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1. Förord 

I flertalet av de publikationer som har studerat arbetslösheten, har de arbetslösa och 

arbetslösheten behandlats som ett problem där olika symtom radats upp. Det jag har försökt att 

visa i denna uppsats är att även om arbetslösheten många gånger kan te sig problematiskt för den 

enskilda individen (och för samhället), skapas det ändå platser där arbete får en mindre 

framträdande roll hos individen. Det jag vill öppna upp för är att problematiken kanske ligger i 

att arbetet i dagens samhälle fortfarande utgör en norm, även om den nutida samhällstrukturen 

på inga sätt kan erbjuda arbete till alla.   
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Kapitel 1 

Där jag efter ett par inledande ord 

presenterar studiens syfte och målsättning, 

och går igenom de arbetsmetoder 

som kommer att användas i undersökningen. 
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2. Inledning 

Mitt i stadsdelen Möllevången i Malmö ligger Möllevångstorget. Här förekommer handel året om 

sex dagar i veckan; försäljare av frukt, grönsaker och blommor står här från tidig morgon fram till 

en högtalarröst meddelar att klockan är två och handeln skall avslutas. På torget står också statyn 

”Arbetets Ära” av konstnären Axel Ebbe. Hans monument över arbetet skall enligt Konstguide – 

skulpturer och minnesmärken i Malmö ses som ett uttryck för det gemensamma arbetet som håller 

samhället uppe.1 Statyn består av ett antal människor gjutna i brons som kämpar med att hålla ett 

stort stenblock ovanför sina huvuden. På stenblocket är Malmö stads konturer, tillsammans med 

rykande skorstenar avbildat i brons. De nakna bronsmännen, uppbackad av två kvinnor stretar 

under sin börda med en hållning som utstrålar kraft och beslutsamhet. Det var kanske så man såg 

på fabriksarbetet under trettiotalet. Industrialismen hade funnits under ett par decennier och dess 

nya samhällsordning födde en arbetarrörelse som kämpade för bättre villkor och högre löner på 

fabriksgolven. När statyn restes 1931, var Möllevången ett klassiskt arbetarområde och kallades 

skämtsamt för ”Möllan Rouge”. Det är i skenet av detta som statyn måste betraktas.  

 

Jag undrar hur ett konstverk gjort idag tillägnat arbetet och arbetarna skulle se ut. Det är svårt att 

tänka sig. Det är svårt att tänka sig att det idag överhuvudtaget skulle gå att skapa en staty som 

förmedlar arbetets ära. Idag kanske många människor i vårt samhälle ser på sitt arbete som en 

stor börda, men detta var knappast Ebbes intentioner med sitt verk. Arbetet på fabriken är idag 

inte lika vanligt som på trettiotalet. IT och informationsproduktion har bytt ut den industriella 

varuproduktionen i västvärlden. Fabriksskorstenar, något som idag mer förknippas med 

miljöfarliga ämnen, smuts och bullriga arbetsplatser, är inte något man visar upp. Inte heller att 

avbilda människor som gemensamt hjälps åt att lyfta en tung sten, i en tid där individualismen 

hyllas som aldrig förr.  

 

Allt sedan den industriella revolutionen som inträffade strax före det förra sekelskiftet har 

människan, speciellt i västvärlden, drivits att arbeta allt hårdare och producera allt mer. Samtidigt 

har en mängd olika tänkare varit sysselsatta med frågan om möjligheten att effektivisera detta 

arbete. Detta har lett till en utveckling där arbete har blivit själva grunden för det mänskliga livet.2 

Men vad räknas som arbete? Försöker man besvara frågan Vad är arbete? upptäcker man snart att 

arbete har en bred betydelse. Till exempel inom den moderna psykologin har arbete fått betydelsen 

”alla uppenbara motoriska aktiviteter, oavsett deras arbetsmässiga eller fritidsmässiga 

                                                 
1 Johansson 2002 s.102 
2 Cohen 1953 s.2 
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bemärkelse”3 Här har arbete blivit synonymt med aktivitet, och fråntagits sin mänskliga 

andemening. Istället har ordet begåvats med en fysisk term för utbyte av energi. Genom andra 

fysiska definitioner kan studier av arbetet göras. Det mänskliga energiutbytet brukar vanligtvis 

mätas i den värme som frigörs av kroppen under arbete. Med hjälp av detta kan jämförelser 

mellan en människas prestationer och en maskins göras, i form av mängden arbete som kan 

utföras med den energi som frigörs. Effektivitet kan börja mätas. Ett exempel: En idrottsman gör 

en kortare fullständig kroppsurladdning. Denna ansträngning motsvarar den kemiska 

motsvarigheten av 13 hästkrafter. Vanligtvis kommer endast en fjärdedel av denna energi till 

användning för att genomföra aktiviteten, resten blir så kallade restprodukter. Detta motsvarar 

alltså en mekanisk effektivitet på ungefär 25 procent, och kan jämföras med en ångmaskin (cirka 

10-20 procent) eller en dieselmotor (cirka 35 procent).4  

 

Mänskligt tankearbete är desto svårare att mäta. En variant som använts lyder: 

 

X =  Svårighet  x  Kvantitet  x  Kvalitet (Kvalitet förekommer här som en särskild exponent  

                    Tid   för mänsklig kontroll.)5

 

Vad går det nu att utläsa hur detta? Inte någonting alls kan man hävda. På samma sätt finns det 

anledning att uttrycka sig om studier över ”mänskliga prestationer” som inte tar hänsyn till 

människan som person, som samhällsmedborgare i allmänhet och i den gällande tidsperioden i 

synnerhet. Sådana studier verkar vara av den meningen att det är möjligt att fördjupa sig i det 

mänskliga arbetet utan att ta hänsyn till samhälliga och historiska faktorer. De väljer att se 

människan som ett djur eller som en maskin. Detta utelämnar den subjektiva sidan av arbetet, vad 

arbetet betyder för arbetaren, relationen till lek och fritid, och kulturella variationer. Det 

försummar de varierande aspekterna av mänskligt arbete, och som sådant kan det inte urskiljas 

från de aktiviteter som förekommer hos djur eller maskiner. Sådana studier har lite eller inget att 

göra med vad som faktiskt pågår på fabriken, kontoret eller ute i samhället.  

 

Som jag tidigare tagit upp är begreppet oändligt brett. Jag kommer att specificera mig genom att 

hålla mig till begreppet lönearbete, och de varianter som förekommer i samband med detta 

koncept, de problem som kommer med dess struktur och lönearbetets motsatser. Lönearbetet är 

oupplösligt sammansatt med lön, utan vilket lönearbetet inte kan tänkas existera. Formella 

                                                 
3 Seashore i Stevens (Red.) 1951, s.1341 
4 Hill 1927 s.69  
5 Ibid. 
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anställningar i form av lönearbete utan lön är en form av underordning som i princip avskaffats 

idag, förutom på fångvårdsanstalter och som praktikarbete. Lönearbetet är också knutet till den 

generella produktionsform som förekommer på arbetsmarknaden som är nära förbundet till 

samhället vi lever i.  

 

I den svenska samhällsdebatten ses arbetsmarknaden oftast ur ett politiskt uppifrån-och-ner-

perspektiv, alltså som en marknad med olika aktörer såsom arbetsgivare, arbetstagare (ofta 

ihopklumpade under begreppet arbetskraft), arbetslösa, arbetssökande, offentliga och privata 

organisationer med stödjande och hjälpande funktioner, forskningsorgan samt lagstiftande och 

verkställande instanser.6 I detta perspektiv har det skett drastiska förändringar på den svenska 

arbetsmarknaden. Den öppna arbetslösheten nästan femdubblades mellan 1990 och 1996, från 

1,7 till 8 procent. Idag är den öppna arbetslösheten 5.4 procent och 2,8 procent sysselsatta i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.7 Men dessa siffror säger inte mycket om den faktiska 

situationen. Till exempel räknas du inte som arbetslös om du har arbetet en timme under den 

vecka som de statistiska undersökningarna genomförs8. Dessutom tar man inte heller hänsyn till 

personer som praktiserar, är visstidsanställda, sjukskrivna, förtidspensionerade eller studerande 

som hellre skulle vilja arbeta. Även om arbetslösheten ses som ett samhällsproblem, är den främst 

ett individuellt problem, där individen i stort görs ansvarig för sin egen situation. Men vad denna 

individ har för tankar kring och relation till arbete tas sällan upp i någon statistik. 

 

3. Syfte, frågeställning och disposition 

En majoritet av människorna i vårt samhälle lever idag, genom att på ett konkret sätt ett antal 

dagar i veckan stämpla in och ut från sitt lönearbete. Arbetet blir något man ”går till” på 

morgonen för att senare på dagen vända hem ifrån. På så sätt har lönearbete blivit en viktig del i 

människans vardag, och samhällets syn på lönearbetet präglar hur människan skapar sina 

värderingar och normer. Därför borde problem infinna sig när människor inte har ett arbete att 

gå till. I en tänkt utopi, där varje samhällsmedlem skulle fungera som en friktionsfri del i ett större 

maskineri skulle sociologin inte existera. Men avvikelser kan endast förstås om man sätter in dem 

i relationer mellan människor där den övergripande makten definierar ett visst beteende som 

avvikande. Därför kan arbetslöshet som begrepp bara förekomma i ett system där lönearbete i 

både konkret och abstrakt form blir norm för samhällsmedlemmen och arbetslösheten onormalt. 

                                                 
6 Stojkanovic 2001 s.24 
7 Dagens Nyheter 19.2.2006 
8 Arbetslös enligt SCB:s definitioner hämtade ur Goldberg 1995 s.75 
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Den arbetslösa är ju en avvikare i frågan då denna saknar något, vilket i detta fall är ett arbete. 

Man kan dock tillägga att avvikelsen inte är en individuell egenskap hos en person, även om den 

får konsekvenser för individen, utan måste ses med relativa karaktärsdrag.  

 

Ett sätt att undersöka arbetslösheten ur ett individperpektiv har varit att kategorisera en större 

mängd arbetslösa i mindre grupper utifrån deras beteende och värderingar. Även om detta kan 

vara en intressant metod att ur ett stort undersökningsmaterial få en överblick över olika roller i 

samhället, eller idealtyper, är min målsättning att inte arbete på detta sätt. Människan är svår att 

sortera då ingen människa är den andre lik och all form av kategorisering måste därför ses som 

mer eller mindre missvisande. Vidare tänker jag inte heller gå in på, eller behandla frågor som 

Vilka blir arbetslösa?, eller Varför är folk arbetslösa? 

 

Syftet med denna uppsats är istället att studera arbetslösheten såsom den förekommer i en 

övergripande kontext där lönearbetet ses som en norm, och hur vissa lokala kontexter kan ses 

som faktorer som styr det individuella handlande. Uppsatsen kommer att besvara frågan om hur 

individen fungerar utanför den norm som utgörs av lönearbetet, vilket också kommer att vara 

uppsatsens frågeställning.  

 

Uppsatsens disposition kommer att se ut som följer; en kortfattad, kronologisk redogörelse över 

arbetets historia och några av dess tongivande ideologier i det västerländska samhället kommer 

att sammanfattas, för att framställa en bakgrund kring arbetet som norm i samhället. Därefter 

följer en miljöbeskrivning av området Möllevången för att följas av hur stadsdelen porträtteras i 

media. I uppsatsens nästa del kommer en deltagande observation att genomföras, vilket börjar 

med en redogörelse över de teoretiska begrepp som kommer att användas. Uppsatsen avslutas 

sedan med en sammanfattande diskussion och ett avslutande slutord.  

 

4. Metod och Urvalsprinciper 

Som jag tidigare tagit i upp avsnittet innan har studien delats in i tre separata delar, som alla har 

arbetats fram på olika sätt. Den deltagande observationsstudien som kommer sist är den mest 

centrala för arbetet. De metoder som har använts kräver ett större utrymme och kommer därför 

att redogöras för mer ingående i nästföljande stycke. De två andra avsnitten kommer jag nu att ge 

en kortfattad presentation och redogörelse för. Studien över Möllevången utgörs av två delar; 

dels ett avsnitt där jag försöker beskriva stadsdelen rumsligt, dels en studie av stadsdelen som 

fenomen och hur den beskrivs i media. I det första fallet har det, förutom speciella evenemang 
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främst rörts sig om brottrapportering. Utifrån detta har jag använt mig av de artiklar som har 

varit störst till formen, men jag har också försökt få en spridning på antalet tidskrifter för att om 

möjligt få en mer nyanserad bild. I den sistnämnda har jag använt mig av databasen Mediearkivet, 

samt Sydsvenska Dagbladet egna arkiv (denna morgontidning förekommer inte i databasen 

Mediearkivet), och sökt på ordet Möllevången. Därifrån har jag sorterat de artiklar som kommit 

upp utifrån främst två kriterier; dels artiklar som beskriver Möllevången som plats och de som 

bor där, samt vad det är som händer på Möllevången. Sist i denna presentation men den som 

kommer först i uppsatsen är en studie över arbetets historia, som har formen av en ren 

litteraturstudie.   

 

4.1 Deltagande Observationer som Metod 

I den så kallade Chicagoskolan i USA under 1920-talet inleddes och utvecklande användandet av 

deltagande observationer. Under denna tid var USA inne i en expansiv period och det förekom 

stor mobilitet i det amerikanska samhället. I samband med detta förekom också en vilja att införa 

olika demokratiseringsprocesser vilket innebar en intensiv kontakt mellan vitt skilda 

människogrupper. Många såg landet som det demokratiska hoppet i världen samtidigt som den 

organiserade brottsligheten etablerade sig, inte minst i Chicago där Al Capone var samtida med 

Chicagoskolan. Detta fick konsekvenser i olika organisatoriska problem, men framkallade också 

en vilja att lösa dessa med sociologiska metoder. Chicagoskolans sociologer kom att se konflikten 

och dess funktion i positiv bemärkelse, som något i grunden potentiellt konstruktivt. Konflikten 

sågs som en möjlighet till att föra potentiella samtal och som en möjlig problemlösare i 

demokratisk anda. Chicagoskolans studenter uppmuntrades till att utföra etnografiska studier 

med fokus på olika aspekter av stadslivet. Tanken var att dokumentera olika värderingar och 

beteendemönster som förekom framförallt i samhällets bottenskikt.9  

 

Idag framstår dock Chicagoskolans ivriga tillvägagångssätt att lösa bl.a. etnicitetsproblem som 

något naiva, och utvecklingen i USA kan knappast sägas ha varit så demokratisk som många av 

Chicagoskolans grundare önskat sig. Trots detta har flera av dess sociologiska studier blivit 

klassiker som inspirerat framförallt amerikansk sociologi.10 Chicagoskolans teorier kom att 

utvecklas ur, och påverkas av pragmatisk filosofi, en reformistisk inriktning i en tid av 

industrialisering och urbanisering. Målsättningen var att göra sociologin till en empirisk grundad 

vetenskap. Några av de mest fundamentala idéerna inom pragmatismen angående teorier om 

                                                 
9 Andersson 2003 s.23ff 
10 Bland annat Whytes Street Corner Society  
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handlingar och interaktion utvecklades vidare till att bli vad som senare kom att kallas symbolisk 

interaktionism. Som begrepp myntades det för första gången av chicagoskolans Herbert Blumer. 

Enligt den symboliska interaktionismen är samspelet mellan individer som språk och handlingar 

det centrala. Dessa sociala relationer ses inte som på förhand givna utan förhandlingsbara i varje 

given situation.11 Man försöker ta den undersökandes roll och försöker se med dennes ögon och 

perspektiv. Studierna utförs alltid i studieobjektets egna miljöer, och man ser på människors 

beteende och handlande kontextuellt. Hypoteser och frågeställningar skall inte ha någon strikt 

konkret form, då detta ses som ett hinder. Istället skall man arbeta med ett antal lösa hypoteser, 

som kan ändras efter hand. Meningen med detta är att man inte skall missa olika perspektiv och 

världsbilder när man studerar människors sociala samspel i vardagen.  

 

Under observationsarbetet har jag använt mig av en modell jag tagit från Fangens bok Deltagande 

Observation, och som består av metodologiska riktlinjer för deltagande observationer: För det 

första är det ett ideal att beskriva tillvaron hos de människor forskaren studerar så nära 

undersökningspersonernas egen världsbild som möjligt. Detta kallas de inföddas perspektiv eller 

det ”emiska” perspektivet. För att lyckas med detta måsta man tolka det som sker i kraft av att 

vara en av deltagarna. Man går sedan vidare och tillför analysformer som ligger längre utifrån 

deltagarnas synsätt, genom att man kontextualiserar observationerna och försöker se 

sammanhangen. Det är också viktigt att ta upp skillnaden mellan en individs förståelse för ett sätt, 

beteende, eller händelse och den faktiska tolkningen. För det tredje tolkar man underliggande, 

dolda intressen och drivkrafter. Istället för att fokusera på det som är självklart, naturligt och 

oproblematiskt försöker man se på strukturer som fryser fast det sociala livet. Man försöker se 

omedvetna processer, ideologier, maktförhållanden och andra uttryck för dominans som medför 

att vissa intressen göms på bekostnad av andra i förståelseformer som spontant uppstår. Man 

tolkar handlingar och beteenden med utgångspunkten att människor har ett falskt intresse, 

förträngda behov och drifter.12  

 

Det konkreta arbetet med att samla in material under de deltagande observationerna har 

fortskridit under olika former, då jag till och från anpassat mig efter situationen. Min målsättning 

från början var att försöka anteckna så mycket som möjligt och att använda en portabel 

bandspelare. Jag märkte ganska snart att detta blev ganska ohållbart, och jag kände att folk inte 

betedde sig avslappnat eller normalt. Jag använde mig istället bara av bandspelaren när det var 

fråga om en mer konkret intervjusituation, och istället försökte jag att föra anteckning från 
                                                 
11 Andersson 2003 s.118 
12 Fangen 2005 s.225ff 
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minnet när jag kom hem. Ibland skrev jag ner stolpar på saker som sades eller gjordes om jag 

trodde det kunde vara av vikt till arbetet. I stort försökte jag att förhålla mig till mina 

undersökningspersoner som om jag var osynlig, men i vissa fall tog jag också del i verksamheter 

som hände.  

 

3.2 Urvalskriterier för undersökningspersonerna 

Studiepersonerna valdes med hjälp av ett antal urvalskriterier. För det första att de skulle vara 

arbetslösa, men att vara arbetslös kan definieras på många sätt. Om man ser på institutionella 

värden, definieras en person som arbetslös om denna är anmäld som sådan på 

Arbetsförmedlingen; detta är till exempel ett krav för att man skall få a-kassa eller socialbidrag. 

För att definieras som arbetslös enligt Arbetsförmedlingen måste man söka arbete med 

omedelbar placering och att man vid kontaktillfället är utan arbete och redo att omedelbart (inom 

tio dagar) tillträda en anställning13. Dessa brukar i regel definieras som ”öppet” arbetslösa, och 

det är den definitionen som syns i statistiken. Här har jag nöjt mig med att definiera personer 

som arbetslösa om de är anmälda hos arbetsförmedlingen. För det andra har målet varit att dessa 

personer skall ha varit arbetslösa under en längre tid, minst tre månader eller mer, eller att de 

under en längre tid återkommande har varit arbetslösa. Detta för att de lättare skall kunna 

reflektera över hur det känns att vara arbetslös. För det tredje valde jag att studera ”unga vuxna”, 

med erfarenhet från yrkeslivet, för att de lättare skall relatera till arbetslösheten som ”utan” 

arbete. Unga vuxna definierar jag som personer mellan 18 till 29 år. Sist har jag begränsat mig till 

arbetslösa unga vuxna, här definierat som 18-29-åringar, som bor på eller i närheten av stadsdelen 

Möllevången i Malmö. Detta för att lättare uppfatta kontextuellt styrda handlingar och 

värderingar i materialet.  

 

4.3 Etiska aspekter och anonymitet 

Precis som i vilken annan studie är etiska bedömningar av stor vikt, och kanske än mer under 

deltagande observationer, då man försöker komma undersökningspersonen in ”på livet”. Å andra 

sidan kan datainsamlingar i form av deltagande observationer ses som den minst påträngande 

eftersom man intar en otvungen deltagande roll istället för en konstlad professionell som kan 

skapa avstånd mellan dem man studerar. Det är främst två frågor som har setts som de viktigaste 

under arbetet med studien. För det första att informera undersökningspersonerna och förklara 

                                                 
13 Goldberg 1995 s.77 
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för dem vilken roll de spelar i undersökningen.  För det andra att anonymisera så mycket som 

möjligt och att inte offentliggöra data som kan möjliggöra en identifikation. Detta kan i och för 

sig komma i konflikt med kravet om kontrollbarhet då anonymisering kan försvåra granskning på 

materialet men detta har ändå ansetts som viktigare. I studien kommer de endast att figurera med 

sitt kön och sin riktiga ålder. Namnen är fingerade.  

 

4.4 Problem som kan uppkomma 

Inom vetenskapliga forskningsstudier förekommer det olika sätt att förankra sin hypotes, teori 

eller frågställning med. Det vanligaste sättet är att använda sig av redan förekommande teorier 

som härstammar från sociologer som byggt upp breda konceptuella modeller genom att dela in 

samhället i funktionella, systematiska, symboliska, eller andra analytiska beståndsdelar som ska 

förklara handlings- och tankemönster mellan olika kulturer. Problemet blir att fältarbetare ofta får 

problem med att se mönster i sin egen avgränsade kulturella sfär, och när de gör det verkar dessa 

mönster mer eller mindre unika för miljön.14 Att välja ut fältdata för att exemplifiera olika 

konstruktioner blir en generell metod då de specifika empiriska situationerna som fältdatan 

utvecklas ur kanske är mycket mindre sammanhängande eller uppenbar som konceptet de skall 

illustrera.  

 

En annan metod är att fältarbetaren lutar sina teorier mot själva medlemmarna i en studie. 

Situationen som innefattas i fältdatan presenteras som vardagliga händelser. Dessa situationer, 

tillsammans med ”infödingarnas” åsikter, sätts ihop till en förklarande konstruktion, där 

fältarbetarens analys blir, om inte identisk, så överlappande i analysen för att förklara handlingar 

och värderingar.15 Detta kan verka som det bästa sättet för att skapa en så korrekt bild av det man 

observerar. Problemet blir här att det kanske blir svårt att säga någonting med sin studie. Därför 

förekommer ett antal teoribildningar som kommer att färga analysen.  

 

En stor del av arbetet kommer att bestå av beskrivningar av människor, handlingar och platser, 

och texten kommer på grund av detta att bli till stor del impressionistisk till sin form. Att beskriva 

någonting innebär alltid att man måste ta ställning till vad det är man beskriver, och vad man 

väljer att beskriva. Man måste också ta ställning till vetenskapliga krav på korrekthet och 

läsbarhet, något som ibland krockar. Vad man också måste tänka på är att man vid användandet 

av deltagande observationer som metod oundvikligen själv blir en del av forskningsmomentet, 

                                                 
14 Van Maanen 1988 s. 21-22 
15 Ibid. s. 51-52 
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oberoende av vilken roll man väljer att ta. Dessa roller kan skifta, i dess extrema fall från, den å 

ena sidan analytiska forskaren som genomför arbetet bakom skrivbordet fullt med vetenskaplig 

litteratur, å den andra, fältforskaren som förlorar distans och analysförmåga när han förvandlas 

till en av sina undersökningspersoner. Forskarrollen i det senare leder till att forskarrollen suddas 

ut och att man riskerar att ”go native” vilket innebär att man utvecklar en sympati för sina 

undersökningspersoner. Sympati kan framstå som problematisk när man forskar om människor 

som man delar åsikter med; detta kan leda till att man saknar distans till sitt eget 

forskningsområde. Å andra sidan bidrar en god relation till undersökningspersonerna att barriärer 

som skulle ha tagit långt tid att tränga sig igenom inte existerar. Att utgå från att man inte 

kommer att påverka resultatet är nog inte möjligt, utan poängen blir här i vilka möjliga riktningar 

jag kan komma att påverka materialet. En fältarbetare som säger att han tycker om sina 

undersökningspersoner blir sällan anklagad för att ha felaktiga normer16. Vanligare är att de som 

hittar fel och brister hos de människor de studerar beskylls för att inte i tillräcklig grad se ur 

undersökningspersonernas perspektiv, att använda sina egna värderingar som moralisk måttstock.  

Det kan här vara på sin plats att redogöra för sina egna förutsättningar i frågan. Under ett par 

omgångar har jag själv varit arbetslös, och det var också så jag fick idén till denna uppsats. Därför 

kan jag i vissa fall känna igen mig i en del uttalanden som mina undersökningspersoner gör. Vad 

jag ändå har försökt är att hela tiden hålla en distans till det som händer och försöka relatera till 

detta på ett vetenskapligt sätt. Det är här som teoribildningen kan hjälpa till att skapa den 

nödvändiga distansen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fangen, 2005 s. 177 

 14



 

 

 

 

 

Kapitel 2 

Där jag presenterar mitt empiriska material 

och det teoretiska ramverk som jag använt mig av i analysen; 

Först en kronologisk genomgång av det västerländska lönearbetets historia 

och dess tongivande ideologier 

följt av de teoretiska begrepp som använts i studien. 

Sedan en presentation av området Möllevången, 

och slutligen den deltagande observationsstudien med två arbetslösa. 
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5. Lönearbete och arbetslösheten 

Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet jag använder mig av i denna uppsats menar jag att vi 

inte kan se några sanningar utan att se dem genom de bakomliggande kontextuella förhållandena 

som har skapat dem. Som ett resultat av resonemanget ovan ska jag här försöka redogöra för de 

bakomliggande mekanismer som styr hur begreppen utvecklats och kommit att uppfattas. Vad jag 

vill redogöra med denna historiska genomgång är hur lönearbetet kom att bli en norm i den värld 

vi nu lever i. Med begreppet norm menar jag här ”den önskade ordningens projektion på det 

mänskliga beteendet”.17 Normen blir en metod att tillkännage vad som är ett ”välordnat” sätt i ett 

samhälle. Som individ i ett fritt samhälle har du alltid ett antal olika val som du kan göra. Genom 

olika normer begränsas dessa val och de kan styras i önskvärda riktningar genom att vissa 

handlingar etiketteras som normala, andra som onormala. Det onormala kan sedan utvecklas till 

sin extrem genom att anta formen av avvikande. Det avvikande beteendet blir föremål för 

bestraffande och terapeutiska ingrepp som skall bota eller skrämma individen till ett mer 

samhälleligt accepterat uppträdande. På så sätt kan man genom normer styra individers sätt att 

tänka och handla, och på så sätt gynna utvecklandet av vissa samhällsfenomen. Detta kommer att 

vara ett antagande som präglar texten. En annan central del kommer att ligga på de två disparata 

synsätt som präglat konceptet arbete i västvärlden, och som man kan relatera till genom tiderna. 

Bland annat Esser tar upp dessa i sin doktorsavhandling ”Why Work”. Dessa är å ena sidan 

arbetet som ett nödvändigt ont för att överleva, vilket kan innefatta inkomst, säkerhet, prestige, 

status, respekt, acceptans, och makt. Å andra sidan arbete som ett sätt att förverkliga sig själv som 

individ: självrespekt, social identitet, självförverkligande, och stolthet i arbetet och dess resultat.18  

    

Mitt mål är inte på något sätt att försöka förklara den historiska utvecklingen utan snarare att visa 

hur lönearbetet vuxit fram under sociala, ekonomiska, religiösa och tekniska faktorer. I 

västvärlden existerar inget som har betytt så mycket för det moderna lönearbetet utveckling som 

den industriella revolution som inträffade i slutet på det förra seklet. Därför har jag valt att dela in 

detta avsnitt i tre kronlogiska delar: den förindustriella tiden, den industriella tiden samt där vi 

befinner oss för tillfället, den postindustriella tiden.  

 

                                                 
17 Bauman 1998 s.123 
18 Esser 2005 s.4  
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I slutet av avsnittet kommer jag att ta upp en kortfattad redogörelse kring forskningen om 

arbetslöshet som förekommer, för att ta upp några av de konsekvenser de kan får för samhället 

och individen.  

5.1 Det Förindustriella Samhället 

I de tidiga agrara samhällena förekom i princip inte konceptet ”arbete”. Men i Athen under 400-

talet f.Kr. började yrkesgrupper utanför det agrara samhället att dyka upp och en utveckling mot 

vad som kan liknas vid en kommersiell eller industriell kultur utvecklas.19 Det var här som, om 

man får tro Helldén i Arbete – Ur arbetets idéhistoria, som arbetet som begrepp ”upptäcktes”, 

definierades och förkastades för första gången20. Det grekiska ordet får arbete – ponos – kommer 

från samma rot som ordet för lidande och straff.21 I de gamla gudasagorna straffades Kung 

Sisyfos av Korint av gudarna att i Hades underjord rulla ett stenblock mot toppen av ett berg, 

varifrån stenblocket omedelbart rullade ner igen. Detta var det värsta brott som gudarna kunde 

tänka sig då det enligt deras uppfattning inte fanns något värre än ett hopplöst och onyttigt 

arbete22. Hos Platon och hans lärjunge Aristoteles gav arbetet som sådant inte någon 

tillfredställelse eller lycka, annat än att tjäna sitt livsuppehälle23. Att arbeta, att utöva ett yrke är att 

nå gränsen för mänsklig förnedring menade Platon.24 Det som de gamla grekerna ansåg livet värt 

att ägna sig åt är idag närmast det som vi förknippar med fritid – sysslor som sport, debatt, konst 

och filosofi.25 En anledning till denna attityd var förmodligen att slavarbete var en av 

hörnstenarna i samhället. Slavar hade alla former av yrken och arbetade med produktionen av 

varor, i jordbruket, gruvarbete, som tjänstemän och köpmän.26 På så sätt bildas en överklass av 

människor som inte ”behöver” arbeta. Denna skapar sig en ideologi och en vision om 

sysslolösheten som människans högsta kännetecken. Arbetet blir människans slavmärke samtidigt 

som man i den ”fina” världen inte ägnar åt något så simpelt som att arbeta. Platon deklarerade att 

det inte vad man gjorde, som att bygga skepp eller hugga statyer, utan vad man är, som vishet och 

dygd som gav människan ett socialt anseende.27      

 

                                                 
19.Helldén 1979 s.13
20 Ibid. 
21 Cohen 1953 s.314 
22 Camus 2004 s.96 
23 Grenholm 1995 s.125  
24 Helldén 1979 s.13
25 Hellström 1994 s.105ff 
26 Grenholm 1995 s.83  
27 Helldén 1979 s.18 
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Under medeltiden får begreppet arbete en vidare betydelse och det växer fram tre distinkta 

klasser i samhället; prästerskapet, krigaren och arbetaren. Under denna tid betraktas Thomas av 

Aquino som en av de främsta filosoferna. Han skilde mellan ett högre spirituellt liv i 

kontemplation, och ett lägre liv ägnat åt produktionsarbete. Dessa delade han in i fyra olika 

grupper av arbete ett rent kontemplativt liv ställdes högst, följt av ett asketiskt liv dedikerat till att 

göra goda gärningar och hedersamt arbete. Lägst ställdes det arbete som enbart tjänade till 

överlevnad.28 Att arbeta sig upp i hierarkin var otänkbart då ens klasstillhörighet kom från Gud.  

 

De religiösa reformer som senare infördes under medeltiden, och som tog sin början i Luther, 

förändrade inställningarna till arbetet. Luther trodde på arbetets dygd och förklarade 

sysslolösheten vara en oförlåtlig synd. Därför skulle alla lösdrivare sättas i arbete och alla skulle 

genom sitt dagliga arbete tjäna Gud29. Kalvinisterna kom att utveckla denna uppfattning ännu 

längre; de ansåg att det var Guds hand som styrde vad en individ skulle arbeta med30. Det var en 

människas plikt att skaffa sig ett yrke som skapade största möjliga belöning för honom själv och 

för samhället. Att vara rik och tjäna pengar ansågs inte längre vara en synd, utan att slösa bort sin 

tid kom att ses som den allvarligaste av synder. Man kunde nu även med hårt arbete förändra sin 

egen situation i samhällshierarkin, till skillnad mot vad Thomas av Aquino menade. Även om 

arbetet fortfarande ansågs som en förbannelse tar nu dyrkan till arbetet sin början. Kväkarna 

förevisade att ”glädjens blommor bara kan plockas på arbetets fält och all glädje skapad för sin 

egen skull, måste dras upp med rötterna.” 31

 

Under denna tid präglades samhället av en hushållsbaserad marknadsekonomi, vars främste 

aktörer var hushållet, byn, samt den lokala marknadsstaden. Huvudnäringen bestod av det man 

fick från jordbruket. Produkterna som tillverkades ägdes alltid i första hand av producenten.32 

Arbetsdagarna var långa, ibland från klockan fyra på morgonen till klockan nio på kvällen, med 

tre matraster under dagen. Tempot var utifrån våra samtida mått emellertid väldigt lågt, och det 

förekom i princip ingen uppdelning mellan arbete och fritid. Då djur användes i arbetet var man 

också tvungen att se till deras behov av mat och vila. Arbetsuppgifterna var uppgiftsbaserade och 

starkt knuta till årstiderna, sommaren och hösten var de mest hektiska medan vintermånaderna 

lugna.33 Hantverkarna var organiserade i små verkstäder med en mästare samt lärlingar och 

                                                 
28 Esser 2005 s.5 
29 Cohen 1953 s.314 
30  Weber 1972 s.162 
31 Cohen 1953 s.315 
32 Magnusson 1999 s.63 
33 Rosander i Bringeus(Red.) 1979 s.63 
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gesäller. För att avancera till gesäll var lärlingen tvungen att arbeta hos mästaren under ett antal år 

och sedan avlägga ett gesällprov. Arbetet var också här uppgiftsbetonat, och varje arbetare 

ansvarade själv för varje del i produktionsprocessen. Det betydde också att han fritt disponerade 

sin egen tid, vilket antagligen ledde till att arbetet karaktäriserades av intensiva arbetsryck och 

perioder av sysslolöshet, precis som inom jordbruket.34  

 

5.2 Den industriella Revolutionen  

Den industriella revolutionen kännetecknas tidigt av en ekonomisk expansion som i Sverige 

skedde under början av 1800-talet.35 Samtidigt sker en social differentiering på landsbygden, och 

antalet jordlösa och torpare som inte försörjer sig på eget jordbruk fyrdubblas vilket leder till att 

många flyttande in till städerna. Detta skapar de förutsättningar som krävdes för 

industrialiseringen – kapital som kan användas till investering och tillgången till arbetskraft.36 Den 

egna hemmamarkanden ökar samtidigt som exporten till utlandet vilket leder till krav på större 

produktionskraft och bättre kvalité. För att möta dessa krav centraliseras produktion till fabriker 

där arbetet kunde kontrolleras och övervakas. Då byggandet av fabriker kräver tillgång till kapital 

övertas produktionsverksamheten och dess medel av kapitalisten.37 Kontrollen över arbetarna 

ökar och arbetsuppdelning införs för att öka produktionskraften. Genom att standardisera 

arbetsprocessen fick arbetsgivaren också en större möjlighet att förhindra maskning och fusk hos 

de anställda. Övergången innebar också att kravet på arbetaren förändrades, från traderade 

yrkeskunskaper till pålitlighet, uthållighet och punktlighet.38

 

Hand i hand med industrialismen gick protestantismens och puritanismens moralbudskap. En 

växande andel av befolkningen hänvisades nu till att producera och reproducera de basala 

behoven i livet med hjälp av marknaden; Först erbjuda sin arbetskraft till försäljning mot lön - 

lönen i sin tur till att betala bostad och dagligvaror som mat och kläder.39 Det är nu som 

bruksvärdesekonomin förändrats till att anta formen av en marknadsekonomi.  

 

Denna nya arbetsetik syftade främst till att ändra den lättjefulla tillvaro som sades vara 

arbetarklassens vardag. Predikningarna speglade ett behov av att undertrycka de gamla 

                                                 
34 Thompson 1983 s. 28 
35 Rosengren 2006 s.10 
36 Magnusson 1999 s. 307-308 
37 Ibid. s.312 - 313 
38 Ibid. s.337 
39 Karlsson 1983 s.34 
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traditionerna och skapa människor som föredrog att öka sitt materiella behov och valde att arbeta 

längre och hårdare framför ledighet. Denna slappa attityd var föremålet för de nya tankebanorna. 

De fattigas motstånd till att delta i strävanden mot högre materiell standard åberopades som bevis 

för deras slapphet och liknöjdhet. Kampen för arbetsdisciplin sågs som ett moraliskt projekt – 

Arbetarna sågs som bångstyriga barn som inte visste sitt eget bästa, som ett råmaterial som måste 

bearbetas för att få den rätta formen40.  Genom arbetet skulle de lära sig disciplin och samtidigt 

skulle fattigdomen minska genom att arbetarna fick lön. Genom att se till att arbetarna bara hade 

två val för sin försörjning, antingen rätta sig i ledet på fabriksgolvet, eller uthärda de miserabla 

förhållandena som förekom i städernas fattighus, kunde man eliminera de gamla traditionella 

levnadssätten. Genom att isolera de ohjälpligt sysslolösa i fattighus där än mer skrämmande 

historier läckte ut, kunde man dels skydda de arbetande fattiga från ”nedsmittning av lättja” och 

få fabriksarbetarnas slaveri att se ut som frihet och välsignelse. Den nya arbetsetiken kom således 

att slå två flugor i en smäll – lösa den spirande industrins brist på arbetskraft och avlägsna de 

olägenheter som det nya samhället ställdes inför, nämligen att tillgodose behoven hos dem som 

av någon anledning inte kunde anpassa sig till det förändrade samhället41.  

 

Givetvis förekom protester mot dessa tendenser. I det tidiga 1800-talets England uppkom en 

revolutionär grupp som under nattetid saboterade fabriksmaskiner. De kallade sig ”The Luddites” 

och påstod sig lyda under den fiktiva figuren ”King Ludd”. Ludditerna, trots att namnet har fått 

symbolisera teknikfientlighet, var egentligen inte mot tekniska framsteg. De var först och främst 

hantverkare som såg sitt levebröd försvinna genom maskiner som kom att skötas av outbildade 

arbetare som drog ner lönen och inte hade samma yrkesskicklighet och stolthet för hantverket. 

Deras främsta mål kom att bli textilindustrin och de mekaniska vävmaskiner som kom att tas i 

bruk i alla större skala under denna tid Den 11 Mars 1811 förstördes en stor mängd stickmaskiner 

i ett område nära Nottingham och efter denna aktion kom sabotage av maskiner att ske nästan 

varje natt i och omkring Nottingham. Under december 1811 och januari 1812 spred sig 

luddismen till de närliggande textilindustrierna runt Manchester. År 1812 instiftade parlamentet 

en lag som definierade sabotage av maskiner som ett grovt brott, och belagt med dödstraff. 

Samma år avrättades 27 ludditer, varav den yngsta var tolv år, i en kampanj för att trycka ner 

upproret. Efter detta blev det tyst kring rörelsen, men idag kan de ses som föregångarna till de 

tidiga fackförbunden. 42

 
                                                 
40 Bauman 1998 s.20ff 
41 Ibid s.23 ff 
42 Binfield 2004 12ff 
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Arbetsgivarnas kontrollmetoder kom att utvecklas och förfinas av F. M. Taylor. Taylor såg 

människan som i grunden en rationell varelse inriktad på sitt eget bästa men av naturen 

arbetsovillig; När hon arbetar strävar hon hela tiden till att utföra minimalt arbete för maximal 

ekonomisk belöning för att tillfredställa sina materiella behov. Människan är också olika i 

avseenden som intellektuell kapacitet och prestationsförmåga, vilket kräver en uppdelning mellan 

en intellektuell minoritet som har förmågan att på ett vetenskapligt sätt planera arbetet för den 

obegåvade massan som bara behöver lära sig att lyda. Taylor menade att arbetarna inte borde 

motarbeta arbetsgivarna när dessa önskade öka arbetstakten och sänka lönerna då detta skulle 

innebära billigare varor som skulle gynna de arbetande. I grunden kan Taylor sägas vara utilitarist, 

där lyckan består i materiell välfärd. Han ansedde att arbetet i sig endast hade ett instrumentellt 

värde. Genom att hela tiden sträva efter ökad produktivitet och effektivitet främjar man både 

arbetsgivarna och arbetarnas välfärd.43  

 

Trots en generell välfärdsökning var de sociala missförhållandena för industriarbetarna stora och 

arbetsmiljön och den sociala tryggheten dålig. Detta ledde till att arbetarna började organisera sig. 

Två av tidens främsta teoretiker var Friedrich Engels och Karl Marx kom att få stor betydelse 

inom den framväxande nya arbetarrörelsen.44  Marx såg arbetet från två diametralt olika synsätt: 

arbete som självbestämmande, produktiv aktivitet, och som sådan nödvändig och positiv i 

människornas liv motsatt arbete i det kapitalistiska samhället som var en källa till utnyttjande och 

alienering och som sådant något negativt.45 Marx menade att individen har ett antal anlag och 

färdigheter som hon använder för att producera bruksvärden i en samhällelig verksamhet. 

Bruksvärden innefattar sådant som mänskligheten behöver för sin överlevnad och sådant som 

tillgodoser mänskliga behov.46 Människan är samtidigt en social varelse och behöver tillfredsställa 

behov av högre värden än de livsuppbringande. Arbetet skall vara styrt av hennes intelligens och 

medveten och ändamålsenlig. Just detta är vad som skiljer människans arbete som är en intellektuell 

prestation från djurens livsaktivitet som är instinktiv.47  

 

Även om den nya arbetarrörelsen ledde till att arbetarna organiserade sig bättre mot arbetsgivarna 

utövade fabrikörerna alltfler yttre påtryckningar för att ändra arbetarnas inställning till den nya, 

industriella tiden. Detta tog sig uttryck genom användandet av ringklockor och ur på 

arbetsplatsen, genom pengar som stimulans, och genom predikningar och undervisningar om 

                                                 
43 Allvin 1997 s.13-14 
44 Grenholm 1995 s.195ff 
45 Esser 2005 s.7 
46 Grenholm 1995 s.197 
47 Ibid. s.219 
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marknaden och tidsfördriv.48 En av de stora förespråkarna för industrialismen var Benjamin 

Franklin som med uttalanden som tid är pengar skapade ett underlag för en puritansk arbetsmoral. 

Eftersom tiden standardiserats i fabrikerna blev det möjligt att direkt omsätta dessa i pengar. Det 

var viktigaste för arbetsgivarna var att inpränta ett budskap att slöseri med tid är det samma som 

slöseri med pengar.49

 

Under mellankrigstiden kom Taylors teorier att utsättas för allt större kritik, framförallt från en 

riktning av arbetspsykologin som gick under namnet ”human-relationsskolan” vars främsta 

företrädare hette Elton Mayo. I sin kritik mot taylorismen hävdade Mayo att människan främst 

var en social varelse, vars beteende och attityder formas av skilda sociala gruppnormer och 

hennes arbetsmotivation bildas främst av den grupp hon tillhör50. Därför blir arbetet viktigt som 

ett medel att tillfredsställa sociala behov såsom kamratskap och social status 51  

 

Under 1960-talet växte vad som kom att kallas sociotekniska skolan fram, vars främsta 

företrädare är Emery och Trist, som precis som Brown och Mayo inriktade sig på 

industriarbetare. De ville integrera produktionens tekniska krav på effektivitet och profit med de 

arbetande människornas sociala behov på arbetsplatsen52. De menade att människan har ett 

behov av ansvar i sitt arbete och detta måste möjliggöras i produktionen. Tonvikten skulle läggas, 

inte på den sociala aspekten hos arbetarna, utan snarare på själva arbetet som en aktivitet för 

självförverkligande.53 Lösningen blev att bilda självstyrande grupper inom produktionsleden som 

kunde tillgodose både de anställdas psykologiska behov såväl som de teknologiska systemens 

krav54. 

 

5.3 Det Postindustriella Samhället 

Lönearbetet som koncept har fått en allt större innebörd. I det agrara samhället var jordbruket, 

och livet som lantbrukare en central innebörd för begreppet arbete då arbetet i stort sett innebar 

jordbruksarbete. Detsamma gällde för industriarbete under omvandlingen till massproducerande 

industrisamhälle, där arbetet symboliserades av arbetet på fabriken. Under vår postindustriella tid 

                                                 
48 Thompson 1983 s.51 
49 Rosengren 2006 s. 15 
50 Grenholm 1995 s. 306 
51 Ibid. s. 439 
52 Ibid. s. 349 
53 Esser, 2005 s.10 
54 Grenholm 1995 s.288. 
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förekommer dock inte en generell symbol för arbetet.55 Däremot kan man se tendenser på att allt 

mer i våra liv förvandlas till lönearbete: barnuppfostran, matlagning, äldrevård och förströelse, 

där den så kallade upplevelseindustrin har fått allt större genomslagskraft i näringslivet. Alltfler 

sysselsättningar i samhället har kommit att formas enligt lönearbetets modell ifråga om 

anställningsformer och arbetsfördelning.56 De nya tekniska framstegen med datorer, mobil 

telekommunikation, elektroniskt integrerade globala finansmarknader möjliggör nya arbetsformer 

där mobilitet och flexibilitet banat väg för bland annat större möjligheter till distansarbete, till 

exempel att arbeta hemifrån. Genom mobiltelefonen och den bärbara datorn kan i stort sett alla 

utrymmen bli till arbetsplatser och därmed förvandlas all vår vakna tid till potentiell arbetstid.57  

 

Apoteosen av lönearbetet som den högsta mänskliga förpliktelsen, förutsättningen för moralisk 

anständighet och garantin för lag och ordning och boten för fattigdomens plåga överensstämde 

under den industriella revolutionen med framväxten av en arbetsintensiv industri som krävde 

arbetare för att öka produktionen av varor. I dagens rationella och strömlinjeformade kapital och 

kunskapsintensiva industri hämnar arbetskraften produktivitetsutvecklingen och de tidigare 

kanoniserade förmaningarna går stick i stäv med dagens arbetsmarknad.58 Däremot kommer 

arbetet fortfarande att utgå från marknadens och företagens behov, och inte till individens. 

Lönearbetet blir allt mer skilt från den egentliga produktionen och nya kategorier av arbeten 

växer fram för att klara den nya tiden, då arbetet hela tiden måste rationaliseras och planeras 

effektivt för att klara av de allt högre kraven på lönsamhet som systemet kräver.59

 

Under den senare tiden har automatiseringen av produktionen och globaliseringen lett till att den 

industriella varuproduktionen minskat stort sett i hela västvärlden. Istället har satsningar på 

informationsproduktion tagit över, vilket skapat en större polarisering mellan hög- och 

lågkvalificerade arbeten. Arbetstiden kommer inte att begränsas av en 40-timmars vecka, utan 

kommer att bli allt mer uppgiftsbaserat, vilket också kommer att få konsekvenser för 

arbetsstabiliteten där framtida sysselsättning inte kan garanteras. Detta kommer att innebära 

perioder med intensiva arbetsryck följt av perioder med låg sysselsättningsgrad och arbetslöshet.60  

                                                 
55 Therborn i Björnberg & Hellberg 1987 s.128-129  
56 Ahrne i Björnberg & Hellberg 1987 s.134-135 
57 Rosengren 2006 s.19 
58 Bauman s.96 
59 Christensen 1983 s. 7 
60 Rosengren 2006 s.20-22 
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Detta tillsammans med en arbetslöshet som ligger på en konstant hög nivå, där nästan en 

fjärdedel av befolkningen står utanför arbetsmarknaden, har lett till en ökning i konkurrensen av 

arbete och att kraven på de arbetssökande ökar.  

 

I västvärlden ligger betoningen på det materiella arbetet, och inte som inom andra kulturer på den 

kontemplativa handlingen. Tidigare hade arbetet en religiös ställning, då det ansågs vara Guds kall 

att utföra ett gott dagsverke inom det yrke som Gud bestämt för en. Det var i kraft av arbetet 

som människan byggde Guds rike på jorden. Men när samhället blivit allt mer sekulariserat 

försvinner arbetets mening och mål, samtidigt som materiella ting får allt större makt över 

människan61. Pliktuppfyllelsen kan inte längre relateras till andliga eller kulturella värden och den 

moderna människan låter bli att överhuvudtaget motivera den mer än med hjälp av instrumentella 

värden.62 Arbetet blir nu en verksamhet som disciplinerar individen, ger henne stabilitet och 

strukturerar upp hennes vardag.63 Samtidigt blir lönearbetet en institution i samhället där allt i 

vårt samhälle relateras till lönearbetet. Sjuk är den som är oförmögen att arbeta. Frisk är den som 

kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslös med rätt till försörjningsstöd är den som står 

till arbetsmarknadens förfogande för de arbetsuppgifter som förekommer. Står man inte till 

arbetsmarkandens förfogande avstängs man från den rätten. Om det anses att man har 

svårigheter att erbjuda arbetskraft som efterfrågas av marknaden slussas man in i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som blivit ett permanent inslag i samhället. Arbetar man hela 

sitt liv får man mer pension, spenderar man mindre tid på arbetsmarkanden får man mindre 

pension.64 Något alternativ försörjningsmetod förekommer inte.  

 

Det har också skett en attitydförändring hos individen där allt fler vill att arbete skall vara 

personligt utvecklande och skapa mening och självrespekt.65 En möjlig anledning till detta kan 

vara att människor inte längre ser arbetet som en skyldighet, utan snarare en önskan. Denna 

önskan grundas på det basala materiella beroendet i det moderna samhället. Idag lever vi i ett 

modernt kapitalistisk samhälle där arbete för de flesta är en alienerat och förtryckande upplevelse 

i den mening att vi har lite att säga till om eller inblandade i den produkt vi tillverkar eller tjänst vi 

utför. Det som driver människan att arbeta är inte längre rädslan för svält och fattigdom, utan 

snarare rädslan för förlusten av materiellt välstånd66. Rosenberg skriver i sin avslutande 

                                                 
61 Bertilson i Björnberrg & Hellberg 1987 s.154 
62 Weber 1978 s.86 
63 Bertilson i Björnberrg & Hellberg 1987 s.155 
64 Christensen 1983 s. 9ff 
65 Ronco & Peattie i Paul 1988 s.711 
66 Sayers i Paul 1988 s.736 

 24



diskussion att den framtida striden i arbetet kommer att handla om rätten till sin egen tid, att 

markera gränser för vad som ska betraktas som arbets- respektive fritid. Att vi övervunnit de 

begränsningar som utgjordes av rummet har också, på gott och ont, inneburit att gränserna för 

tiden suddats ut.67

5.4 Arbetslösheten och de arbetslösa 

Sten Höglund menar i boken Samhällsproblem att arbetslösheten och dess problem och möjliga 

lösningar historiskt fått stå i fokus för de teorier som bildats inom den akademiska litteraturen. 

Däremot förekommer de arbetslösa inte alls som något problem i den klassiska akademiska 

teorin.68 Olika teorier har tagit fram för att utesluta arbetslösheten ur det kapitalistiska 

marknadssystemet. Enligt Says lag skapar utbudet sin egen efterfrågan och något allmänt 

överskott på arbetare kan därmed inte uppstå. I Walrus jämviktssystem beror arbetslösheten på 

löneläget, och lönerna skall därför underkastas marknadens lagar. Detta innebär att lönerna sänks 

vid perioder av arbetslöshet så att de arbetslösa kan återanställas.69 Marx menade däremot att det 

inom det kapitalistiska systemet finns inbyggda problem, då det förekommer en brist på en 

ekonomiskt kompetent efterfrågan på varor i den hela tiden ökande produktionen. Detta skulle få 

till följd att investeringarna i produktionen gick ner och slutligen leda till att arbetare var tvungna 

att avsättas.70  

 

I Sverige är det Arbetsmarknadsverket som genom arbetspolitiska åtgärder skall motverka de 

imperfektioner som förekommer i systemet. Deras huvudmål har under de senaste årtionden 

förändras i takt med den ökade arbetslösheten. Arbetsmarknadspolitiken skulle i början syfta till 

”full produktiv och fritt vald sysselsättning”. Detta ändrades under sjuttiotalet till ”arbete åt alla”. 

Den senaste tiden har dock det ekonomiska läget förändrats vilket resulterat i att några 

arbetsmarknadspolitiska målsättningar överhuvudtaget inte alls satts upp. 71  

 

På grund av den ökade arbetslösheten i samhället har konkurrensen om arbetsplatserna ökat. En 

av de faktorer som efterfrågas är främst arbetslivserfarenhet, vilket har gjort att unga kommit att 

allt mer uteslutas ur arbetsmarknaden.72 Arbetslösheten bland åldersgruppen 18-29 brukar 

generellt alltid vara högre än den totala arbetslösheten. Många ungdomar är arbetslösa i perioder 

                                                 
67 Ibid. S.23-24 
68 Höglund i Goldberg(Red) 1995 s. 79-80 
69 Ibid. 
70 Ibid. s. 81 
71 Ibid. s. 83 
72 Ibid. s. 89 
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mellan utbildningar, eller mellan utbildningar och arbete. Gruppen förlorar också på lagen om 

anställningsskydd, där ”först in först ut” gäller.  

 

Vidare har de tillfälliga arbetsformerna som projektanställning och visstidsanställningar 

expanderat på arbetsmarknaderna och de logiskt sammanhängande yrkeskarriärer som gav 

permanenta arbeten är för många inte längre ett tillgängligt alternativ. ”Ärftliga” och i familjen 

traditionsstyrda arbeten har försvunnit och ersatts av företag som hyr ut personal till företag. 

Detta innebär att det ställs allt fler krav på en flexibilitet då allt fler arbeten blir projekt och 

uppdrag.73 På detta sätt kommer många ungdomar att hamna i en åskådarroll i samhället, där de 

korta anställningarna och den höga ungdomsarbetslösheten medverkar till att arbetslösheten blir 

den enda fasta punkten i deras tillvaro. Även om arbetslösheten idag inte utgör samma sätt hot 

mot den arbetslösa som till exempel under 30-talets depression då arbetslösa led stor fysisk och 

materiell nöd har psykologiska aspekter som till exempel depression kommit in i bilden. 

Individens känsla av identitetsförlust och förlusten över att inte ingå i en organisation, beskrivs 

som den vanligaste känslan bland arbetslösa. Men upplevelsen av arbetslöshet behöver inte 

enbart vara negativ. Bland de människor som har sin identitet rotad i andra sociala miljöer än 

lönearbetets, ses arbetslösheten och den ökade friheten som en möjlighet att öka engagemanget 

till familjen och närsamhället.74 En studie över arbetslösa ungdomar och deras livskvalitet visar 

att de som mår sämst, tillsammans med de som led av dålig självkänsla och ekonomiska 

bekymmer, var den grupp som aktivt kämpade för att hitta ett nytt arbete, vilket ledde till 

frustration. De som mådde bäst var ”optimisterna” som hade bra självförtroende och stora 

planer för framtiden, samt ”de obekymrade” som tyckte att det viktigaste i livet var att ha roligt.75

 

I studier om arbetslösa ungdomar brukar det ofta uttryckas att man har mycket att göra, trots 

situationen som arbetslös. I en studie sade ungdomarna att de tyckte att arbetssökningen var 

tidsödande och krävande. Detta visade sig mer vara relaterat till psykologiska faktorer då den 

faktiska tidsåtgången var mycket låg, ungefär 5-6 timmar i veckan.76 En möjlig förklaring till detta 

kan vara att yngre människor som inte kommit in i arbetslivet upplever det svårt att skapa rutiner 

i sitt liv, även om värderingar till att skapa dessa finns. Många ser negativt på att bli ”slapp” det 

vill säga förfalla och inte engagera sig i någon aktivitet. Man skulle till exempel aktivt leta after 

arbete, gå upp tidigt på morgonen, inte gå runt och ”drälla” på stan eller titta överdrivet mycket 

                                                 
73 Stojkanovic 2001 s.24 
74 Ibid. s.58 
75 Axelsson 2005 s.122  
76 Berg 1997 s.62 
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på tv. Genom dessa värderingar visade de också ett tydligt avståndstagande till ”de andra”, de 

arbetslösa som var arbetslösa för att de ville vara det och som beskrevs i negativa termer. ”De” 

var dumma, lata och ofta självömkande. De fann sig i att leva på bidrag och var därför 

”omoraliska”77  

 

6. Teoretisk Inramning 

Här kommer jag att redogöra för de teoretiska anslagen jag tänker använda mig av i av det 

empiriska materialet. Först tänker jag redogöra för de teoretiska riktlinjer som legat till grund 

under den deltagande observationen, för att fortsätta med de synsätt som har kommit att prägla 

studiens analys.  

 

Man kan förhålla sig på olika sätt till teorier. Man kan propagera för att de antingen är 

missvisande, har fel och brister, eller uppskattande upphöja dem till skyarna. Man kan applicera 

dem i en annan kontext för att se teorin kan bekräftas (eller avslås) även under andra premisser 

än den ursprungliga. Eller så säger man: Jag tar dina teorier och applicerar dem på mina 

insamlade data för att se om de kan hjälpa mig att se något jag annars skulle ha svårighet att se 

(eller inte kunnat se alls, vilket händer om man tenderar att överanalyserar sina data) Hur man än 

väljer att använda redan framställda teorier, måste man på något sätt erkänna teorins legitimitet 

och teorin kommer också att färga hela den framskridande uppsatsen. Om man vill fastställa att 

det i industriella stater verkligen förekommer en klasskamp, måste man se på samhället som Marx 

såg det. På samma sätt som du, när du framlägger att det är möjligt att ta sig till Indien från 

Europa genom att segla västerut, redan är förvissad om att jorden är rund.  

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av ett socialkonstruktivitiskt syn- och förhållningssätt. 

Detta låter sig dock inte göras utan vidare – ordet social konstruktion har under den senaste tiden 

blivit ett modeord, och som sådant blivit felaktigt använt, hånat och bespottat: 

Vetenskapshistorikern Ian Hacking har bland annat sagt att begreppet social konstruktion ”har 

blivit ett lösenord, om du prisar det anser du dig vara uttalat radikal, om du skäller på det anser 

du dig vara rationell, resonabel och respektfull”.78 Trots detta har socialkonstuktivismen ändå 

tagit en stor plats inom sociologin, och en de första som använde sig av begreppet var Thomas 

Luckman och Peter L. Berger i boken Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet, där de beskriver hur osynliga men kraftiga gränser i form av samhällets regler skapas, 
                                                 
77 Herzberg i Bunar & Trondman 2002 s.386ff 
78 Hacking 2004 s. 11 
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förändras, institutionaliseras och överförs till nästa generation. Verkligheten definieras socialt i en 

konkret form, som sociala produktioner av mänskligt handlande, och som sådana förändras de 

hela tiden. Enligt Luckman och Berger kan samhället därför förstås i en dialektisk process som 

grundar sig i tre moment: För det första internalisering, en verksamhet som innebär att en individ 

blir en del av ett av andra konstruerade samhälle genom att förstå sina medmänniskor och 

uppleva världen som meningsfull och som en social ”verklighet”. Objektivering innebär att man 

uppfattar den dagliga verkligheten som redan objektifierad, det vill säga att objekt redan är 

definierade innan man kommer in på scenen. Genom språket får dessa objekt mening och ger de 

nödvändiga ordningarna för hur man skall uppträda inför dessa objekt och använda dem. 

Externalisering innebär att man tar sina subjektiva värderingar och överför dessa på den verklighet 

som bildar samhället. Man kan se den sociala verkligheten som en återkommande process som 

går runt i dessa tre moment – människan präglas av det redan definierade samhället men lämnar 

också avtryck i den.79 Detta innebär inte att det för individen betyder att man kan förbise de 

faktorer som förekommer inom detta system, utan snarare att man kan se det som ett icke-

statiskt system och att det som sådant präglas av individens egna värderingar, i form av den 

extarnalisering som Berger och Luckman beskrivit och som är en av de moment som grundar 

den sociala konstruktivismen. När nu samhällsmedlemmen enligt ovan beskrivna regler använder 

de kunskaper hon skaffar sig i sitt vardagsliv, gör dem till sina och använder dem till rutinmässigt, 

medvetet eller omedvetet, utan att särskilda förklaringar utvecklas de till commonsense. Denna 

commonsense kan översättas till det vardagliga sunda förnuftet och kan enkelt beskrivas som den 

enkla, subjektivt självklara kunskapen som alla i ett samhälle tar för givet och som hjälper till att 

klara av vardagslivets normala självklara rutiner80. Denna commonsense har alltid varit av särskilt 

intresse för antropologer då det gäller att tolka ett samhälles inbördes värderingar och normer. 

Begreppet kan sättas i relation till termen nyckelelement, och som kan vad jag tolkar det beskrivas 

som kärnan eller den renaste formen av commonsense som är viktiga för den distinkta 

organisationen man undersöker. Två metodologiska angreppsmetoder för att etablera vissa 

symboler som ”kärnan” eller ”nyckel” till ett kulturellt system kan vara, för det första – att 

analysera systemet för dess underliggande element – kognitiva distinktioner, värdeorientering 

osv., för att sen titta runt i kulturen efter nyckelsymboler, som kan formulera den underliggande 

orienteringen som uppvisas i analysen.81 Begreppet nyckelsymboler kan vara kulturellt intressanta 

ritualer, objekt, roller, handlingar eller sekvenser vilket ses kan ses ”styra” och definiera ett 

”samhälle”.  

                                                 
79 Berger & Luckman 1964 s.78 
80 Ibid. s.35 
81 Ortner 75:3/4 
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Dessa nyckelsymboler har antropologen Sherry Ortner indelat i olika kategorier. Summerande 

Symboler kan ses som ett ”paketerbjudande” av värderingar. Symboler som summerar, 

representerar och visar för dess medlemmar vilka meningar som systemet innehar åt dem, 

ungefär vad patriotiska amerikaner skulle säga att Star and Stripes symboliserar allt det som tillhör 

den amerikanska livsstilen. Detaljerade Symboler förser komplexa och odifferentierade känslor och 

idéer med budskap, som gör dem begripbara för en själv, kommunicerbara för andra och 

översättbara till konkreta handlingar. De hjälper till att sortera ut och värdesätta erfarenheter. 

Dessa kan i sin tur delas upp i två olika grupper; rotmetaforer och nyckelscenarion. Rotmetaforer 

förser konceptuella erfarenheter med sorterande kategorier, och på så sätt förser de individen 

med kulturell orientering.82 Nyckelscenarion formulerar de grundläggande mening-mål 

relationerna i handlingsbara former. Nyckelscenarion kan användas som ett begrepp för att 

beskriva ”vägen till framgång”, i form av en handlingsplan som visar upp det som betraktas som 

värdefulla mål i livet, samt ”rätt” sätt att leva, och de adekvata handlingar som krävs för att nå dit. 

Varje kultur har sin egen syn på vad som kan ses som det framgångsrika eller det goda livet, och 

varje kultur är utrustad med ett antal nyckelscenarion, som både formulerar lämpliga mål och 

effektiva strategier för att nå dessa. Nyckelscenarion kan innehålla namngivna formella 

handlingar, men kan också innefattas i de handlingssekvenser som spelas upp och återuppspelas i 

form av oartikulerade normala vardagssysslor83. De nyckelsymboler som förekommer i ett 

samhälle kan vidare delas upp i två disparata varianter. Här har jag använt mig av Lyttkens 

begrepp inre och yttre kontroll. I Lyttkens bok den Civiliserade Människan menar han att samhället 

utövar social kontroll över människor för att få dem att uppträda och handla i enlighet med 

samhällets normer och värderingar som gäller under den gällande tidrymden. Detta är något man 

måste ta hänsyn till då man tolkar och förstår mänskligt handlande. Den rådande sociala 

kontrollen är nära förbundet och styrt av samhällets rådande ideologi och dess kulturella 

värderingar. Lyttkens delar in denna i två grupper. Dels en yttre social kontroll som symboliserar 

den direkta kontroll som samhället har på individen. Den består främst av polis, myndigheters 

och rättsväsendes uppmaningar och bestraffningar i form av krav, lagar och förbud, men också 

löften och belöningar kan förekomma.84 Dels en inre kontroll som är individens egen moral som 

styr henne till att upprätthålla vad hon tycker är ett rätt och riktigt beteende. Vi följer 
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uppmaningar och krav och respekterar förbud för att vi vill, dessa är inte tvingande utan snarare 

önskvärda för oss att hålla.85  

  

I Goffmans tankvärld målas samhället och dess medlemmar upp som en teater, och hans teorier 

brukar benämnas för dramaturgisk sociologi. Han ser interagerandet med andra människor som 

ett framträdande, vilket refererar till den aktivitet som en individ under en period gör inför en eller 

flera observatörer. Individen använder sig av en fasad i sitt framträdande, vilket betecknar den del 

av den expressiva utrustningen som avsiktligt eller omedvetet används av individen på ett 

regelbundet och allmänt fastställt sätt. Detta kan vara kläder, ålder, kön etnicitet, utseende, 

hållning, talmönster och ansiktsuttryck eller gester. Fasaden kan delas upp i två olika distinkta 

grupper, där den ena definierar aktörens sociala status, och betecknas uppträdande, den andra för 

att definiera aktörens roll i framförandet som utförs och betecknas manér86. En grupp av individer 

kan också samarbeta för att framställa en given situation för publiken och kallas team.87  

Individerna i ett team har vanligtvis ett betydelsefullt förhållande till varandra, men det kan också 

förekomma konflikter då teamets gemensamma ståndpunkt skiljer sig från individens mål.88 Med 

hjälp av olika formella handlingar och ”hemligheter” kan teamet definiera sig själva som grupp 

och distansera sig mot publiken.89 Scenen i detta drama består av inramningen, och innefattar 

möbler, dekor, planlösning och annat som kan få betydelse för uppträdandet som äger rum. 

Inramningen kan delas in i främre och bakre regioner där den främre definieras av att det är här som 

det formella framträdandet äger rum.90. Den bakre regionen kan sammanfattas med att de är en 

slags ”bakom kulisserna” där det som krävs för att hålla upp fasaden i de främre regionerna sker. 

Ibland kan dock regioner vara både främre och bakre då det främst är individens beteende 

gentemot regionerna som styr begreppen. Den bakre regionen karaktäriseras av vad man skulle 

kalla för ett avslappnat beteende.91 Man kan också uppmärksamma att det vanligtvis inte sker 

renodlade beteenden i dessa regioner, utan det alltid är fråga om en kompromiss. Om till exempel 

individer från ett team som uppehåller sig i de bakre regionerna skiljer sig åt i fråga om kön, ålder 

och kulturell bakgrund kommer antagligen en frihetskränkning ändå att ske i individerna 

beteende. Det kan tilläggas att Goffman också tar upp en annan region som han kallar för utsidan, 

där allt som inte har med framträdandet att göra förekommer och de som vistas där betecknas 

som utomstående. Alla dessa betecknande begrepp som förekommer inom den vardagliga 
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88 Ibid. s.80 
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91 Ibid. s.114-115 
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mänskliga aktiviteten bilder en helhet som kräver ett sammanhang, och blir i dess högsta form en 

idealtyp.92 Sammanfattningsvis kan man definiera olika nyckelroller utifrån funktion, regioner och 

information. Nyckelroller som definieras av dess funktion är de som agerar, ensamma eller i 

team, de som iakttar, och de som varken agerar eller iakttar. Om man definierar dessa på basis av 

vad de vet så är de agerande medvetna om det som de väcker hos publiken, publiken vet vad de 

har fått tillåtelse att veta, och de utomstående vet ingenting. Om man slutligen definierar rollerna 

genom regionerna har de agerande tillträde till både de främre och bakre regionera, publiken 

endast till de främre, och de utomstående har inget tillträde alls.93  

 

Goffmans beskrivning av det mänskliga beteendet kan tolkas som att individen hela tiden strävar 

efter ett mål i sitt handlande. Detta kan skapa problem, då det även förekommer handlingar som 

motsäger sig den teori om människan som en Homo Oeconomicus, där varje handling sker i kraft av 

ett mål eller motiv, omedvetet eller medvetet. Flera teoretiker har försökt att istället kategorisera 

handlandet så att de ändå skall bli begripligt. En av dessa är Ferdinand Tönnies, som införde 

begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft. Dessa begrepp är till sin natur svåra att definiera 

och jag kommer i denna uppsats att använda mig av Johan Asplunds tolkning.  Dessa begrepp 

skall ses som abstrakta idealtyper, och inte som något man kan tillämpa på samhället i konkret 

form. Man kan inte fastställa något som ett rent Gesellschaft eller Gemeinschaft, utan snarare att 

något innehåller mer eller mindre av det ena eller det andra begreppsparet. Dock får det mesta 

olika innebörder, beroende på om det är i Gemeinschaft eller Gesellschaft det förekommer. Vissa 

företeelser kan kanske bara förekomma i det ena. Men vad är nu detta? Gemeinschaft är en 

naturlig och planerad social enhet, en organism, Gesellschaft någonting uttänkt och konstgjort, 

en mekanism.94 Människan i ett Gesellschaft strävar efter profit, i ett Gemeinschaft blir arbetet 

inte avlönat utan snarare belönat och arbetet blir ett självändamål. .95 Handlingar som utspelads i 

ett Gemeinschaft görs naturligt och omedvetet. Det kan inte ångras eller göras om. De är 

handlingar som ”måste” göras.96  Handlingar som utför i ett Gesellschaft är relativa och 

resonliga, och utför medvetet och kalkylerande. De kan i regel ångras och göras om. De är 

handlingar som ”ska” göras.97 I ett Gemeinschaft är människorna i grunden förenade trots alla 

åtskiljande faktorer, i Gesellschaft i åtskilda trots alla förenade faktorer. I ett Gesellschaft sker 

allting på grund av en strävan mot något, ett mål, och sker hela tiden individuellt, var och en 
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företräder sig själv.  I ett Gemeinschaft manifesteras individens vilja och anda.98 Den dialektiska 

motsättningen mellan de båda begreppsparen måste hela tiden ses ur bådas perspektiv.  

 

Om vi använder oss av konceptet arbete kan man tänka sig följande. Antingen utförs allt arbete 

för sin egen skull Asplund nämner som exempel arbete som frambringar belöning, vilket jag kan 

tycka är en dålig liknelse, då belöning i säg kan sägas vara en lön för mödan, ett mål för själva 

arbetet och på så sätt egentligen ett Gesellschaft. Arbetet i ett Gemeinschaft görs främst för sin 

egen skull, för att handlingen i sig frambringar glädje och positiv självkänsla hos arbetaren. 

Asplund nämner att produkten av arbetet i ett Gemeinschaft skapar oförytterliga ägodelar, och 

menar här föremål som varken kan säljas eller bytas bort till någon annan, i alla fall inte utan 

vidare.  Arbetet i ett Gesellschaft utförs endast för förtjänstens skull och för att producera varor. 

Varor, till skillnad från ägodelar, går att byta, köpa eller sälja på en marknad, vilket är varans 

främsta användningsområde. Om vi bara hypotetiskt kunde, språkligt och tankemässigt, uttrycka 

och tänka i endast ett perspektiv skulle vårt begreppssystem bli urladdat. Det går att fundera över 

om vi över huvudtaget skulle kunna begripa begreppet arbete om vi inte kunde förhålla sig till 

något av dessa båda begrepp. De båda begreppsparen bildas på detta sätt en konturskapande 

bakgrund till varandra.99 En vanlig invändning mot Tönnies begreppspar är hur han väljer att se 

samhället som en dikotomi. Man menar att samhället inte bara kan delas upp i antingen det ena 

eller det andra. Asplund menar att denna kritik blir missriktad – Tönnies poäng var just en 

princip som innefattande en modell av antingen eller. Att en tredje eller att flera kategorier inte 

förekom gjorde systemet begripligt.  

 

7. Möllevången – beskrivning av en stadsdel. 

Möllevången, eller Möllan som stadsdelen kallas i folkmun är officiellt ett delområde till 

stadsdelen Södra innerstaden i Malmö. Möllevången är placerat precis i utkanten av stadens södra 

centrum. Stadsdelen innesluts av breda huvudgator kännetecknas av hus traditionellt byggda 

gamla hus som innesluter bakgården, och bildar kvarter. Husen som började byggas längs med 

bergsgatan strax efter förra sekelskiftet när industrialismen tog fart byggdes oftast i fyra våningar. 

Här kan man hitta Möllevångstorget, Folkets Park, en skola, några lekplatser samt en mängd 

småbutiker och krogar. Det första som slår mig är bilden av Möllevången som ”något annat”. 

Vad är det då som gör en stads själ eller en stadsdels speciella känsla? Mycket kan tyckas låta 

klichéartat. Det är svårt att skilja på någon slags sanning eller sägen. Möllevången är elskåp 

                                                 
98 Ibid. s.73 
99 Ibid. s.78-79 

 32



inpaketerade i lager av affischer. Det är småbutiker som säljer krimskrams och livsmedel. Det är 

en samling ölhak. Det är hippt och trendigt. En av de saker som slår en när man vistas på 

Möllevången är att många, trots att de nog kan vara rejält Möllevångspatriotiska, inte är födda 

här. Invandringen från andra länder och inte minst från andra svenska städer är påtaglig. 

Möllevångens rykte har sett till att ett stort antal yngre svenskar flyttat hit, av en eller annan 

anledning. I början var det nog de låga hyrorna och enkelheten att få en lägenhet som lockade. 

Ingen ville bo här, då det var skitigt och smutsigt, vilket ledde till att stadsdelen fick ett dåligt 

rykte. Men låga hyror lockade invandrare, kulturarbetare och studenter, folk med små 

ekonomiska marginaler.  

 

Jag har försökt att skapa en bild av stadsdelen, dels genom att undersöka ett antal tidningsartiklar 

där Möllevången förekommer i texten. Dessa har jag dels hittat genom en sökning på 

mediearkivet100, och sydsvenskans arkiv. Jag kommer också att utföra två direkta observationer på 

platsen. För detta har jag använt mig av den franska filosofen Michel de Certeau som har skrivit 

om staden och dess människor, och hur de på olika sätt använder sig av staden i sina vardagliga 

liv. I boken The Practice of Everyday Life försöker han belysa människan och hennes förhållande 

till staden och till andra människor men också till de möjligheterna att skapa egna utrymmen och 

platser som förekommer. de Certeau menar att berättelser inte bara är representativa för hur man 

anser att de är på en plats. Det utgör också en viktig del i processen att forma området. Han 

benämner detta som fiktionsrum.101 De Certeau menar att berättelser inte bara skapar en bild av 

hur det är på en plats, utan också hjälper till att skapa platsen och dess kännetecken. Detta kallar 

han för fiktionsrum, och precis som med handlingar och talet, har det en utpräglad strävan att 

förändra.102 När de Certeau skriver om staden tar han upp tre handlingar han menar definierar 

staden inom en utopisk och urban diskurs. För det första måste det skapas ett ”eget” utrymme, 

där varje försök till förändring utanför den givna ramen måste bekämpas. För det andra, och här 

blir det luddigt: Det måste till en ersättning för ett ”nu” eller ett sammankopplat system, för de 

svårdefinierbara traditioner som förekommer. Detta skulle vara vetenskapliga strategier som 

arbetar mot ett samstämmigt mål, mot opportunister som reproducerar historiens 

genomskinlighet överallt. Jag tolkar det som att det måste till genomtänkta strategier för att 

bibehålla platsen autencitet och genuinitet mot tillfälliga opportunister, som förvandlar platsen till 

”en i mängden”, och ersätta traditioner som byggt upp platsen från början. Slutligen måste det till 

ett allmängiltigt och anonymt subjekt som får symbolisera staden. Stadens utmärkande 
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egenskaper kommer gradvis och blir till en föreställning grundad på ett antal begränsat fasta 

faktorer.103  

 

7.1 Stadsvandringar 

Michel de Certeau börjar sin betraktelse av staden New York, med att titta ner från de numera 

försvunna World Trade Center-skyskraporna. Han skriver poetiskt om de små prickarna som 

utgör stadens befolkning, och belyser särskilt deras vandrande aktiviteter. ”De är vandrare, deras 

kroppar skriver på en urban text, utan möjlighet att själva läsa den.” Även om hans beskrivning 

av stadens ”vandrare” gränsar till det något högtravande, är det platsen och de som uppehåller sig 

på denna som skriver historian som blir till platsens ”själ” Till skillnad från New York, 

förekommer det inga bra utkikställen i Möllevången, med sina till större delen låga hus. (Under 

sommaren finns visserligen det stora pariserhjulet i folkets park, norra Europas största har det 

hävdats.) Istället bestämmer jag mig för att själv rama in området genom att gå runt dess gränser. 

I boken ”Möllevången i våra hjärtan” ritas stadsdelen upp med Amiralsgatan, Nobelvägen, 

Spårvägsgatan och Bergsgatan som yttre gränser104. Dessa gator har alla gemensamt att de är 

livligt trafikerad, och har två, ibland tre körbanor i varje riktning.  

 

Södervärns busstation. Gröna och gula bussar stannar och kör iväg. Lastar på och lastar av 

grupper med människor. Härifrån kan man både ta busar till andra delar av Malmö, samt till 

Lund och Köpenhamn samt till ett antal ställen utanför Malmö. Antingen verkar man springa 

eller så står man lugnt stilla, betraktande, läser eller pratar i mobiltelefon. Inne i den gula 

stationsbyggnaden, finns det en liten vänthall. Utanför står en cykel parkerad, belamrad med 

påsar och grejor. Kanske sitter ägaren och värmer sig i vänthallen, för trots att solen skiner blir 

man ändå påmind att det än så länge bara är mars, och kylan är påtaglig. Cyklar ilar förbi på 

cykelvägen som går parallellt med Spårvägsgatan. Jag går över Spårvägsgatan, och fortsätter in på 

Claesgatan. Framför mig tornar Möllevångens enda köpcenter upp sig, Leonardhuset. Utanför 

ingången står det ett par människor och diskuterar. Några skyndar förbi med orangea påsar från 

mataffärerna Willys eller Ica som ligger i närheten. Klockan är strax efter fyra på eftermiddagen 

och folk verkar komma hem från arbetet. Jag går in genom Leonardhusets dörrar. Här finns en 

blomaffär, en tobak och spelbutik, Willys matvarubutik, en second handbutik, ett konstgalleri, en 
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restaurang, en mobiltelefonaffär, en möbelaffär och ett antal presentbutiker. Själva köpcentret 

består av en lång korridor, som kantas av affärer.  

 

Går igenom den långa passagen som Leonard utgör och kommer ut på andra sidan huset. Snett 

framför mig har jag Ica på vänster sida. Framför affären en lekplats med ”havtema”; På en liten 

kulle står en fyr, och i mitten av sandlådan ett sjörövarskepp, omgivet av trähajar. Jag fortsätter 

förbi på Ystadvägen, mot trafiken på den livliga Nobelvägen. Framme vid Nobelvägen ligger den 

snötäckta Jesusparken. En tjej raster sin hund, och lite längre bort sitter det trots kylan några 

personer på en bänk. Jag fortsätter upp längs med Nobelvägen, och kommer efter ett några 

minuter fram till korsningen med Amiralsgatan. Vid ena hörnet ligger Nobeltorget, som ser mer 

ut som en park än ett torg, men är egentligen inte mer än en lite plätt med gräs och några träd 

och bänkar. Jag svänger vänster och fortsätter på Amiralsgatan tills jag kommer fram till ingången 

på folkets park, och Konsum som håller på att byggas om. Jag funderar ett tag om gränserna för 

vad Möllevången börjar och resten av Malmö tar vid är synligt för blotta ögat. Jag har nu 

uppehållit mig längs med gränsen ett tag. Jag fortsätter förbi parken på Amiralsgatan, går förbi 

falafel nr. 1 lilla kiosk, och blickar ut över korsningen med Bergsgatan. Längst bort ser man 

Quality Hotels glas- och stål glänsande fasad. Jag svänger vänster och går in på Bergsgatan. Gatan 

som kanske mest av allt kan sägas representera Möllevången i form av de platser som finns här. 

Nöjesstället KB och den nyrenoverade Mazettis chokladfabrik  som numera huserar klubb, teater 

och serietecknarskola. Precis som glassfabriken, caféet på Kristiansgatan, har byggnaden behållit 

sitt namn långt efter att aktiviteterna som grundade namnet försvunnit. Michel de Certeau menar 

att namn hos platser ”sorterar” ytan på staden, arrangerar dem kronologiskt och i historiska 

grunder, men deras förmåga att uttrycka överlever deras första definitioner. De länkar samman 

handlingar och fotsteg, öppnar för meningar och riktningar, de blir till befriade platser som kan 

bli ockuperade.105

 

Falafelställen och thailändska restauranger, och små livsmedelsaffärer byter av varandra. Jag 

kommer fram till Torget, och statyn. Det är ganska öde nu. Jag tittar på klockan. Min promenad 

tog inte mer än en halvtimme. Någon gräns fanns inte att märka. Jag sitter på Statyn och blickar 

ut över torget. Trots att det är mitt på dagen är det lugnt, det enda som bryter av tystnaden är 

trafiken från Bergsgatan bakom mig. Några ensamma stånd en bit bort säljer grönsaker, en säljer 

blommor. Stånden är få idag. Det har talats om att konkurrensen från de omgivande lågpris-

varuhusen blivit för stor och att det är svårare att tjäna pengar på torgförsäljning. På Höger sida 
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om mig kantas torget av krogarna Mascot och Nyhavn med dess uteserveringar, som är öppet 

året om, en konsekvens av rökförbudet inne i restaurangerna. Mittemot, på andra sidan butiker 

som säljer Kött och grönsaker, en affär med kinesiska specialiteter vägg i vägg men en kinesisk 

restaurang, mataffären Supermarket 6-24 följt av Beauty Center med billig kosmetika, 

deodoranter och schampo. Sist på hörnet Möllans Ost, en delikatessbutik, som bryter av. Några 

lunchrastande arbetare bildar kö på Sibyllakiosken som står uppställd mitt på torget som en 

ärkesvensk utböling med korv och mosbricka. En kille slår sig ner bredvid mig vid statyn och 

vecklar upp en tidning. De allra flesta som är ute nu ser ut att vara unga svenskar, några grupper 

med mammor kör runt med sina barnvagnar. Några handlar grönsaker, men de allra flesta 

sneddar över torget diagonalt, på väg någon annanstans. Jag tänker tillbaka till sommaren då 

torget ena sidan var populärt bland stadsdelens unga att sitta på marken och  luta sig mot den av 

eftermiddagssolens uppvärmda fasaden. Nu sitter de antagligen inne i värmen på 

Simrishamnscaféet några meter in på Simrishamnsgatan, eller på glassfabriken vid 

Kristianstadsgatan. Några fåtal står och väntar invid statyn, med blicken fäst mot den stora 

klockan högst upp på Sibyllakiosken. Kanske kommer den som de väntar på snart.  

 

Platserna som jag har gått förbi, kan inte ses som endast platser, utan som platser som innehar en 

speciell historia och som betyder något särskilt för betraktaren. Jag vill försöka frysa ner den 

bilden av platserna som jag går förbi att tömma ut all fakta ur denna plats för att se vad den 

innebär och hur den används. Enligt de Certeau pekar spridningen av historier mot spridningen 

av det minnesvärda. Minnet kan liknas vid ett slags anti-museum som inte går att begränsa. 

Fragment kommer ut som myter. Minnet blir en återblick, lagom länge för att väcka tankar till liv: 

”Här brukade det ligga ett bageri”. Demonstrativt pekas det osynligas identiteter ut på det synliga: 

det är själva definitionen av en plats, komponerad av uppsättningar av förskjutningar och effekter 

kring de fragmenterade samhällsskikten som formar och spelar på de rörliga lagren106.  

 

Genomfartsplatser, den man alltid går när man har ett ärende ner på stadens centrala delar. Över 

Bergsgatan, förbi före detta Sydkrafts, numera E-ons klossliknande kraftstation i ljusblått. 

Officiellt har jag nu lämnat Möllevången, men inte många synliga spår tyder på det: Jag passerar 

Krogarna Möllan och Tempo på höger sida., och svänger in på Södra Skolgatan. Bakom mig har 

jag Ölcaféet och det nyöppnande Bagatuelle, något så ”omöllanaktigt” som en vinbar. Framför 

mig byggs det nytt, nybyggda fasader i grått och rött skiljer av från den övriga tegelröda 

bebyggelsen. Jag passerar Dragon Netgames där unga killar lekar terrorist och polis med andra 
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människor, kanske flera hundra mil bort. Svänger in till höger vid Cykelaffären Hojen, och går 

förbi UFF. Nu börjar staden kännas påtaglig. Kanske är 7 eleven en av orsakerna? Jag funderar 

över bristen på affärskedjor på Möllevången. Kanske det är skillnaden? Sibylla, Willys, ICA, 

Konsum, men majoriteten av handeln verkar skötas av fristående mindre aktörer. Jag fortsätter 

mot Triangelns Köpcenter, som bildar Malmös centrum. Tempot är högre här, människorna 

mångdubbelt fler, och affärerna ligger tätare och tätare. Jag skymtar Triangelns skylt med röda 

trianglar som tornar upp sig bakom folkmassan som ständigt tycks vara i rörelse, och tänker på 

en text skriven av Martin Bergsmark. Han menar att Möllevången i första hand inte skall ses som 

en geografisk plats utan ett slags samhälleligt tillstånd man befinner sig i. Bevis på en av 

tillståndets yttringar skall vara om du promenerar mot centrum [från Möllevången] och så fort du 

passerat Triangeln (där Malmös centrum kan sägas starta)börjar upptäcka flottfläckar och saknade 

knappar på dina kläder.107

 

Skillnaden är på något sätt påtaglig, och den kommer krypande.  

7.2 Mötesplatser 

Simrishamnscaféet är inte mycket större än att sex bord med tillhörande omaka stolar kan 

klämmas in i lokalen, och gör det svårt att hitta en ledig plats. Möjligheten finns att klättra upp på 

de höga barstolarna i skyltfönstret och agera skyltdocka utmed Simrishamnsgatan, men också 

iakttagare av vad som utspelar sig på utsidan. Det svartvitrutiga golvet för tankarna till Roy 

Anderssons filmer/reklamfilmer. Precis som stolarna är ingen kaffekopp den andra lik. Två unga 

tjejer och en kille i svarta, tjocka glasögonbågar, grön militärkeps och tatuerade armar arbetar 

med att koka kaffe och bre smörgåsar. Kaffekannan står framme på disken, och man fyller själv 

sin kopp. En hylla är fylld med ett antal spel, tillsammans med flygblad för olika evenemang på 

den nyöppnade chockladdfabriken. Magasinet ”Svensson” ligger bredvid gratistidningen ”Kom 

ut”. 

 

På ena långväggen hänger ett antal fotografier tätt, tätt tillsammans, insatta i gamla guldramar. 

Fotona föreställer samma ansikte, infört olika sorters smink.  På andra sidan väggen har putsen 

gett vika och några tegelstenar tittar fram. Några sitter försjunkna i en tidning, några spelar 

backgammon, men de allra flesta småpratar med varandra, och ett dovt myller av röster dränker 

nästan den långsamma reggaemusiken som kommer från högtalarna placerade högt uppe på 

väggen. Alla verkar sitta i par, endast en grupp om tre verkar bryta av. Samtliga är i 
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tjugoårsåldern, vad jag kan se. Alla sitter de med en kaffekopp i handen, någon får en macka som 

han beställt.  

 

Jag träffar S. Vi träffades under kvällen på en klubb förra fredagen, och hon frågar om hade hon 

haft roligt. Hon nämner att hon själv inte kommer ihåg så mycket, kanske var anledningen att 

hennes kompis arbetade i baren och gav henne gratisdrinkar under hela kvällen. Hon fortsätter 

med att fråga om jag har pengar på min mobil, och om hon kan skicka ett sms. 

 

Varje gång någon går ut, för att gå vidare eller helt enkelt ställa sig utanför och röka blir man 

påmind om kylan utanför. Rökförbudet får konsekvenser för gatulivet, överallt som klungor med 

människor, först utanför kaféerna, senare på dagen utanför pubarna. En kille ett bord bort 

berättar för två andra om hans klasskompis som precis tatuerat sig. Två tjejer vid ett annat bords, 

den ena inbegripen i ett mobiltelefon samtal; vad jag förstår vill hon att någon skall 

rekommendera henne till ett sommarjobb. När hon lagt på pratar de om att ta bussen till Berlin, 

trehundra för en enkel resa. Framför henne ligger ett paket L & M med polsk varningstext, 

cigaretter som man kan köpa i affärerna i närheten, långt under det pris som ett svenskt 

cigarrettpaket kostar. Jag försöker urskilja flera konversationer, det mesta dränks i myllret, 

musiken och ljudet från espressomaskinen. Några går ut, de skall till konsthallen, snappar jag upp. 

Caféet är plötsligt tomt, men fylls snabbt på efter ett tag. Folk vänder sig om efter att de 

konstaterat att inga bord är lediga och går ut igen. 

 

Malmö är en blandning av storstad och småstadsmentalitet, vilket kanske kan särskiljas extra 

mycket på Möllevången. Blandningen mellan den gamla stammen invandrare, främst från mellan 

östern och Asien blandas med den nya; ungdomar från olika delar av Sverige, skånska är inte 

något man hör ofta här. Inne på Simrishamnscaféet är det sällan några invandrare, och 

segregationen känns ändå ganska tydligt. De sitter nog på Orient Grill som ligger vägg i vägg. På 

sommaren plockas stolar och pallar ut, framför de många affärerna och de pratas och dricks 

kaffe. Nu verkar de inte vara någonstans.  

 

Café Glassfabriken. Caféet har under de år som det funnits alltid haft en ganska tydlig politisk 

inriktning, läs till vänster om på skalan. Här bjuds det, förutom kaffe, te, läsk och vegetariska 

mackor i olika former också föredrag, seminarier och föreläsningar. Det första man ser när man 

kommer in är anslagstavlan som sitter precis vid dörren – de flesta lapparna meddelar att man 

söker lägenheter eller kollektivmedlemmar. Ett ställ som hänger bredvid är fullt av flygblad, från 
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yogalektioner till musikevenemang och klubbar, till reklam för vegankokböcker, seminarium och 

föredrag, arbetsförnedringen.dk, spelar du musik? På bordet där jag slår mig ner ligger ett 

tillknycklat exemplar av internationalen, Bolivias nytillträdde president Evo Morales pryder 

omslaget. På den murade bardisken, en gammal kassaapparat, små lappar döljer nästan den helt – 

”kära gäster hjälp oss med att ställa in disken efter dig TACK!, klistermärke med ordet 

GIFTORM i grönt bredvid en svart och vit, DISCO VOLANTE. Bredvid kassaapparaten ligger 

högar med små flygblad, en regnbågsflagga samsas med mjölken, sojamjölken och sockret. 

Lokalen fylls på med människor, huvuddelen pratar avslappnat med de som jobbar, alla verkar 

känna alla. Några har med sig tidningen, vid bordet bredvid sitter några och tittar allvarligt ner på 

ett gobräde. Längre in i lokalen hänger det t-tröjor, och hyllor med böcker, tidningar och fanzines 

finns att köpa tillsammans med knappar och tygmärken. I andra änden, en liten röd scen med en 

soffa, två illgröna nätkorgar fulla med barnleksaker. På väggen bredvid hänger alster av de som 

antagligen också använt sig av leksakerna. Lokalen, som namnat antyder, härstammar från 

resterna av en gammal glassfabrik. Caféet består av två rum, som delas upp av en tjock dörr, som 

påminner om dem som sitter på skyddsrum. Denna är nog kvar från tiden när rummet 

tjänstgjorde som frysrum för den färdiga produkten. Närmast känns väl lokalen som ett 

ockuperat hus i Berlin, inspirationen till inredningen kommer nog också därifrån. Genom 

fönstret kan jag se tvärs över Kristianstadsgatan, där affären Oneline ligger – de säljer sprayfärg 

och pennor, samt allt annat som kan tänkas höra till graffitikulturen. Jag avslutar mitt kaffe och 

går ut. Det är dags att träffa några arbetslösa möllanbor. 

7.3 Bilder av ”Möllan” 

Om man tittar på dess geografiska storlek och antalet innevånare förekommer stadsdelen 

Möllevången relativt flitigt i pressen, båda lokalt, och i hela landet. En sökning i Mediearkivet den 

28 februari 2006 på ”Möllevången” under de senaste fyra åren resulterar i 131 svar. Genom 

ytterligare en sökning i Sydsvenska dagbladet arkiv, som inte förekommer i mediearkivet 

resulterar i ytterligare 419 artiklar. Under arbetet med artiklarna försökte jag att presentera ett så 

brett stort urval och olika tidningar för att bredda bilden av Möllevången. Sydsvenskan har jag 

förekommer ändå mer, då denna tidning är den största i området, och därför kan betraktas som 

mest inflytelserik. Det som dominerar nyhetsflödet, är främst Möllevången som ett 

mångkulturellt område. Många artikelförfattare lägger fokus på Möllevångstorget, torghandeln 

och de omgivande ofta invandrarägda affärerna. Man skriver om dofterna, ljuden och rytmen. I 

Helsingborgs Dagblad förekommer en artikel med rubriken ”Hela världen mitt i Malmö”, som 

kan sägas vara rätt representativt för rapporteringen: 
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”En stadsdel i Malmö som alltid stuckit ut. Från prydligt mönsterområde för arbetare till baktalat 

langarställe med invandrartäta problemkvarter. Fast torghandeln, den färgstarka, har alltid lockat 

kunder från hela stan. […] Själen kan finnas bland människorna. En tredjedel av invånarna är unga, 

mellan 20 och 30 år,. De har sett till att Möllevången bjuder på snabb puls och ett rikt kulturliv. 

Resten av Malmös ungdomar vallfärdar till KB och Jeriko, men det hindrar inte att de gamla inrökta 

ölkaféerna fortfarande får plats. Till de många smålägenheterna dras konstnärer, studenter, musiker, 

författare och journalister. Och invandrare. Av Möllevångens 35621 invånare är 31 procent födda i 

utlandet och ytterligare 17 procent har minst en förälder som är född utanför Sverige. Här finns hela 

133 länder representerade108.”  

 

Förutom att det poängteras att stadsdelen har många invandrare, fokuseras det också på de 

boendes engagemang och kreativitet, och platsens livfullhet tas upp. Tidningen Vår Bostad har i 

ett antal artiklar tagit upp olika projekt som bland annat Möllevånggruppen109 varit med och 

genomfört i stadsdelen. Två av dessa evenemang är den årliga Gårdsdagen och den alternativa 

bomässan 2001. Gårdsdagen är ett återkommande årligt evenemang, där ett antal innergårdar 

öppnas upp för allmänheten, och som hållit på sedan 1997. Här är de boendes engagemang och 

kreativitet för den egna innegården som står i centrum. På samma sätt lät Den alternativa 

Bomässan öppna dörren till ett antal bostäder på Möllevången för att låta allmänheten ta del av 

alternativa planlösningar och bostadsidéer. Den startades som en reaktion till Bo01, det nybyggda 

området vid Ribbergborgs strand. En av dem som har öppet hus i sin bostad är Jovan 

Bojceveskis. Beskrivningen av hans lägenhet kan sägas ha flera liknelser med beskrivningen av 

själva Möllevången. ”[…] de flesta sakerna köpta på loppmarknad. Stilen präglas av olika 

kulturella och religiösa teman. […] I vardagsrummet möts man av en härligt kreativ röra”110När 

Jovan själv får också komma till tals i artikeln kommer rädslan fram för att området skall 

förändras till ett tillhåll för folk med fetare plånböcker. 

 
” - Jag hoppas att inte alltför rika flyttar in så området blir attraktivt. En kompis frågade mig vad jag sa 

till alla som besökte mig under mässan. När jag berättade att jag sa att det var lugnt och mysigt på 

Möllan sa han neeeej du skulle sagt att du blivit rånad flera gånger och att du ständigt måste bära 

kniv.111 Han tycker atmosfären på Möllan är underbar, människorna och de många affärerna med 

allsköns prylar och mat.112” 

 

                                                 
108 Helsingborgs Dagblad 030211 
109 Möllevångsgruppen är en lokal intresseförening som sedan 1994 arrangerar olika evenemang och arbetar för olika        
      projekt på Möllevången.  
110 Vår bostad 2001-09-03 
111 Ibid.  
112 Ibid.  
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Även om nyhetsrapporteringen i stor grad kan sägas vara positiv, trots en grad av orientalism, 

präglas också området av en hög andel brott. I en artikel i Svenska Dagbladet med den borgliga 

alliansen som avsändare jämförs Möllevången med andra svenska storstäders invandrartäta 

stadsdelar. ”I dag begås mer än dubbelt så många våldsbrott i till exempel Rinkeby (Stockholm), 

Möllevången (Malmö) och Bergsjön (Göteborg) än i landet i genomsnitt.113 Även om dessa 

händelser förekommer i mindre grad, får de ändå större genomslagskraft då dessa nyheter 

vanligtvis hamnar på tidningarnas första sidor, eller annan central plats, med större rubriker och 

bilder. På så sätt förekommer ändå en stark motsatsbild till den romantiska bilden av 

Möllevången som ett trevligt, multikulturellt område och framstår istället som en plats där fylleri, 

rån, våldtäkt, försäljning av insmugglade cigaretter och alkohol, drogmissbruk och skottlossning 

som i värsta fall leder till mord verkar höra till vardagen114.” I en artikel filosoferar Sydsvenskans 

Mikael Bergstrand om det möjligtvis ligger i stadsdelens natur: ”Denna stadsdel med så många 

ansikten har allt sedan Möllevångskravallerna på 1920-talet, då dödliga gatustrider rasade mellan 

strejkbrytare, strejkande och ridande polis, till viss del förknippats med just våld och ond bråd 

död.”115 Samtidigt som invigningen av det nybyggda och kostsamma bostadsområdet Bo01 håller 

på som bäst presenterar Sydsvenska Dagbladets fredagsbilaga Dygnet Runt en större artikel om 

Möllevången.116 Under flera sidor beskrivs stadsdelen med hjälp av olika röster och bilder. 

Möllevången presenteras som stadsdelen som är vardag för en del människor medan andra inte 

sätter sin fot där. När tidningens journalister skall försöka sammanfatta stadsdelen i ord dyker 

falafel, hiphop, arabiska skyltar, skumma fik, krogar, knark och billiga lägenheter upp. Det pratas 

om en charm som kombineras med brokig, färgrik myllande mångkultur. Vidare fortsätter man 

med att försöka kartlägga de boende, de ensamstående ungdomarna mellan 20 och 35 som sägs 

vara i majoritet, och som studerar, är arbetslösa eller ”jobbar med konstnärligt än välbetalt”. 

Anledningarna för att bosätta sig här beskrivs med att de är mera ”loose” här än i övriga delar av 

Malmö. Att det är centralt, men inte för mycket. Att det är högre puls men också mysigt och 

avslappnat. Mångkulturen i form av olika människor och kulturer, torghandeln och folkliver 

nämns också som orsaker för att flytta hit. Artikelns följs av ett modereportage, där ett antal, 

tydligen representativa för tidningens åsikt om en Möllevångsbo, det vill säga, en ung, vit 

människa uttala sig om vilka de är och vilken klädstil de gillar. Alla utom två är studenter, en 
                                                 
113 Göteborgs-Posten 2005-02-25 
114 Vid en sökning på ordet ”Möllevången” i Sydsvenska dagbladet elektroniska arkiv konstaterades följande nummer  
    innehålla rapporter om grova brott som mord, mordförsök, våldtäkt, misshandel och rån i stadsdelen (Från januari   
    2002) :  020104, 020721, 020802, 030320, 030409, 030721, 031211, 031216, 040107, 040128, 040215, 040307,   
    040504, 040609, 040621, 040709, 040717, 040724, 040803, 040904, 040924, 041127, 041128, 041213, 041220,  
    050115, 050219, 050226, 050311, 050325, 050702, 050804, 050831, 050913, 051003, 051005, 051018, 051123,  
    051129, 051216, 051222, 051217  
115 Sydsvenska Dagbladet  2004 -12-21 
116 Sydsvenska Dagbladet/Dygnet Runt 2001-05-04 
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beskriver sig som mångsysslare och en annan om arbetare inom psykiatrin. Ingen av dem är 

uppvuxen här utan inflyttade. De är avbildade framför graffiti, i folkets park, i ett köpcenter, och i 

tvättstugor. Alla beskriver sig som udda, i form av klädstil och beteende. Uttalat försöker de 

också att inte att vara en i mängden. Susanna säger att hon blir knäsvag av att hamna på ett ställe 

där fyra andra tjejer har samma (sic!) tröjor.  Carolin vill undvika att hennes yttre sänder ut 

signaler att hon skulle vara en blåst bimbo, eller att hon skulle vara allvarlig, reserverad och djup.  

 

På en karta dras Möllevångens gränser upp av gatorna Nobelvägen, Amiralsgatan, Spårvägsgatan 

och Bergsgatan117. I verkligheten är det svårare att se var gränserna går och om de finns. I artikeln 

får en av köpmannaförbundets företrädare komma till tals.  Enligt honom går gränsen där de 

tydliga butikerna slutar och de otydliga butikerna börjar. Vad som definierar en tydlig butik från 

en otydlig, verkar vara svårt att konkret säga. Men de ”tydliga” representeras av The Stadium och 

McDonalds. De otydliga, precis som det anspelas på, är svårare att definiera. Men ett exempel för 

denna kategori anses ändå vara Möllans Ur & Möbler med skylten ”Nykel kopia, presenter”. På 

samma sätt som den typiska möllevångsbon representeras av en ung, svensk student, blir bilden 

av den typiska Möllevångaffären liten, otydlig, ägd och driven av en invandrare, med problem 

med språket och att stava rätt. Vidare spekulerar i områdets framtid, om förändringar som känns 

ostoppbara, och som några välkomnar, andra ser på med fasa. Att detta lite sneda och vinda, 

kanske inte helt rumsrena skall försvinna bort och ersättas. Stadsdelen söder i Stockholm tas upp 

som exempel på område som funnits men nu förändrats till något annat, något mer uppstädat, 

ordnat och dyrare. I framtiden spås butiker som Baghdad Livs och Battra Foods på Möllevången 

vara utbytta mot reklambyråer i takt med att hyrorna höjs. De boende spås bytas ut, från 

studenter, invandrare och kulturmänniskor som faller offer för lyxrenovering och hyreshöjning 

och fyrtiotalister med tjocka plånböcker flyttar in. De små invandrarägda livsmedelsbutikerna och 

de kitschiga presentbutikerna blir trendiga kontor. Falafelgrillen blir en McDonalds eller Burger 

King. Ölhaken blir trendiga barer. Detta kallas på fackterminologi för gentrifiering.  

 

På detta sätt kan man i nyhetsrapporteringarna skönja en bild av Möllevången med två sidor.  

Den utopiska multikulturella solskenshistorien där ett myller av människor från hela världen lever 

sida vid sida, och där kulturen och ungdomen blomstrar i takt med kreativitet och spontanitet. 

Samtidigt förekommer den dystopiska sidan av staden som präglas av våld och kriminalitet. 

Knappast förekommer det någon annan plats i Sverige där nyhetsrapporteringen fokuseras så 

mycket på brottslig verksamhet, men också på kreativitet och en vilja att göra saker och ting lite 

                                                 
117 Blomqvist 1985 s.58 

 42



annorlunda. Detta kommer också i fokus när det gäller att ”rädda” området från pengastraka 

krafter i samhället. I majnumret av storstadsgratistidningen Nöjesguiden hittar jag en artikel med 

titeln ”A-kassakultur på Möllan”. Artikeln börjar med att artikelförfattaren ringer upp en 

arbetslös som bor på Möllevången klockan fem på eftermiddagen. Den arbetslösa ligger 

fortfarande och sover och ursäktar sig med att han var på a-kassekollektivfest fram till halv åtta 

på morgonen. Sedan fortsätter artikeln med siffror över ungdomsarbetslösheten. Sist intervjuas 

nollbudgetfilmaren Claes att alla arbetslösa ungdomar faktiskt är en tillgång för staden, då ”bögar 

och halvhippies på sikt alltid förväntas drar till sig kultur och näringslivet” och bli en viktig del av 

Malmö. Även om sådana artiklar inte kan uppträda med några större journalistiska krav på 

sanningshalt, kan man ändå se att sådana artiklar bildar en slags bild av Möllan som blir till en 

oskriven lag – den lär folk som inte bor här hur det ”är”, samtidigt som den förser Möllanbon 

med en egen identitet; Claes menar i mitten av artikeln att de som bor här och har jobb gärna 

tonar ned detta, för att verka ”softare”.  

 

Ett sätt att definiera en plats är att titta på vad det inte här, eller representerar. Att titta på ställen 

som beskrivs som dess motpol. Möllevången nöjesmotsvarighet Lilla Torg på andra sidan stan 

har länge ställt som varandras motpoler. Lilla Torg kännetecknas av att det är dyrt och snobbigt, 

uppknäppt och ordnat. På samma sätt som området kring lilla torg blir till ett slags negativ för 

möllan, kan man också se dessa referenser i studentstaden Lund. Under rubriken "Brats och 

dreadlocks byter plats" i Sydsvenskans dygnet Runt bilaga118, förekommer en variant av "ombytta 

roller"-temat, som kan användas för att spåra stadsdelens kännetecken. Redan i artikeln, läggs det 

krut på att markera skillnaden mellan Möllevången och Lund: 

 
Det sägs att man på Möllevången i Malmö kan skapa världens största smutsgula ryamatta om alla med 

dreadlocks lägger sig ner på marken samtidigt. I Lund är verkligheten en annan. Indiestaden som på 

några år blev wannabee-bratsens nya student-hem. Med kungabarnen som förebild har en kultur 

skapats som bygger på slabbig fest och dyra vanor. 

 

Artikeln följer ett typiskt ”Möllangäng” en utekväll i Lund, främst ställen som ”Bratsgänget” 

brukar gå till, samtidigt som ”Bratsgänget” spenderar en kväll på Möllevången.  

Michel de Ceratu tar upp vad han kallar ”a Logic of the operation of actions relative to the types 

of situations”, vilket Högdahl översatt till logiken om det lämpliga: ”Staden och dess människor 

blir en spelplan att förhålla sig till och ett regelverk att lära in och kanske ifrågasatta eller 

                                                 
118 Sydsvenska Dagbladet/Dygnet Runt 2006-02-14 
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överskrida.”119 På samma sätt som trafikskyltar kan sägas vara utpekande för att styra rörelser och 

bidrar att forma dem, förekommer det osynliga regler överallt i stadsmiljön, som den lärde tar till 

sig och hjälper honom att agera ”rätt”. Genom detta handlande skaffar sig individen sätt att 

bekräfta sin egen person, särskilt i bemötande av andra. "Möllangänget" i Lund är högljudda, 

dricker fort och har åsikter om dj´ns musikval som beskrivs som amatörmässigt. Kvällen 

fortsätter på en trång krog där ”Möllangänget” beskriver folket som ohyfsade och påträngande. 

Kvällen slutar med att de åker hem för att gå till Retro, ett ställe vid Möllevången med sena 

öppettider. När det gäller ”Bratsgänget” förekommer det redan från början fördomar om 

Möllevången som får komma till uttryck i artikeln. Cecilia berättar att hon inte fick åka hit som 

liten för sina föräldrar, då de tyckte att det var för farligt. Hon säger vidare att hon upplever de 

uppsatta bevakningskamerorna innebär en större trygghet. Eric fyller i att det enda man hört om 

Malmö är dess kriminalitet. Trots detta upplever de sin kväll som rolig: ”Man kände sig lite 

malplacé när alla har baggy jeans och hood-tröjor, men det var ändå jättetrevligt, tycker Eric strax 

innan han halkar till på en isfläck utanför KB.” 

 

Artikeln spelar inte bara på de fördomar om hur det är på Möllevången, utan också de fördomar 

som finns kring kulturen bland de som studerar i Lund, att det ska förekomma en kulturkrock. 

Vidare verkar det vara just Möllevången som kommer fram som en vinnare, då Möllangänget 

besvikna beger sig ”hem”, och ”Bratsgänget” medger att de har roligt här. De fördomar som 

fanns innan har försvunnit för dem, men har antagligen spätts på för de andra.  

 

8. Två Arbetslösa 

Här kommer jag att presentera mina undersökningspersoner. Materialet har formen av ”en dag i 

livet” hos varje av de undersökta personerna och har kommit till under ett antal dagars 

deltagande observation och intervjuer med varje enskild person. Målsättningen har varit att spegla 

deras vardagsliv så korrekt som möjligt samtidigt som jag har velat låta dem komma till tals om 

hur de ser på sin situation som arbetslösa och vilka konsekvenser det har för dem och hur de ser 

på samhället i stort. Jag har ändrat en del i materialet för att öka läsbarheten och för att göra det 

tydligare, utan att för den skulle ändra på det som sägs. Detta kan i och för sig inte uteslutas. Jag 

har efter bearbetningen gått igenom texten med varje person, som har kommenterat och godkänt 

den. På detta vis har jag ändå kommit fram till en text som har stor läsbarhet, tydlighet och 

                                                 
119 Högdahl 2003 s.138 
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autencitet. Talspråket i texten har jag medvetet bevarat, då jag tyckt att detta ändå skapat en 

bättre bild av att det faktiskt är fråga om konversationer.  

 

8.1”Lennart”  

Lennart bodde under tiden för undersökningen i en tvårumslägenhet som under flera år fungerat 

som kollektivbostad. Förutom Lennart bodde också E och O där, som också är arbetslösa. 

Lennart, som är från nordvästra Sverige har tidigare gått på en folkhögskola samt läst en termin 

på Malmö Högskola. Han har också haft ett antal anställningar under kortare perioder.  

 

Vi har bestämt möte för ett inledande samtal och jag träffar honom utanför hans port. Han står 

och pratar med två andra killar. Efter att de hälsat och sagt hejdå går vi till Café Glassfabriken för 

att äta frukost. Vi sätter oss och beställer en macka och en kaffe. Lennart går och hälsar på några 

ett par bord bort innan han sätter sig.  Jag börjar med att fråga om han tycker att det är lättare att 

vara arbetslös tillsammans med andra arbetslösa. Lennart menar att det kan vara både bra och 

dåligt. 

 – Det är klart att det kan vara bra att ha någon att söka jobb med och ta en fika med eller nåt. 

Men som Möllevången som är ett stort jävla arbetslöshetscenter. […] Det tror jag är jävligt dåligt, 

för du kan gå runt och du hittar alltid någon som går upp vid ett, halva möllan gör ju det. Och 

sen så går dom och köper sin frukost och lever sin egen dygnsrytm. I ett längre perspektiv, i och 

med att det är så runt om kring en, kanske man inte tänker på att göra något, vad man vill göra 

med sitt liv. Det är samma sak med att det är accepterat att gå runt på krogarna runt möllan och 

vara skitfull mot var det är på många andra ställen. Och det gör att folk inte reflekterar att de är 

skitfulla varje gång de går på krogen. Jag tror att det kan vara skadligt för en del, det är jävligt 

destruktivt och så. Att gå upp och röka hasch istället för att göra något vettigt för det är det som 

alla andra gör. Det är fullt accepterat att säga att du har suttit och laddat ner mp3or med Soulseek 

(program för att byta datafiler mellan datorer genom Internet, författarens anmärkning) i tre dygn 

på möllan. Det ses inte som någonting sunkigt eller som något okreativt liksom. […] Jag tror att 

det är av samma anledning att folk på Östermalm går runt i Canada-Goose-jackor för att alla 

andra gör det typ. Jag tror fan att det händer något med folk när de flyttar hit. Det är mycket 

billigare att leva här, du kan klara dig mycket bättre på soss eller a-kassa här än vad du kan på 

något annat ställe. […] Om du bor i kollektiv. Och det är mycket mer accepterat med det här 

vardagssunkeriet liksom. […] Man ser ju dem som är som en själv när man är arbetslös, de som 

är nyvakna klockan två i minutenkön liksom som inte käkat frukost än kanske. […] Jag har polare 

som bara går ut ett kvarter till krogen eller två kvarter till minuten och det är enda gången de är 
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ute. Sen sitter de framför sin jävla dator resten av dan liksom. Och det kan gå tre dar innan de är 

utanför lägenheten liksom. Jag tror att många skulle må mycket bättre av att ha mer rutiner och 

så. Allting är så lättillgängligt på möllan också. Du har ju din falafel för femton spänn och 

affärerna som har öppet till tolv, ett varje natt och det gör att du kan leva på ett helt annat sätt 

här. Och du har alla jävla droger du vill ha fem minuter iväg liksom. Jag tror att det påverkar folk 

mycket. Det är väldigt pacificerande på ett sätt. Det är verkligen folk som söker sig hit, folk som 

vill bo i kollektiv och folk med vänsteråsikter. Samtalet byts ut mot en lokal som Lennart och 

några andra varit upptagna med att renovera en tid. Lokalen tar upp det mesta av hans tid nu 

säger han.  

– Jag kan vara i lokalen till klockan ett på natten och stå och fixa, vi har stått och målat hela 

natten. Eller bara sitta och leta bilder för tryck och sånt, då kan man hålla på och jobba stenhårt. 

[…] Jag är uppväxt med att man jobbar på det viset. […] Man skapar och då gör man det hela 

tiden. Jag håller hellre på så länge jag orkar. Ingen ”Strindberg” för mig, det funkar inte. Alltså nio 

till fem, skriva tio sidor om dan och inte ändra ett ord. […] Jag tror att de är bra för människor 

att arbeta med något i några veckor och sen göra något helt annat ett tag. Om man kollar på 

jordbrukssamhället för i tiden, det var ju vissa monotona sysslor som man alltid hade. Men 

annars var de jävligt varierande. Du var tvungen att få in ved, du hade en vecka på dig att få upp 

potatisen och skörden och allt det. Sen skulle du väl upp och mjölka kon, men annars. Jag tror att 

folk är mycket mer monotona nu än de var förr i tiden. För det är så mycket, industrialismens 

eftersläp liksom, det är mer effektivt att göra en grej typ. Eller att man gör massa olika grejor men 

sitter vid en dator hela tiden och det är ett ensidigt jobb. […] Samlarmänniskan gick ju runt och 

”dröna” och samlade grejor under tiden. Man hade ett långsamt tempo men man arbetade mer 

eller mindre hela tiden. Jag tror att det är väldigt soft, det är mycket bättre. Jag tror att de flesta 

tycker det egentligen.  

Vi har avverkat två påtårar och smörgåsarna är för länge sedan uppätna. Vi har spenderat ungefär 

en timme på caféet. Lennart föreslår att vi skall gå hem till honom, för att sedan gå till lokalen 

som han vill visa upp. Vi går ut och viker av hörnet. Efter två minuter går vi in genom hans port 

och uppför två trappor. Lägenheten består av ett större vardagsrum och ett mindre sovrum, som 

tillsammans med ett halvt rum och ett kök utgör bostaden som Lennart delar med två andra, E 

och O. Överallt står det saker, datorutrustning och musikprylar blandas med bräder och gamla 

möbler. I vardagsrummet ligger E och sover. Lennart klagar över att det luktar illa inomhus, 

någon har spillt ”bongvatten” över mattan. Jag undrar över om de flesta han umgås med är 

arbetslösa. 
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– Nä…en del som jag tvingas bo med. […] Det är ju blandat det där. Man kan ju vara arbetslös 

och vara hur kreativ som helst. Men arbetslös på Möllan är ju en annan grej, det är ju få som 

klarar av att vara det och ändå hålla på med något kreativt, där du inte bara sitter hemma och gör 

musik för du tycker det är kul utan att det blir något mer av det. S är bra exempel på det, nu har 

han fixat jobb i och för sig men han har hunnit göra en fullängdskiva och mixat och spelat och 

kört live på en massa ställen, byggt en ny studio. Han hade inte hunnit med det om han inte varit 

arbetslös för han håller ju ändå på med det sex, sju timmar om dagen. Det tar ju tid att ringa runt 

till skivbolag och hit och dit och knyta kontakter. Det är ju ett bra exempel på vad man kan göra 

om man är arbetslös liksom. […] Jag känner ju människor som flyttar ner till Malmö för att 

komma bort från någonstans. Och sen har det fyllts på med deras vänner och deras vänner, och 

de flesta jobbar nu. De har utbildat sig och jobbar med nånting men de jobbar ju med klassiska 

underklassjobb, och det är ju jobb som tär på en på alla sätt.  Det tär ju mycket på en del alltså. 

Mer än vad de kan hantera. Det tär för att de måste ut och supa fredag [och] lördag för att de ska 

orka jobba på måndag igen. Eller att de blir deprimerade för att de måste försumma de som de 

jobbar med på hemtjänsten för att schemat tillåter ingenting annat. Eller de ser vanvård varje dag 

och kan inte göra någonting åt det för då blir de av med jobbet.  

 

Jag frågor Lennart vad han tycker arbete är. Han tänker ett tag och svarar sedan att han tycker att 

det är allt som inte är fritid. Sedan säger att han när man kom på pengar så kom man på arbete.  

– Det är det du måste göra för att få mat typ. Och sen så om du lyckas få ihop arbete med nåt du 

gillar så får du väl vara glad för det. […] Men alltså arbetare arbetar, fattar du, det kommer lite 

därifrån på nåt vis. Man ser ju inte en börsmäklare som en arbetare fattar du? För en arbetare är 

en dude som går till varvet och spottar snus och dricker öl typ. […] Jag ser det som jag går hit 

och arbetar fattar du? Eller mer som att jag jobbade. Arbete och jobb är nog inte samma sak. 

Jobba är ett modernt ord, men arbete är sånt som låginkomsttagare sysslar med. Jobbar, då sitter 

du på webbyrå, eller… Arbeta är lika med slit. […] Då är man trött och har ont i ryggen eller bara 

helt utpumpad. […] Arbete är liksom låginkomstyrken med mycket fysiskt arbete […] Jag ser på 

arbete för att få cash, och jobba för att det är skoj på något vis. Plus att du får mer cash 

vanligtvis.  

Lennart ringer till G, som delar lokalen med honom. G säger att han kommer förbi ”om ett tag”. 

Tillsammans skall vi gå till lokalen. Lennart och jag pratar vidare om arbete och Lennart tar upp 

en dokumentärfilm han håller på med. Lennarts pappa arbetar som filmfotograf och brukar låna 

ut sin kamera till honom.  
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– Om jag jobbar med sånt, om jag har en film som ska klippas klart då sitter jag och i princip 

klipper den dygnet runt för det är det som jag tycker är det roligaste som jag kan göra då. Jag 

känner att jag kan ge något till de människorna som jag jobbar med. När jag jobbar med mina 

föräldrar till exempel då hjälper jag ju dem rakt av för de vet ju inte hur man gör och de kan göra 

fel som man inte får göra och då blir man missförstådd och då känner jag att då sitter jag och gör 

det här tills det är klart liksom. Och då är det en annan grej för då är det inte någon annan som 

inte vet hur lång tid skiten tar som har bestämt att det skall vara klart då för det är det som 

budgeten rymmer. Om det är vi som har sökt budgeten då är det ju en annan grej då är det ju vi 

själva som har valt det, du har dina pengar och så får du jobba tills det är klart liksom. Det är ju 

samma sak med t-shirtarna också liksom. Nu ska vi trycka allting direkt och så sälja av så mycket 

som möjligt. Och om vi inte trycker några t-shirtar så har vi inget att sälja och då får vi väl sitta 

där med tummen i röven liksom och då är det mitt eget fel. Det här är ju inte för att blir rik eller 

något så där utan det här är ju bara för att ha något för att få nån tusenlapp för det liksom. Till att 

börja med i alla fall det är ju inte mer än så. Att jobba nu när man har något kreativt kvar liksom 

det är ju ändå kul och så när man är klar så sover men i ett dygn och sen tittar man på filmen och 

så är man jättenöjd. Men det är ju en kreativ process den måste funka så som den funkar. […]  

Jag frågar honom om han tror att det är vanligare nu att man arbetar i projektform.  

– Jag tror att det kom med IT-boomen för där jobbade du mycket med projekt. Men det är bara 

för att du ska kunna lura folk att jobba över utan ersättning och så kallar du det för 

projektanställning. Och då jobbar du fram tills projektet är klart och sen så får du ett nytt projekt 

eller så slutar du och det är så du motiverade folk att jobba fjorton timmar om dagen. För att 

projektet måste bli klart. Nu har ju det blivit bättre, men jag har haft vänner som fick jobb mitt 

under IT-boomen, och den trenden som byggdes upp då var ju helt sjuk men den har ju reglerats 

en del nu. Du jobbade och du gjorde ingenting annat. Och du skulle bo på företaget, du hade 

läskautomat du hade övernattningsställe du hade flipperspel och du hade din egen blomkruka. 

Gratis Coca Cola. Och så spelade man alltid Counter Strike (dataspel där du spelar med/mot 

andra människor via uppkoppling mot Internet, författarens anm.) och drack bärs efter jobbet. 

Och sen så kanske du orkade ta dig hem och direkt i säng för att vakna och gå direkt till jobbet. 

Det skulle ju vara så. Och jag tror att de tjänade sjukt mycket cash på det också. […] Just med 

datorn så finns det ju ingen gräns för du kan ju alltid ta med din laptop på bussen och har du en 

deadline så måste du jobba två tre timmar hemma eller sitta kvar på jobbet. Är inte jobbet klart 

när det ska vara det så är det ändå ditt fel även om det var för mycket från början.  

I väntan på G börjar Lennart att städa upp i lägenheten. Han moppar i hallen, medan O och en 

kompis, B, sitter på golvet och försöker laga telefonen som har gått sönder. De har skruvat isär 
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den och sitter och diskuterar möjliga fel. Jag pratar med Lennart om flextid under olika 

arbetsuppgifter.  

– Om du städar och du har ett visst antal trappuppgångar du skall städa  […] du kan väl flexa hur 

mycket du vill de skiter väl jag i. Det är ju samma sak med fönsterputsare eller trädgårdsmästare, 

om du ändå jobbar självständigt som de ändå gör. Sen att de har scheman och bilar och så det är 

ju en annan grej. Jag tror att man skulle flexa med många fler jobb och då kan du ju jobba tio 

timmar om dan och ta fredagen ledigt istället. […] [Men] förändringar i företagsbranchen kostar 

ju alltid oavsett vad du gör […] även om du kan tjäna mer pengar på det i slutändan så tror jag att 

många inte litar på sina anställda heller. Nuförtiden när man läser igenom personalens e-post och 

kollar var de surfar på arbetstid och sånt där, kameraövervakning. […] Om man tjänar lite, så är 

det mer acceptabelt att sno från sitt företag, du tjänar så kasst än då. […] Du vill kompensera det 

själv […] eller bara slöa på arbetet och inte gör det man ska. Så har du nio till fem så är det lättare 

att ha koll på dem.  

G kommer och vi sätter oss i vardagsrummet. Lennart och G pratar ett tag och bestämmer att de 

ska gå till lokalen runt sju. G är mån om att komma iväg tidigt då han skall gå upp och jobba 

tidigt nästa dag. Han försöker få Lennart att skynda sig. Lennart vill köpa en falafel och vänta på 

F som ska komma med cannabis. G sätter sig framför Lennarts dator och börjar spela. I rummet 

bredvid sitter O och B som har fått ihop telefonen och nu sitter och komponerar technomusik på 

en dator, tunga basrytmer går genom väggen. Lennart frågar alla om de ska följa med och köpa 

falafel. Lennart, B och jag går ner och sneddar över Möllevångtorget till ett falafelställe som ligger 

i närheten. Vi blir borta i ungefär trekvart. När vi kommer tillbaka hem sitter G fortfarande och 

spelar. F som har kommit sitter i soffan och rullar en joint. TVn står på. Lennart sätter sig vid 

datorn, G vill gå.  

– Men vi röker och tar en kaffe bara, säger Lennart. F och Lennart tittar på TVn och pratar om 

en film som F håller på att planera för, de diskuterar vilka bidrag man kan söka. TVn visar en 

dokumentär som alla kommenterar. Efter ännu en joint och två koppar kaffe kommer vi iväg. Vi 

kommer till lokalen strax efter nio. Lokalen som ser ut som en arbetsplats, och det står tomma 

ölburkar lite varstans. Det är dammigt och lågt i tak. Lokalen delas på sju personer som betalar 

ungefär fyrahundra kronor var. Lennart har rivit ner gammal puts och ersatt den med ny. Nu är 

det bara färg som skall på. Lennart sätter sig ner i en fåtölj och börjar med att rulla en joint och  

pratar om att gå och handla öl men kommer på att affären som ligger i närheten hunnit stänga. 

De pratar om rökförbud i lokalen. Lennart vill inte att man ska röka, G motsätter sig förslaget. G 

menar att det måste få rökas här, om det skall bli något ”häng”. Lennart och G börjar måla. 

Lennart säger att han har fått mycket gjort på sista tiden. G säger att han var tveksam till att 
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Lennart skulle klara av att renovera den delen av lokalen som var hans. Och att det gick så fort. 

(de har hållit på i ett par månader). Lennart säger att anledningen till att det tog sån tid var att han 

inte hade pengar. Lennart lever på fyratusensexhundra i månaden som är hans a-kassa.  

– Jag ska vara bostadslös i mars för att klara av att betala tillbaks vissa skulder. Och sen ska jag 

börja sälja t-shirtar hade jag tänkt. Och få in svarta pengar på det. Jag tycker att svartarbete är helt 

okey om du tjänar under tiotusen i månaden. Det är ju värre med skatteplanering och såna […]. 

För om jag jobbar svart och får in tvåtusen på det så påverkar ju det inte en skit ju. […] det är ju 

för fan bättre att du gör nåt för pengarna. Och hjälper till med nånting. Om du går och lämnar in 

alla fina sosspapper och söker alla jobb som du inte får då är det ju legitimt at gå på bidrag. […]. 

Om du ändå har rätt att få bidrag, varför ska det då vara krångligt? Det är ju ofta dem som inte 

får bidrag som är långtidsarbetslösa och som är deprimerade och inte orkar ta i itu med det. Det 

är dem som råkar ut för det. Det är kanske lika mycket pärs att söka psykiskt hjälp som att söka 

bidragshjälp kanske. Om du då ska göra både och, det är väldigt mycket begärt av en människa 

som redan står på knäna. Jag tycker lätt att det borde vara lättare. Jag tycker man skulle ha en 

kontaktperson som man kunde ta en fika med, som kunde fixa allt sånt åt en. Eller som gjorde 

det med en eller nåt. […] Som en livshandledare liksom. Som kommer med indiska visdomar och 

hjälper en att fylla i a-kassapapperna och söka jobb kanske. […] Soss ska man fan inte snacka om. 

Det är lotto, minifacistverksamhet liksom. […] Om du har fel handläggare. Har du rätt 

handläggare kan det vara väldigt simpelt också. A-kassa är ju, ja du skickar in skiten och så är det 

klart liksom. Däremot om du har jobbat en massa timmar då är det ju ett himla meck att få alla 

papper, att företagen ska lämna i tid och sånt. Det är ju väldigt sällan som dom gör det. Men soss 

är ju så, de har ju inte pengar till alla så det blir ju att de väljer bort några.  Det är ju så enkelt. 

Och så blir det ens egen tur och då kommer de och kräver en massa nya papper. Hittar på en ny 

regel eller så här. Nu vet jag ju det för nu har jag fått en massa insiderinformation från en som 

har praktiserat på ett socialkontor. Hon säger ju att det är lotto rakt av. Och deras möten är helt 

konstiga liksom. De sitter och leker, de sitter och surfar och snackar skit. Jag tror inte att de tror 

så mycket, de finns väl några som är seriösa, men jag tror att de flesta, de är väl också nedbrutna 

av systemet men från insidan liksom. […] Så är det ju på socialkontoren, nu har vi så här mycket 

pengar så vilka ska inte få bidrag? Då får ju de sitta och sålla ut dem, de kan ju inte vara så kul det 

heller. […] I Sverige har vi ju rätt att få hjälp vi har ju ett socialt skyddsnät och ändå är det ju 

indelat i kommun, eller regionvis i städerna, att södra innestaden har en viss kvot. Hur går det 

ihop, om det är många som söker i södra innerstaden, då finns det inte pengar till dem? Medan 

det är lättare att söka hjälp i city för att de har färre socialbidragstagare. Där märker man att det är 

skevt redan där. […] Man har ju inte råd att göra någonting. Alltså så här ser jag det, man får ju 
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mer pengar på att gå ut och fika och dricka bärs, det får man mer jobb på, än att köpa frimärken 

för dem pengarna och skicka till McDonald’s, eller sexy städ eller nåt. Jobb du inte får ändå. 

Alltså en hundring på krogen kan vara bra mycket mer värd. Så fick jag mitt senaste svartjobb.  

 

Jag tröttnar på att titta på och börjar hjälpa dem måla. Färgen är nästan slut och jag börjar bli 

trött, klockan är långt över midnatt. Jag frågar Lennart vad han skall göra i lokalen, men det vet 

han inte riktigt. Ta en massa bilder på sina råttor och animera dem eller något. De funderar på att 

skaffa en liten bar i lokalen G vill köpa soffor. Färgen tar slut. Vi går hemåt och skiljs åt på gatan.  

 

Klockan är tre på eftermiddagen när Lennart ringer upp berättar att han har varit på 

arbetsförmedlingen. Säger att han ”måste se till att skaffa sig ett jobb nu” Fast han tillägger att 

han inte tror så mycket på arbetsförmedlingen. 

– Det är ingen som tror på det. De på arbetsförmedlingen tror inte heller på det. Det är bara att 

man ska göra det för att få a-kassa och så. Jag känner knappt någon som har fått jobb via 

arbetsförmedlingen. Och det är ändå du som söker upp dem, det är inte dem som gör det, 

liksom. Det är ändå upp till en själv liksom. […] Men vad fan gör dem, vad fan gör dem 

egentligen? Dem sitter där och tar emot folk. Och så ska man fylla i någon jävla crap med någon 

jävla hemsida. Ja nu måste jag ju tjäna cash. Jag måste ha lite mer pengar, jag har så lite pengar. 

Jag måste spara ihop till en platt dataskärm och så måste jag ha en ny mac för tjugotusen och så 

måste jag ha ett par nya skor och så måste jag ha ett par nya glasögon. […] Jag börjar bli gammal 

också om man tänker lite framåt så där. Det känns så där liksom. Skulle vara kul att bjuda folk på 

nåt också, det har jag ju fan inte råd med nu alltså. Jag ska ju på date ikväll, jag skulle ju bränna 

allt jag ägde om jag bjöd henne på det liksom. Båda hundringarna…[…] vårt samhälle bygger ju 

verkligen på att det ska finnas arbetslösa. […] Kapitalismen bygger ju på att folk är fattiga och att 

folk är rika. Och ju fattigare du är ju svinigare jobb tvingas du ta så folk tjänar ju på att det finns 

arbetslösa. […] Jag tycker så här om du inte har något ansvar ju mer pengar ska du tjäna. Eller jag 

vet inte. Ge dem en bra platschef så har du ju halva inne. Eller om du inte brinner för att skapa 

något varje dag eller vill uttrycka dig på nåt sätt så där utan bara tycker det är gött att bara snacka 

lite skit med kollegorna. Brevbärare är ju ett jävligt bra exempel, många av de gamla brevbärarna 

skulle aldrig kunna tänka sig att jobba med ett annat jobb, de skulle aldrig kunna sitta still eller 

sitta på kontor […] Oavsett om det regnar eller nåt. För dem är det så viktigt att ändå ha sina två 

timmar om dan och cykla ut på sin runda och sluta tidigt. Och stå och kamma brev i tre timmar 

som är skittrist som ingen tycker är kul. Men det är i alla fall lite meditativt så där. Men det finns 

ju mycket värre exempel än så. Men jag skulle nog kunna ta ett skitjobb nu liksom, jag skulle nog 
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kunna göra det. När jag har mitt körkort klart, jag skulle kunna jobba med något skitjobb ett tag. 

Man ska inte jobba på skitjobb länge liksom, på industri och så då är det bättre att du får byta 

arbetsplats. Träffa lite nytt folk och går runt i en annan sunkig korridor och sitta i ett annat 

sunkigt fikarum liksom. Det skulle bara vara bra för människorna. De flesta skulle uppskatta det 

också. Sen kan man ju ha ett jobb som är väldigt monotont men det kan ju också ge en typ av 

frihet. Att man kan lägga upp dagen lite mer som man vill. Men för att folk ska ta riktiga skitjobb 

måste folk vara desperata och många måste vara jävligt arbetslösa för att det ska vara desperata. 

Och ha press på sig så att de inte kan skita att ta jobbet.  

 

 

Det har gått ett tag sen jag hörde av Lennart. Idag gick jag förbi efter att ha pratat med hans 

inneboende tidigare under dagen. Lennart ligger i soffan i vardagsrummet/Es rum. Lennart mår 

dåligt och tycker att han är för sjuk för att göra något, då han verkar ha rätt höga ambitioner om 

att den skall bli bra. Han berättar vidare om sina planer på att ta körkort, han har två körlektioner 

om dagen, i två veckors tid.  

– Om min arbetsförmedlarhanterare eller vad det heter fick reda på att jag har bokat upp mig i 

förväg då skulle hon avskriva mig från a-kassan. För då är jag inte tillgänglig för arbete. Men nu 

när jag bara bokar lösa lektioner men varje dag så räknas de inte på samma sätt. Jag skulle inte 

klara av att ta körkort om jag hade heltidssysselsättning. För det tar fyra timmar om dagen det jag 

gör alltså. Och sen så vill jag göra andra grejor. Jobbade jag dagtid skulle jag inte kunna köra 

dagtid. Halv fem stänger dem på körskolan. Jag vet inte hur jag skulle få ihop det annars. Han 

berättar vidare att de infört de infört ölförbud i lägenheten. Lennart säger att ölförbudet har 

inneburit en stor förbättring på miljön. Till exempel luktar det inte ”gammal ölfylla” längre, och 

man blir inte lika pacificerad. Han ansträngningar att få jobb har dock inte gett några resultat.  

8.2 ”Julia” 

Julia växte upp i Mellansverige och reste efter gymnasiet till London och arbetade., för att sedan 

tillbringa ett par månader utomlands på resande fot. Hon kom till Malmö i samband med att hon 

skulle börja läsa på en folkhögskola. Hon säger själv att hon efter studenten pluggat hälften av sitt 

liv, varit arbetslös hälften, och varvat det med korta arbeten, en del av dem i utlandet. Under 

observationen delade hon en enrumslägenhet med en kompis. Den senaste tiden har hon försörjt 

sig genom socialbidrag som hon får ”när hon orkar tjafsa med dem” vilket hittills blivit varannan 

månad. Hon räknar med att hon ungefär har tvåtusenfyrahundra att röra sig med efter hyran varje 

månad. Nu sitter vi och dricker kaffe på ett café. Hon sneglar på mitt anteckningsblock och ber 

att få läsa några av de frågor jag tänkt ta upp. 
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Jag börjar med att fråga henne om hur det känns att gå på bidrag. Hon medger att det känns 

jobbigt, och att hon faktiskt söker de jobb som finns, och tilläger att man måste ju faktiskt 

försörja sig på något sätt.  

– Men det är ju inte så att jag har jättedåligt samvete. Samtidigt känns det ju inte jättebra. […] A-

kassa är ju bättre, det är ju mer pengar också. Och sen har du ju gjort dig mer förtjänt att få a-

kassa. Kanske inte alfakassa, det är ju ungefär samma sak som socialbidrag. Alfakassa kan du i 

och för sig få utan att du måste ansöka om det, socialbidrag måste du ju ansöka om, när du inte 

kan få något annat. Alfakassa kan du få även om du har en bil och sparade pengar, då kan du inte 

få socialbidrag. Men ingenting är ju bra, det är ju fortfarande bidrag. […] Visst jag känner ju folk 

som inte vill ha ett jobb, att de hellre går på bidrag, men samtidigt är det ett hårdare klimat nu, 

det är högre krav på en nu, och det är svårare att få jobb. […] Om det fanns jobb skulle nog folk 

jobba mer, jag tror att många drömmer om att resa, man reser ju inte iväg på socialbidrag.  Sen 

tror jag också att eftersom det finns så lite jobb så söker nog många jobb utomlands, och reser 

utomlands och har semester och jobbar samtidigt.  

[…] Jag tror att om man söker socialbidrag så har man det verkligen knepigt ekonomiskt. Och 

det är ju verkligen inte kul att gå igenom den processen. Det är fler än jag som har blivit ovänligt 

bemötta, och som leder till att man hamnar i en ond cirkel och att man inte alls orkar söka jobb 

efter ett tag. I en månad kan man komma att få hålla på att få ihop papper och överklaga och en 

massa olika småsaker. Ont kommer med ont, om man blir ovänligt bemött av myndigheter så blir 

man verkligen inte motiverad att göra nåt att, söka jobb. […] Man kan bli så knäckt, man kan bli 

så jävla knäckt. Jag känner folk som inte har haft någon inkomst eller pengar alls som har vägrat 

söka bidrag för att man blir så dåligt behandlad. Folk som sökt som bara har deppat ihop och inte 

velat göra nånting. [Bästa vore] om man har en bra kontakt med sin socialsekreterare och kan 

möta den personen fysiskt och göra upp en handlingsplan och bli peppad, och att socialkontoren 

hade fått större resurser, för jag tror att socialsekreterarna har det väldigt stressigt och de orkar 

kanske inte, det är mycket arbetslöshet och så. Fördelningen är inte bra. Jag tror att man måste 

motivera mera att folk söker jobb. Vi dricker ur kaffet och bestämmer att träffas igen dagen 

därpå. Innan vi skiljs åt kommer vi överens om att hon skall ringa när hon stigit upp. Detta sker 

klockan ett och jag kommer hem till henne en halvtimme senare. Hennes inneboende, S har 

redan gått ut. Julia är stressad och står och packar ihop sin väska. AUC stänger klockan fyra, och 

eftersom hon måste vara där minst två timmar varje vardag för att få sitt socialbidrag är det 

bråttom att komma iväg. Medan hon packar frågar jag henne om hur hennes dagar brukar se ut.  
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– Jag brukar ställa min klocka på elva, men vanligtvis går jag inte upp förrän ett. Så brukar jag ta 

ett jättelångt bad, och så äter jag frukost i badkaret. Och sen så cyklar jag iväg till AUC, och så är 

jag där två, och så sitter jag där och söker jobb och snackar skit med andra som är där. Så slutar 

jag fyra. Jag brukar oftast vara där mellan två och fyra. Då känns det som att man har en rutin. 

Jag tycker rutiner är bra, annars skulle man bara sova hela dagen. Vanligtvis hoppar jag över 

middagen och sticker och köper vin istället. Går ut och festar lite, kanske röker lite hasch. Eller så 

går jag bara hem och snackar med min guldfisk eller slappar framför tvn. Just nu håller jag på att 

läsa en skitbra bok som heter Chantaram. Hänger med min kompis Y som också är arbetslös, 

eller hon är egen företagare men hon söker också jobb. Det är väl inte så mycket som händer. 

Det blir mycket festande  

 

Vi cyklar till AUC och kommer fram några minuter innan två. Utanför står en grupp människor 

och röker, några pratar med varandra, ett par äldre män, men de flesta är unga. Inne på AUC 

loggar Julia in sig på en dator med personnummer och en kod. Utmed väggarna i lokalen står 

datorer uppställda, i mitten av rummet bord och stolar. Folk läser tidningar, sitter och skriver, 

dricker kaffe och pratar med varandra, de är ungefär ett trettiotal. Vid ena ändan delar en 

glasvägg upp rummet, innanför sitter en grupp och pratar, en äldre kvinna ser ut att leda gruppen. 

Julia går och hämtar kaffe ur en automat innan hon sätter sig ned för att vänta på en ledig dator. 

Jag ber henne berätta om AUC.  

– Arbets- och utvecklingscenter är ett samarbete med södra innerstaden, sociala 

försörjningsenheten och arbetsförmedlingen. Det är en lokal som har en massa datorer, de har 

telefon som man kan ringa från, skrivare så man kan skriva. Alla resurser för att söka jobb finns 

här. Det finns kopieringsmaskin och så finns det personal man kan snacka med. De har en 

syokonsulent, en som har hand om interpraktik. Om det inte vore för att man var tvungen att 

stämpla in och ut så är det en jävligt schysst idé faktiskt. Jag tror att många som går hit inte har en 

dator med internetuppkoppling och det tror jag är ganska viktigt när man ska söka jobb. Nu 

måste man vara här två timmar om dagen, fem dar i veckan för att man skall få socialbidrag. Eller 

alfakassa. A-kassa. Det känns lite som ett kontrollbehov eftersom man är tvungen att säga sitt 

personnummer när man kommer till receptionen och skriver in sig, och sen igen när man skriver 

ut sig när man går härifrån. Och de har ett datasystem som min socialsekreterare kan gå in i och 

kolla att jag har varit där och så. Har man missat någon minut så får man avslag, vilket har hänt. 

– Är det ett rimligt krav att ställe på arbetslösa, två timmar per dag? 

– Ja, det är det om det fanns jobb att söka, men just i Malmö finns det inga att söka. Två timmar 

om dan fem dagar i veckan det blir så mycket dötid därinne. Man sitter bara där och dricker kaffe. 
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Att söka jobb tar inte så lång tid. Jag kollar kanske jobb en kanske två gånger i veckan. Då blir det 

att man sitter där resterande tiden och bara larvar sig. Många sitter ju och letar annonser på 

blocket eller tradera eller något annat. AUC tar ju upp en stor del av tiden…[…] fattar du att det 

finns ju egentligen inte någon anledning till att gå hit och spendera så mycket tid som man gör 

här. Det är ungefär som att jobba, man har så mycket fritid som man har då. Det tar ju tid att 

ansöka om bidrag också. Det kanske motsvarar kanske sex timmars arbete.  

 

Julia möter två vänner till henne, den ena är hennes inneboende S som just idag skolkar från sin 

praktikplats på en bar för att betala räkningarna på Internet här, och K som söker jobb. S har 

tömt sin plånbok på gamla papper, på bordet ligger en samling blandade kvitton, kontoutdrag 

och gamla bussbiljetter. Julia föreslår att man borde använda dem till något. K kliver ner från sin 

barstol och klagar över att det inte finns några jobb. Hon har sökt jobb som tomte, men 

kommenterar att hon nog inte kommer få det då hon inte är kille. K, S och Julia pratar om filmer 

och om andra människor som de ser i lokalen. Efter ett tag reser sig S och K för att gå iväg till ett 

café. Efter att de har gått kommenterar Julia att K och S är här på AUC minst lika mycket som 

hon är fast de inte ”behöver” vara det. Jag frågar om det är lättare att vara arbetslös om personer 

i ens omgivning är arbetslösa. 

– Ja, det tror jag. Då kan man söka jobb tillsammans och peppa varandra. Man kan gå och fika 

och ha roligt tillsammans. Man kan göra det till en stor gemensam semester. Men jag tror också 

att man lättare fastnar i arbetslösheten när man kan umgås med andra arbetslösa. Absolut att man 

gör det. I know, säger hon och skrattar. […] Det måste väl alltid finnas arbetslösa, för att allting 

skall fungera. Men att den är så stor, det tror jag har att göra med att kraven på den som skall få 

ett jobb är så stora och att företagen anställer bara de som är redan anställda de som har någon 

kompis till exempel. De sätter ut en platsannons för att de måste göra det, men att tjänsten redan 

är tillsatt. Jag tror att den kommer att bli bättre sen kommer den att bli sämre igen. Jag tror att det 

kommer att gå upp och ner hela tiden. Nu är väl det i en nergång. Kanske det blir bättre när 

fyrtitalisterna går i pension. Kanske bättre för de yngre. Men sen så kommer det att bli samma 

sak innan vi går i pension, att många unga inte får jobb. Man borde sänka pensionsåldern. 

Absolut inte höja den som det har varit förslag på. Och att man sänker arbetstiden för de som 

har jobb, kanske sex timmar om dagen, eller att man jobbar typ en vecka och är ledig en vecka. 

Att man gör allt för att få in dem som inte har ett arbete. […] Det borde starta fler projekt tycker 

jag. Kanske inte som AUC, men kanske att man bygger något i någon park eller nåt. Har man 

varit arbetslös tillräckligt länge tror jag att man blir slö av att man inte gör någonting. Men jag tror 

också att det är ett problem att alla unga vill bli samma sak, det går trender i det där. Nu vill alla 
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bli arkitekter tror jag till exempel. Eller kreativa yrken i allmänhet. Och det är svårt för unga att få 

såna jobb. Att jobba som städare eller sjuksköterska eller läkare det är ingen som vill ha såna jobb 

idag. För att sjukvården ser ut som den gör. För att det är för lite pengar och det finns för lite 

personal. Det är inget statusyrke. Folk vill vara konstnärer. Alla vill vara en kändis. Det skall ligga 

rätt i tiden. Vi pratar om en gemensam bekant som jobbar på Island och tjänar ganska bra. Julia 

frågade honom för ett tag sen vad han skulle göra med alla pengarna, om han skulle köpa ett hus, 

eller åka ut och resa. Han hade svarat att han kanske skulle köpa en plasma-tv, antagligen mest på 

skämt. Ok, gör det så kommer jag över och tittar på tv, men jag säger upp bekantskapen svarar 

Julia. Hon ser en lapp på väggen om gratis första hjälpen kurs som drar till sig hennes intresse, 

men ser sedan att den är gammal. Jag frågar om hon brukar sitta här hela tiden, då ingen kollar 

om hon skulle gå direkt ut igen efter att hon har anmält sig i receptionen. Julia svarar att hon nog 

skulle gå hem ett tag om hon bodde i närheten, men för det mesta spenderar hon de två 

timmarna här. – Men jag brukar ha en bok med mig, men idag tog jag inte med någon. Efter 

ungefär tjugo minuter blir en dator ledig. Under de en och halv timmarna hon använder sig av 

internet kollar hon på ams hemsida efter nya lediga jobb som kommit upp, kollar sin mejl och 

skriver på sin blog. Hon kollar på hemsidan till en författare som skrivit en bok hon nyligen läst, 

och skriver ut dikter. Jobbsökningen gissar hon tar upp en kvart av hennes tid på AUC. En man 

går runt och meddelar att de ska stänga snart, han tilltalar Julia med namn, vilket förvånar mig.  

- Jag känner typ alla som jobbar här, säger hon.  

 

Innan vi går så kopierar hon några ansökningar hon skall lämna in på ställen hon sett som söker 

ny personal. Vi går till en restaurang i närheten. På vägen pratar vi om svartarbete. Julia medger 

att hon har jobbat svart en gång, i England, men att det inte är något hon vill göra. 

 – Det kändes som en bra lösning för stunden. Man blir ju som ett litet barn, man har inga 

myndigheter på sig som vet vad man gör och så. Som att ockupera hus, att man lever utanför 

samhällets regler. Att man är autonom. Jag tror inte att det finns nåt bra med att jobba svart 

annars. Det kan hjälpa en ut ur en ekonomisk knipa, på kort sikt kan det vara bra. Men på lång 

sikt tror jag inte att det leder någonvart. Ingen trygghet, ingen semester. Hon försvinner in i 

restaurangen under en minut för att lämna in sitt CV. Senare erkänner hon dock att hon hjälper 

en bekant att rasta dennes två hundar som hon får betalt för. Vi pratar om hennes chanser till att 

få ett arbete. Hennes uppfattning om Arbetsförmedlingen, är precis som Lennarts, ganska låg.  

– De [Arbetsförmedlingen] har aldrig hjälpt mig med ett jobb, de känns ganska meningslöst att 

vara där. De flesta är ju trevliga och så, men de har sagt att de ärligt talat inte kan göra något. Om 

man vill kan de skriva ut en. Det är ju egentligen inte arbetsförmedlingens fel, om det inte finns 
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några jobb så blir ju en arbetsförmedling ganska meningslös. Det vore ju bra om man visste att 

om man gick till arbetsförmedlingen så skulle det finnas minst fem jobb man skulle kunna söka, 

då skulle man ju gå dit. […] Jag har dessutom ingen mer avtalad tid med dom så jag går inte dit. 

Dom sa när jag blev inskriven att du inte behöver komma hit någon mer gång. Jag var väl där 

senast för tre veckor sen. Det var när de ville ha en handlingsplan så då gick jag dit och lämnade 

in den, och de tog emot den och antecknade att jag hade lämnat in min handlingsplan. […] Det är 

en massa jävla papper, om hur man ser på ens situation, vad man har för planer hur stora ens 

chanser är att få ett jobb. Vilka jobb man kan tänka sig. Och så ska man sätta upp olika mål om 

hur man ska få ett jobb. […] det är bara sånt helt onödigt pappersarbete. Kanske om man är 

lärare så kan de skicka en massa lärarjobb till en, eller om man är sjuksköterska kan man få ett 

sånt jobb eller få kontakter. Men om man inte har en någon utbildning är det mycket svårare. […] 

Man kan söka starta-eget-bidrag från arbetsförmedlingen och jag var där och pratade med dem en 

gång, men de var jättenegativa och så, de tyckte inta alls om det. Så jag skall väl satsa på mer 

utbildning och sen efter det, så kanske. Det är väl en av mina framtidsplaner, istället för att arbete 

för att jobba för ett företag så jobbar man för sig själv. Att man arbetar som fri konstnär och kan 

försörja sig på det och söka stipendier. Jag ska nog söka till konstnärhögskolan i vår tror jag.  

Hon tror snarare att arbete går igenom kontakter med folk som redan arbetar på ett ställe och 

som kan rekommendera en. Utbildning tror hon spelar mindre roll. När jag frågar henne om 

hennes framtidsplaner och vad hon kan tänka sig att jobba med, säger hon att hon inte är så 

kräsen, utan att hon söker allt hon kan få. Sedan ändrar hon sig och säger att hon nog vill jobba 

med något som hon inte har hållit på med förut. Jag ber henne beskriva drömjobbet. 

– ingen chef, fria arbetstider, jag bestämmer själv hur mycket jag vill jobba och får lön därefter. 

Som en frilansare, eller eget företag. Gärna ett jobb som inte är platsbundet, utan att man kan 

sitta mitt ute i skogen med en laptop och jobba. Det skulle jag tycka va soft. […] Jag tror att jag 

helst skulle vilja ha många olika arbetsuppgifter. Jag ser ju mig som konstnär och jag gillar att 

arbeta i projekt, att man jobbar med en grej sen avslutar man det, och gör något annat, man 

börjar på ett nytt projekt. Så man aldrig gör samma jobb. 

 

Vi fortsätter ner på stan, Julia vill köpa DVD skivor så hon kan bränna filmer åt sina vänner och 

ge bort som julklappar. På vägen tittar in på en biograf för att se efter om en av Julias vänner 

jobbar i dag, men han visar sig vara ledig.  En del av stan har blivit julmarknad, små träbaracker, 

liknande de som används som valstugor under valår, står rödmålade och uppställda i rader. I en 

av barackerna jobbar en bekant till Julia, Y, med att sälja lampor. De står och pratar en stund, om 

filmer och om böcker. Efter tio minuter en kvart säger vi hejdå och går vidare, in i en bokaffär 
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men vi går ut ganska fort igen. Julias telefon ringer. P och T vill fika och föreslår ett nyöppnat 

kafé en bit bort. På vägen dit går vi förbi en bar och Julia ser någon hon känner. Hon ger mig i 

uppgift att hålla hennes cykel medan hon springer in och är borta i ungefär tio minuter. Framme 

vid caféet har P och T inte kommit än. Julia hinner ringa två gånger innan de dyker upp. De 

pratar om sina respektive dagar, P och T håller på med att repetera epistlar av Bellman inför ett 

uppträdande. Efter en timmes kaffedrickande, reser dem sig och går vidare. Julia går och spelar 

biljard med en kompis innan hon går hem, och spenderar resten av kvällen med att se på tv.  
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Kapitel 3 

Där jag analyserar det empiriska materialet 

och redogör mina resultat för läsaren. 

Sist följer en lista av de källor som jag har använt mig av, 

och en karta över Möllevången 
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9. Analys och sammanfattning 

Jag ska börja analysen med att urskilja de drag som kan sägas särskilja olika sorters ”arbete”, 

genom att titta på de kontexter där aktiviteten sker. Dessa har jag i stort sett redovisat innan, men 

det kan förekomma en del nya begrepp. Denna diskussion får dock ses som en medveten 

förenklad tankemodell för att kunna rymmas inom ramen för denna uppsats. Jag är medveten om 

att den inte på något sätt tar upp alla faktorer som förekommer i verkligheten.  

  

För det första ska jag börja med det som jag nu kommer att definiera som ”formellt lönearbete”. 

Detta koncept började utvecklas under början av den industriella revolutionen. för att, som jag 

tidigare framfört bli till en norm när det gäller försörjningsmetod och dagliga aktiviteter i detta 

samhälle. Denna norm har befrämjat anställningar i form av formella lönearbeten inom den 

vinstgivande produktionen och den offentliga sektorn och det förekommer i princip inga 

alternativa försörjningsmetoder utanför dessa formella anställningar Den enda egentliga 

förekomsten av samhälleligt accepterade försörjningsmetoder förutom det formella lönearbetet, 

som jag kan se är den egna företagaren och jag kommer att återkomma till denna kommer jag att 

återkomma till under textens vidare gång.  

 

Grundmönstret för det moderna lönearbetet är industriell produktion av varor och tjänster som 

köps och säljs på en marknad. Genom den industriella revolutionen drogs allt fler människor in i 

lönearbetet, och samhället utvecklades också till att på många sätt anpassa sig till denna nya 

ordning. Genom arbetarorganisationerna kamp mot arbetsgivaren för bättre arbetsförhållanden 

och löner tillsammans med den allt större konkurrensen företagen emellan ställdes krav på 

arbetsgivarna att effektivisera produktionen för att fortfarande klara av kravet på profit som det 

kapitalistiska systemet fordrar. Lönearbetets särdrag med central planering och en alltmer extrem 

arbetsfördelning kom att renodlas i form av rationaliseringar och tidsstudier med bland annat 

Taylor som profet. Inom detta mönster förekommer central planering och arbetsfördelning vilket 

är en del av det formella lönearbetets inneboende struktur. Processen är uppdelad så att ingen 

enskild individ kan överblicka eller ta del av hela förloppet från ritning till färdig produkt. Arbetet 

är separerat i planläggande/organiserande och producerande funktioner. Lönearbetaren är 

vanligtvis knuten till ett bestämt arbetsmoment som kräver kunskap och rutin för att genomföras 

på bästa sätt. Denna kunskap är nära knuten till arbetsuppgiften och kan inte självklart användas 

på andra arbetsmoment. Detta gör att lönearbetaren i princip är knuten till en specifik syssla, och 

ibland också en specifik arbetsgivare.  Forskning och teknik används som instrument för att 

rationalisera och effektivisera produktionen inom kapital- och tidsmässiga förhållanden. 
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Produktionen av varor och tjänster riktar sig främst mot en anonym marknad, det vill säga att 

producenten och konsumenten, bortsett från att de producerar och konsumerar en vara, inte har 

någon anknytning till varandra. Den slutgiltiga produkten förekommer redan innan produktionen 

i form av ritningar och prototyper.  

 

Det är arbetsgivaren som bestämmer när och hur arbetet skall utföras. Arbetsgivaren ställer för 

detta ändamål verktyg och material till lönearbetarens förfogande. Lönearbetaren ställer i sin tur 

upp med sin arbetskraft. Lönearbetaren är skyldig att underordna sig arbetsgivarens krav på 

styrning och kontroll under den tid som lönearbetaren ställer till arbetsgivarens förfogande. 

Arbetsgivarens i sin tur, har en skyldighet att betala ut lön till arbetaren.  

 

Lönen är ersättning för att lönearbetaren ställer sin arbetskraft till förfogande. Lönen går inte att 

separera från lönearbetet. Utan lön skulle det inte vara fråga om ett lönearbete. Lönen tar formen 

av en övergripande resurs som fördelar samhällets medel till individen. Vanligtvis är ersättningen 

kopplad till den tid som lönearbetaren ställer till arbetsgivarens förfogande. Om lönen är kopplad 

till antalet producerade varor eller utförda uppgifter rör det sig om ackordslön och är numera 

mindre vanligt. Genom att lönen generellt är kopplad till tiden som lönearbetaren ställer till 

arbetsgivarens förfogande kan inga enskilda arbetsresultat urskiljas till en särskild arbetare. Lönen 

blir istället betalning för att arbetaren under en bestämd tid ställer sig under arbetsgivarens 

kontroll. Genom att produktionen kräver allt fler lönearbetare som dessutom spridits geografiskt 

har tiden också ökat i betydelse som en samverkande faktor. Detta gör att polariseringen mellan 

vad som betecknas som arbetstid och fritid har ökat.  

 

Om arbetaren själv står för verktyg, själv bestämmer arbetstakt och arbetets utformning, får lön 

efter resultat, ansvarar i större grad för de olika arbetsmomenten eller har möjlighet att sätta in en 

annan arbetare i sitt eget ställe kan det inte vara fråga om lönearbetare per se utan en uppdragstagare. 

Det som utmärker denna typ av arbetare från lönearbetaren är att hon själv står för planering och 

utförande av hela produktionsprocessen. Till och med de som är egenföretagare, till exempel 

livsmedelsaffärsinnehavare, sammanställer jag härmed som uppdragstagare – de utför ett uppdrag 

mot sina kunder nämligen att förse dem med varor. De kan inte, om de vill lyckas inom sin 

verksamhet, utan måste följa marknadens regler om efterfrågan, det vill säga deras kunder 

bestämmer hur arbetet skall struktureras ifråga om varor som skall säljas och öppettider 

(affärsinnehavarens arbetstider). Det är också mer vanligt att uppdragstagaren blir kompenserad, 
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inte relaterat till tiden som hon spenderat utan efter arbetsresultatet som uppnåtts. Detta system 

var, som jag visat i avsnitt fem, vanligt förekommande i det agrara, förindustriella samhället.      

 

Genom en ökad globalisering och tekniska framsteg, tillsammans med en ökad inriktning på 

informationsproduktion och en tillbakagång inom varuproduktionen i västvärlden pekar viss 

forskning (se Rosengrens tolkning av Castells i avsnitt fem) på att vi kan se en tillbakagång till ett 

system där arbetet utförs mer och mer av en uppdragsgivare. Visserligen kan uppdragsgivaren i 

sin tur anställa arbetare som arbetar under lönearbetsliknande former, men detta väljer jag att 

bortse från i denna diskussion.  

 

Detta för med sig ett antal konsekvenser. För det första minskas arbetsstabiliteten då 

arbetsgivaren endast erbjuder ersättningsberättigande arbeten då behovet för detta arbete 

förekommer. Detta gör att arbeten i större grad blir konjunkturkänsliga. När det förutbestämda 

arbetsresultatet är nått, eller när den efterfrågade behovet av arbetet avtagit försvinner den 

avlönande arbetsuppgiften. För det andra, kommer gränsdragningen mellan arbetstid och fritid 

att bli allt mer suddig, genom att arbetet är uppdragsbaserat istället för tidsbaserat. Den tekniska 

utvecklingen har också möjliggjort att rummets begränsningar som kopplats till arbetet suddats 

ut. Arbetet kan nu utföras i princip överallt, till och med på resande fot. 

 

Även om uppdragsarbetande förutspås öka, kommer det klassiska lönearbetet fortfarande att 

existera i samhället. En tolkning är att dessa kommer främst, på grund av den ökade 

automatiseringen att utgöras av rumsbundna lågkvalificerade arbeten, främst inom servicesektorn. 

Om vi tittar tillbaka till Rosengren läsning av Castells, så menar han att det kommer att ske en 

polarisering mellan det högkvalificerade, ”fria” uppdragsarbetet, och de lågkvalificerade, 

traditionella ”bundna”, lönearbetet.  

 

Utifrån dessa antaganden drar jag följande slutsats: arbetslösheten kan komma att bli den enda fasta 

tillvaron i den enskilda individens liv. Något som individen återkommer till mellan perioder av 

formellt lönearbete. Nu hårdrar jag visserligen mitt resonemang en smula, och diskussionen 

kommer alltid att bli förenklad. Men om vi tittar närmare på dessa två olika varianter av arbeten, 

det traditionella formella lönearbetet, och det ”nygamla” uppdragsarbetet, kan vi se följande. 

  

Vi urskiljer två olikartade synsätt. För sakens skull kan vi tänka hos en boxningsring. I den ena 

ringhörnan arbetet som helt och hållet en kostnad för arbetaren. Arbetaren har inte något som 
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helst intresse i det egna arbetet utan är endast intresserad av att komma så lindrigt undan och att 

få del av den ersättning som erbjuds av arbetsgivaren. Det är detta synsätt som ligger till grund 

för ekonomiska teorier om arbetet som utvecklades av bland annat Taylor, och utvecklandet av 

särskilda kontrollsystem. Den något ”mildare” varianten av detta synsätt är arbetet som 

skyldighet. Arbetet är i detta fall fortfarande något av ett straff, men man utför det på grund av en 

inre pliktkänsla. Detta är den protestantiska arbetsmoralen. Med tanke på samhället sekularisering 

kan vi anta att detta synsätt förekommer i allt lägre grad, möjligtvis som en pliktkänsla mot 

samhället eller mot arbetet i sig. I motsatta ringhörnan hittar vi arbetet som identitetsskapande, 

självförverkligande och utvecklande. Detta synsätt företräds av framförallt Marx. Marx menade 

att det var viktigt att skapa arbete som tillfredställde människans behov. Det formella lönearbetet 

innebär i många fall en alienering av verksamheten hos lönearbetaren, om vi läser genom Marx 

glasögon. Detta arbete innebär inget egenvärde för individen, utan endast en instrumentell 

betydelse i form av den ersättning som arbetaren får ta del av, som arbetaren sedan kan försörja 

sig på. I samma boxningshörna kan vi också hitta Aristoteles och Platon samt Thomas av 

Aquino. Dessa skilda på det självutvecklande, kontemplativa arbetet som det menade var en 

högre form av aktivitet och det nödvändiga arbetet som skapande en försörjningsgrund.  

 

För att se vem som går ur segrande ur ringen återkommer jag till forskningsresultat som 

förekommit tidigare i avsnitt fem. Den ökade arbetslösheten och den minskade efterfrågan på 

arbetskraft leder också logiskt sett till ökade krav på den potentiella arbetaren och mindre 

möjligheter till anställning inom ett lönearbete i allmänhet, och hypotetiskt också ett lönearbete 

som motsvarar ditt intresse och krav på personlig utveckling. Den ökade konkurrensen ställer 

ökade krav på den eventuella lönearbetaren angående arbetslivserfarenhet, vilket gruppen 

ungdomar i stort inte har. Detta innebär att om du inte sitter inne med kontakter, kommer det att 

bli mycket svårare att nå fram till ditt drömyrke. Något som talar för att lönarbetaren hänvisas till 

arbete hon inte vill ha eller som hon är underkvalificerad för, och tar därför att det inte 

förekommer några andra alternativ. Detta gör också att arbetet får instrumentella värden, och 

görs när det måste. Detta talar för Taylor, men innebär samtidigt att individen, på grund av a-

kassa och socialbidrag samtidigt kan välja arbetslösheten då detta ses som ett bättre alternativ, då 

det innebär mer frihet, även om hon förlorar på det ekonomiskt. Om hon klarar den ekonomiska 

smällen, till exempel har låga levnadskostnader, och ett stimulerande fritidsliv, väljer hon nog det 

första.  Ronco och Peattie menar att fler och fler eftersträvar ett arbete som innebär personlig 

utveckling, meningsskapande och självrespekt. Detta synsätt kan man också utläsa hos mina 

undersökningspersoner, där båda menar att lönearbetet får instrumentella betydelser och att man 
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inte ska stanna i sådana verksamheter för länge. När man uppnått en ny a-kassa period, eller 

sparat ihop pengar till en längre resa, säger man upp sig. Poäng till Marx, Aristoteles och Platon. 

 

Uppdragsarbetet innebär i sig korta anställningar, där uppdragstagaren permanent måste söka sig 

om efter nya tillfällen att försörja sig på. Under lågkonjunktur och andra perioder av låg aktivitet 

på marknaden kan det i uppdragstagarens fall inte heller utesluta förekomsten av arbetslösa 

perioder.  

 

På så sätt kommer, hur man än resonerar och vem som slå knock på vem, arbetslösheten ses som 

ett allt vanligt förekommande alternativ, och särskilt förekommande inom vissa grupper, som 

väljer tid framför ekonomi.  

 

Jag har härmed dragit upp och presenterat kriterier för det formella arbetet såsom det 

förekommer i det västerländska samhället och urskilt två olika former: det traditionella 

lönearbetet, och det ”nygamla” uppdragsarbetet. Jag har vidare visat på hur det kan förekomma 

ett inbyggt ”problem” av arbetslöshet inom dessa system.  

 

Till det formella arbetet hör också den plats som den arbetslösa individen besitter, då det formella 

arbetet och arbetslösheten som begrepp inte skulle kunna förekomma utan varandra. Som jag 

tidigare påpekat förekommer det i vårt samhälle i princip bara två försörjningsmetoder och denna 

är djupt inrotad i det formella lönearbetet. Alternativa metoder förekommer i begränsad 

omfattning. När lönearbete blir något man inte kan upprätthålla av olika anledningar, blir 

individen hänvisad till det sociala skyddsnätet och dess olika bidragsformer; arbetslöshetskassan 

och socialbidrag. Dessa bidrag skall inte ses som något alternativ till det formella arbetet, utan ett 

komplement till arbetslönen som den överordnade principen för fördelning av samhällets 

resurser. De krav som ställs på den arbetslösa individen är starkt genomsyrad av det formella 

arbetets struktur: För att godkännas som arbetslös måste man ställa sig till arbetsmarknadens 

förfogande. Om detta krav inte hörsammas dras individens rätt till bidrag in. De 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som sätts upp för den arbetslösa individen ställer inte 

produktiviteten i fokus. Här är det den arbetslöses sociala underordning som skall befästas. Ställer 

man inte en del av sin tid till förfogande dras individens rättighet till bidrag in.  

 

Genom samhällets synsätt ses arbetslösheten och förekomsten av arbetslösa som ett problem:  
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Den styrande politikens framgång mäts bland annat i antalet öppet arbetslösa. Mätningar på 

antalet arbetslösa utförs en vecka i månaden på regeringens uppdrag av Statistiska Centralbyrån. 

Forskning som innefattar arbetslösa behandlar arbetslösheten till stora delar som ett problem: 

Individens känsla av identitetsförlust och förlusten över att inte ingå i en organisation tas upp 

tillsammans med de ekonomiska svårigheterna man kan komma att drabbas av. Att säga att man 

är arbetslös och trivs med det betraktas inte som rumsrena uttalanden. Risken finns att man då 

betraktas som dum, lat och omoralisk.   

 

Jag har tidigare fört fram tanken om förekomsten av arbetslösa individer i den formella 

arbetsstrukturen. Den norm som förekommer gentemot det formella arbetet kategoriserar den 

arbetslösa individen som avvikande, och som ett problem som från samhällets sida måste 

bemötas med olika strategier och åtgärder för att få bukt med. Bland mina 

undersökningspersoner beskrivs arbetslösheten som främst ett ekonomiskt problem. En del av 

deras handlande och samtal präglas av att få en formell anställning och tillträde till en större 

ekonomisk frihet som detta ger. De vill öka förmågan att köpa konsumtionsvaror och vidga det 

personliga svängrummet, genom till exempel möjligheten att bjuda andra människor. Förmågan 

att kunna resa nämns också. Samtidigt kan man utläsa ett antal värderingar som lönearbetet i 

mindre omfattning kan tänkas erbjuda, till exempel frihet att själv disponera sin tid och 

varierande arbetsuppgifter. Däremot kan dessa uppfyllas inom arbetslöshetens ramar.  

 

Det formella arbetets struktur präglas av den främre regionens struktur och mönster. Många av 

Goffmans egna exempel, även om den skulle appliceras på olika samhällformer, kommer från 

arbetslivet. Men den kan också förekomma hos den som är arbetslös. För att upprätthålla sin 

rättighet till a-kassa och socialbidrag är det viktigt att visa upp en fasad att man verkligen står till 

arbetsmarknadens förfogande. Att man söker arbetet och att man gör det aktivt. Vi skulle kunna 

se AUC som en plats för arbetslösa att komma från den bakre regionen till den främre. Även 

aspekten tid och resultat förekommer: det viktiga är inte vilket resultat som uppnås, endast att 

den arbetslösa spenderar två timmar per dag inom AUCs gränser. Genom olika hjälpmedel på 

platsen, som datorer, kopieringsmaskiner, kaffeautomater, och formella kontakter mellan 

människor kan man skapa en imaginär främre region, så att, kan man anta, arbetslösa inte sjunker 

för långt ner in den bakre regionen. Om man jämför med de blanketter som man fyller i för att få 

a-kassa förekommer också tiden: där skall man redogöra för de antal timmar man varit arbetslös, 

inte antalet tjänade pengar eller uppnått resultat. Genom föreskrivna krav hålls den arbetslösa fast i tidens 

grepp, vilket är ett av lönearbetets kännetecken. Genom samhällets kontroll förvissar man sig om att 
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lönearbetets norm aldrig tillåts försvinna från samhällsmedborgaren. Yttre kontroll-medel som 

kontantbidrag blir effektiva då det vanligtvis inte förekommer någon alternativ 

försörjningsmetod. På så sätt blir den främre regionen alltid något som samhället föreskriver 

individen, och som börjar med dagis och skola, där man får lära sig det främre regionernas regler, 

för att sedan kunna applicera dem på arbetslivet.  

 

På samma sätt blir världen genom samhällets yttre kontroll en värld av Gesellschaft, som 

förekommer i den främre regionen. Visserligen skull man kunna säga att man genom att arbete 

sätts in i en social kontext genom att arbeta med andra. Men man kan också hävda att genom att 

arbeta sätts man in i en kontext som präglas av Gesellschaft: När man arbetar blir man tvungen 

att träffa människor du inte känner, och att samarbeta på ett sätt med dem så att arbetet kan 

utföras. Man lär sig att leva i ”offentligheten”, och det är den ”offentligheten” som har blivit ett krav, i alla fall 

såsom bilden av den ”lyckade” människan kan sägas vara. Att upprätthålla bilden av ”lyckad” är att 

kunna befinna sig i och bemästra ett Gesellschaft. Att i stort sett bara befinna sig i ett 

Gemeinschaft, kan i bästa fall upplevas som excentriskt: Fyrtiåriga mambos och enstöringar ute på 

landet dyker upp i huvudet.  

 

Det formella arbetet belönar lönearbetaren med lön, som blir arbetets mål. Utöver detta mål 

känner lönearbetaren lite eller ingen mening med att utföra arbetet. Här ser man liknelserna med 

lönearbetet såsom det kan vara, och hur arbetslösa kan uppfatta de krav från samhället som sätts 

på dem. Det är inte ett resultat i sig som efterfrågas, snarare att man under en viss tid försätter sig 

i ett Gesellschaft, vilket leder till utbetalning av lön i ett förutbestämt, konstruerat system.  

 

Jag kommer nu att ta upp det formella arbetets motsats, nämligen det egenstyrda arbetet. Detta kan 

också kallas för dolt arbete eller oavlönat arbete. I detta ingår begrepp som hushållarbete, men 

också mycket annat. Denna kan sägas befinna sig inom en sfär som kan betraktas som en 

sekundär eller informell ekonomi. Inom den moderna marknadsekonomin har det hävdats att det 

är konsumenten, i det här fallet individen som styr utbudet och produktionen av varor. Detta 

stämmer inte helt och hållet. Till exempel förekommer det ett behov av bostäder, men 

produktionen av dessa förekommer inte i samma omfattning som behovet kräver – bristen på 

bostäder är idag betydande i många av Sveriges städer. Däremot förekommer inget behov av 

vapen, men dessa tillverkas ändå. Konsumtionen är visserligen slutet på produktionsprocessen 

men produktionens mål är ändå profiten. På så sätt kan produktionen härledas inte till 

konsumentens behov, utan till produktens förmåga att skapa vinst och avkastning. För vissa 
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produkter skapas eller påtvingas behovet: Tv-apparaten står för samtalsämnen i skolan eller på 

arbetsplatsen, alltfler tjänster erbjuds endast genom internetuppkopplade datorer och allt fler 

människor skulle inte klara sig utan en mobiltelefon. När så produktionen lösgjorts från 

konsumtionen eller snarare konsumentens behov utvecklas en alternativ marknad för att bättre 

möta de behov som marknaden inte längre kunde tillgodose. Egenstyrt arbete baseras på 

ömsesidiga tjänster inom olika gemensamma behov, där pengar lika gärna som andra tjänster eller 

varor förekommer som betalning. Det kan handla om inkomster vid sidan om a-kassa eller 

socialbidrag, eller att lönearbetet får en underordnad betydelse och friheten att själv bestämma 

blir tillvarons mål. Istället för att välja att försörja sig på formella lönearbeten som blivit allt 

svårare att upprätthålla skapar man sina egna anställningar som informell frilansare. Eftersom det 

egenstyrda arbetet kan sägas vara djup rotad i det sociala livet, och inom den kan det förekomma 

verksamheter som betraktas som olagliga av samhället; till exempel en arbetslös bilmekaniker som 

reparerar bilen åt en tandläkare mot gratis tandvård, eller handel med smuggelgods och narkotika. 

På så sätt kan det egenstyrda arbetet betraktas på olika sätt. Som friheten att göra vad man själv 

vill, men också ett tvång som måste göras, utan skyddande arbetslagar: Tänk er en ”nanny” som 

tar hand om ett svårhanterligt barn och får ekonomisk kompensation under arbetsskyddande 

lagar – en förälder som tar hand om sitt eget svårhanterliga barn har det besvärligare ställt.  

 

Om vi så för in undersökningspersonerna i diskussionen ser vi att i Lennarts syn på arbete 

förekommer en skillnad mellan vad han beskriver som arbete och jobb. Detta synsätt kan man 

tolka som dels skillnaden mellan det högkvalificerade och det lågkvalificerade arbetet, men också 

som skillnaden mellan det egenstyrda arbetet och det traditionella lönearbetet. Det egenstyrda 

självskapande arbetet är det som dominerar Lennarts vardag med, med vad som beskrivs som 

arbete; att gå till lokalen och måla eller att sitta och arbeta framför datorn. Som sådant skiljer sig 

det inte från det formella lönearbetet. Det självstyrda jobbet kombineras emellertid med socialt 

umgänge och att man har lösa tyglar som att man under jobbets gång tillåter sig att dricka öl och 

röka hasch. Detta tolkas som en distansering gentemot de principer som man normalt skulle 

förknippa med traditionellt lönearbete; nykterhet, duglighet och produktivitet. På så sätt utförs 

det egenstyrda arbetet inte som det formella arbetet inom den främre regionen, utan i dess bakre 

regioner. Undantag förekommer dock i denna regel. Det blir emellertid viktigt att i en region 

prata om gränserna då dessa inte kan vara så klara för alla. Därför kan det uppstå diskussionerna 

när någon vill införa regler som tillhör de främre regionerna i en bakre region, som var fallet med 

Lennarts ölförbud i lägenheten, eller rökförbud i lokalen. Dessa infördes inte utan diskussion, 

och de föll också ganska snabbt bort då beteende som karaktäriserades av den bakre regionen 
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kom tillbaka när man släppte på garden. Detta kan inte appliceras på hela samhället – snarare vad 

jag försöker visa att beteenden som förknippas med bakre regionen naturligt tas upp av dem som 

vistas där om inte några andra regler görs gällande. De som inte tillhörde teamet och på så sätt 

inte var förvissade om vad som skedde inom denna bakre region skulle heller inte ta vissa 

beteenden för givna. 

 

Det egenstyrda arbetet står utan central ledning, vilket betyder att planeringen inte är avskild från 

arbetet som en särskild funktion. De som utför det egenstyrda arbetet kan överblicka hela 

processen från start till början. Det betyder också att var och en anpassar sin insats till arbetet 

som helhet som inte finns färdigplanerad från början utan växer fram under arbetet gång. 

Visserligen kan det förekomma en arbetsdelning, men denna går inte så långt att deltagarna 

tappar förmågan att hela tiden kunna överblicka det arbete som sker. Det egenstyrda arbetet är 

inte kopplat till någon särskild form för ersättning och dess resultat kan erbjudas gratis eller det 

kan ske för eget eller gemensamt bruk precis som det kan säljas på en marknad. Om det ingår en 

ersättning för arbetet så betalas det inte efter tid, utan efter arbetsresultat. Det egenstyrda arbetet 

behöver inte genomgå någon diskussion om meningen med det - den förekommer inbyggd i verksamheten. Eller 

som Christensen skriver: ”Självbyggaren frågar inte efter arbetets mening. Han bor i huset”120 

Det egenstyrda arbetet flyter ihop med livet självt, och någon skillnad mellan fritid och arbetstid 

går inte att se. Att tala om någon särskild form av ordning inom det självorganiserade arbetet är 

svårt då det är alldeles för variationsrikt och vidsträckt för att kunna definieras. Det egenstyrda 

arbetet legitimeras som sysselsättning genom att det är mer naturligt sätt att arbete på.  

 

När det egenstyrda arbetet utvecklas från ett Gemeinschaft till ett Gesellschaft, är arbetaren per 

definition inte längre egenstyrd, utan har förvandlats till något annat, till exempel en 

uppdragstagare. Det egenstyrda arbetet är självstyrd, och det ligger på individen själv att se till att 

det fungerar. Det uttryckliga nyckelordet för de båda undersökningspersonerna skulle 

sammanfattas med ordet frihet. Frihet att göra det du vill. Att få chansen att pröva på nya saker, 

att variera sig. Att arbetet är mobilt nog att sitta i en skog och göra sina arbetsuppgifter. 

Lönearbetet får i vissa fall endast instrumentella värden, och för att klara av det gäller det att 

variera sig. Men lönearbetet beskrivs också som en viktig funktion i samhället, där viljan att 

kunna bjuda andra, resa och köpa varor beskrivs som viktiga. Det egenstyrda arbetet blir det 

nyckelscenario som skapar denna möjlighet.  

 

                                                 
120 Christensen 1983 s.15 
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Jag har nu dragit upp och urskilt två olikartade begrepp, nämligen det formella lönearbetet och det 

egenstyrda arbetet. Jag skall nu gå vidare genom att visa hur den lokala geografiska kontexten kan 

premiera ett system framför ett annat, till att bli normbrytande.  

 

Påverkningarna från miljön kan sammankopplas med den bild som förekommer hos 

undersökningspersonerna och i media, och som bekräftar skapandet av speciella uppträdanden 

och manér, som antingen, fanns där från början, eller som har utvecklats genom tiden, till att bli, 

om inte ett ideal, så en vanligt förekommande handling, så att få eller någon utsätts för kritik. 

Michel de Certeau har hävdat att berättelser om olika områden inte bara beskriver hur det är utan 

också hjälper till att skapa området.  

 

I medier ser man tydligt hur specifika roller förekommer hos de som bor här. De förväntas se ut, 

bete sig och tycka på ett särskilt ”Möllantypiskt” sätt. Detta med att flertalet av de som bor här 

härstammar från andra delar av landet och världen, kan man slutsatsen att Möllevångens rykte 

hjälper att dra folk hit, gärna de som redan kan identifiera sig med den mediala bilden av 

infödingen. På så sätt kan man anta att media hjälper till att befästa och bekräfta en identitet som 

förekommer i området. Tillsammans med undersökningspersonernas egen bild av Möllevången 

har ett antal specifika nyckelsymboler skiljts ut. Möllevången kan sägas fungera som en 

summerande symbol, det vill säga att inom konceptet ”Möllevången” förekommer det ett antal 

distinkta företeelser som, genom allmän ”commonsense” och medier, verifieras och vidmakthålls 

som ”fakta”. Genom artiklar lärs sig utomstående vilka typer det är som bor här. De summerande 

symboler hjälper också nyinflyttade att lära sig uppträdanden och manér. Vad som är vikigt att ta 

upp är just Möllevången som en plats där den övergripande majoriteten är inflyttade, från andra 

delar av världen och från andra delar av Sverige. Detta gör att man kan urskilja vissa 

förekommande konsekvenser: Dels att de som kommer hit flyttar hit tack vare de rykten som 

förekommer, genom vänner och i media. För det andra är dessa samtidigt måna om att detta 

rykte bibehålls, då de är förespråkare av detta rykte. Möllevången är på många sett en 

mångfacetterad stad, där en stor majoritet invandrare bildar en kulturell smältdegel, en omskriven 

kriminalitet blandad med kreativitet, spontanitet och en vilja att kanske vilja sticka ut och att göra 

saker på ett annat sätt. Vidare kan man se den relativt samstämmiga bilden av Möllevången och 

Möllanbon bland människor som bor och uppehåller sig här, och i media, som något som dels, 

lär ut uppträdanden och manér, men också bekräftar en social verklighet i och med att de 

förekommer i en bredare social miljö. Man framhåller gärna att man är arbetslös, studerar eller att 

man håller på med kulturarbete i olika former, gärna i ett egenstyrt sammanhang. ”Traditionellt” 
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lönearbete sysslar man med på grund av ekonomiska anledningar. Många har ett stort kontaktnät 

och går ut ofta, på krogen eller på kafé.  

 

Möllevången kan också betraktas som någonting av ett reservat, där dess innevånare sällan beger 

sig utanför dess gränser. Genom att området och dess invånare utmärks av en specifik karaktär 

som bekräftas i medier, kan detta leda till att individerna i detta område skapar täta 

teambildningar som delar liknande manér och fasad. Dessutom förekommer en inflyttning av 

människor som sannolikt redan igenkänner sig i denna fasad och tack vara detta väljer att flytta 

hit. Områdets begränsade yta och särskilda status gör att vad man skulle kunna betrakta som en 

”bygemenskap” förekommer, en by i staden, det vill säga en Gemeinschaftpräglad del i 

Gesellschaftsstaden. Det egenstyrda arbetet och Möllevången präglas båda av en 

Gemeinschaftsprägel.   

 

Lennart betraktar sitt område som något som premierar ett arbetslöst liv, där billiga levnadsvanor 

och en hög socialt uttalad acceptans bidrar till att man kan leva som arbetslös, och till och med 

ser det som en statussymbol, något som man kan motivera med hjälp av politiska orsaker och en 

distansering mot samhället. Denna distansering kan också ta sig uttryck i andra former som 

bruket av cannabis. Samhällets kontroll kanske inte släpper, i form av krav från 

arbetsförmedlingen och a-kassa, men däremot en acceptens från omgivningen i den närmaste 

omkretsen, som kan urskiljas i form av ”lösare” värderingar och förhållningssätt. Att de flesta i 

umgängeskretsen också är arbetslösa leder till en tätare teambildning i en miljö där det är lättare 

att leva billigt och umgänget med de övriga i teamet som har liknade ekonomi leder till speciella 

rutiner. På detta sätt skapar arbetslösheten inte något generellt ”hot” mot individens sätt att leva 

och leva ut sin självbild. Båda beskriver gemenskapen med andra som central med att vara 

arbetslös, både på ett stöttande sätt, och på en umgängessätt - som en semester med andra. 

Vidare kan man anta att områdets begränsade storlek gör att, vad man skulle kunna tolka som en 

bygemenskap, har lättare att utvecklas, särskilt bland gruppen arbetslösa, som har mycket fritid; 

De många krogarna och caféerna bildar mötesplatser där dessa kan mötas. Vidare prioriteras den 

sociala kontakten och kontaktnätet då arbetsförmedlingen försvunnit som arbetsförmedlande 

instans hos individen, och det nu gäller att skapa sig ett eget kontaktnät. Speciellt är detta viktigt 

inom den egenstyrda arbetsmarknaden.  

 

Samtidigt så skapar detta också problem, då det anses bidra till en förslappad livsstil. Att man inte 

går upp förrän klockan ett, och börjar dagen med att röka cannabis eller är jättefull på krogen. 
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Dygnsrytmen kan ändras utan att det innebär svårigheter att klara av sitt liv. På så sätt kan 

arbetslösheten ses ett större problem i just området Möllevången, både ur ett 

myndighetsperspektiv, och av den arbetslöse själv, då det är lättare att sjunka ner i en slapp 

tillvaro som det är svårt att ta sig ut ur. Detta ses också som ett problem från de båda 

undersökningspersonerna. För att bryta detta mönster nämns skapandet av rutiner som viktig. 

Dessa rutiner kan i vissa fall bli pådrivna utifrån i form av yttre kontroll, där samhället kan se till 

att individen inte spenderar för mycket tid i vad som skulle karaktäriseras som den bakre 

regionen, eller i ett Gemeinschaft. Både Julia och Lennart förordar möjligheten att komma ut, till 

något man skulle karaktärisera som den främre regionen för att inte bli helt förslappade. Detta 

kan ses som att det fortfarande förekommer aspekter av samhällets värderingar som existerar 

som en egen, inre kontroll hos den arbetslösa och som beskrivs som betydelsefull.   

 

9.1 Sammanfattning 

Jag har genom ett antal begrepp försökt redovisa hur ett synsätt på arbetslöshet och lönearbetet 

kan yttra sig i en specifik kontextuell miljö.  

 

Jag sätter upp lönearbetet och arbetslösheten som samma sida av ett mynt. De kontrollsystem 

som åtgärdar lönearbetet, förekommer i princip också inom arbetslösheten. Skillnaden som 

förekommer är främst mindre pengar mot mera frihet som arbetslös. Möjligen kan den arbetslösa 

också främst spendera mer tid i den bakre regionen än vad lönearbetaren gör, och i viss mån 

motarbetas detta av myndigheter genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder – det vill säga man ser 

till att den arbetslösa tvingas att sitta av en viss tid i den främre regionen.  Annars ser jag både 

lönearbetet och arbetslösheten som Gesellschaft, då både lönearbetaren och den arbetslösa måste 

leva i ett Gesellschaft för att få ut sitt försörjningskapital, något som i princip blivit individens 

enda möjlighet att överleva. Du är tvungen att vara ett Gesellschaft för att leva i ett Gesellschaft.  

 

Lönearbetet och arbetslöshetens motsats, det som alltså är ett Gemeinschaft, är det egenstyrda 

arbetet. Detta sker främst inom den bakre regionen, här förekommer inte de regler som 

förekommer i lönearbetets främre regioner: Man tillåter sig att dricka alkohol och röka cannabis, 

vilket kan tolkas som en distansering mot det formella lönearbetets krav på nykterhet, 

ordningsamhet och effektivitet. Eftersom man representerar bara sig själv och ingen annan, 

behöver man inte hålla upp den främre regionens fasad. Eftersom det i grunden handlar om ett 

oavlönat arbete, kan man se denna distansering gentemot det formella lönearbetet som en 

strategi. Det vill säga då arbetet i sig är en fritidsysselsättning kombineras det med handlingar och 
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vanor som kan sägas vara vanligt förekommande på fritiden. Detta utan att för den delen dra ner 

på kravet på kvalité i arbetet. (Man kan nog hitta ett antal musiker och även författare som hävdar 

att det snarare förekommer kvalitetshöjande aspekter att ta droger och dricka alkohol) Även om 

det inte kan uteslutas att detta leder till i sämre resultat. Detta är dock en bisats i sammanhanget, 

då arbetet görs för egen skull, det förekommer visserligen en inre kontroll hos individen.  

 

Vidare förekommer inga tidsfrister då arbetet i sig är ett av målen, vilket kan sägas vara det 

formella lönearbetets tydligaste kännetecken. Det traditionella lönearbetet kan definieras som 

heltid, halvtid eller andra kombinationer. Arbetslivserfarenhet mäts i antal år, eller månader man 

har haft ett visst arbete. Lönen betalas i antalet timmer som lönearbetaren ställt till arbetsgivarens 

förfogande. Arbetet med att effektivisera arbetet med Taylor i spetsen har varit inriktad på 

tidsstudier för att få ut så mycket som möjligt av tiden. När man sist men inte minst pensionerar 

sig grundar den pension man får i antalet arbetade år man spenderat i det formella arbetslivet. Då 

det formella lönarbetet utför på bestämda tider, och även belönas relaterar till antal timmar, 

förekommer en stark åtskillnad mellan vad kalla arbetstid och fritid. Denna uppdelning var 

svagare innan industrialiseringen då arbete och fritid gled in i varandra, och det rimligtvis var 

svårare att åtskilja dessa åt. Det egenstyrda arbetet, som på samma sätt kan påstås yttra sig på 

samma sätt som det förindustriella arbetet, har också lösare tyglar när det gäller tiden. Det 

egenstyrda arbetet får ta sin tid. I det traditionella lönearbetet är tid relaterat till pengar som är en 

av arbetets mål och därför av större vikt.  

 

Arbetslösheten har blivit en rotmetafor, en möjlighet att kunna sysselsätta sig med det i stort sett 

oavlönade egenstyrda arbetet och samtidigt kunna försörja sig på a-kassa eller social bidrag. 

Samtidigt förekommer önskningar om att öka sitt ekonomiska välstånd, genom att då och då ta 

ett lönearbete. Detta kan man tolka som att det ändå förekommer en önskan att utföra det 

egenstyrda arbetet som ett lönearbete, att kunna bli en uppdragsgivare.  

 

Slutligen, Möllevången. Denna plats har jag tolkat som en summerande symbol, där vissa 

nyckelord kan utläsas. Dessa har jag urskiljt som mångkulturell, viljan att göra saker annorlunda, 

att prioritera meningsfulla sysselsättningar framför ekonomisk välfärd, som att göra ”sin” grej och 

att ha ett rikt socialt liv med andra. Vidare fungerar medier som upplärande för nyinflyttande och 

som officiella ”bekräftare” på dessa summerande symboler. Dessa Möllanbor kan sägas bilda  

team, med samma expressiva fasad och manér, som får sin bekräftelse genom media. Detta, 

tillsammans med stadsdelens begränsade område med flertalet mötesplatser, gör att det bildas en 
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”bygemenskap”, vilket skulle tolkas som att stadsdelen blir ett Gemeinschaftsreservat i ett större 

Gesellschaft som Malmö stad i övrigt utgör. Mycket av den rädsla som förekommer att 

Möllevången skulle försvinna, handlar i princip om rädslan att Möllevången skall förvandlas från 

ett Gemeinschaft till ett Gesellschaft. Det egenstyrda arbetet och Möllevången premierar 

varandra då de förekommer under samma principer, nämligen ett Gemeinschaft. Men det båda 

kan inte förekomma utan förekomsten av ett Gesellschaft, Möllevången kan inte förekomma 

utan Malmö, och det egenstyrda arbetet skulle inte fungera utan arbetslösheten och möjligheten 

till bidrag, och arbetslösheten i sin tur skulle inte existera utan lönearbetet. I alla fall inte i den 

nuvarande samhällsformen.  

 

10. Slutord 

Lönearbetets utvecklande och marknadens krav på lönearbetet kan urskiljas ur den generella 

attityden som förekommer i samhället. I dess gryende utveckling under den industriella 

revolutionen förekom ett behov av lönearbetare för att bemanna maskinerna i fabrikerna. 

Arbetssättet skilde sig markant från det agrara samhället, och det var därför nödvändigt att 

modellera de nya lönearbetarna i de former som marknaden hade önskan av. Maskinerna gjorde 

att tempot höjdes, och systemets krav på profit inom verksamheten gjorde att arbetet måste 

rationaliseras och effektiviseras. Genom den nya arbetsetiken som förkunnades av 

protestantismen, puritismen och de socialistiska strömningarna som förekom i samhället, 

präntades arbetets värde och mening in i arbetaren, samtidigt som lättjan sågs som den yttersta av 

alla synder. Genom globaliseringen och utvecklingen av en industri som allt mer inriktar sig på 

produktion av information istället för varor, har behovet av arbetaren minskat. Nya krav på 

arbetaren kommer upp, krav som flexibilitet och individualitet. Där identitet tidigare var djupt 

rotad i lönearbetet, har den nu försvunnit till förmån för en mer kulturell inriktad identitetsbygge 

som inte har sin förankring i lönearbetet. Man är inte fiskhandlare Bengtsson eller gatsopare 

Andersson längre. Nu är man snarare hårdrockare eller fältbiolog. Sekulariseringen av samhället 

har gjort att det inte heller förekommer någon ”protestantisk etik”, i alla fall inte med någon Gud 

inblandad. Istället ställer allt fler krav på arbetet, att det skall vara personligt utvecklande. I alla 

fall om det skall vara värt att uppehålla sig vid det en längre tid. Under den industriella 

revolutionen var den nya arbetsetiken som förkunnade ett effektivt medel för att få arbetskraft till 

de nyuppbyggda fabrikerna. När arbetskraft numera betraktas som ett hinder för lönsamheten, 

har arbetsetikens roll förändrats. Numera används den inte för att locka arbetare till fabriken utan 

för att rentvå samvetet för att ett stort antal medborgare blivit permanent arbetslösa. 

Arbetsmarknadsåtgärder som AUC har blivit det moderna samhällets fattighus, där förhållanden 
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utan arbete skall garantera att folk tvingas in i de sysselsattas fåra så fort som möjligt, eller i alla 

fall tvinga individen till att spendera tid i lönearbetets normaliserande tillvaro. 

Jag tror med stor sannolikhet att arbetslösheten kommer att öka, i alla fall att fortsätta ligga kvar 

på en hög nivå. Detta kommer att innebära att vissa speciellt utsatta grupper inte kommer att 

spendera huvuddelen av sina liv i lönearbetet, och därför ständigt vara diskrediterade, då systemet 

i princip kräver att du skall ha en fast anställning större delen av ditt vuxna liv. I och med att 

uppdragarbeten kommer att bli vanligare kommer också mer människor växla mellan lönearbete 

och arbetslöshet. Det kommer att kanske leda till en utveckling där lönearbetet inte längre 

kommer att vara en norm i samhället. Möjligen kanske det kommer att återgå till ett synsätt som 

mer speglar de gamla grekerna: Visserligen måste du arbete för din överlevnad, men det som du 

ändå kan se fram emot är de arbetslösa perioderna som du kan utveckla dig själv eller arbete på 

ett eget projekt. I och med nedgången av den industriella varuproduktionen till förmån för en 

mer automatiserad produktion, och företagens flytt till låglöneländer, har majoriteten av 

tillgängliga arbeten också ändrat karaktär. Nuförtiden är det främst information och tekniska 

innovationer som produceras. Detta kommer att leda till ökade krav på utbildning, men också att 

arbetsmetoder kommer att förändras. Arbetsdagen som började sju eller åtta och slutar vid fyra 

fem förekommer i allt mindre grad. Flextid och uppgiftsbaserade arbetsuppdrag gör att 

gränsdragningen suddas ut. Möjligheterna att ta med sig arbetet hem eller på bussen har också 

ökat. Gränsdragningen mellan arbete och fritid blir mer suddigare. Frågan är bara på vems 

bekostnad. Blir fritiden mer präglad av arbetet eller kan vi koppla av mer under arbetet? Tyvärr 

tror jag att vår fritid allt mer kommer att spenderas på jobbet, men att man i slutändan kan tillåta 

sig att vara mer fritidsmässig. Ett tecken kanske kan vara att folk i allt större grad går till jobbet i 

vad som kan betraktas som fritidskläder. På samma gång har kravet på effektivitet blivit allt 

större. Vi jobbar nog allt mer och mer, samtidigt som automatiseringen och de tekniska 

framstegen har sett till att arbetet rationaliserats i takt med att arbetslösheten har blivit högre och 

envist ligger på samma höga nivå. Allt färre människor gör allt mer samtidigt som allt fler går 

utan lönearbete. På grund av samhällets krav, som inte står i relation till dagens hårdare 

arbetsmarknad, leder det till att många får dåligt självförtroende, förutom de ekonomiska 

bekymmer som drabbar dem. De arbetslösa som enligt forskningen mår sämst är de som, dels 

har ekonomiska bekymmer, och de som känner att de inte ingår i något sammanhang, eller får 

dåligt självförtroende för att de inte får någon anställning, trots en aktiv attityd. Att hetsa dessa 

människor till att söka anställningar de inte kan få eller inte vill ha med resultatet att de får dåligt 

självförtroende, kan inte vara produktivt för ett samhälle. Nu jag är jag också medveten om att 

alla människor inte är skapta eller intresserade för att hålla på med egna projekt, och kanske 
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uppskattar ett lönearbete, men mellan pekfingret och tummen tror jag ändå att vi måste börja ta 

till vara de arbetslösa på ett annat sätt, inte bara tvinga dem till att sitta av sin tid, eller gå på i 

deras ögon meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De får dem bara att tappa förtroendet 

för ett samhällets system. Man skall också ha i åtanke att det vi tar för givet idag, nämligen 

lönearbetets struktur och organisation i dess nuvarande form bara har funnits i vårt samhälle de 

senaste hundra åren. Detta är inte en lång tid om jämfört med människans historia. Utvecklingen 

går hela tiden framåt. Eller kanske den rent av går i cykler. Historien upprepar sig, brukar man ju 

säga. Hos Platon och Aristoteles sågs det nödvändiga försörjningsarbetet som en verksamhet 

som helst gjordes i så liten utsträckning som möjligt. Denna inställning skulle till viss del förklaras 

av förekomsten och användandet av slavar i deras samtida samhälle. I våra dagar skulle främst 

industrirobotar motsvara det antika greklands slavar, men också arbetsnarkomanen som utan 

bestämda arbetstider ständigt är upptagen med nya utmaningar. Dessa personer återfinns idag 

inte bland slavarna, utan dyker istället upp bland de individer som anses ingå i den framgångsrika 

och företagsamma eliten. Arbetet som kall har blivit något som endast ett fåtal kan ägna sig åt, 

och dessa blir objekt för allmänhetens beundran och vördnad, något som de flesta endast kan 

uppleva genom tv-apparaten.  

 

Arbetslivet kanske är en källa till personlig utveckling, men det kan inte längre tas som självklart 

att alla skall vara sysselsatta i det. Att meningen med livet ligger i vad du gör med det, inte att du 

har ett lönearbete. Lite av den attityden tycker jag man kan skönja på Möllevången. Då stadsdelen 

främst befolkas av ungdomar som i större grad studerar eller är arbetslösa jämfört med den stora 

massan, skapas också andra normer. Tiden kanske spelar mindre betydelse här, den går liksom lite 

långsammare. New York sägs ju vara staden som aldrig sover. På samma sätt kanske Möllevången 

är stadsdelen som samtidigt alltid sover och är vaken på samma gång.  

 

Hur skulle Möllevången se ut utan dess arbetslösa? Mycket tystare tror jag. Även om den 

kulturella produktiviteten sägs kräva en lättjefull och slappare tillvaro, tror jag inte, även om de 

nog finns många som titulerar sig författare, filmproducenter, musiker, poeter, målare eller 

konstnärer, en stark skapande kulturell kraft hos Möllanbon. Sådana uttalanden måste man ta 

med en nypa salt, som romantiserande bohemdrömmar. Däremot tror jag att det finns en attityd 

till att leva livet annorlunda, om än för ett tag, som jag hävdar är värt att bevara. Möllan skulle 

inte vara den oas av billiga, små nattöppna affärer med dessa till synes dygnet runt arbetande 

invandrarsvenskar. En stor stark skulle inte kosta under trettio kronor och du skulle inte hitta ett 

gäng tjugoåringar mer än hälsosamt berusande vid bordet bredvid en tisdagskväll strax innan 
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stängningsdags. Alla elskåp skulle snabbt skrapas rena från deras flera lager tjocka skikt av 

affischer för djurättsföreläsning på Glassfabriken, Reggaefestival på Jeriko eller Latinamerikansk 

afton på Tangopalatset.  

 

För att människor skall ha råd att vara utan lönearbete krävs det att man kan anpassa sig efter 

detta, både psykiskt och ekonomiskt. Områden speciellt anpassade för folk med små medel kan 

vara ett sätt att gå. Tyvärr ser vi inte att utvecklingen mot sådana områden förekommer, snarare 

tvärtom. På Möllevången är det numera svårt at få en lägenhet. Det som för gjorde att arbetslösa 

och kulturarbetare valde att bosätta sig här var att ingen annan ville det. Slitna hus med låg hyra 

blev attraktivt för den mindre bemedlade gruppen. Dessa var nog i större utsträckning van vid att 

leva under en standard lägre än genomsnittsvensken. I och med det nu är svårt att få tag på en 

lägenhet har priserna stigit. De arbetslösa, invandrarna och kulturarbetarna har inte längre råd 

eller möjlighet att flytta hit. Invandringen av nytt folk med samma attityd som tidigare har 

avstannat. De som flyttade hit för fem tio år sedan har växt upp och skaffat svenssonjobb och 

barn, eller flyttat någon annanstans.   
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