevelsen. Vem är vem nu igen? Karaktärerna må alla ha 

sina särskilda egenheter, men på samma sätt som de framför allt är siffror i ledningens ögon, 

blir de ofta till bokstäver i mina. Den här förvirringen uppstår både när den kollektiva och 

den auktoriala rösten talar. Även om den kollektiva, som sagt, talar om de egna, och den 

auktoriala om de andra, är det samma skara kontorsanställda som skildras, samma J-namn i 

omlopp. Ingen får mer utrymme än någon annan och ingen framstår heller som romanens 

”huvudperson”. Det är kort sagt inte individerna i sig som är intressanta, utan deras 
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utbytbarhet. Den auktoriala berättarrösten förtingligar karaktärerna ytterligare, gör dem till 

funktioner som kan kliva in, men framför allt ut, ur berättelsen. 

 
II (I) v: Jack II’s two-week long suspension ended with his termination. He never came back to office. 

It was unsettling to see someone so frequently and then to lose contact altogether. Oddly, his cell phone 

stopped accepting messages a few days into his suspension, as if the phone company disapproved of 

him as well, and when one of them tried to get in touch a week later, the number no longer worked at 

all. It’s like he never existed, said Jonah. 104 [kursiv i originalet] 

  

I bokens tredje och avslutande del, ”Revert to saved”, får vi dock ta del av en 

karaktärsfördjupning då ytterligare ett perspektivskifte äger rum. Från en trasig hiss, i totalt 

mörker, skriver Jonah ett mail till sin nyligen avskedade kollega Pru - hon med flipflopen - 

för att berätta om företagets väg mot kollaps: ”[...]I’m dedicating what’s left of the battery/.../ 

to run roughshod over the nondisclosure of agreement and fill you in on what’s happened 

since you left, how it all went down with the dreaded unseen Californians[...]”105 

I Personal Days möter vi med andra ord hela spannet av berättarröster: först den 

kollektiva, simultana, rösten - vi:et - sedan den auktoriala rösten, som beskriver karaktärerna i 

tredje person, och till sist den personliga rösten: jaget, individen. Hur kan denna rörelse, bort 

från vi:et, förstås? Vad betyder övergången till ett jag? Jag kommer nu att undersöka Jonahs 

mail på närmare håll.  

 

2.6 Jonah och hissen: det ensamma jaget 

I bokens sista kapitel har Jonah, en av de få anställda kvar på kontoret, fastnat i en hiss, 

”suspended in the utter coffin blackness somewhere between third and fourth floors[...]”.106 

Utanför hissen hörs avlägsna rop från nödhjälpsarbetare som ber honom att hålla ut och då 

och då regnar metallbitar och murbruk mot taket. Exakt vad som orsakat denna kollaps är 

oklart, men på ett symboliskt plan är situationen desto enklare att förstå. Byggnaden går 

sönder för att hela arbetsplatsen faller samman. De många och oberäkneliga uppsägningarna 

har skapat en ohållbar arbetsmiljö där ingen längre går säker och där paranoian frodas. Vem 

är allierad med vem? ”Is Maxine one of us? One of them?”107 Ingen på arbetsplatsen tycks 

förstå vem som bestämmer vad och när HR installerar en instämplingsmaskin  - ”a new 
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heartless regime”108 - råder det stor förvirring om vem som är den egentliga avsändaren. 

Kollegiet går i samlad trupp till ”Sprout” som är den officiella chefen, men Sprout bara 

skakar på axlarna och skyller på ”Grimes”, en brittisk kille som nyligen installerat sig på 

kontoret och som ingen riktigt lyckas greppa.109Arbetsmiljön är med andra ord minst sagt 

dysfunktionell och att byggnaden till sist brakar samman är kanske, i alla fall på ett 

metaforiskt plan, inte särskilt konstigt. 

 Men åter till Jonah och hissen. I dess kompakta och kistliknande mörker bestämmer 

han sig för att skriva ett mail till Pru, som nyligen fått sparken. Dessvärre är det inte bara 

hissen som är mörklagd. Även ljuset från Jonahs skärm har slutat att fungera då datorn 

dunsade i golvet när hissen ryckte till. Jonah skriver alltså sitt mail i blindo, och för att kunna 

skicka iväg det till Pru kommenderar han röstprogrammet Glottis. Tyvärr missuppfattar 

Glottis namnet Pru och utgår från att han menar Prune. Redan från början förstår vi som 

läsare att det över fyrtio sidor långa mailet aldrig kommer komma fram: ”The following 

message was received by mailer-daemon at 21:11 on Fri May 19 and could not be delivered 

because no username ”Prune” exists.”110 Men vad är det då för mail som Jonah skriver i 

denna krisande stund? 

Kortfattat vill Jonah berätta för sin gamla kollega om varför han agerat så underligt 

under perioden då flera ur gruppen avskedades. Förklaringen är att han bedrivit ett ensamt 

spaningsarbete gällande Grimes, den skumma brittiska killen som plötsligt dykt upp på 

kontoret. I en tid då delar av arbetsplatsen inofficiellt döpts om till Sibirien på grund av den 

ödsliga frånvaron av personal, är Grimes anställning minst sagt mystisk. Efter att ha följt 

honom i spåren har Jonah lyckats få reda på att Grimes i själva verket inte är anställd utan 

bara lekt anställd för att förstöra organisationen inifrån. Driven av ett personlig hämndlystnad 

gentemot storföretag, har denna skojare lyckats infiltrera verksamheten och lurat platschefen i 

New York att han är utsänd av företagets ägare i Kalifornien. På ett uppdiktat konsultuppdrag 

av The Californians har Grimes därefter påskyndat avskedningsprocessen och under kort tid 

sparkat än den ena än den andra från företaget tills Jonah slutligen avslöjar honom och anger 

honom till ledningen. Som belöning för detta scoop, rekryteras Jonah till mellanchef, och 

plötsligt har han hamnat i en situation där han kan avskeda sina tidigare kollegor. Mailet till 

Pru - eller Prune - handlar därför inte bara om hur han avslöjade Grimes, utan också om den 

nya rollen som överordnad: ” [I]t was all so confusing, because I’d hated the Californians, 
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despised them with passion, but for now I needed to compartmentalize, put the anger aside – 

so I nodded, shook some hands [...]111[kursiv i original] I en tid där stora delar av 

personalstyrkan tvingas att lämna företaget, stiger alltså Jonah i graderna. Han lyckas med 

konststycket att karriärsklättra under en kris, och i mailet till Pru märks en Jonah som både 

försöker rentvå sitt samvete  - ”I can’t help thinking that if I’d been just a little bit sharper, 

and had put two and two together a few weeks sooner, I could have prevented all the 

backbiting and bad-mouthing[...]112 - och samtidigt är fångad i spelreglerna: ” [...]I find 

myself in the impossible position of having to shed another worker next week - and I think it 

has to be Laars[...].”113 Från att ha varit en del av vi:et, blir Jonah plötsligt någon som kan 

påskynda vi:ets upplösning. En situation som inte helt oväntat ger upphov till en viss 

identitetskris. Bourdieu skriver att de personer som befinner sig mitt i mellan två poler i det 

sociala rummet, ofta vacklar mellan motsatta allianser. Det här gör de inte bara till potentiella 

”klassförrädare”, utan också svåra att teoretiskt klassificera.114 För hur ska vi egentligen 

förstå Jonahs befordran? Om han inte längre är en del av vi:et - i den mån ett vi ens existerar - 

är han då automatiskt en del av de:et, företagets ägare?  

 Olin Wright skriver om den viktiga skillnaden mellan exploatering och dominans. I 

en klassisk marxistisk analys avser exploatering den ekonomiska vinsten från andra 

människors arbete, och dominans förmågan att styra andra människors arbete. Men där 

exploatering alltid innebär någon form av dominans, är det inte säkert att dominans alltid 

medför exploatering.115 Jonahs nya roll som mellanchef skulle kunna beskrivas som ett 

exempel på en position som är dominant men inte exploaterande. Han har makten att styra 

över andra människors tillgång till arbete, men han är samtidigt inte den som skördar 

frukterna av företagets framgångar. The Californians - å andra sidan - är företagets 

kapitalägare och i relation till dem är Jonah närmast en springpojke. Som Olin Wright 

konstaterar: ”Chefer till exempel, ägnar sig åt olika former av maktutövning men är samtidigt 

underordnade kapitalister.”116 Även om klassamhället ytterst sett skulle kunna förstås som en 

uppdelning mellan de som producerar och de som äger produktionsmedlen, sätter Olin 

Wright fingret på de många andra positioner som ryms inom denna struktur. Positioner i det 

breda, svårfångade mellanskiktet.  
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Jonahs nya roll som chef innebär förvisso en uppgradering från den tidigare 

befattningen. Samtidigt medför den också en ensamhet, vilket det klaustrofobiska tillståndet i 

hissen så väl illustrerar. Jonah är inte längre en del av vi:et, han är ett ensamt jag, fångad 

någonstans mellan ”fourth and fifth floor”. Precis som byggnadens sönderfall kan ses som en 

metafor för arbetsplatsens sönderfall, är hissen en utmärkt bild för klassresan. Antingen åker 

man upp eller så åker man ner. Eller så fastnar man någonstans på vägen, som Jonah, i sina 

grubblerier.  

Det ligger nära till hands att läsa Jonahs inre konflikt inuti i hissen som en modern 

version av den bibliska Jonas bön inuti fiskens mage. Det är först inuti fiskens buk som Jona 

inser att det inte går att undfly Guds order om att hålla en straffpredikan i staden Nineva: 

”[J]ag skall offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från 

Herren.”117 Något tillspetsad har båda dessa ”Jonahs” blivit ombedda av högre makter - Gud 

respektive Kapitalägarna - att utdela bestraffningar. Ingen av dem är särskilt bekväm i rollen 

som ”mellanchef” men i slutändan förlikar de sig ändå med uppgiften. Jona kommer till sans 

inne i fiskens mage och Jonah skriver i sitt mail till Pru: ”I think it’s going to be Laars”.  

 Ett sätt att förstå rörelsen från den kollektiva rösten till den personliga, är alltså att 

studera händelseförloppet. Inledningsvis finns det kollegor och någon form av samhörighet 

på arbetsplatsen. Mot slutet av boken har majoriteten fått sparken och kvar sitter en ensam 

chef i en trasig hiss. Han tillhör inte längre ett kollektiv - ett vi- och det faktum att mailet inte 

ens kommer fram talar sitt tydliga språk: det finns inte längre någon att kommunicera med, 

inget du som jaget kan rikta sig till. Den här resan från vi till jag, från kollektivism till 

individualism, kan alltså tolkas i politiska termer, som en gestaltning över hur svårt det är att 

”vara ett vi” under prekära arbetsförhållanden. Går det att hålla ihop samtidigt som företaget 

rasar samman? Vad gör finanskriser och nedskärningar med de mellanmänskliga relationerna 

på en arbetsplats? I avsnittet ”Det prekära vi:et” återvänder jag till de här viktiga frågorna, 

och ställer dem i relation till den kollektiva berättarröstens förmåga att formulera arbetskritik. 

Därför nöjer jag mig nu med att enbart lägga ut dem som trådar, och istället ägna 

uppmärksamhet åt en annan möjlig tolkning av vi:ets rörelse mot ett jag.   

Utöver en politisk läsning av vi:ets sönderfall är det också möjligt att se 

pronomenskiftet som en berättarteknisk, eller estetisk, lösning. Även om den kollektiva 

rösten kan erbjuda träffsäkra beskrivningar av hur grupper fungerar, är det svårt att behålla 

intresset för ett vi under en hel roman. Den personliga och auktoriala berättarrösten möjliggör 
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en helt annan karaktärsfördjupning än vad den kollektiva rösten öppnar upp för. Det är enkelt 

att lära känna en eller några få karaktärer, men desto svårare att få grepp om hel grupp. Det 

här kan också förklara varför många av de böcker som är skrivna med den kollektiva, 

simultana rösten också är relativt korta. Varken The Buddha in the Attic, Our Kind eller We 

the Animals är längre än 150 sidor. Att Then We Came to the End närmar sig 400 sidor-

strecket, kan möjligen förklaras av att den låter sina karaktärer ”frigöras” från vi:et i såpass 

hög utsträckning. Ett kapitel ägnas, som nämnt, helt åt chefen Lynn Mason och erbjuder 

därmed en paus från gruppen. Men faktum kvarstår: det är inte helt lätt att tillämpa första 

person plural genom en hel roman. The Buddha in the Attic vinner mycket på att den är just 

kort och kraftfull. Under de 130 sidor som pocketutgåvan sträcker sig, får läsaren följa de 

japanska ”postorderfruarna” under flera decennier: från den livsavgörande båtresan över 

Atlanten på 20-talet, till den dag då Japan anfaller Pearl Harbor och den amerikanska 

regeringen svarar med att tvångsförflytta de japanska migranterna till interneringsläger: 

”Some of us left weeping. And some of us left singing. One of us left with her hand held over 

her mouth and hysterically laughing. A few of us left drunk.”118 Även om vi:et i The Buddha 

in the Attic då och då delar upp sig i temporära närheter, i ”några av oss” eller ”en av oss” får 

läsaren aldrig lära känna några enskilda karaktärer. Namn dyker upp enbart för att försvinna. 

Medan Ferris lyckas behålla sitt vi genom att då och då frigöra dess beståndsdelar, dess 

individer, och medan Park låter sitt vi falla sönder i takt med företagets undergång, så lyckas 

Otsuka hålla intresset för gruppen vid liv genom ett kondenserat berättande. Här finns inget 

överflöd eller babbel. Den kollektiva rösten i The Buddha in the Attic behåller sin intensitet 

genom att helt enkelt inte tala för länge. 130 sidor senare har kören av japanska kvinnor 

sjungit klart.  

En annan förklaring till att den kollektiva rösten i The Buddha in the Attic aldrig 

upphör eller faller samman, är förstås att det kollektiv som talar är och förblir ett ”de” i det 

amerikanska samhällets ögon. Kontorsarbetarna i Then We Came to the End och Personal 

Days kan förvisso bli avskedade utan förvarning, men de kan också säga upp sig, de kan gå 

därifrån. Och så fort de slutar på kontoret, upphör de också att vara en del av vi:et. 

Japanskorna däremot, kan inte välja om de vill vara japanska eller inte. I ett rasistiskt och 

patriarkalt Amerika kommer deras kroppar att rasifieras och könas oavsett vad de tycker och 

tänker om saken:  

 

                                                
118 Otsuka, s.105. 
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Some of them asked us to speak a few words in Japanese for them just to hear the sound of 

our voice. It doesn’t matter what you say. Some of them asked us to put on our finest silk 

kimonos for them and walk slowly up and down their spines.119 [kursiv i originalet] 

 

Men låt oss nu spola tillbaka Personal Days till det bokens första del, där vi:et ännu finns och 

rör sig genom korridorerna. Vilka räknas till dess stomme? Vilka ingår i dess kör? Även om 

det råder viss oklarhet gällande vem som egentligen berättar i Then We Came to the End, är 

det åtminstone tydligt vilka som arbetar på byrån. I Personal Days är rollerna desto oklarare 

och Parks roman skulle kunna beskrivas som en mer absurd arbetsplatsskildring. Ingen tycks 

ha koll på vem som jobbar med vad, eller vem som jobbar för vem. ”Is Maxine one of us? 

One of them?” Jag vill nu ägna uppmärksamhet åt vad denna förvirring gör med de:et och 

vi:ets relation.  

 

2.7 ”Is Maxine one of us? One of them?”  

Ett centralt tema i Personal Days är frågan om vem som är allierad med vem. Det är inte bara 

karaktären Grimes som visar sig vara en bluff. Redan från början finns en osäkerhet gällande 

vem det går att lita på. I den skruvade kontorsvärld som skildras i Personal Days är det 

otydligt vilka som tillhör det ena eller det andra ”laget”. Vilka räknas till vi:et och vilka till 

de:et?  

 
Is Maxine one of us? One of them? For the first few months we were under the 

misapprehension that she was someone’s secretary, but then we started getting memos from 

her, some with a distinctly shape-up/ship-out undercurrent.  

 She might even outrank the Sprout. The subject merits closer, more fanatical 

observations. Could it be that Sprout reports to her? 120 [kursiv i originalet] 

 

Men även om det är otydligt vem på kontoret som är på vems sida, är det uppenbart vilka 

som ytterst sett utgör romanens ”they”. Berättelsen tar sin början samtidigt som det 

krisdrabbade företaget är i färd med att byta ledning. De nya ägarna går under namnet ”The 

Californians” och trots att ingen ur vi:et har träffat dem personligen, känner alla till dem 

ryktesvägen. 

  
It was said that the Californians were basically going to get rid of everyone, from 

top to bottom, and sell the machines for scrap. 
                                                
119 Ibid., s.  46. 
120 Park, s. 11. 
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It was said that they were doing it gradually for the sheer sadistic pleasure of it, and 

that they liked to tell companies that a third of the employees would remain. This encouraged 

amazing feats of self-promotion, all sorts of entertainingly vicious one-upmanship. 

They’d done it before, in Boston, Cleveland, Nashville. 121 
 

Romanens ”de” är med andra ord en anonym och ospecifik skara kapitalister, snarare än 

tydligt utkristalliserade karaktärer. Kollegorna vet ingenting om ägarnas personligheter, utan 

gör sig skräckbilder baserade på deras maktposition. Det faktum att The Californians befinner 

sig på västkusten och kontorsarbetarna på östkusten, skapar förstås ytterligare distans. De 

möts aldrig i verkliga livet utan den lilla kontakt som finns, sker genom telefon: ”The room 

was already involved in a what felt like the unending middle of a very long conference call 

with the new owners. The Californians? Jack II scribbled on a pad to Lizzie. They exist! She 

wrote back.”122 [kursiv i originalet] 

Precis som i Ferris roman, finns här alltså ett frånvarande de som de anställda kan 

göra sig mardrömsliknande föreställningar om. Jämför Parks ”It was said that they were 

doing it gradually for the sheer sadistic pleasure of it” med Ferris ”We said they lifted in him 

off his seat by the middle belt loop of his jeans and threw him out of the building”. I båda 

romanerna skildras de:ets makt via rykten och mytbildningar. De kan i princip vara vilka 

monster som helst som helst eftersom de aldrig är där - på plats, på kontoret. I Parks roman 

resulterar föreställningen om The Californians i en paranoia även bland de anställda på 

kontoret i New York. Karaktärer som Maxine är potentiella marionetter och vi:et 

överanalyserar minsta tecken hon ger ifrån sig: ”A month ago Maxine e-mailed us elaborate 

charts that none of us could decipher. The words were cryptic: Release, Objective, Orient. 

Was this information meant for us?”123  

 Den otydliga rollfördelning som gestaltas i Personal Days ligger i linje med det som 

både ekonomen Guy Standing och ekonomihistorikern Erik Bengtsson definierar som 

kännetecknande för den nyliberala ekonomin, nämligen en allt mer fragmentarisk 

företagsstruktur. Standing skriver att många av de som gick in prekariatet, inte skulle veta 

vilka deras arbetsgivare var. Till skillnad från den traditionella arbetarklassen, eller 

proletariatet, har prekariatet sällan några lokala arbetsgivare: ”[T]he precariat would not 

know their employer or how many fellow employees they had or were likely to have in the 

                                                
121 Ibid., s. 176. 
122 Ibid., s. 138. 
123 Ibid., s.  24. 
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future.”124 Den här ovissheten är enligt Standing en effekt av globaliseringen, där allt fler 

industrier och företag kommodifieras, det vill säga, blir betraktade som varor som enkelt kan 

köpas och säljas, slås ihop och paketeras om. Företag kan därför skifta ägare med en rasande 

takt, och de som styr idag kan vara borta redan imorgon.125 Bengtsson ger en mer detaljerad 

förklaring till utvecklingens orsaker, och påpekar att där direktörer tidigare strävade efter att 

”bygga imperier” och ha så stora marknadsandelar som möjligt, har makten sedan 1980-talet 

förskjutits till bolagens styrelser. En del av det långsiktiga investeringsarbetet har därmed 

hamnat i skuggan och de nya krav som ställs är både enkla att förstå och samtidigt svåra att 

tillgodose: ”mer och snabbare profiter”126 I både Personal Days och Then We Came to the 

End skildras priset som de anställda får betala när makten hamnar hos anonyma aktieägare; 

ett ”they” som är lika abstrakt som ettorna och nollorna på börsen. Personal Days beskriver 

den här företagsutvecklingen med både humor och precision:  

 
Our company was once its own thing, founded long ago by men with mustaches. After 

several decades it wound up, to its surprise, as the easternmost arm of an Omaha-based 

octopus. The tentacles eventually detached, or strangled each other, a few of them joining 

forces, most dying altogether.  

 Over time the name shrunk and mutated, changes captured in reams of letterhead in 

the closet by Jonah’s office. The stationary reads like the fossil records. Ampersands were 

added and later removed. In the mid’90s everything was consolidated into a set of five 

initials, two which don’t actually stand for anything. 127 

 

Det är förstås enklare att föreställa sig ”men with mustaches” än att göra sig en bild av ”five 

initials”, där två inte längre står för någonting. I Personal Days tecknas bilden av ett företag 

utan kött och blod, där ingen har ett ansikte på de som faktiskt är in charge. Vi:et har ingen 

relation till företagets ledning i Kalifornien, och inte heller någon insikt i hur 

ansvarsfördelningen ser ut på kontoret i New York. Bestämmer Sprout över Maxine, eller 

råder det omvända förhållandet:”Could it be that Sprout reports to her?” Relationen mellan 

vi:et och de:et är därför inte bara antagonistisk utan också högst förvirrande. I slutet av 

romanen avslöjar Jonah att Grimes inte ens är anställd utan leker anställd. Och det är först när 

Maxine får sparken via telefon som det blir tydligt att hon nog inte var så högt uppsatt ändå. 

The Californians vet inte ens om att hon heter Maxine, utan kallar henne gång på gång för 

                                                
124 Standing, s. 6.  
125 Ibid., s. 29.  
126 Bengtsson, s. 231. 
127 Park, s. 17. 
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Maxie. ”[She] said she wanted Maxine out. She said her name as Maxie, without the n /.../ 

Maxine was looking like she’d just lost a fairly important limb in addition to a consonant.”128 

Som vi snart kommer se i avsnittet “Det prekära vi:et”, får den här otydliga 

ansvarsfördelningen också effekter på möjligheten att gå samman och utkräva ansvar, ställa 

de skyldiga till svars.  

Men även om det råder en osäkerhet kring vilka som kan räknas till kollegiet, 

synliggör en fråga som ”Is Maxine one of us? One of them?” att Maxine inte kan vara en av 

dem som för ordet i romanen. Hon kan inte tillhöra det berättande vi:et eftersom det 

berättande vi:et uppenbarligen undrar över hur det ska förhålla sig till henne. Den kollektiva 

rösten kan därmed sägas föregå henne. Den talar alldeles oavsett hennes existens och tillhör 

därför, helt enkelt, några andra. Men vilka? Precis som i Ferris roman, frikopplas enskilda 

kollegor ur kollegiet och blir då och då betraktade utifrån. 

 
If you ask Jonah what he’s listening to, he’ll say Just some old crap. We figure it’s country 

music or show tunes. But Pru corners him and learns that the CD in Jonah’s heavy rotation is 

a recording of a Czech opera about a woman who is three hundred years old and from a 

different planet or something. Is Jonah from a different planet?129 [kursiv i originalet] 

 

På samma sätt som läsaren av Then We Came to the End ställs inför frågan om karaktärer 

som Benny eller Carl, över huvud taget kan räknas till ”one of us”, väcker karaktärer som Pru 

och Jonah liknande funderingar. I citatet ovan spekulerar alltså vi:et över Jonahs musiksmak, 

men Pru är den som tar reda på vad han faktiskt lyssnar på. Både Jonah och Pru lösgörs här 

från vi:et och blir betraktade utifrån. När vi:et sedan får reda på svaret, att Jonah lyssnar på 

tjeckisk opera, ställer det sig frågan om Jonah kommer från en annan planet. En naturligt 

följdfråga blir därför om en person som betraktas som så underlig, att han antas ”komma från 

en annan planet”, verkligen kvalificerar i gruppen? Är Jonah en i gänget? Är Pru? Tillhör den 

kollektiva rösten alla eller ingen alls? Eller tillhör den, som i Ferris roman, i själva verket en 

enskild berättare? 

I Personal Days finns ingen passage där den kollektiva rösten ”avslöjar sig”, och 

refererar till sig själv som ett jag. Vi:et upphör att tala när det första kapitlet tar slut och som 

läsare lämnas vi med föreställningen om att vi:et är just polyfont, flerstämmigt. Samtidigt går 

det förstås att grubbla över om så verkligen är fallet, och den personliga, sarkastiska röst som 

                                                
128 Ibid., s. 140.  
129 Ibid., s. 64.  
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ställer frågan ”Is Jonah from a different planet?”, väcker onekligen misstankarna om att det 

även här finns ett enskilt berättarjag som registrerar, fäller sina domar. Men när allt kommer 

omkring är kanske inte frågan om vem som ”egentligen” berättar den mest intressanta, utan 

snarare vad den kollektiva rösten faktiskt gör. Vilka krafter sätter den i rörelse? 

 Jag kommer nu att ägna uppmärksamhet åt den kollektiva röstens potential att 

formulera arbetskritik.  

 

3. Det prekära vi:et 

Inget pronomen är så effektivt som vi:et när det kommer till politisk organisering. För att 

kunna analysera och motarbeta rasism, patriarkalt förtryck eller ojämlikhet, krävs det att 

människor samlar sig i ett vi och säger ”vi drabbas” eller ”vi har fått nog”. En enskild individ 

kan förstås väcka opinion, men för att något ska förändras i grunden, krävs det uppslutning, 

vi:n. När Lanser skriver att den kollektiva berättarrösten framför allt är ett fenomen inom 

litteratur som behandlar marginaliserade och förtryckta grupper är det därför inte särskilt 

konstigt. Den kollektiva rösten har en särskild förmåga att vittna om orättvisor och blottlägga 

strukturer: det är inte bara min verklighet det handlar om, utan vår. Även om långt ifrån alla 

böcker ur vi-boomen överensstämmer med Lansers hypotes, finns det exempel på romaner 

som utnyttjat just vi:ets kraft att vittna om förtryck, såsom kören av japanskor i Otsukas 

lyriska roman, de puertoricansk-amerikanska bröderna i Torres våldsamma uppväxtskildring, 

eller de frånskilda hemmafruarna som i Our Kind ser tillbaka på ett liv av förlorade 

möjligheter: ”Most of us had studied to be secretaries or teachers’ aides–it was the highest we 

could reach: girls who substituted, who took direction from war heros in gray suits.”130 

I den här uppsatsen har jag argumenterat för att vi:en i Then We Came to the End och 

Personal Days på många sätt går emot Lansers tes om att den kollektiva rösten med 

nödvändighet är marginaliserad och att den simultana rösten, därtill, skildrar flickors 

erfarenheter. De urbana, kreativa männen och kvinnorna i Ferris och Parks romaner, har 

uppenbarligen inga som helst problem att säga vi: ”We were fractious and overpaid”, eller 

”We dress like we don’t make much money[...]”.  Men även om deras kulturella kapital är 

högt, och lönen inget att klaga på, vill jag nu rikta fokus på hur den kollektiva rösten i dessa 

romaner också används för att vittna om just strukturella problem. Then We Came to the End 

och Personal Days är två romaner som helt och fullt handlar om arbete. Det är därför av 

                                                
130 Kate Walbert, Our Kind, (New York 2005), s. 44. 
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största vikt att fråga sig vilken bild av arbetslivet som dessa romaner egentligen producerar. 

Vad är det som vi:en upplever? Hur ser arbetsförhållandena ut?  

 Det här avsnittet hämtar sitt teoretiska stöd från Guy Standings omdiskuterade 

begrepp prekariatet, och även om jag redan redogjort för begreppet i teoriavsnittet, vill jag nu 

kort fräscha upp minnet. I The Precariat. The New Dangerous Class tecknar Standing bilden 

av en klass i vardande. En klass som ännu inte betraktar sig själv som en klass-i-sig men som 

likväl har klassegenskaper och enligt Standing är en empirisk realitet.131 Till denna växande 

globala klass räknas såväl migranter, med sina tillfälliga uppehållstillstånd, som praktikanter 

och visstidsanställda med sina tillfälliga och ofta underbetalda arbeten.132 Men, skriver 

Standing, denna klass kan i princip rymma alla som tvingas slita under den nyliberala 

ekonomins krav på flexibilitet.133 De arbetsrättsliga skydd som arbetades fram i de flesta 

västerländska länder under efterkrigstiden, har sedan mitten av 1970-talet successivt 

monterats ned, och de drabbade är inte bara människor från den traditionella arbetarklassen, 

utan många så kallade medelklassyrken har också prekariserats, och allt fler människor 

befinner sig därför i en tillvaro av konstant stress och rädsla för att förlora jobb och inkomst.   

Jag kommer nu att ge exempel på hur den kollektiva rösten i Then We Came to the End och 

Personal Days vittnar om prekära arbetsförhållanden, utan att för den sakens skull ställa krav 

på förändring.  

 

3.1 ”Thank god it wasn’t me”  

I Then We Came to the End avskedas anställda på löpande band. Uppsägningarna är så många 

och så täta att reklamarna, för variationens skull, börjar hitta på synonymer till att få sparken: 

 
At first we called it what you expect – getting laid off, being let go. Then we got creative. We 

said he’d gotten the ax, she’d been sacked, they’d all been shitcanned. Lately, a new phrase 

had appeared and really taken off. “Walking Spanish down the hall”. Somebody had picked it 

up from a Tom Waits song, but it was an old, old expression, as we learned from our Morris 

Dictionary of Word and Phrase Origins. “In the days of piracy on the Spanish Main”, Morris 

writes, a favorite trick of piracy was to lift their captives by the scruff of the neck and make 

them walk with their toes barely touching the deck” That sounded about right to us. 134 

[kursiv i originalet] 

 

                                                
131 Standing, s. 8.  
132 Ibid, s. 7-13.   
133 Ibid., s. 59.  
134 Ferris, s. 35.  
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Hur stort kulturellt kapital reklamarna än har, hur många Tom Waits-låtar de än kan referera 

till, står de alltså chanslösa inför den ekonomiska krisen. När it-bubblan spricker slår den inte 

bara mot andra branscher, andra amerikaner, utan mot deras egen verklighet:  
 

We thought ourselves immune from things like plant closing in Iowa and Nebraska, where 

remote Americans struggled against falling-in roofs and credit card debt. /.../We were above 

the forces of overproduction and mismanaged inventory.  

What we didn’t consider was that in downturn, we were the mismanaged inventory, 

and we were about to be dumped like a glut of imported circuit boards.135 [kursiv i originalet] 

 

Vilka effekter får då den ekonomiska krisen på arbetslaget? Skapar kristiden samhörighet? 

Blir vi:et starkare? Solidariteten större? Som jag redan beskrivit i den här uppsatsen, sker 

inget politiskt uppvaknande bland de anställda, inget fackligt engagemang tar plötsligt form 

på arbetsplatsen, utan reklamarnas omedelbara reaktion är istället att rädda sitt eget skinn. 

När någon i arbetslaget får sparken, sätter de andra på sig hörlurarna och andas ut. ”We 

would lean our heads back and close our eyes. We all had the same thought: thank god it 

wasn’t me.”136  [kursiv i originalet] 

Men några tvingas förstås smälta det motsatta, det vill säga: it was me, som Chris 

Yop. Efter att Lynn Mason gett honom sparken, bryter Chris samman fullständigt. När han 

återger händelsen för kollegorna - vi:et - har det bara gått någon timme och chocken har ännu 

inte lagt sig. ”I started crying”, he said. ”It wasn’t just the job, he added, it was the whole 

thing of being me. Being old. Thinking about Terry. Not having a kid. And now, not having a 

job”. Istället för att trösta Chris i denna uppenbara kris, uppmanar kollegorna honom att 

lämna kontoret, i synnerhet eftersom de strax ska ha ett input-möte. Och möten är ju, som alla 

vet, bara för de anställda:  
 

Just before Lynn showed up, fifteen minutes late for her own input, we asked Yop what he 

was still doing here.  

“I don’t know,” he said. “I can’t go home, not yet. It doesn’t feel right.”  

But should you really be here? We asked him. In Lynn’s office?137 

 

Och lite senare, när mötet har börjat:  
 

                                                
135 Ibid., s. 18f.  
136 Ibid., s. 35. 
137 Ibid., s. 43. 
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Without so much as a word about Chris Yop’s presence among us, the input document got 

handed out. Everyone took a copy; Chris Yop took a copy, too. Did he really plan to sit 

through the entire input meeting though he was no longer an employee?138 
 

Det faktum att Chris deltar i mötet, framstår i reklamarnas ögon som närmast löjeväckande. 

Som om han inte kan ”ta ett nej”, utan envist hänger sig kvar. Reaktionen kan förstås tyckas 

hjärtlös, men här är det viktigt att komma ihåg att den amerikanska arbetsrätten är betydligt 

svagare än den svenska.139 Romanens vi är inte insocialiserade i en arbetskultur där man 

måste uppge ”skälig grund” vid en uppsägning, utan barn av en at-will-mentalitet, där 

anställda kan sparkas från sin tjänst utan vare sig anledning, förvarning eller 

avgångsvederlag.140 At-will-anställningar har rötter så långt tillbaka som till 1800-talet och 

man skulle därmed kunna hävda att det amerikanska arbetslivet varit prekärt långt innan 

nyliberalismens tal om flexibilitet och vinstmaximering. De senaste decenniernas försvagning 

av facket (där anti-fackliga kampanjer från arbetsgivare varit en bidragande faktor) 

tillsammans med en allt mer finansstyrd ekonomi, gör dock prekariatet till användbart 

begrepp i vår tid. Att som arbetare kunna förutse, eller skydda sig mot en finanskrash tycks i 

det närmsta omöjligt, något som den globala rörelsen Occupy Wall Street, så tydligt 

artikulerade.141 Reklamarnas reaktion, hur hård den än kan tyckas vara, kan i ljuset av den 

amerikanska arbetsrätten ses som ett uttryck för, om inte omsorg, så åtminstone inlevelse. Det 

är inte det att de nödvändigtvis vill bli av med Chris. De vill snarare slippa se honom förnedra 

sig själv, delta i ett input-möte där hans input inte längre räknas. Det Chris rimligtvis borde 

göra är därför att lämna byrån på studs. Men, som han själv påpekar: ”This meeting’s been on 

my calendar for a long time.”142 Chris har alltså gjort planer för en byrå som inte gjort planer 

för honom. Han har knutit an till en plats som kan göra sig av med honom på nolltid. Enligt 

Standing är det här ett dumt drag. Med tanke på vår tids flexibla och rörliga arbetsmarknad, 

är det ”surely healthy to be disengaged”143. En anställd som är för engagerad i sitt arbete, 

riskerar förstås också att lida vid en separation, bli lika sårad och handfallen som Chris Yop. 

Standing skriver att nyliberalismens ökade krav på flexibilitet, inte bara skapar 

oengagerade och illojala anställda, utan också få tillitsfulla relationer på arbetet. Ett 
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arbetsklimat där vem som helst, när som helst, kan bytas ut, gör tilliten sårbar och flyktig.144 

När Chris Yop, dagen efter att han blivit avskedad, dyker upp på jobbet för att i smyg kopiera 

upp sitt CV, får kollegan Marcia nog av hans klängighet. Inte nog med att han går till ett jobb 

som inte längre är hans. Han börjar dessutom ställa frågor om kunderna, och be henne om 

hjälp med att korrekturläsa sitt CV. Så här återberättar hon händelsen för kollegorna:  ”I just 

wanted to say to him, ‘Oh my god, Chris – you don’t work here anymore. Give the fund-

raiser ads up. Leave the building. Proofread your own frickin’ resume”145 Solidariteten på 

reklambyrån är med andra ord närmast obefintligt. Kollegorna snackar hellre skit om Chris än 

att hjälpa honom och vi:ets gränser blir därmed smärtsamt tydliga. För att få vara en del av 

gemenskapen krävs det ett bevis, ett anställningskontakt, och så fort det ryker, ryker också 

medlemskapet i gruppen. Once you’re out, you’re out.  

 I Personal Days finns liknande tendenser. När kollegan Jill av oklara skäl blir 

omförflyttad till Sibirien, den ödsliga kontorsplatsen ”miles from anyone else”146, slutar de 

andra att umgås med henne: ”I’m dying here, she e-mails, and we email back, We’re coming–

be right there!! or OK hold on…! but we don’t visit for hours, if we visit at all.”147 [kursiv i 

originalet] Det är inte bara det att det är ett projekt att ta sig ända bort till Sibirien, själva 

platsen har också något motbjudande över sig. Varför har hon egentligen blivit flyttad dit? 

 
The Sprout’s reason for relocating Jill are opaque, even more mysterious than his usual 

reasons for doing anything. At first he makes it sound like a promotion. Then he adds that the 

HR department will be taking over her former desk area. This seems dubious.148  

 

Mycket riktigt visar sig Sibirien också vara en slags utslussning, och när Jill till sist får 

sparken, har kollegorna i princip glömt bort att hon fanns: ”We wouldn’t have known–it 

could have been like one of those situations where a dead body isn’t found for weeks, and 

then suddenly there’s a smell–except she’s left a very brief note on Jenny’s desk.”149  

I både Ferris och Parks romaner finns alltså ett vi som vänder ryggen till de kollegor 

som råkar illa ut. Marcia orkar knappt korrläsa Chris CV och vem var Jill nu igen? En rimlig 

förklaring till denna motvilja att handskas med kontorets olycksfåglar, är förstås att de själva 
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är rädda för att bli utputtade ur boet. Marcia förlorar nästan fattningen när Chris påpekar att 

hon själv kan få kicken en dag: 

 
[...]’It’ll happen to you, too, you know. Don’t think it won’t’. And I says, ‘What will happen 

to me?’’Getting fired,’he says. ‘It’ll happen to you just like it’s happened everyone else, and 

then you won’t be above everybody like you act now.’ ‘I could not believe what I was 

hearing,’ she said to us. ‘I was proofreading the fucking guy’s resume–me!–making 

improvements on the thing, and he tells me that I’m going to get laid off?”150 [kursiv i 

originalet] 

 

Mellan Chris och Marcia finns ingen tillit eller trygghet. Istället för att räkna med varandra, 

tävlar de mot varandra. Hon gör allt för att distansera sig från hans statusförfall, och han biter 

defensivt ifrån: Marcia ska minsann inte tro att hon är bättre än någon annan. Standing 

skriver att det som kännetecknar prekariatet inte nödvändigtvis är nivån på lönen, utan bristen 

på gemenskapsstöd i nödlägen.151 Här skiljer sig också prekariatet från den traditionella 

arbetarklassen, som genom framväxandet av stark klassidentitet kunnat hävda sina rättigheter 

och formulera politiska agendor. Standing lyfter fram efterkrigstiden som en slags guldålder 

för arbetarrörelsen i många västerländska länder, då socialdemokratiska regeringar och 

fackföreningar bidrog till att stärka skyddet för arbetare. Den politik som vunnit mark sedan 

mitten av 1970-talet, då en grupp av ideologiskt motiverade ekonomer lyckades vinna gehör 

för sina idéer152, har i mångt och mycket gått ut på att nedmontera dessa rättigheter, vilket, 

som tidigare nämnt, gett upphov till prekariatets existens, denna nya sociala klass som inte 

ser sig själv som en klass och därför heller inte kan samlas kring gemensamma intressen. 

Kort sagt: ”The precariat does not feel part of a solidaristic labour community.”153 I New Left 

Review kritiserar sociologen Jan Breman Standing för att lyfta fram välfärdsstaten som 

alltings mått, och poängterar att de arbetsrättsliga framsteg som gjordes i många 

västerländska länder under efterkrigstiden, är relativt begränsade i tid och rum. Breman 

skriver att ”random examples from North America, Western Europe and Japan”154 inte kan 

tjäna som mall för resten av världen, och när Standing identifierar en ny global klass, missar 

han helt enkelt att prekära arbetsförhållanden alltid varit en del av arbetares verkligheter: 
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In the advanced- capitalist countries, not coincidentally also the major imperialist powers, 

formalization of employment signalled a slowly changing balance between capital and labour 

from the late nineteenth century onwards, opening up the possibility of better working and 

living conditions for the proletariat. It led, however, to even more intense forms of 

exploitation and oppression in the peripheral zones of the world economy.155 

          

Men oavsett hur ”nytt” prekariatet egentligen är, finns det onekligen en poäng med att 

begreppsliggöra det otrygga tillstånd som även delar av den ”tryggade” medelklassen i väst 

nu befinner sig i, och som Marica och Chris interaktion så effektivt illustrerar: ”It’ll happen 

to you, too, you know.” 

Även om vi:en i Ferris och Parks romaner upplever och vittnar om otrygga 

arbetsförhållanden, står de sällan enade mot orättvisorna. I Personal Days tas förvisso några 

individuella initiativ till att säga ifrån, som när kollegan Laars, i romanens andra och vi-

frånvarande kapitel, bestämmer sig för att ensam konfrontera chefen Sprout kring den senaste 

tidens uppsägningar. Men när det visar sig att Sprout inte ser sig själv som ansvarig - ”I’m not 

the one to point fingers”156[kursiv i originalet] - utan hänvisar till The Californians, infinner 

sig uppgivenheten: ”II (I) x: The meeting left Laars so depressed that later, after some time at 

his desk, checking the hour-by-hour performance of the one stock he owned, he felt the 

undeniable urge to get a doughnut.”157 

Bristen på kollegial uppslutning, såväl som bristen på tydlig ansvarsfördelning inom 

företaget, gör Laars alldeles kraftlös. Han förstår inte vilka The Californians är eller hur han 

kan ställa dem till svars. Han vet inte hur han kan fortsätta kampen, och ger därför upp den. 

Standing skriver att det prekära tillståndet kan ge upphov till ”four a:s”, “anger, anomie, 

anxiety and alienation”158, och åtminstone ilskan och alienationen, kan sägas giltiga för 

Laars. Upprörd över den senaste tidens uppsägningar, konfronterar han sin chef, men när 

chefen svarar med att vifta bort kritiken, drabbas han av omedelbara deppkänslor. Han känner 

inte längre någon mening med att fortsätta arbetsdagen, utan fastnar framför aktiekursen. I 

tankarna finns knappast någon dröm om ett fackligt engagemang, utan en kortsiktig längtan 

efter donuts.  

I Then We Came to the End och Personal Days används den kollektiva berättarrösten 

för att skildra hur även så kallade medelklassbrancher ”sugs in” i prekariatet, och vilka 

effekter som den ökade flexibiliteten och konkurrensen får på de mellanmänskliga 
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relationerna och förutsättningarna för samarbete. Men att skildra dåliga arbetsförhållanden, är 

inte samma sak som att göra någonting åt dem, och varken Ferris eller Parks romaner 

erbjuder några lösningar på slutet. Här finns beröringspunkter med The Buddha in the Attic, 

som också den använder den kollektiva berättarrösten för att vittna om utsatta 

arbetsförhållanden - snarare än att resa sig mot dem. Otsukas roman är baserad på historiskt 

material, och på samma sätt som de japanska migrantarbetarna i verkligheten inte hade 

förutsättningarna att resa sig mot den amerikanska staten, sker heller ingen sådan 

mobilisering i The Buddha in the Attic. Samtidigt: den kör av japanskor som säger ”We 

cooked for them. We cleaned for them”159 eller ”We worked in the fields all day long without 

stopping for supper”160 synliggör inte bara luckor i historieskrivningen, utan aktualiserar 

också, som Leonte påpekar, frågan om den rasifierade arbetarklassens villkor idag.161 På 

liknande vis uppmärksammar den kollektiva rösten i Ferris och Parks inte bara it-bubblans 

effekter då, utan de arbetsförhållanden som råder inom kreativa yrken och företagsvärlden 

idag, med såväl it-bubblan som 2007-2008 års finanskris bakom oss.  

Jämförelsen mellan dessa vi-romaner kan tyckas sökt, då det förstås är skillnad på att 

vara migrantarbetare under 1900-talets första hälft och ”kreativ kontorsarbetare” vid 

millenieskiftet. Men trots skillnader i arbetarnas villkor och status, visar dessa romaner, som 

sagt, hur den kollektiva rösten kan användas för att vittna om dåliga arbetsförhållanden. Det 

är inte bara en japanska som sliter utan uppehåll för lunch, utan flera. Och det är inte bara en 

ängslig kontorsarbetare som vid seklets slut sitter vid sitt skrivbord och suckar: ”thank god it 

wasn’t me”, utan massvis. Den kollektiva rösten är på så vis ett effektivt verktyg för avslöja 

mönster, sätta saker i samband. Samtidigt finns det, som sagt, ingenting som säger att det vi 

som synliggör orättvisor också kommer resa sig mot dem. Faktum är att vi:en i Ferris och 

Parks romaner konsekvent förlägger problemen på individnivå. Chris Yop tvingas ta ställning 

till om den snodda stolen var den verkliga orsaken till hans uppsägning och i Personal Days 

uppehåller sig kollegorna under en tid med den konspiratoriska J-teorin:  

 
Have anyone noticed that the names all begin with J? Pru writes. All the fired people. 

Jonah should be very nervous right around now. Same with Jack II. Management will not 

touch Jenny, because then everything will fall apart /.../  

Jenny is safe in theory. But we shall see. 162 [kursiv i originalet] 
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Istället för att attackera de verkliga problemen, så som finansvärldens inflytande över den 

globala ekonomin, förlägger kollegorna problemet till sig själva: varför jag? För att jag tog en 

stol? För att jag börjar på J? Det tycks med andra ord ligga något i Standings tes om att 

prekariatet inte ser sig själv som en egen klass för att de inte har lyckats identifiera en 

gemensam fiende. När Chris Yop, väl på ”andra sidan”, lyckas identifiera en sådan ”fiende”, 

det vill säga, inser att uppsägningarna inte har något med honom själv att göra, utan att de är 

en följd av börskraschen, av våghalsiga spekulationer inom it-branchen, talar han för 

oförstånde öron. Marcia är kvar i individparadigmet och känner sig attackerad på ett 

personligt plan: ”I was proofreading the fucking guy’s resume–me!–making improvements on 

the thing, and he tells me that I’m going to get laid off?” När Chris profetia en tid senare 

uppfylls och Marcia får sparken, tycks dock verkligheten hinna ikapp henne. ”I have been a 

total bitch for a year now”, bekänner hon inför kollegorna, ”I hated everybody, you know 

why? Because I thought that no way they deserve to stay on if I was going to be laid off. But 

all the time, I didn’t get laid off. I was thinking ahead, and hated everybody for it. Now I can 

finally stop being a bitch”.163 Det Marcia beskriver är inte så mycket ett karaktärsdrag - 

uppenbarligen kan hon nu sluta att vara en bitch - utan ett symptom: den ständiga 

konkurrensen kollegorna emellan tycks alltså skapa bitchar, göda ett ”bitchigt” beteende.  

Standing kallar den nyliberala ekonomin för ny-darwinistisk i det att den fullkomligt 

dyrkar konceptet ”the survival of the fittest”. 164 Det sista kapitlet i Personal Days uttrycker 

den här ny-darwinistiska tidsandan med önskvärd tydlighet, då det visar sig att Jonah är den 

som bäst lyckats anpassa sig till nedskärningarnas tidevarv. Den kollektiva rösten är helt 

enkelt inte möjlig på en arbetsplats som domineras av ständig, inre konkurrens, och när Jonah 

får chansen att skaka hand med dem han förut hatade, är det kanske inte så konstigt att han 

gör det. För när allt kommer omkring: vad skulle han annars göra? Förändra den amerikanska 

arbetsrätten i grunden? Den finansstyrda ekonomin? Personal Days må vara en mer absurd 

kontorsskildring än Then We Came to the End, men berättarröstens utveckling från kollektiv 

till personlig är mer realistisk än det ihärdiga vi:et i Ferris roman. För där Ferris håller kvar 

vid sitt vi, även efter att arbetslaget skingrats, visar Park upp den ekonomiska krisens logiska 

effekt: jaget och ensamheten. Jonah i hissen.  

Å andra sidan finns det förstås inget som säger att den realistiska skildringen är att 

föredra. Costello skriver att en av poesins styrkor är just möjligheten att föreställa sig det 
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potentiella. Det som kunde vara: ”Poems can be ‘making toward’ a potential alliance, a 

group, even a community—because poetry deals in possible worlds rather than simply 

representing history.”165 Det faktum att Ferris behåller sitt vi, även när det inte ens finns 

något kollegium kvar, kan på så vis tolkas som mer utopiskt. Genom att framhärda i vi:et, 

vägra släppa taget, öppnar Ferris upp för alternativa slut, bortom det amerikanska samhällets 

fokus på individuella framgångar, The American Dream. På så vis kan berättarrösten också 

sägas ”leva sitt eget” liv, utgöra en egen plot, skild från det som äger rum på innehållsnivån: 

konkurrensen, uppsägningarna.  

Symboliskt nog lämnar också Marcia kvar sin ”cheap die-cast statuette of Lady 

Liberty”166 när hon rensar ut sitt skrivbord efter att ha fått sparken. Frihetsgudinnan, med sitt 

starka, liberala symbolvärde, krockar onekligen mot Marcias upplevelser av reklambyrån, en 

plats där alla tävlar, men ingen vinner.  

Samtidigt är det knappast rännstenen som väntar för någon av dessa utkickade 

reklamare, som med sina fina CV:n har goda chanser att få andra arbeten, om inte inom 

reklambranschen, så inom andra branscher, såsom Carl Garbedijan, som till sist kommer till 

skott och startar sitt egna ”landscaping company”167. Tiggarens verklighet utanför kontoret 

riskerar med andra ord inte att bli deras. Men precis som den kollektiva rösten konstaterar när 

uppsägningarna börjar ta fart: ” [...]that we might have to fill out an unemployment form over 

the Internet was not out of question. That we might struggle to make rent or a mortgage 

payment was a real and frightening prospect.”168 

 I varken Then We Came to the End och Personal Days tar vi:en upp kampen mot de 

prekära arbetsförhållandena. Den kollektiva rösten i Ferris och Parks romaner gör med andra 

ord både det subversiva och det högst förväntade samtidigt. Den möjliggör vittnesmålet, den 

talar ärligt och syrligt om gruppens delade erfarenheter av arbetsrelaterad stress, men samlar 

sig aldrig i ett organiserat motstånd. Vi:et beskriver, skildrar, men agerar precis så som den 

flexibla arbetsmarknaden kräver. Kollegorna finner sig, anpassar sig, packar ner sina 

tillhörigheter i små lådor och lämnar kontoret utan större protester. Jill skriver på en post-it 

lapp: ”I’m sad to go. Please water my plants”.169 
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Samtidigt, ”där makt finns, finns motstånd”170, för att låna ett välkänt citat från 

filosofen Michel Foucault, och i både Then We Came to the End och Personal Days finns 

gott om exempel på individuella uppror. Dessa uppror är alltså inte organiserade, och därmed 

inte heller särskilt effektiva, men i en uppsats som ägnar sig åt arbetskritik är det ändå på sin 

plats att nämna några av dessa initiativ. Genom såväl lek, som trots och sabotage, riktas inte 

bara kritik mot dåliga arbetsförhållanden, utan också mot arbetet som sådant: vad är det 

egentligen som reklamarna i Then We Came to the End  och kontorsarbetarna i Personal 

Days sysslar med om dagarna? När jag nu avslutningsvis lämnar plats åt några av vi:ens 

bråkstakar, är det med en vilja att också belysa den existentiella aspekten av arbetslivet: vad 

jobbar med vi och varför?  

 

3.2 Det lilla motståndet och det tomma arbetet 

Utöver Laars misslyckade försök att konfrontera sin chef i Personal Days, finns ett antal 

andra motståndshandlingar som är värda att uppmärksamma. När Chris Yop, i Then We 

Came to the End, väl hunnit smälta sin uppsägning, är suget efter revansch stort. Inte nog 

med att han kommer tillbaka dagen efter för att i smyg låna kopiatorn, dagen därpå dyker han 

dessutom upp för att stjäla den stol som skenbart förorsakade hans uppsägning. Kollegan Jim 

upptäcker honom när han metodiskt monterar ner stolen för att den ska platsa i hans väska: 

”When Yop looked up and saw Jim standing in the cubicle doorway, he said nothing. He 

simply went back to work.’Yop’, said Jim, ‘what’s that you’re doing down there?’”.171 Men 

Yop svarar inte, utan fortsätter tjurigt att plocka isär stolen. Efter en stunds trugande visar det 

sig att Yop är sur för att varken Jim eller någon annan har uppdaterat honom om hur det går 

med en kampanj de jobbar på. ”You didn’t email me about the changes of the project”172 

säger han missnöjt, och när Jim inser hur kränkt Chris är över att inte längre får vara en i 

arbetslaget, bestämmer han sig för att hjälpa honom att frakta stolen ut ur byggnaden. 

Tillsammans lämnar de byggnaden; Chris med sin portfölj och slips-och kostym-förklädnad - 

”Nobody at the lobby desk confused him for the Hawaiian-shirt-wearing- Chris Yop from the 

creative department”173- och Jim med ryggstödet inslaget i brunt papper. De promenerar 

under tystnad till Lake Michigan där Chris beslutsamt dumpar stolens alla delar: ”[Yop] 
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stood over the water shaking the suitcase upside down. Every nut and bolt plopped down into 

the lake.”174 

 Det är enkelt att göra sig löjlig över den här hämndaktionen. Istället för att 

konfrontera Lynn Mason, eller formulera kritik mot prekära arbetsförhållanden i största 

allmänhet, riktar Chris Yop ilskan mot ett klart definierat objekt: en stol. När allt kommer 

omkring är förstås en stol enklare att montera ned och kasta i sjön, än den nyliberala 

arbetsmarknaden. Samtidigt har stolen en symbolisk betydelse för Chris. Det var på grund av 

den som han blev inkallad på Lynn Masons kontor och i förlängningen gjorde så att han fick 

sparken, och det är därför inte så konstigt att Chris i sin ensamma frustration, väljer att 

förgöra just den. Sett i det ljuset, gör han också uppror mot sin forna arbetsgivare. Han visar 

att han inte bara är kapabel att stjäla en stol utan också förstöra den helt och hållet. Standing 

skriver att prekariatet saknar proletariatets ”sociala kontrakt” där arbetarna får trygghet i 

utbyte mot lydnad.175 Och om det är något som ryker i den stund Chris förlorar sin 

anställning, är det just lydnaden och lojaliteten. Att sabotera, ge igen, behöver därför inte bara 

ses som ett sätt att envist hänga sig kvar vid sin skada, utan också som en motståndshandling 

i det lilla. Det faktum att Jim, förvisso med skuldkänslan som främsta drivkraft, bestämmer 

sig för att hjälpa till, gör honom också till en medbrottsling, en tillfällig kompanjon. Chris är 

inte ensam när han kastar i stolen i Lake Michigan. De är två om saken.  

I både Ferris och Parks romaner finns också exempel på kollegor som på ett mer 

extremt sätt tappar greppet. En av de första som får sparken i Then We Came to the End är 

den tvivelaktiga karaktären Tom Mota. Romanen tar sin början när han redan lämnat byrån, 

men i vi:ets kollektiva minne är han något av en levande legend. Vi:et refererar ofta till sjuka 

saker han gjort på jobbet, som när han printade ut pornografiska bilder från kontorets 

skrivare, skickade ut omogna mail från sina kollegors mailadresser - ”Ha! I poopie I poopie I 

poopie”176 -   eller klottrade ”FAG” på, den oantastliga, duktiga kollegan Joe Popes 

whiteboard177. En återkommande diskussion på kontoret är huruvida Tom Mota är tillräckligt 

galen för att en dag komma tillbaka för en våldsam revansch: ”He had a sizeable collection of 

firearms in his possession. Most of those guns, however, were collectors’ items and probably 

couldn’t fire anymore. Well, some of us thought, what’s stopping Tom from going out and 

buying new guns?”178 I slutet av romanen visar sig ”some of us” ha rätt, då Tom Mota tar sig 
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in i byggnaden, utklädd till clown, och börjar skjuta på folk. För såväl kollegorna, som för 

mig som läsare, dröjer det ett tag innan det blir uppenbart att det inte är fråga om någon riktig 

ammunition, utan om paintballkulor. Under några sidor svävar jag dock i osäkerhet om vi:et i 

Then We Came to the End kommer upphöra på grund av en blodig massaker, men när Carl 

Garbedian får syn på den ”comic-book-like”179 röda färgen på väggen, förstår också jag att 

allt är på skämt. ”Are you fucking crazy[...]” utbrister Carl skärrat, ”No, I’m a clown[...]” 

svarar Tom belåtet. 180 

Ett liknande, metaforiskt ”dödande” sker också i Personal Days där karaktären 

Grimes en dag dyker upp på kontoret och säger sig vara utsänd av The Californians. 

Motiverad av en personlig hämndlystnad mot ett liknande företag, där han själv fått sparken, 

lyckas han ”rida på nedskärningvågen” och driva chefen Sprout att avskeda än den ena än 

den andra från kontoret. Till sist ger han även chefen order om att ”ersätta sig själv”. Jonah 

skriver upprört i mailet till Pru: ”[F]inally I was forced into action when, about two months 

after you left, Grime pulled his most dangerous stunt yet, telling the Sprout to replace 

himself[...]”181 [kursiv i originalet] 

 Precis som Tom Mota, är Grimes redan från första början en slags clown som ingen 

lyckas få grepp om. Han skickar ut meningslösa massmail - ”???????///////”182 - och grillar 

folk om vad de arbetar med enbart för att kunna avsluta med skämtet: ”So basically you’re a 

useless piece of crap”.183[kursiv i originalet] När han en dag, helt sonika, börjar imitera John 

Travoltas dansmoves i korridoren och därefter medvetet släpper ut en hög fis, konstaterar Pru 

och Lizzie gemensamt: ”He’s insane”184.[kursiv i originalet]  Det faktum att Grimes och Tom 

Mota riktar sina hämndaktioner mot de anställda - på samma sätt som Chris Yop tar ut ilskan 

på en stol - kan förstås kritiseras. Samtidigt synliggör deras vansinniga spratt den absurda 

stämning som redan råder på kontoret, det lågmälda, dagliga krig som redan pågår. När 

Grimes och Tom Mota på skämt ”dödar de anställda”, drar de på sätt och vis bara 

konkurrenssituationen till sin spets. Eller som Standing skriver: ”The precariat is not a class-

for-itself, partly because it is at war with itself.”185 Tom Motas och Grimes omogna 

beteenden på arbetsplatserna, aktualiserar också en arbetskritik av mer existentiell art. Vad är 
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det egentligen som dessa kontorsarbetare ägnar sig åt dagarna i ända? Skämt och meningslösa 

mail? 

I Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde teknologin (2010) belyser sociologen 

Roland Paulsen den populära och enligt honom själv, absurda idén att ett samhälle måste 

”skapa arbete” eller “generera arbetstillfällen”. Trots att den allt mer avancerade tekniken 

möjliggjort för människan att arbeta mindre, arbetar vi idag mer än någonsin.186Ett faktum 

som också visar sig i ”arbetet självt” och i det Paulsen kallar för ”tomt arbete”. 

 
Det intervjupersonerna hade gemensamt var att de ägnade mer än hälften av sin arbetstid åt aktiviteter 

som inte hade något med deras egentliga arbete att göra- många ägnade arbetstiden åt att surfa på 

internet, skriva privat e-post eller tala i telefonen; andra kunde spela spel, titta på film eller sova. Bland 

fyrtiotalet intervjupersoner tillhörde majoriteten den välutbildade och relativt välbetalda delen av 

befolkningen. Deras arbete var på ytan respektabelt, viktigt och till och med ansenligt, men till 

innehållet likväl fullständigt dränerat på mening.187 

 

Tom Motas och Grimes meningslösa mailande och barnsliga upptåg, skulle kunna ses som ett 

exempel på just “tomt arbete”, det vill säga aktiviteter som inte har något med själva jobbet 

att göra. I likhet med Paulsens intervjupersoner tillhör också kontorsarbetarna i Then We 

Came to the End och Personal Days den ”välutbildade och relativt välbetalda delen av 

befolkningen”, vars yrke har hög status, men vars samhällsnytta kan ifrågasättas. Såhär 

beskriver exempelvis reklamarna själva sitt yrke vid ett tillfälle: ”We informed you in six 

seconds that you needed something you didn’t know you lacked. We made you want 

anything that anyone willing to pay us wanted you to want. We were hired guns of the human 

soul.”188  

I Personal Days är frågan om vad som räknas som arbete konstant närvarande. Inte 

bara i Grimes galna upptåg, utan också i det faktum att det inte någonstans i boken skrivs ut 

vad kontorsarbetarna faktiskt arbetar med, vad verksamheten egentligen går ut på. Som läsare 

möts vi av ”tomt arbete”, sida upp och sida ner: ”We decide to give softball a shot /.../ We 

have jerseys and caps printed with our emblem, a buxom elf winking and holding a pool cue. 

Jill found it on some Finnish clip-art site.”189 Paulsens ”tomma arbete” är därför inte bara en 

träffsäker beskrivning när det gäller enskilda clowner som Tom Mota och Grimes, utan kan 
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sägas gälla för vi:en i stort. Här kan det också vara intressant att återigen dra oss till minnes 

Benny Schassburger utmaning. 

 Jag har tidigare analyserat Bennys ”prövning” - går det att arbeta en hel dag utan mus 

och tangentbord? - i relation till Roland, och det faktum att Bennys utnyttjar säkerhetsvaktens 

arbetstid för en helt meningslös sak. Men den här meningslösa saken kan också ses som ett 

exempel på ”tomt arbete”, och med lite vilja, även som en arbetsvägran, ett slags motstånd. 

Mitt under överhängande hot om uppsägningar, tar Benny beslutet att arbeta en hel dag utan 

de verktyg som yrket är beroende av. I en tid där vem som helst kan bli uppsagd, där ”one 

crap ad could make the difference between the person they kept on and the one they let go”190 

är det förstås idiotiskt av Benny att ”leka med elden”. Att medvetet försvåra för sig själv, när 

omständigheterna snarare kräver ännu bättre prestationer, kan därför ses som en rebellisk 

handling. Istället för att leverera, beslutar sig Benny för att parodiera, driva med sin egen 

yrkesroll genom att hitta på en löjlig lek åt sig själv. Hotet om uppsägningar må vara en 

konstant källa till ångest på arbetsplatsen, men uppenbarligen är inte arbetsuppgifterna i sig 

viktigare än att de kan ersättas med ploj och tidsfördriv.   

Then We Came to the End och Personal Days ställer därför inte bara frågor om 

arbetsvillkoren i den nyliberala ekonomin utan också mer existentiella frågor kring arbets 

själva natur: vad är det vi gör när vi säger att vi arbetar? Hur kommer det sig att vissa får bra 

betalt för att spela softball, medan andra, som på ett mer direkt plan bidrar till samhällsnyttan, 

tjänar mindre pengar och har lägre status? Och varför är tiggarens bristande entreprenörsanda 

så bespottad, när reklamarna själva uppenbarligen trivs utmärkt med att gå sysslolösa: ”We 

liked wasting time.”  

 

4. Avslutning 
De senaste två decennierna har en mängd amerikanska författare låtit vi:et ha ordet i sina 

romaner. Istället för att slentrianmässigt vända sig inåt, till jaget, eller närstudera enskilda 

karaktärer, har intresset riktats mot de större sammanhangen, mot gruppen och det 

gemensamma. Vad är det vi delar? Vad är det vi upplever, eller uthärdar, tillsammans? 

Lanser kallar det här raffinerade berättargreppet för ”den kollektiva rösten” och lyfter fram 

dess radikala kapacitet: ” [...]simultaneous communal voice challenge the convention that 

feelings, perceptions and thoughts are necessarily individual”191. Samtidigt menar Lanser att 

den kollektiva rösten framför allt är ett fenomen inom litteratur som har ett marginaliserat 
                                                
190 Ferris, s. 234. 
191 Lanser, 1992, s. 256. 
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kollektiv i huvudrollen, och att den simultana rösten - vi:et - därtill uteslutande behandlar 

flickors erfarenheter. Den senaste vågen av vi-romaner har ställt de här påståendena på ända, 

då såväl pojkar - Virgin Suicides, We, the Animals, The Fates Will Find Their Way - som 

vuxna kvinnor - The Buddha in the Attic, Our Kind, The Jane Austen Book Club - talat med 

vi:ets gemensamma stämma. Desto sällsyntare tycks det vara med kollektiv som enbart består 

av vuxna män, men i mina romanexempel Then We Came to the End och Personal Days är 

männen många och berättarrösten kan till och med sägas vara manligt kodad. Det finns med 

andra ord gott om exempel på romaner som går emot Lansers tidigt formulerade tes om att 

det bara är flickor som talar om sig själva som ett vi. Och det bör också tilläggas att även i de 

romaner där vi:et består av vuxna kvinnor finns stora skillnader i livsvillkor. Avståndet är 

långt mellan de japanska ”postorderfruar” som Otsuka skildrar, och de kvinnor som i Fowlers 

feel good-roman The Jane Austen Book Club säger: ”We sat in a circle on Jocelyn’s screened 

porch at dusk, drinking cold sun tea, surrounded by the smell of her twelve acres of fresh-

mowed California grass.”192 Den kollektiva berättarrösten tycks alltså vara kapabel att släppa 

fram olika sorters kollektiv: stora som små, marginaliserade som privilegierade. Men oavsett 

vilka som ingår i vi:et ger den kollektiva rösten upphov till liknande frågeställningar: vilka är 

vi? Vilka är vi inte? 

 I den här uppsatsen har jag låtit vi:ets potential såväl som dess risker guida mitt 

arbete. Den kollektiva rösten bär på en enorm kraft att vittna om strukturella orättvisor, 

samtidigt är det problematiskt att föra allas talan, och risken finns alltid att den unisona rösten 

slätar över viktiga skillnader inom gruppen. I Ferris och Parks humoristiska 

kontorsberättelser är det den kreativa medelklassen som har ordet och som delar med sig av 

sina insikter om modernt arbetsliv. Ett arbetsliv som både är präglat av det Paulsen kallar för 

“tomt arbete”, av meningslösa uppgifter och plojiga lekar, men också av en konstant rädsla 

för att förlora jobb och inkomst. Den kollektiva rösten ger röst åt det som arbetslagen har 

gemensamt: upplevelser av oro, konkurrens och ensamhet. Samtidigt anar man som läsare att 

det bakom den unisona fasaden döljer sig en enskild berättare, eller som Costello fyndigt 

formulerar det, ”the embarrassed I”.   

I Then We Came to the End blottläggs detta ”skamsna jag” i romanens sista rader då 

en berättare ger sig tillkänna, men liknande misstankar väcker också berättarvi:et i Personal 

Days, som med sin sarkastiska, personliga stämma antyder att det också här finns ett enskilt 

jag som betraktar och fäller sina domar. Men oavsett om det gömmer sig ett ensamt jag 
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bakom vi:et, sätter den kollektiva rösten saker i brand. Den berättar inte bara berättelsen, utan 

gör också något med den. Det betyder något att vi:et upphör i Personal Days och det betyder 

något att det fortsätter att tala i Then We Came to the End. Trots alla uppsägningar, trots att 

kollegorna till och med ”hate each other more than we thought possible”, kämpar den 

kollektiva rösten på i Ferris roman. Genom att hålla kvar vid den kollektiva rösten, går Ferris 

också emot sin egen ”plot”, och utvecklar en annan parallell metaberättelse, en som utspelar 

sig på pronomennivå, där vi:et fortsätter, där kollektivet inte ger upp, åtminstone inte förrän 

på romanens sista sida, i den fyndiga blinkningen till läsaren: ”We were the only two left. 

Just the two of us, you and me.” 

I såväl Parks som Ferris romaner erbjuder den kollektiva rösten en spännande kontrast 

till de miljöer och människor som skildras. Även om kollegorna också har det trevligt 

tillsammans, och delar såväl humor som en och annan öl, kan de knappast beskrivas som 

riktiga vänner. De kontorsvärldar som skildras präglas av tävlan och konkurrens, och 

orsakerna står att finna i såväl det svaga arbetsrättsskyddet som de prekära arbetsvillkor som 

många branscher tvingats in i sedan nyliberalismen globala genomslag.  

 Av den anledningen väljer jag också att kalla det vi som talar i Then We Came to the 

End och Personal Days romaner för ett prekärt vi. Standing skriver att prekariatet inte har 

hittat sin egen röst på grund av inre splittring. I de här romanerna skildras paradoxalt nog det 

”inre kriget”, samtidigt som att pronomenet i sig talar med pluralitetens kraft: vi är många 

som tävlar, vi är många som är ensamma. Vi är många som saknar tilltro till varandra och 

som inte förväntar oss stöd i nödläge. Med andra ord: prekariatet organiserar sig inte i dessa 

romaner, men det talar, och det talar inte bara inom bokens pärmar, utan också ut ur dem. De 

frågor som romanerna väcker är relevanta för både den litteraturvetenskapliga forskningen 

och för den samhällspolitiska debatten i stort: vad innebär det egentligen att tala för ett 

kollektiv? Hur kan den kollektiva rösten användas för att formulera arbetskritik och vad det 

är för slags arbetskritik som vår samtid formulerar? Vilka arbetsplatser är i fokus och vilka 

arbetare är det som talar? Talar prekariatet även genom andra romaner och hur låter det i 

sådana fall i dem? Vad räknas som arbete och vad gör det inte? För vems skull uträttas detta 

arbete och vem kan vi räkna med när det kniper?  
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