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Abstract 

I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de 

två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian 

Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av 

kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas 

erfarenheter. I Drömfabriken, vars berättelse utspelar sig innan Yardens, skildras 

konsekvenserna av vinstmaximerande åtgärder på en bilfabrik. Att hyra in personal är en av de 

slutliga åtgärderna. I Yarden skildras hur tillvaron påverkas av att vara anställd av ett 

bemanningsföretag. Inom ramen för studien sker en viss jämförelse med exempel hämtade ur 

det tidiga 1900-talets arbetarlitteratur. Analysen har genomförts med hjälp av Richard Sennetts 

teorier om hur arbetare påverkas av den nya kapitalismens kultur. Även begrepp som 

respektabilitet, turist och vagabond har använts.  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att kropp, solidaritet och livsberättelse tar skada av 

den fragmentariska och för arbetarna icke-påverkansbara situation de befinner sig i. 

Förhållandet till kroppen är komplext. Kroppen är en förutsättning för arbete, men den slits 

också av det. Studien visar även att solidariteten bland arbetare har försvagats över tid. Den 

återfinns dock till viss del i de studerade romanerna. Studien visar också att 

bemanningsföretagsanställda avpersonifieras i Drömfabriken och avhumaniseras i Yarden. 

Livsberättelse i form av utveckling och framgång på arbetsplatsen är inte tillgänglig för 

karaktärerna i Drömfabriken och Yarden. De arbets- och anställningsförhållanden som skildras 

har även en negativ inverkan på romankaraktärernas försök att skapa sin livsberättelse utanför 

arbetet.  

En slutsats som dras är att arbetarlitteratur, som ger en kritisk röst till dem med osäkra 

anställningar, fyller en viktig funktion som ställföreträdare för det kollektiv som inte kan formas 

till följd av rörlighet, kortsiktighet och få anställningsrättigheter.  
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INLEDNING 

I artikeln ”Är vi åter vid Volgas stränder? En jämförelse mellan Maksim Gorkijs noveller och 

Kristian Lundbergs Yarden”, som publicerats i antologin ”Inte kan jag berätta allas historia?” 

visar Birthe Sjöberg att det finns vissa likheter mellan dagens svenska arbetarlitteratur och ryske 

Maksim Gorkijs noveller från 1890-talet. Som utgångspunkt har hon ett citat från 2015:s 

nyutgåva av Kristian Lundbergs Yarden (2009),1 i vilken författaren i förordet liknar dagens 

bemanningsföretag vid statarsystemet:2  

Det svenska statarsystemet avskaffades 1945. Det var slutet på en grym tid och början 

på en tid som var tänkt att bli ljusare och tryggare. Arbetarnas rättigheter och villkor 

skulle få lov att stå i centrum. Folkhemmet byggdes. Klassresan var fortfarande 

kollektiv och inte, som idag, helt individuell. /…/ Idag kan vi se hur ett liknande 

system har skapats i och med att bemanningsföretagen vinner terräng på 

arbetsmarknaden.3 

Sjöberg ser också skillnader mellan äldre och nyare arbetarlitteratur i det att den nyare har en 

tydlig inriktning på existentialistiska frågor, vilket den äldre inte har. Hon finner emellertid en 

samhörighet mellan Gorkijs verk och Yarden, jämte andra svenska verk ur 2000-talet, genom 

fransk existentialism och Friedrich Nietzsches nihilism. Likheterna, menar Sjöberg, rör 

odrägliga sociala förhållanden, en brist på kollektiv solidaritet, men också att ”insikten i livets 

avsaknad av auktoriteter och eviga sanningar övergår efterhand i en total frihetskänsla”4.  

Sjöbergs text sådde ett frö av nyfikenhet hos mig, som blommat ut i den följande studien. De 

frågor som väckts hos mig rör främst människors verkliga arbetsförhållanden. Kan en svensk 

arbetare av idag ha samma tankar och känslor inför arbetet som en rysk arbetare i slutet av 

1800-talet? Har dagens rörliga arbetsmarknad beröringspunkter med statarsystemet? Lite 

efterforskningar gav dessutom vid handen att bemanningsföretag fanns redan vid 1900-talets 

början, men avskaffades eftersom företagen skodde sig på arbetstagarnas bekostnad. Det blev, 

trots att intentionerna med bemanningsföretag till en början var goda sett ur arbetarnas 

perspektiv, en föga gynnsam anställningsform för arbetstagarna. Det blev lätt för 

bemanningsföretagen att ta ut oskäliga avgifter för arbetsförmedlingen. Men varför har de då 

tillåtits att återuppstå på senare tid? Är arbetarrörelsen så försvagad att det inte finns något 

                                                                 
1 Hela titeln lyder: Yarden. En berättelse. Verket kommer konsekvent att benämnas Yarden. 
2 Birthe Sjöberg. Är vi åter vid Volgas stränder? En jämförelse mellan Maksim Gorkijs noveller och Kristian 

Lundbergs Yarden. I”Inte kan jag berätta allas historia”. Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur, Beata 

Agrell, Åsa Arping, Magnus Gustafson, Christer Ekholm (red.), 52-68. Göteborg: LIR.skrifter, 2016, 53. 
3 Kristian Lundberg. Yarden. En berättelse. Stockholm: Atlas, 2015, 7. 
4 Sjöberg. Är vi åter vid Volgas stränder?,  61. 
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rimligt motstånd mot kapitalistiska krafter? Ett samtal med vänner anställda av 

bemanningsföretag, vänner som hyrs ut som arbetskraft till olika arbetsplatser, gav ett starkt 

stöd för tanken att den anställningsformen verkligen är dålig för dem som är hänvisade till den 

– och – att likheterna med statarsystemet finns där. När jag några veckor efter vår diskussion, 

ironiskt nog, själv blev anställd som timvikarie av ett bemanningsföretag, blev det hela 

personligt och en vilja att gå på djupet med vad den här anställningsformen gör med människor 

förankrades. Och arbetarlitteraturen är för detta ändamål en enorm tillgång. Den fungerar som 

vittnesbörd för både idéströmningar och den enskilde arbetarens (som också representerar ett 

helt kollektiv av arbetare) tillvaro. En genomgång av de senaste årens arbetarlitteratur visar att 

de anställningsformer romankaraktärerna erfar till mycket stor del är osäkra, kortvariga, på 

deltid samt låglöneinbringande och arbetet gestaltas ofta som hårt och/eller meningslöst.  

Jag har för min studie valt att fokusera på två 2000-talsromaner för att undersöka hur de 

tillfälliga, rörliga anställningsformerna gestaltas. Kristian Lundbergs Yarden är den berättelse 

som kanske allra tydligast av dagens arbetarlitteratur visar den bemanningsanställdas vardag 

och de negativa aspekterna av anställningsformen. Maria Hambergs Drömfabriken (2010) 

utspelar sig några år innan Yarden. Hambergs roman visar hur ett företags effektiviseringar 

under några år leder till att alltmer inhyrd personal tas in och demonstrerar således ett historiskt 

perspektiv, liksom en gestaltad orsak-verkan av bemanningsföretagens återkomst på senare år. 

Dessa berättelser kommer förstås också att sättas in i en historisk kontext av såväl reella 

anställningsformer och arbetarlitterär tradition eftersom det är just det som Birthe Sjöberg lyfter 

fram i sin artikel -  att arbetet idag på många sätt liknar statarsystemet och arbetet i 1890-talets 

Ryssland – som är själva intressepunkten för studien. För att illustrera en jämförelse mellan hur 

rörliga, otrygga och osäkra anställningsformer gestaltas idag med det ganska breda tidsspannet 

”förr” kommer jag att hämta några svenska skönlitterära exempel från 1900-talets början, då 

bemanningsföretag, statarsystemet, daglönare och nomadlevande arbetare (som levde ett 

globalt liv) existerade parallellt.  
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Syfte och problemformulering  

Syftet med denna uppsats är att utforska hur arbetet karakteriseras och gestaltas, samt hur 

karaktärerna upplever detsamma, i de två arbetarromanerna Drömfabriken och Yarden. Vår 

samtid kännetecknas av rörlighet och rumslig obundenhet. Den informationsteknologi som 

utvecklats gör det möjligt att ha kontakt med människor över hela världen utan att lämna 

hemmet och möjliggör globaliserad handel. Kapitalismen är en pådrivande kraft för global 

konkurrens och de mest gynnsamma och vinstgenererande faktorerna styr såväl politiska beslut 

som människors vardag. Det är idag möjligt att göra exempelvis bostadskarriär, vilket ger en 

rörlig bostadsmarknad, vilket i sin tur pressar upp både priser och hyror på bostäder. Tillgång 

och efterfrågan styr, vilket även är en realitet för arbetsmarknaden. Det finns inte arbete till alla 

och de som inte har tillgångar i form av utbildning, kontakter eller självbevarelsedrift att byta 

mot en inkomst kan istället sälja sin tillgänglighet, flexibilitet och sina muskler. Dessa tillgångar 

tillskrivs enbart värde då ett företag i behov av snabb arbetskraft efterfrågar dem. Genom att 

anställa personer med nämnda tillgångar övertar bemanningsföretaget rätten till tillgångarna 

och kan hyra ut dem till företag som för tillfället är i behov av dem. De arbetare som anställs 

hamnar i en prekär situation där de för sin inkomst är beroende av anställningen, men de kan 

inte styra över att inkomsten blir tillräckligt stor (det beror helt på eventuella behov av 

arbetskraft för stunden). Samtidigt är de låsta eftersom de hela tiden förväntas vara tillgängliga 

ifall ett behov skulle uppstå. I följande kapitel har jag för avsikt att redogöra för mekanismer, 

teorier och historik (”always historicize!”5) angående bemanningsföretag. Det blir en mer 

verklighetsförankrad bakgrund till den senare analysen av den skönlitterära gestaltningen av 

fenomenen osäkra anställningsformer, bemanningsföretag, inhyrd personal och så vidare, som 

ska ge svar på frågan: Hur karakteriseras och gestaltas arbetet i dagens arbetarlitteratur i ljuset 

av anställningsanknuten rörlighet?  

I teoriavsnittet kommer sociologiprofessorn Richard Sennetts förklaringar till vad de osäkra 

formerna av anställning gör med människor i – och utanför – arbetslivet. Som Sennett beskriver 

det kan det vara direkt farligt för människor att inte ha den kontinuitet en fast anställning ger. 

Hur framställs eventuell motvikt till det flyktiga arbetslivet i arbetarlitteraturen? Finns det något 

bestående som arbetaren kan vila i för att inte ta skada? Finns det några fasta punkter för den 

litterärt gestaltade arbetaren? De fasta punkterna, de som ger sammanhang och kontinuitet, kan 

                                                                 
5 Fredric Jameson. The political unconscious. Narrative as a socially symbolic act. London och New York: 

Routledge, 1989, 9. 
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tänkas vara olika saker, som hem eller familj, men dessa hör inte till arbetet. De som kan påföras 

arbetslivet är kroppen, solidaritet och livsberättelse (vilken behovet av Sennett diskuterar). Eller 

händer något med dessa kontinuiteter vid rörliga anställningsformer? Hur gestaltas kropp, 

solidaritet och livsberättelse i dagens arbetarlitteratur? I rapporten Arbetarlitteraturen och 

klassamhället hävdar Magnus Nilsson att det finns ett starkt fokus på det kroppsliga i vår 

samtida arbetarlitteratur. Det är klassorättvisorna som tar sig kroppsliga uttryck.6 I samma 

rapport ser han hos dagens arbetarlitteratur, och då särskilt i Jenny Wrangborgs dikter, att 

klassamhället idag liknar industrisamhället. En arbetares liv är billigt. Hens kropp byts mot 

lön.7 Den slutliga frågan att söka svara på genom denna studie är: Vilka beröringspunkter finns 

mellan hur rörliga anställningsformer och dess fasta punkter skildras i dagens arbetarlitteratur 

jämfört med äldre arbetarlitteratur?  

I de två samtida arbetarlitterära verk, som analyseras i denna studie, gestaltas arbetares 

upplevelser av dels framväxten av en syn på inhyrd personal som en del av ett företags 

effektivisering, dels hur det som arbetare är att arbeta som inhyrd personal och vara anställd av 

ett bemanningsföretag. Maria Hambergs Drömfabriken illustrerar det förstnämnda och Kristian 

Lundbergs Yarden det senare. En kortare resumé av handlingen i de båda romanerna återfinns 

i kapitlet som föregår analysen. Tonvikten av analysen kommer att vara på dessa två romaner 

och för att påvisa likheter och skillnader med äldre litteratur kommer exempel från några 

romaner, i vilka det tidiga 1900-talets rörliga arbetsformer skildras, att stå som jämförelse. 

Litteratur som behandlar verk från tiden kommer också att användas, vilka presenteras i 

avsnittet om den rörliga arbetsmarknadens historik. Även Kurt Salomonsons Mannen utanför 

(1958) kommer att tjäna som jämförelse i det att romanen är en informationskälla för en tid då 

fast anställning var normen, arbetslöshet sällsynt och en ekonomiskt välmående arbetarklass 

existerade. 

 

Tidigare forskning 

Många av de akademiskt framställda texter om arbetarlitteratur, som publicerats den senaste 

tiden, diskuterar hur dagens arbetarlitteratur ser ut och vilken roll den spelar för verklighetens 

arbetare. Den traditionella uppfattningen att arbetarlitteraturen ska definieras som skönlitterära 

                                                                 
6 Magnus Nilsson. Arbetarlitteraturen och klassamhället. Rapport/Katalys: 41, 2018, 13. 
7 Ibid, 17f. 
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verk skrivna av författare med anknytning till arbetarrörelsen och som handlar om 

arbetarklassens förhållanden, tillika är skrivna för arbetare,8  håller på att luckras upp och 

omformuleras. Grunden till detta är delvis att de verk som är att betrakta som arbetarlitteratur 

förändrats både till form och innehåll jämfört med den arbetarlitteratur som skrevs under 1900-

talets första hälft. I artikeln ”En ny arbetarlitteratur?” (2016) menar Magnus Nilsson att 

serieromaner, liksom ”bloggar, dagböcker, filmer, populärlitteratur, barnböcker, lokalhistoria, 

populärmusik etc. som handlar om arbetarklassen, eller anknyter till arbetarlitteraturens motiv, 

former och funktioner” kan betraktas som arbetarlitteratur.9 Även arbetarlitteraturens teman har 

utvecklats, menar Nilsson. I en tidigare artikel skriver han att den samtida arbetarlitteraturen är 

en reaktion på en samtida klassverklighet samtidigt som den snarare är kulturellt produktiv än 

speglar existerande förhållanden.10 Kommande analys kommer att som utgångspunkt ha att 

arbetarlitteraturen är en kunskapskälla rörande arbetarklassens erfarenheter, vilket Nilsson 

tidigare beskrivit som en av arbetarlitteraturens viktiga funktioner.11  Att arbetarlitteraturen 

intagit en kritisk ståndpunkt ser jag som en självklarhet. 

Maria Hambergs Drömfabriken är föga omskriven och forskning kring romanen tycks vara 

obefintlig. Däremot har Kristian Lundbergs Yarden förekommit i en del akademisk 

textproduktion. Jonas Hammarbäck använder verket i kandidatuppsatsen Yarden/Yarden – en 

berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning12 (2013) för ” att ta reda på vilken typ av 

litterär verklighet som produceras av prekariteten”.13 Hammarbäck redogör för klassresan – 

eller snarare det falska hoppet om därom – som en eftersträvansvärd rörelse i vår samtid. 

”Klassresa” blir sedan ett nyckelord i hans frågeformulering, som är knuten till syftet.14 Liksom 

att hoppet om klassresan kan – och bör - betraktas som kapitalistisk desinformation kan även 

den positiva diskursen om flexibilitet betraktas som ett luftslott. Hammarbäck refererar till Nina 

Power, som menar att bemanningsarbetarens korta relationer med arbetskamrater gör det 

strukturellt omöjligt att organisera sig.15 Detta kan i det närmaste anses som en truism eftersom 

                                                                 
8 Magnus Nilsson. Arbetarlitteratur. Lund: Studentlitteratur, 2006, 22f. 
9 Magnus Nilsson. En ny arbetarlitteratur? I ”Inte kan jag berätta allas historia”. Föreställningar om nordisk 

arbetarlitteratur, Beata Agrell, Åsa Arping, Magnus Gustafson, Christer Ekholm (red.), 131-151. Göteborg: 

LIR.skrifter, 2016, 146f. 
10 Magnus Nilsson. En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig 

arbetarlitteratur. Samlaren, årgång 135: 100-128, 2014, 111, 101. 
11 Nilsson. Arbetarlitteratur, 176f. 
12 Titeln anspelar på Yarden som arbetsplats och Yarden som litterärt verk.  
13 Jonas Hammarbäck. Yarden/Yarden – en berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning. Stockholm: 

Södertörns högskola, 2013, 5. 
14 Ibid, 10f. 
15 Ibid, 15. 
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organisering kräver tillit och tid, men det belyser också en bekymmersam utveckling för 

arbetares möjligheter att tillsammans påverka arbetssituationen. I sin analys diskuterar 

uppsatsförfattaren hur solidaritet, som är en förutsättning för eventuell organisering, gestaltas i 

Yarden och det är detta som ger uppsatsen relevans för min studie. 

Yarden används relativt ofta som referens för samtidens arbetarlitteratur. Magnus Nilsson 

menar att Kristian Lundberg i Yarden, liksom andra samtida författare i sina arbetarlitterära 

verk, påvisar klassorättvisornas kroppsliga effekter.16 I Jonas Pramles kandidatuppsats Sveriges 

arbetarklass i utveckling (2013) har ett kapitel hängivits åt just kroppens påverkan av 

klasstillhörighet.17 Att vara arbetarklass gör fysiskt ont både för Leif i Mig äger ingen (2006) 

och Kristian i Yarden.  

 

Teori och metod 

Jag kommer att göra en analys av relevanta teman i de två skönlitterära verk jag valt ut för min 

studie, vilken kommer att genomföras utifrån ett marxistiskt perspektiv. Temana är knutna till 

frågeställningarna och kan både hittas och analyseras med hjälp av den huvudsakliga teori jag 

valt. Utifrån några provisoriska teman som valts ut på förhand plockar jag ut citat ur verken 

som matchar dessa teman. De initiala temana, som kan komma att förändras under analysen, 

är: beskrivning av anställningsform och dess effekt på hela tillvaron, rörlighet och flyktighet 

(gällande andra saker än arbetet), fasthet och stabilitet, livsberättelse, kroppen och solidaritet. I 

de två verken framträder dessa teman i olika hög grad, men en samstämmighet om deras 

existens finns i båda verk. Temana går, som sagt, att knyta till en teori och för denna står Richard 

Sennett, som skrivit boken Den nya kapitalismens kultur (2006) i vilken han beskriver hur 

denna kultur, som kännetecknas av flyktighet och rörlighet, inverkar på människors liv. 

Människors liv har fragmenterats, menar Sennett: ”deras arbetsplatser liknar snarare 

tågstationer än byar, samtidigt som familjelivet påverkas av arbetets krav. Migration är den 

globala tidsålderns kännetecken”. Han menar också att det bara är vissa människor som kan 

trivas och utvecklas med dessa förutsättningar. Att inte få bli kvar vid något resulterar i att ens 

livsberättelse får improviseras samt att ens jag-känsla inte blir varaktig. Det gäller också att 

                                                                 
16 Nilsson. En ny generation – en förnyad tradition?, 101. 
17 Jonas Pramle. Sveriges arbetarklass i utveckling. En studie av klass i Mig äger ingen och Yarden. Lund: Lunds 

universitet, 2013, 20. 
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ständigt fortbilda sig för att ha kunskaper som passar nya arbetsplatser och nya arbetsuppgifter 

för att inte falla bort, bli obsolet som arbetskraft. Att bli riktigt skicklig på något hinns inte med. 

För att trivas i den nya kapitalismens kultur, måste en också kapitulera; släppa taget om det 

förflutna och bortse från sina erfarenheter för att istället agera som en konsument som lystet vill 

ha nya saker och förkastar gamla, men funktionsdugliga, ting. Men, menar Sennett, det är 

väldigt få människor som klarar av allt detta. De flesta har behov av en ständigt pågående 

livsberättelse, att utvecklas och få erfarenhet, och denna majoritet av människor rent av skadas 

av det nya idealet.18 Att föreställa sig livet som en berättelse genom sin anställning var förr 

möjligt eftersom livslånga anställningar med karriärmöjligheter fanns. Nu är en kontinuitet i 

form av en karriärstrappa inom en och samma organisation inget en anställd kan förvänta sig.19 

Skadligt för den som arbetar är också att lojaliteten och den informella tilliten minskar när 

personalen ofta byts ut och när kortsiktiga uppdragsarbeten blir norm. Detta, hävdar Sennett, är 

stressfyllt och leder till att arbetet känns meningslöst. De faktorerna är orsaker till dålig hälsa.20 

Minskade tidsramar och brist på kontinuitet gör det svårt för den anställda att planera och saknas 

i siktet en belöning i form av exempelvis en befordran fallerar arbetsetiken.21 En annan nackdel 

med att inte ha en riktigt lång anställning är att en inte hinner lära sig arbetsuppgifterna väldigt 

bra, vilket leder till att en inte heller bryr sig om de arbetsuppgifter en har särskilt mycket.22 

Men arbetsköparen borde väl också förlora på att arbetarna inte är lojala, att de utför sina 

arbetsuppgifter halvhjärtat och att deras hälsa är dålig? Richard Sennett menar att det 

kortsiktiga, billiga alternativet vinner i dagens spjutspetsinstitutioner som följer ett slags 

flytande nu-orienterad modell, vilken bygger på möjligheter – inte fortgång. Det här är också 

något som unga människor är medvetna om när de går ut i arbetslivet.23 Inom dessa institutioner 

finns även en syn på äldre och svagare som improduktiva.24 Kunskaper blir gamla och det är 

billigare för en arbetsgivare att anställa en nyutbildad med rätt kunskaper, och som även kan 

ges lägre lön, än att se till att en äldre anställd får utbildning.25 Äldre anställda är också mer 

kritiska – yngre väljer hellre att sluta än att protestera.26 En annan fördel, sett ur den vinstdrivna 

organisationens perspektiv, är att arbetarnas makt – vilken erhålls genom att de är en massa, ett 

                                                                 
18 Richard Sennet. Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2007, 10ff. 
19 Ibid, 25. 
20 Ibid, 50ff. 
21 Ibid, 128. 
22 Ibid, 78. 
23 Ibid, 61. 
24 Ibid, 68f. 
25 Ibid, 71. 
26 Ibid, 72. 
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kollektiv – fråntas dem genom att ha en flexibel organisation där arbetet utförs i kortlivade 

team.27 

Sennett diskuterar Zygmunt Baumans begrepp ”flytande modernitet” och hur frihet idag är en 

diffus företeelse. I boken Vi vantrivs i det postmoderna (1997) beskriver Bauman hur rörlighet 

kan vara både frihet och tvång. Han använder turister och vagabonder som metaforer för det 

nutida livet. Turisten är den som vill uppleva nytt och ser resan som en möjlighet. Turisten har 

ett hem att återkomma till. Vagabonderna reser för att de inte har något val och stannar aldrig 

länge på ett ställe eftersom de inte är välkomna någonstans. Turisten har mer frihet och 

valmöjligheter och därmed högre status.28 Den uppdelning Bauman gör mellan de frivilliga och 

ofrivilliga resenärerna tydliggör ett samtida fenomen. Den som har frihet att välja att resa har 

en given plats, som en fast anställning, att komma tillbaka till. Vagabonden drivs hela tiden 

vidare utan att ha turistens självklara plats. Vagabonden är timvikarien och den projektanställda. 

Kroppen har en central roll i den kommande analysen och den kan inte fullt ut förstås genom 

Richard Sennetts teori. Han beskriver enbart icke-hälsofrämjande aspekter i allmänna ordalag. 

Beverly Skeggs och Pierre Bourdieu har däremot teoretiserat arbetarkroppen eller snarare synen 

på densamma. Bourdieu beskriver arbetarkroppen som funktionell, medan den borgerliga synen 

på kroppen är att den ska vara sund. 29  Skeggs utvecklar Bourdieus kapital- och 

smakresonemang (som är kopplade till klass). Kroppen är en materialisering av klassmak, 

menar Skeggs. Arbetarklassen förknippas med vulgaritet och bristande kontroll.30 Men hon 

diskuterar också kroppen i relation till kön och sexualitet. Förutom att arbetarklasskvinnor anses 

ha en avvikande sexualitet (kvinnor av högre klass är mer respektabla) menar Skeggs att 

kvinnor hela tiden bedöms utifrån femininitet, sexualitet och respektabilitet utifrån en 

värdetabell skapad av andra.31  

 

 

 

                                                                 
27 Ibid, 92. 
28 Zygmunt Bauman. Vi vantrivs i det postmoderna. Göteborg: Daidalos, 1998, 126ff. 
29 Pierre Bourdieu. Kultur och kritik. Göteborg: Daidalos, 1991, 42f, 210. 
30 Beverly Skeggs. Class, self, culture. London och New York: Routledge, 2004, 102. 
31 Beverly Skeggs. Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos, 1999, 13, 26. 
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DE OSÄKRA ANSTÄLLNINGSFORMERNAS HISTORIK 

Richard Sennett går tillbaka i tiden för att reda ut kapitalismens förändring över tid. Under 

1800-talets början, skriver han, förenade fabrikerna ”själsdödande rutin med osäkra 

anställningsförhållanden”. 32  Karl Marx noterade att moderniteten innebar att produktion, 

konsumtion och de mänskliga behoven blev alltmer internationella och globala samt att 

massproduktionen innebar att småföretagare på landsbygden slogs ut och människor flyttade 

till städerna för att försörja sig.33 I och med industrialismen, då varor kan massproduceras, 

uppstår en slit-och-släng-mentalitet, vilken kan ses som den ideala konsumentens tankesätt. 

Idag har denna mentalitet överförts till arbetslivet och är det tankesätt som absorberats av dem 

som trivs med arbetsformerna i den nya kapitalismens kultur. I boken Inte bara kampsång 

(1979) skriver Birgitta Josefsson i sin text ”Individen söker sitt kollektiv” att i Sverige i början 

av 1900-talet, i och med den tilltagande industrialiseringen, flyttades människor från landet in 

till städerna för att arbeta i fabrikerna. ”De tvingades sälja sin arbetskraft till industrierna och 

fick betalt bara för en liten del av det arbete de faktiskt utförde”, skriver hon. 34  Osäkra 

anställningsförhållanden, låg inkomst, enformigt arbete och folkförflyttning var således en del 

av industrialiseringens baksidor. Ebba Witt-Brattström tolkar det nya samhället som ett ställe 

som orsakar ”akut vantrivsel” för kvinnorna. I alla fall i Moa Martinsons Mor gifter sig (1936), 

där en kvinnlig utopi av ordning, statiskhet och renhet dröms om.35 

Det fanns också yrkesgrupper som tjänade sitt uppehälle genom att resa från arbetsplats till 

arbetsplats där arbetskraft för tillfället behövdes. Gustav Hedenvind-Eriksson skildrar i Det 

bevingade hjulet (1928) rallare och anläggningsarbetare som världsnomader och internationella 

proletärer.36 I hans Vid Eli vågor från 1914 jagar karaktärerna arbetstillfällen i hela Sverige och 

för en nomadisk tillvaro.37 I samma roman figurerar bofasta bönder, som tillfälligt arbetar i 

industrin.38 Dessa arbetare saknar ett hem som fast och trygg punkt i tillvaron. Istället har de 

sina erfarenheter och sin solidaritet,39 något som Anders Öhman diskuterar i De förskingrade 

(2004). Den moderna och nya ordningen beskrivs i den sistnämnda romanen i både positiva och 

                                                                 
32 Sennett. Den nya kapitalismens kultur, 22. 
33 Marshall Berman. Allt som är fast förflyktigas. Lund: Arkiv förlag, 2010, 107. 
34 Birgitta Josefsson. Individen söker sitt kollektiv. I Inte bara kampsång. Lund: Liber Läromedel, 1979, 73. 
35 Ebba Witt-Brattström. Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedts, 2011, 239. 
36 Lars Furuland och Birgit Munkhammar. Autodidakter och arbetardiktare. I Den svenska litteraturen 5. 

Modernister och arbetardiktare: 1920-1950, Lars Lönnroth och Sven Delblanc (red.), 105-148. Stockholm: 

Bonnier, 1989, 109.  
37Anders Öhman. De förskingrade. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2004, 81. 
38 Ibid, 82. 
39 Ibid, 84f. 
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negativa ordalag. Den förknippas med liv, energi och rörlighet, men den nomadiska tillvaron 

karaktärerna lever ”förhindrar vissa saker från att fästa sig, som familjeband och 

egendomsförhållanden. Däremot är solidariteten något som förenar dem med varandra och som 

har förmågan att oupphörligt anpassa sig till nya omständigheter och nya människor” och 

vidare: ”formas de hela tiden av de förhållanden och de människor de möter och i dessa möten 

skapas de värden som utgör garanten för umgänge: solidaritet, respekt och medkänsla”.40 Att 

vara flexibel är något som kan förknippas med dagens kapitalism. Det är en gångbar egenskap 

i arbetslivet och i synnerhet för en timvikarie. Men flexibilitet var således en tillgång även under 

1900-talets första hälft. 

Det är också under de här åren under 1900-talets början, som de vi nu benämner 

bemanningsföretag, uppstod. Ett bemanningsföretag definieras som en av tre parter i ett 

anställningsförhållande. Det tillhandahåller arbetskraft åt en kund, som är i behov av mer eller 

mindre tillfällig arbetskraft. Mellan 1935 och 1991 var bemanningsföretag förbjudna i Sverige. 

Anledningen till att platsförmedlingar uppkom under 1900-talets början var att 

arbetsmarknaden redan var rörlig.41  Under århundradets tidiga år bytte en tredjedel av de 

invånare i Stockholm med anställning arbetsplats varje år och arbetsköparna var i behov av att 

lätt kunna fylla de platser som blev tomma. Det fanns olika typer av platsförmedlare, en del 

förmedlade arbete avgiftsfritt, som Fredrika Bremer-förbundet, som såg förmedlandet som en 

del av sitt kvinnoemancipatoriska projekt. Men det fanns också oseriösa platsförmedlare. En 

faktor som gjorde dem oseriösa var att de inte betalade lön till de anställda för den tid de inte 

var uthyrda.42 Dagens bemanningsföretag anses inte oseriösa trots att det är gängse att enbart 

betala ut lön för den tid den anställda är uthyrd.  

Ett av argumenten i ett lagförslag mot vinstdrivande platsförmedlingar var att en del av den lön, 

som borde ha tillfallit den anställda, försvann mellan platsförmedlaren och kunden. Särskilt 

lyftes i motionen att de unga kvinnor från landsbygden, som kom till Stockholm för att arbeta, 

genast blev lurade av såväl oseriösa plats- som bostadsförmedlare. Nationernas Förbund 

uppmanade medlemsländerna att lagstifta om ett förbud mot ”att bedriva privat 

arbetsförmedling i affärssyfte” och i Sverige trädde lagen i kraft 1935.43 År 2013 fanns 4 500 

registrerade företag för personaluthyrning i Sverige enligt Jonas Söderqvist, som författat 

                                                                 
40 Ibid, 85ff. 
41 Jonas Söderqvist. Bemanningsföretag – en historisk översikt. I Arbetarhistoria nr 3-4: 32-36, 2013, 32. 
42 Ibid, 34. 
43 Ibid, 35. 
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artikeln ”Bemanningsföretag – en historisk översikt” (2013). Hans slutord, som knyter ihop 

sambandet mellan dåtidens och dagens bemanningsföretag lyder: ”Flera av dagens 

reklamkampanjer från olika bemanningsföretag lyfter fram att det är genom dem som unga, 

kvinnor och invandrare kommer in på arbetsmarknaden. Det verkar vara en del av branschens 

arv från hemsköterskebyråerna, gråfirmorna och skrivarbyråerna”.44 

Samtidigt som platsförmedlingarna verkade i städerna fanns på landsbygden statarsystemet. 

Vid förra sekelskiftet fanns runt hundratusen statare i Sverige (men inga av dem i Norrland).45 

De brukade enbart andras jord och ”statardrömmen” var ett eget torp.46 Under den så kallade 

slankveckan rullade statarflyttlassen mellan lantgodsen varje höst. En starkt bidragande orsak 

till att statarsystemet upphörde 1945 var att statarnas hårda tillvaro skildrades av författare, som 

Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård.47 

För att knyta an till uppsatsens inledning bör också de filosofiska positioner, som möjligen har 

ett samband med det fragmentariska arbetslivet, kort nämnas. På 1920-talet var Nietzsche och 

existentialismen populära samtalsämnen bland arbetarintellektuella. Ejvind Johnson översatte 

Albert Camus och Jean-Paul Sartre, vilket kan ha haft inflytande på diskussionerna. Rudolf 

Värnlunds Vandrare till intet (1926) ska ha varit en produkt av strömningarna i det att 

individens eget ansvar för sig och sitt liv framställs som idé.48 I romanen uttrycks även det som 

är något av en nihilistisk princip, nämligen att ”[d]et fanns ingen. Gud var död”,49 vilket kan 

liknas vid manifestationen ”Gud är död!” i Nietzsches Also sprach Zarathustra (1883-1891).50 

Sjöberg menar att dagens arbetarlitteratur skiljer sig från den tidiga (utan att precisera vilken 

period hon avser) eftersom dagens är så tydligt inriktad på existentiella frågor. Men nihilistiska 

anstrykningar förekom således i 1920-talets arbetarlitteratur. Sjöbergs undersökning utgår från 

den nihilistiska röda tråd hon ser utgå från ryske Maxim Gorkijs 1890-tal via den franska 

existentialismen och fram till Yarden; hon trär därmed inte den röda tråden genom den tidiga 

svenska arbetarlitteraturen. Vad hon dock noterar är att kollektiv solidaritet tycks vara en brist 

i Yarden, med flera samtida verk, vilket resulterar i ett annat mer individinriktat budskap, 

nämligen att ”starka, fria och okuvade människor är farliga för överheten”. 51  Den 

                                                                 
44 Ibid, 36. 
45 Ivar Lo-Johansson. Statarskolan i litteraturen. I Avsikter. Arton författare om sina verk, 99-125. Stockholm: 

Albert Bonniers, 1945, 101. 
46 Lars Furuland och Johan Svedjedal. Svensk arbetarlitteratur. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2006, 191. 
47 Ivar Lo-Johansson. Statarskolan i litteraturen, 101, 108. 
48 Furuland och Munkhammar. Autodidakter och arbetardiktare, 110ff. 
49 Rudolf Värnlund. Vandrare till intet. Stockholm: Bokförlaget Röda rummet, 1983, 76. 
50 Friedrich Nietzsche. Så talade Zarathustra. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1999, 15.  
51 Sjöberg, Är vi åter vid Volgas stränder?, 54. 
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existentialistiska eller nihilistiska inställningen till livet skulle kunna vara en följd av att 

arbetsplatsen är en tillfällig plats för individen, vilket gör att individen tvingas acceptera sin 

ensamhet för att finna en livsvilja. 

 

Dagens flexibla arbetsmarknad 

Under 1950- 60-, 70- och 80-talen hade arbetare det ganska gott ställt. En stark arbetarrörelse 

och socialdemokrati gav resultat. I artikeln ”Femtiotalet. Arbetarlitteraturen under 

omprövning” (2016) radar Carl-Eric Johansson upp de förbättringar arbetare (och andra 

samhällsklasser) upplevde på 1950-talet: ekonomisk tillväxt, förbättrad levnadsstandard, 

urbanisering, nya konsumtionsmönster, folkpension, barnbidrag och kvalitetslitteratur på 

biblioteken.52  I Kurt Salomonsons roman Mannen utanför står arbetarnas bilar uppradade 

utanför fabriken. Materiellt har de det bra och möjligheten till fast anställning för de allra flesta 

ger trygghet. De ekonomiska förutsättningarna och ett socialt skyddsnät gör det möjligt för 

arbetarna att följa sina drömmar. Men i romanen problematiseras också samtidens 

individualism. 

I rapporten Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden (2018) hävdas att en stor andel av 

dem som har arbete idag har en tillfällig anställning och att den vanligaste sortens tillfälliga 

anställningsformen är behovsanställning. En tillfällig anställning kan förstås också vara 

tidsangiven och på heltid. Den otrygga behovsanställningen är kopplad till klass – arbetare är 

överrepresenterade.53 Okvalificerat arbete kräver inga specialkunskaper och tillfälliga vakanser 

kan fyllas med vem som helst som är tillgänglig. De arbeten som skildras i Drömfabriken och 

Yarden är okvalificerade och vem som står för arbetskraften anses egalt. Samma sak gäller för 

Jack Hildéns Vi, vi vaktmästare från 2014. Huvudsaken är att vaktmästarkuggen i det stora 

företagets kugghjul finns. Huvudkaraktären är anställd av ett bemanningsföretag och inhyrd. 

En fjärdedel av alla kvinnor med arbetaryrken är tillfälligt anställda. 54  I den samtida 

arbetarlitteraturen finns några verk där de kvinnliga karaktärerna har arbeten inom vårdsektorn. 

I Sara Beischers roman Jag ska egentligen inte jobba här (2012) får huvudkaraktären Moa ett 

                                                                 
52 Carl-Eric Johansson. Femtiotalet. Arbetarlitteraturen under omprövning. I ”Inte kan jag berätta allas 

historia?”. Föreställningar om nordisk litteratur, Beata Agrell, Åsa Arping, Magnus Gustafson, Christer 

Ekholm (red.), 167-184. Göteborg:LIR.skrifter, 2016, 167f. 
53 Johan Alfonsson. Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden. Det otrygga arbetslivets framväxt och effekter 

på klasstrukturen. Rapport/Katalys, 2018, 3. 
54 Nilsson. Arbetarlitteraturen och klassamhället, 9. 
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tidsbegränsat timvikariat på ett äldreboende. Hon kommer direkt från gymnasiet och har ingen 

vårdutbildning. Hennes ungdom, naivitet och bristfälliga livserfarenhet blir som en tillgång. För 

arbetsköparen är det en fördel att hon inte har koll på anställningsförmåner eller hur tuffa 

arbetsuppgifterna är. Och hennes kropp är ännu oförstörd av tunga lyft. I den samtida 

kapitalistiska kulturen innebär hennes ungdom en billigare lösning. Den innebär också mindre 

risk för motstånd. 

I ovan nämnda rapport liknas de behovsanställda vid nomader, ett epitet som även förekom i 

samband med de kringvandrande arbetarna på 1900-talet tidigare i detta kapitel. Dagens 

behovsanställda rör sig också mellan arbetsplatser för att skrapa ihop timmar till sin försörjning, 

men den geografiska omfattningen är inte lika stor. Den ekonomiska krisen på 1990-talet är 

anledningen till vår tids tillfälliga anställningar. Den borgerliga regeringen luckrade upp LAS 

och efter 2006 lade den även ett större ansvar på individen att undvika arbetslöshet. 

Arbetslöshet gick från samhällsbrist till en personlig brist på anställningsbarhet,55 något som 

för övrigt diskuteras i Yarden. De individualistiska och existentiella spörsmålen Birthe Sjöberg 

ser i den samtida arbetarlitteraturen skulle därmed kunna ha ett visst orsakssamband med 

borgerlig ideologi och arbetsmarknadspolitik. 

I Nomaderna på arbetsmarknaden tydliggörs de effekter en behovsanställning medför för den 

person som innehar den. I princip sammanfaller de med Richard Sennetts teorier. 

Rapportförfattaren Johan Alfonsson skriver att bland de visstidsanställda är det de med 

behovsanställning som mår sämst fysiskt och psykiskt. Övriga har större möjligheter att påverka 

sin arbetsmiljö och att utvecklas i arbetet. 56 Att med kort varsel få veta att ens arbetskraft 

behövs är kännetecknande för behovsanställningen. Ofta får den anställda veta samma dag. 

Men en del har schemalagd arbetstid. Ofta är timmarna otillräckliga för att få en tillräckligt hög 

inkomst, så ofta har den behovsanställda flera arbetsplatser. ”En följd av detta är att 

behovsanställda ofta får en flyktig relation till andra anställda. I en tidigare studie framgår det 

att behovsanställda lätt kan hamna långt ifrån arbetsplatsens sociala gemenskap och på en annan 

hierarkisk nivå än de fast anställda, vilket i värsta fall kan leda till direkt fientliga relationer 

mellan grupperna”, skriver Alfonsson. Den behovsanställda kan också uppleva att de fast 

anställda kan avgöra huruvida vederbörande bör ringas in igen. Det handlar således om ett slags 

övervakningssituation. De behovsanställda måste ständigt vara beredda på att arbete, vilket 

                                                                 
55 Alfonsson. Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden, 10ff. 
56 Ibid, 15f. 
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försvårar planerandet av vardagen och skapar stress. ”Arbetet spiller på så vis över på fritiden 

och koloniserar denna”.57  

En behovsanställd som är anställd av ett bemanningsföretag har som regel lägre timlön än den 

fast anställda. Bemanningsföretagen är inte altruistiska platsförmedlingar. Men också hos det 

företag som direkt anställer timvikarier förekommer löneskillnader. Och den minst 

kostnadskrävande lösningen vinner. I Marie Norins 11.05.05-14.10.17 (2015), en diktsamling 

om arbetet i vårdsektorn, går det att läsa att  

det finns timanställda som kommit hit och haft alltför höga lönekrav. de blir aldrig 

långvariga. det går nämligen alltid att hitta någon annan. som timanställd är du väldigt 

utbytbar.58 

 

 

  

                                                                 
57 Ibid, 16. 
58Marie Norin. 11.05.05-14.10.17. Stockholm: Bokförlaget Lejd, 2015, 56. 
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ROMANERNA 

Drömfabriken och Yarden kom ut 2010 respektive 2009. Den förstnämnda utspelar sig innan 

den sistnämnda och de båda utgör tillsammans en kronologisk skildring av hur 

bemanningsföretagen tar plats som arbetsköpare på arbetsmarknaden. Båda berättelserna 

handlar om att arbeta med bilar. Den förra genom att tillverka dem, den senare genom att 

parkera och parkera om dem. Det är en slump att båda romanerna utspelar sig bland fordon; 

dessa två verk har valts ut för att de handlar om dagens anställningsförhållanden och i synnerhet 

om arbetet som inhyrd personal. Att bilen, som på 1950-talet blev något som var och varannan 

arbetare hade råd med, är så central i romanerna blir som en cynisk twist. Att köpa en fabriksny 

bil är inget en vanlig arbetare längre har råd med. Särskilt inte om hen är anställd av ett 

bemanningsföretag. 

 

Maria Hambergs Drömfabriken 

I Maria Hambergs Drömfabriken produceras såväl bilar som drömmar. Berättelsen tar sin 

början på 1980-talet; Carolas Främling ljuder där montörerna i bilfabriken fogar ihop nipplar 

och ventiler till bilarna efter linan. Många har arbetat på fabriken sedan de gick ut skolan och 

stannar långt efter guldklockan trots värkande kroppar och drömmar om någonting annat. Så 

sker ett dödsfall. En besökare halkar på en utspilld burk smörjfett, får en hjärtinfarkt och 

kroppen flyttas hastigt för att inte orsaka stopp i produktionen. Det viktigaste är att bilarna går 

ut.  

Berättelsen spänner över ett par decennium och Hamberg gestaltar livet för några 

fabriksarbetare och hur de formar sina liv kring förändrade arbetsförhållanden. Till skillnad 

från Yarden är detta en kollektivroman med olika perspektiv. 1990-talets lågkonjunktur 

resulterar i effektiviserande åtgärder och runt millennieskiftet är de monotona arbetsuppgifterna 

desamma, men Hamberg skildrar också hur kraven på arbetarna hårdnat. Romanen visar hur 

arbetsmarknaden blir alltmer rörlig. Inhyrd personal dyker upp i berättelsen mot slutet. Det som 

inte förändrats är drömmarna bort från arbetet och vikten av att bilarna går ut. 
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Kristian Lundbergs Yarden 

Kristian Lundbergs Yarden (2009) är en autofiktiv berättelse som skildrar hur det är att vara 

anställd av ett bemanningsföretag och arbeta som inhyrd personal på en stor parkeringsplats för 

nya bilar. Arbetet går ut på att flytta bilarna från en plats till en annan inom det inhägnade 

området. Ibland är arbetsuppgiften att tvätta bilarna. Berättaren har vuxit upp med en psykiskt 

sjuk mor och barndomen kantades av ständiga flyttar och bristfällig skolgång. Som ung vuxen 

blev han drogberoende och skuldsatt. I romanen indikeras att det är denna sammantagna 

bakgrund som resulterat i den osäkra anställningen, pengabrist och en knappt existerande fritid. 

Tillvaron är minst sagt hård. I romanen är det en berättare som skildrar sitt eget liv och 

kollegornas utifrån sitt eget perspektiv.  
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ANALYS 

Den följande analysen är uppdelad - de litterära verken behandlas var för sig. I verken går vissa 

mönster att skönja. Dessa mönster, eller teman, går att finna i såväl Yarden som i Drömfabriken 

och är spårbara genom Sennets teori. De teman som diskuteras nedan är av lite olika karaktär. 

Som en grund för en vidare analys är det nödvändigt att i romanerna finna identifikatorer för 

arbetets respektive anställningsformens art. Det förra är främst framträdande i Drömfabriken, 

som främst handlar om arbetets betingelser för romankaraktärerna med fast anställning, medan 

det senare främst rör Yarden, vars incitament är skildringen av (arbets)livet som inhyrd 

personal. Och här är det förutsättningarna kring anställningens art - konsultuppdraget - för den 

bemanningsföretagsanställda som är det centrala. Knutet till detta är anställningsformens 

inverkan på livet i stort, alltså tillvaron utanför arbetet. Romanerna uppehåller sig också i mer 

allmänna termer kring rörlighet och flyktighet, vilket förstärker känslan av att balansen mellan 

det rörliga och fasta är av största vikt. Allt rörligt och flyktigt behöver heller inte vara negativt, 

precis som att allt som hör till det beständiga inte behöver vara positivt. De olika aspekterna av 

hur det fasta respektive det flyktiga gestaltas kommer att belysas i analysen. Utgångspunkten 

för övriga teman som återfinns i Yarden och Drömfabriken är att de är av det fasta slaget. Det 

finns en beständighetstanke bakom begreppen livsberättelse, kropp och solidaritet. 

Livsberättelsen och kroppen finns med ett helt liv; solidariteten förmodas vara en traderad 

mänsklig egenskap, eller åtminstone indoktrinerad i arbetarklassens medlemmar från barnsben. 

Hur Maria Hamberg och Kristian Lundberg framställer de tre förmodat fasta företeelserna 

kommer också i det följande analyseras. Temana kan förstås med hjälp av Richard Sennetts 

teori, men också genom andra texter. 

 

Drömfabriken – lågkonjunkturens effekter 

Det är 1980-tal när en besökare på bilfabriken halkar på utspillt smörjfett, får en hjärtinfarkt 

och dör där mitt på fabriksgolvet. Förmannen ger arbetarna order om att flytta på mannen, som 

där han ligger utgör ett hinder för bilarna som sakta rör sig framåt efter produktionslinan. Att 

trycka på nödstopp tills sjukvårdare kommer är inget alternativ. Denna inciting incident,59 för 

att låna en filmdramaturgisk term, fyller i Hambergs roman fler funktioner än att fånga läsarens 

                                                                 
59 Inciting incident är en händelse i början av en film. Den ska få tittaren intresserad av att se resten av filmen 

och ingår i en vedertagen filmdramaturgi. 
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intresse. Dels påverkar den enskilda arbetare flera år framöver, dels pekar den på att vinst är 

viktigare än människors hälsa. Det senare löper som en röd tråd genom hela romanen. 

Händelsen alluderar också på en dödsolycka i Kurt Salomonsons Mannen utanför, för vilken 

ingen vill ta ansvar. Drömfabriken bär fler likheter med Kurt Salomonsons roman, vilka 

redogörs för nedan. Och det är kanske ett medvetet val av Hamberg. Likheterna bidrar till att 

illustrera hur tiderna förändras för industriarbetare. Under 1980-talet är det högkonjunktur, som 

på Salomonsons 50-tal. Drömfabrikens handling hoppar snabbt till mitten av 90-talet, då 

lågkonjunkturen oförsonligt håller sitt grepp om marknaden. Gunilla är en av romanens 

huvudkaraktärer, som under boomen haft för vana att alternera mellan välbetalda arbeten för 

att finansiera sitt reseintresse. Efter Kuwaitkriget svängde konjunkturen. Jobbet på bilfabriken 

fick hon tjata sig till och det var mindre kvalificerat än det hon har utbildning för.60 Och 

konjunkturnedgången börjar ge effekter även på produktionen. 

Produktionslinan, ”lajn”, rör sig år ut och år in obarmhärtigt framåt, som en symbol för 

företagets obarmhärtiga och ständiga strävan mot vinstmaximering. 

 

Fabriksarbetet rationaliseras 

”De går mot de platser de befann sig på innan de gick på helgledighet, mot de kvadratmetrar de 

anvisats och ska stå på till dess att det brölar nästa gång.”61 Det är 1990-tal, montörerna har sina 

platser, de kan sina arbetsuppgifter, vilket är en trygghet och gör dem till specialister på sin sak. 

Att de kan sin sak gör att produktionen inte stannar upp och de kan själva planera arbetet för att 

undvika stress. Nackdelen är enformigheten och det repetitiva, ett Sisyfosarbete som kan ge 

förslitningsskador och känsla av meningslöshet. 

I Hambergs bilfabrik monteras bilarna snabbt ihop. Varje montör ansvarar för att sin bildel 

monteras rätt och utan dröjsmål. Det som inte hinns med under arbetstid får ta rastens minuter 

i anspråk: ”Han hade inte haft tid att se sig omkring, det här var den första rasten han inte 

behövde arbeta på för att klara takten.”62 Thabo har som nyanställd ännu inte arbetat upp den 

snabbhet som krävs. Men han blir så småningom snabb och har till och med tid över att skoja 

med arbetskamraterna. Att han skojar på arbetstid och dessutom inte är diskret med att tid för 

                                                                 
60 Maria Hamberg. Drömfabriken, Stockholm: Ordfront, 2010, 19. 
61 Ibid, 19. 
62 Ibid, 16f. 
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vila finns, gör honom till en måltavla. Han har ännu inte lärt sig att dupera makten, vilket 

Gunnar, som arbetat så länge på fabriken att han fått en guldklocka, gjort: ”Gunnar ligger före. 

Han är lika snabb som Thabo, men sköter det annorlunda. Istället för att dra omkring i verkstan 

och visa upp sin ledighet stannar han vid bänken.”63 Thabo blir utsatt för regelrätt rasism av sin 

chef: ”’Ditt tjocka jävla niggerface! Nu går du och jobbar!’ väser Lennartsson rakt upp i Thabos 

ansikte.”64 Maria Hambergs ordval är hårt, rakt och chockerande, men visar samtidigt hur 

normaliserad rasismen är samt hur långt Lennartsson är beredd att gå i sin maktdemonstration. 

Thabo straffas ytterligare för sin effektivitet och etnicitet genom ordern att tillfälligt byta till 

den monteringsstation som blir vakant då Anna-Greta är tvungen att gå hem, trots att detta 

bryter mot rutinerna och riskerar att produktionen stannar av:  

Regeln säger att sådana gånger ska driftledaren själv ställa sig och arbeta. Alla vet det. 

Lille-Lelle 65  också, men han kan inte Anna-Gretas ventiler. Han skulle behöva 

montera dem efter ritning och då hinner man inte. Särskilt inte när det inte finns minsta 

buffert. För att klara takten krävs att man kan dem utantill, ned till minsta mutter, det 

krävs att händerna arbetar utan tankekraft. För att hinna med i lajntakt måste man stå 

svettig av ångest några veckor i rädsla för att orsaka stopp, offra ett antal raster och 

sova dåligt på nätterna.66 

Thabo har genom sin etnicitet ett underläge. Han är i beroendeställning och är tvungen att foga 

sig för att inte mista sin inkomst. Thabo drivs sedermera av överordnade – och av sina kollegor 

– till avsked. Han får en varning för att han stannat hemma en dag utan att säga till:  

Förr åkte basarna hem till folk och hämtade dem som var bakfulla på måndagarna, 

men aldrig fick någon en varning för det. Hon kan förstå att han fått en tillsägelse, 

men en varning. Samtidigt tänker hon att det är tur att hon inte hunnit gå till doktorn, 

inte bra att utmärka sig om klimatet ska vara så här hårt.67  

Tre varningar innebär avsked och karaktären som inte hunnit gå till doktorn i ovanstående citat 

är Anna-Greta, vars kropp värker. Thabo blir skrämd till att inte göra fel. Han kan inte längre 

vara juste och stämpla in åt andra, vilka straffas med flera minuters tidsavdrag om de stämplar 

in en minut sent. Han törs inte heller lämna sin anvisade plats. ”Det är så tydligt att de försöker 

bli av med honom, de är på honom jämt.”68  

I romanens fabrik pågår effektiviseringar och åtstramningar. Richard Sennett skriver att 

”Europa och Nordamerika har i århundranden etiketterat Främlingen som en stor, skrämmande 

                                                                 
63 Ibid,135. 
64 Ibid, 110. 
65 Lille-Lelle är driftledare. 
66 Hamberg. Drömfabriken, 104. 
67 Ibid, 166. 
68 Ibid, 237. 
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gestalt, och idag, liksom i det förflutna, har Främlingen blivit en symbolisk plats på vilken 

människor kan projicera all möjlig oro”.69 Thabo representerar Främlingen med sitt afrikanska 

ursprung. Thabos utsatthet är ett förvrängt eko av Carolas Främling, som ljudit i fabriken ett 

decennium tidigare. Carolas Främling konnoterar spänning och mystik i stället för rent 

skrämmande. I arbetskontexten blir Sennetts Främling och Thabo fokus för rädslor för förlorade 

jobb och känslor av meningslöshet.70 Basens agerande blir till diskussioner bland arbetarna och 

där blir också nämnda projicering tydlig, om än inte oron artikuleras fullt ut av Hasse: 

”Ja, ja. Du tycker säkert att det är rasism och allt möjligt. Så mycket feminist som du 

är gillar du säkert negrer också”, fortsätter Hasse när han ser hennes min, utan att hon 

sagt ett pip. ”Men man måste faktiskt tänka på sej själv ibland. Och jag har varit här 

tillräckligt länge för att veta att det kommer att bli ett helvete för oss allihop, som han 

ställt till.”71 

Hasses uttalande uttrycker en brist på solidaritetskänsla, som tyder på att han förletts av den 

kapitalistiska individualitetsdiskursen. Men det är också en allmän tidsanda som framträder 

genom citatets senare del. Citatet visar även något annat. Hasse använder ”feminist” 

nedsättande och illustrerar den sexism som utöver rasismen finns på den mansdominerade 

arbetsplatsen, något som det finns anledning att återkomma till senare.  

1990-talets lågkonjunktur betingar arbetsvillkoren för samtliga anställda. Den oro de känner 

har precis redovisats. Lennartsson (som figurerar som den rasistiske chefen ovan) har inte tagit 

studenten, men arbetat på fabriken länge och också arbetat sig upp till en ansvarsposition. Nu 

märker han att det är andra tider: 

Och det som det nu flaggas för verkar vara mer än bara nymodigheter. Hela 

produktionen ska dokumenteras, digitaliseras och internationaliseras heter det. Allt, 

precis allt från konstruktion ned till minsta mutter. Ledningen har anslagit miljoner 

för att genomföra det. Det är inget han kan ta lätt på, det är ingen nyck. Han måste 

lära sig, både engelskan och datorn.72 

Informationssamhällets globaliserings- och flexibilitetsvurm sätter sin prägel på fabriken. 

Globaliseringen syns genom koncernspråket: ”’Coacha’ heter det när allt ska vara på 

engelska.” 73 Hela organisationen ska genomgå en process och ingå i en global 

                                                                 
69 Sennett. Den nya kapitalismens kultur, 118. 
70 Ibid, 119. 
71 Hamberg. Drömfabriken, 130. 
72 Ibid, 32. 
73 Ibid. 
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produktionsmodell, en så kallad ”GPS”: ”Alla skulle montera likadant, på samma sätt, med 

samma handgrepp och framför allt, på samma tid. Precis överallt!”74 

Lennartsson diskuterar med sin fru den tidsmätning som ska göras på fabriken. Varje 

arbetsmoments utförande ska mätas i tid. Det visar sig att tidsmätning är något som ligger i 

tiden: 

Han började med tidsstudierna. ”Det kommer att bli som på sextio- och sjuttiotalet. 

Allt ska det tas tid på.” ”På jobbet har dom mätt tiden det tar att städa en toalett. Tre 

minuter och fjorton sekunder påstod dom att det tog”, flikade hon in. ”Städtjejerna 

nästan grät när dom berättade.” Det hade han ingen aning om, han trodde att det bara 

var bilfabriken som hade gått på det där japanska. ”Nej, nej. Landstinget gör likadant, 

inte med oss ännu tack och lov, patienterna får fortfarande ta tid, men alla inhyrda 

tjänster mäts.”75 

Tidsmätningen görs för att kunna kontrollera, analysera och vinstmaximera, men Lennartsson 

måste ljuga och kalla det ”förbättringsarbete” för arbetarna på fabriken. Sett ur 

fabriksarbetarnas perspektiv är det, förstås, inte en rationalisering i positiv bemärkelse som 

genomförs. Den ökade kontrollen och ökade krav på snabbhet innebär högre stress och 

belastning av deras kroppar. Följden blir också att företaget fjärmar sig från arbetarna genom 

att inte visa dem tillit. Som ett led i ”förbättringsarbetet” fråntas arbetarna på golvet också 

möjligheten att lyssna på radio, vilket gör dem arga.  

Det finns inte någonstans en tidsbuffert. Frukostrasten är lika lång för alla arbetare oavsett hur 

långt de har till matsalen: ”Marika nickar och fortsätter slänga i sig maten för att hinna innan 

rasten tar slut. Hon jobbar så långt ner på linan att det går flera minuter för att komma till 

matsalen och frukostrasten är bara tjugofyra minuter lång.”76 Om arbetarna inte själva ser till 

att allt fungerar trots att organisationens tidspress är orimlig straffas de: 

Göran, Materialgöran i trucken, fick inte grejerna han beställt förrän kvart i fyra. De 

fattas i ställagen ute vid lajn. Om inte de olika påsarna och kartongerna ligger på rätt 

hylla, på rätt station och ovanför rätt etikett klockan sex och femtiofyra morgonen 

efter så stannar lajn. Det är inte hans fel att artiklarna inte kommit från höglagret i rätt 

tid /…/ Men om linan stannar på grund av materialbrist får han skäll och besvärliga 

frågor. Det vill han inte ha, därför jobbar han över. Göran är den mänskliga faktorn 

som täcker upp för ett fallerande datasystem.77 

Förmännen övervakar allt. Ingen slipper undan försök att kringgå de tidsrelaterade 

orimligheterna: 

                                                                 
74 Ibid, 70. 
75 Ibid, 178. 
76 Ibid, 59. 
77 Ibid, 60f. 
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Tidigare kunde folk fuska, stämpla ut ombytta och på så sätt tjäna en kvart, men det 

går inte längre, basarna vaktar vid stämpelklockorna så att allt går lagligt till. Men 

matarbussen har inte ändrat sin avgångstid för det. Den går fortfarande sexton över 

fyra, oavsett hur många som kommer med fladdrande skjortor och jackor över 

fabriksområdet.78  

Effektiviseringen urholkar arbetarnas lojalitet till företaget. I stället för att bygga upp ett 

förtroende hos de anställda har företaget behållit ett par gammalmodiga hållhakar på dem:  

Gunilla tycker att det är alldeles för enkelt att gå och handla i kiosken, man vet aldrig 

hur slösaktig man varit förrän man får lönebeskedet och då är det för sent att ångra 

sig. Man visar upp anställningsbeviset och så dras det på lönen. Var det inte så de 

gamla brukspatronerna gjorde för att hålla kvar arbetarna?79  

Arbetarna hamnar i skuld hos företaget utan att ha kontroll över hur stor skulden är. Denna 

gamla rest är också ett verktyg för företaget att kontrollera arbetarna och, som Gunilla noterar, 

hålla arbetarna fast. Att Svenne hyr lägenhet av företaget är också en rest från förr.80 I Kurt 

Salomonsons Mannen utanför får änkan till en av arbetarna, som dött i en arbetsplatsolycka, 

flytta ur den lägenhet hennes man hyrt genom företaget.81 Det kan förstås ses som positivt att 

arbetsgivaren erbjuder bostad, men när anställningen tar slut sägs hyreskontraktet upp. Finns 

chans och vilja till lång anställning för arbetaren är detta inte ett problem. Men efter 1990-talets 

lågkonjunktur och genom arbetarklassens minskade inflytande är allt flyktigt. 

 

Den rörelsehämmande flexibiliteten 

Fabriksarbetarna stämplar in och ut på sitt jobb. Tidigare har det varit möjligt att arbeta in tid 

för senare ledigheter eller tjäna lite extra genom att jobba över. Den effektivisering som skildras 

har inneburit att allt är reglerat till arbetarnas nackdel. 

Övertid brukade inte vara något problem. Fast det fanns olika sorters. Bara en sort gav 

några pengar. /…/ Killarna på linan hade cyniskt informerat: ”Här måste du jobba 

gratis när cheferna säger till. Men du får spara övertiden som tid. Timme mot timme. 

Du kan ta ut den sen, när dom säger till! När produktionen går ner så skickar dom hem 

oss, utan betalning. Bra va?” Hon hade trott att de skojade. Men det var alldeles sant.82  

De som inte har komptid att ta ut får sopa fabriken vid produktionsstopp. När produktionen går 

upp får ingen ledigt.83 Vid produktionstoppar ska bilar produceras även efter den normala 

                                                                 
78 Ibid, 210. 
79 Ibid, 126. 
80 Ibid, 211. 
81 Kurt Salomonson. Mannen utanför. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag, 1958, 149. 
82 Hamberg. Drömfabriken, 25. 
83 Ibid, 26. 
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arbetsdagens slut. När produktionen tagit steget in i 2000-talet har alla fastanställda 

lokalvårdare sagts upp: ”Sedan GPS blev genomfört är det en entreprenadfirma som städar. Alla 

svenska städtanter försvann, de fick lite pengar och ett grått kuvert.”84 För entreprenörsfirmans 

lokalvårdare innebär det mer städning när fabriksarbetarna måste jobba över. Det skräpas helt 

enkelt ner mer och under längre tid. Men städarna får ingen övertidsersättning.85 I mångt och 

mycket liknar fabriksarbetarnas ofrivilliga reglering av komptiden tillvaron för inhyrd personal 

– att de inte vet hur mycket de får eller måste arbeta. Det beror helt på orderingången. Och extra 

långa arbetsdagar tär på kroppen. Bilfabrikens anställda vet dock, till skillnad från de flesta 

bemanningsföretagsanställda, att de får en viss lön (fast inget utöver det).  

Ordet flexibilitet har en positiv laddning. Jonas Hammarbäck, som i sin kandidatuppsats 

studerat prekariteten i Yarden, resonerar kring ordet flexibilitet med hjälp av Nina Powers Den 

endimensionella kvinnan (2009). Power ser hur ordet laddats med positivitet genom att knyta 

det till kvinnlig frigörelse. Hennes utgångspunkt är att bemanningsföretag särskilt riktar in sig 

på att locka kvinnliga anställda, vilket får antas vara tydligare i Storbritannien, där Power 

verkar, än i Sverige, där bemanningsföretagen snarare tycks understryka att de tillhandahåller 

manlig muskelkraft eller könsneutral yrkeskompetens. Men generellt tycks kvinnor i högre grad 

än män ha osäkra anställningar. Hammarbäck utgår från att kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden har ”skapat en feminisering av arbetets underordning”.86 Detta går i linje med 

Magnus Nilssons konstaterande att arbetarklassen feminiserats och att en fjärdedel av alla 

kvinnor med arbetaryrken är tillfälligt anställda.87 Flexibilitet skulle därmed kunna sägas vara 

ett annat ord för kvinnoförtryck och exploatering av arbetare. Flextid kan dock innebära att den 

anställda har vissa val rörande sin arbetstid. På Drömfabrikens bilfabrik gynnar flextiden enbart 

tjänstemän och kapitalägare. För industriarbetarna blir flextiden ett tvång:  

Enda sättet att minska sitt minus är att jobba över, det är förbjudet att komma tidigare. 

Egentligen är det förbjudet att komma försent också, man måste be om lov. I förväg! 

Alla skojar om att deras flextid är som godis för småbarn, se men inte röra! De brukar 

säga att de fått flextid för demokratins skull, tjänstemännen har haft det i åratal. Fast 

Lennartsson kan vara juste, han kan koda flex på stämpelkortet för försovningar utan 

knot. I alla fall för vissa. Perka och Elyas brukar inte behöva förklara sig. Därför 

jobbar de över, för att kunna fortsätta komma försent.88 

                                                                 
84 Ibid, 249. 
85 Ibid, 250. 
86 Hammarbäck. Yarden/Yarden – en berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning, 15. 
87 Nilsson. Arbetarlitteraturen och klassamhället, 9. 
88 Hamberg. Drömfabriken, 60. 
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Fabriksarbetarna arbetar för att tjäna pengar. De behöver pengar för sina liv utanför fabriken. 

Ingen av arbetarna uttrycker glädje i samband med själva arbetet. Inte heller utveckling. I och 

med den omgörning som ska leda till effektivisering är det svårt att tjäna några kronor extra, 

vilket många vill. 

Hasse brukar fråga driftledaren om lördagstid redan på tisdagen för att ingen annan 

ska hinna före. Han kan tycka att det är lite pinsamt att behöva krypa för en kille som 

bara är hälften så gammal som honom själv, och som inte ens hade börjat skolan när 

Hasse började på fabriken. Men sådana är villkoren, och Hasse behöver pengarna. 

Men han får inte jobba själv, och eftersom Gunilla är i samma grupp brukar hon jobba 

med honom. /…/ Gunilla vill helst bara jobba på lördagarna, det ger mest, men Benny 

har sagt att hon inte får det. ”Du får inte bara jobba för pengarna”, sa han. Det var så 

roligt att det blivit ett bevingat ord. Men det är därför hon jobbar över. För att få jobba 

ännu mera.89 

 

Kroppens komplexitet 

Kroppen kan ses som ett slags motvikt eller trösterikt och välbekant Heimat då arbetsplatsens 

förändringar är utom ens kontroll. Kroppen är ens egen och den finns där alltid hos en. Men i 

Drömfabriken ger kroppar upp, gör ont och omvandlas till objekt. Synen på kroppen är 

komplex. 

Lennartsson går vidare. När han passerar Gustavssons område ser han att killarna på 

linan inte använder den nya lyften som det varit sådant gnäll om. Den kostade flera 

hundratusen men hänger nu oanvänd på sin krok. Han går långsammare och sträcker 

på halsen för att riktigt hinna se vilka det är som jobbar utan. Firman ska inte behöva 

betala trasiga ryggar om folk inte använder lyftverktygen, tänker han. Det är den 

sortens information Lennartsson samlar på, den kan vara bra att ha.90  

Hamberg visar med denna passage den dualistiska inställningen till kroppens skörhet och 

styrka, som nog är väldigt vanlig på arbetsplatser. Att använda hjälpmedel för att skona sin 

kropp tar tid och är omständligare än att låta bli. Finns krav på att arbetet ska gå snabbt finns 

än mindre anledning att använda hjälpmedlen. Och människan tycks fungera så att först då 

kroppen gör ont eller ger upp – det är då påminnelsen om livets förgänglighet kommer, som 

åtgärder för den egna hälsan vidtas. Citatet visar även en oklarhet vad gäller 

ansvarsfördelningen för en arbetares kropps välmående. Arbetarna tycker att företaget ska se 

till att lätta bördan; arbetsledningen tycker det är upp till individen att inte förlyfta sig. Men 

lösningen ligger snarare i att förändra arbetsmomenten, som är för tunga och enformiga. Och 
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tidspressade. Denna lösning är inte ett valbart alternativ under kapitalismen där arbetare ses 

som och ser sig själva som varor. 

Kroppen kan också fungera som en maskin, som utför en automatiserad process:  

Svenne börjar skruva ihop. Händer och fingrar arbetar automatiskt. Han har gjort det 

förr. Förra veckan, förra månaden och förra året. Och hela tiden har de sett likadana 

ut. Efter en stund glider tankarna iväg medan kroppen gör jobbet.91 

Citatet visar att det finns en tillit till kroppen och kroppsminnet hos Svenne. Kroppen är också 

pålitlig. Han behöver inte vara närvarande i tankarna för att kroppen ska utföra lönearbetet. 

Samtidigt visar citatet också monotonin i arbetet, vilket gör att behovet av att släppa tanken fri 

uppstår. Gunnar erfar något liknande. När kroppen rör sig per automatik intas något liknande 

meditativt tillstånd. 

Gunnar har alltid haft lätt att lära. Det gick snabbt att komma in i det nya jobbet på 

bilfabriken, och han lät det ta över alla tankar. Det var ett bra sätt att döva det han inte 

ville tänka på.92 

Att zooma ut, att gå in i ett slags zenliknande tillstånd, tycks vara vanligt bland arbetarna i 

fabriken. De sitter och i princip sover med öppna ögon, ”de bara sitter och glor rakt fram, tittar 

på ingenting, trötta efter en hel arbetsvecka. De har stängt av alla inkommande impulser.”93 

Gunilla har inte stängt av: ”Numera beundrar hon dem som kan koppla bort allt runt omkring, 

själv blir hon alltid totalt distraherad av allt som händer. Hon brukar vara helt slut i huvudet av 

allt buller och slammer när hon kommer hem.”94 

För kvinnorna på bilfabriken är deras kroppar något som betraktas, bedöms och kommenteras. 

De objektifieras och värdesätts. Den manliga och kvinnliga arbetarkroppen är inte densamma. 

När Gunilla påpekar sexistiska övertramp blir Lennartsson irriterad på henne. Ofta är det just 

Lennartsson som gör övertrampen: 

Han hade en present med sig, sa han: ”Ni ska få något som kan hålla humöret uppe på 

er!” Alla som var där trodde att han skulle muta gruppen som flera veckor varit 

underbemannad, att han kanske hade med sig biobiljetter eller nåt. Men nej, det var 

tjejen som var belöningen. Han tog henne om axlarna och styrde fram henne till 

allmän beskådan. Och så sa han att de måste vara rädda om henne: ”Slit henne inte 

för hårt!” sa han och skrattade igen.95 
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I Drömfabriken återfinns exempel på mindre positiva egenskaper Beverly Skeggs menar 

borgerligheten på 1960-70-talen antog att arbetarklassmannen hade. Han sågs som den Andre, 

som någon som var potentiellt rasistisk, odisciplinerad och okunnig.96 Arbetarklass förknippas 

också med vulgaritet, skriver Skeggs.97 Det finns ett avsnitt när några av männen diskuterar 

kroppsbehåring och femininitet, vilket är en form av vulgaritet, men de producerar också sig 

själva som män och som grupp: 

”Ja…Dom som rakar sig är mer kvinnliga, liksom. Dom bryr sig mer om hur dom ser 

ut och så.” /…/ Men Gunilla ger sig inte. Hon ser hur alla grabbarna bara väntar på 

Hasses förlösande kommentar som ska platta till henne. /…/ Nu kan Peter inte hålla 

sig. Han har stått och hängt över ramen, balanserat på hälarna, lyssnat och garvat åt 

Hasses beskrivning. ”Nej men, va fan”, utbrister han irriterat och reser sig upp och 

drar hästsvansen rätt bakpå ryggen. ”Vem vill ha en brud med buskar? Snacka om 

avtändande!”98 

Hambergs karaktärer bekräftar således, i stället för att dementera eller kritisera, den syn som 

Skeggs beskriver. Drömfabriken kan ses som kritik mot patriarkatet lika mycket som kapitalet. 

Hamberg avmaskuliniserar Peter genom att ge honom en hästsvans och hon framställer 

kvinnorna som goda. Det är männen som står för förtrycket oavsett maktposition på företaget 

och det är de kvinnliga karaktärerna som formulerar orättvisorna och då särskilt Gunilla, vars 

sexualitet för övrigt står i motsats till Skeggs definition av respektabilitet. Respektabilitet, 

menar hon, är en egenskap som förknippas med ”de andra”, som här ska förstås som 

medelklassen eller överklassen, vilka har värde och legitimitet. Denna egenskap önskas uppnås 

av arbetarklassen, hävdar hon.99 Respektabilitet är något som ”konstrueras i motsättning till 

sexualitet”.100 Men att bli respektabel är inget Gunilla eftersträvar. Hon verkar snarare motsätta 

sig respektabiliteten för att i stället omfamna och bekräfta bilden av arbetarklasskvinnans 

”avvikande” sexualitet101: ”På väg till en man jag inte är gift med för att ha sex i en hel 

månad”.102 När hon träffar denne mans respektabla medelklassfamilj känner hon att hon inte 

hör hemma. Hennes icke-respektabla avsikter är också ett uppror mot hennes religiösa och 

städmaniska mor. I Ivar-Lo Johanssons statarskildring Bara en mor (1939) tappar Rya-Rya all 

sin respektabilitet – i andras ögon – då hon  
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klädde av sig och badade. Alla kunde se det, fast på långt håll /…/ Flickan blev 

utskämd. Och från och med denna dag omgestaltade sig hela hennes liv. /…/ Det var 

som om den kyska Rya-Rya tillhört alla männen efter detta bad.103 

”Kvinnorna träder ständigt in på handelsarenor där deras sexualitet, femininitet och 

respektabilitet värdesätts efter tariffer som bestäms av andra”, skriver Skeggs. 104 

Respektabiliteten har minskat i värde mellan Rya-Rya och Gunilla.  

Med genusperspektivet på Bara en mor och Drömfabriken ses en manlig arbetarklass 

exkludering av kvinnor, vilket också innebär en osolidarisk handling. Något liknande noterar 

Ebba Witt-Brattström hos den verklighet som bygger en fond för Moa Martinsons romaner. 

Männen försvinner hemifrån för att föra klasskamp och kvinnorna känner sig svikna. Krav på 

högre kvinnolöner ingår heller inte i klasskampen.105 

När kroppen inte förmår att göra det den ska, när de tunga upprepningarna blivit för många och 

om kroppen gör ont blir den för påtaglig och kräver sinnets närvaro. 

”Hela dagen har varit plågsam, hon är alldeles för trött. Och har alldeles för ont. 

Voltaren-tabletten som hon tog i morse hjälper inte längre, nacken bränner och ilar. 

Flera gånger har hon så när klämt fingrarna i fixturen. Hela kroppen är 

förlångsammad, den orkar inte det hon gör. Den rör sig med fördröjning, i ultrarapid 

som får henne att tappa verktygen, missbedöma avstånd och inte orka hålla fast 

ventilklumparna. /…/ hon producerar varje sekund och musklerna är konstant spända. 

Anna-Greta får mer och mer ont. Det blir inga pauser, finns inga stunder då hon gör 

annorlunda saker.”106 

Kroppen sviker Anna-Greta. Den gör ont både på jobbet och på fritiden och ger henne inte den 

vila hon behöver från sina bekymmer, som härrör från ett olyckligt äktenskap: ”Men den här 

natten var det inte bara de vanliga tankarna som höll henne vaken. Den här natten var det armen, 

högerarmen som börjat bränna mer än vanligt på eftermiddagarna på jobbet.”107 Hon kan heller 

inte utföra sin hobby: ”Men nu var det länge sedan hon haft blocket framme. Delvis för att ingen 

av flickorna ville sitta för henne, men framför allt på grund av den värkande halsmuskeln. Det 

gjorde för ont att hålla i ritstiftet”.108 

Den kropp som sviker mest är Gunnars. Det börjar med att han ser svarta fläckar: ”Med en 

ilsken grimas sträcker Gunnar sig fram och fixar med radion, då ser han dem igen. Fläckarna. 
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/…/ Svarta fläckar som liksom dansade runt.” 109  Allt blir till slut svart. Han dör. Så 

Drömfabriken börjar och slutar med död. Det är som att Anna-Gretas och Gunnars kroppar 

liksom effektiviseras bort och ger upp när tiderna förändras, när den inhyrda personalen gör 

entré. Allt kollapsar, de förlorar kontrollen. Gunnar har varit på fabriken kanske längst av alla. 

Hans sviktande hälsa blir en metafor för fabriksarbetarnas, kanske till och med arbetarklassens 

försämrade villkor. Med Gunnar dör också den gamla tiden. 

 

Solidaritet på nedgång 

Den fackliga närvaron på bilfabriken är inte särskilt hög någon gång under den tid då berättelsen 

utspelar sig. Som ett led i likriktningen av företagets alla fabriker har fackets anslagstavla tagits 

ner liksom de radioapparater arbetarna lyssnat till under arbetet. Väggen där anslagen suttit ska 

vara lika kal på alla organisationens fabrikers väggar. Fack-Olle, fackets representant på 

arbetsplatsen menar att företaget gör rätt när de vill ”snygga opp i verkstan, det kommer fler 

och fler besökare. Dom har rätt när dom säger att vi måste konkurrera på alla plan.”110 Med ”vi” 

menar han företaget, inte ”vi anställda”. Esko är den som tar diskussionen med Fack-Olle. Han 

är som en relik från tiden då facket var starkt och arbetarrörelsen andades upproriskhet: 

Tavlan ska opp, och det här radioförbudet måste hävas! I alla fall tills det varit 

förhandlingar! Dom är förbannade ute i verkstan. Det borde till och med du kunna 

upptäcka!111 

Det här utspelar sig på nittiotalet. Det är inte bara den fackliga kampviljan som sjunker i takt 

med konjunkturen. Också den allmänna solidariteten bland de anställda gör det. Konkurrensen 

om jobb gör det kringgärdande samhället mer individualistiskt. Individualismen avspeglar sig 

även i organisationens omgörningsprocess. Den som gör fel får ingen hjälp av 

arbetskamraterna. Till det finns varken tid eller vilja – den egna förlusten av tid och kraft blir 

för stor. Detta bidrar slutligen till att Thabo får sparken. Det sista han gör i romanens bilfabrik 

är att stå vid en ny monteringsstation. Ingen visar hur han ska montera och ritningen är fel. 

Följden blir att ett dagsarbete, 144 bilar, saknar en ventilpackning. Felet upptäcks i slutet av 

lajn. Den enda som självklart och medkännande hjälper till att montera packningen där den 

saknas – och därmed medverkar till att undvika stopp på lajn – är Gunnar.112 De klarar det, men 
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Lille-Lelle skvallrar för Lennartsson.113  ”För några år sedan” skvallrade inte arbetarna på 

varandra – det var dom mot ledningen.114 Individualiseringen har vänt arbetarna mot varandra. 

Men att ange varandra är något som förekommer redan innan. Någon av arbetskamraterna 

skvallrar för Lennartsson att Micke tar längre rast än vad som är tillåtet.115 Att påtala för chefen 

arbetskamraternas misstag sker alltså redan här och är inte en effekt av bemanningsföretagens 

inträde på marknaden, vilket det i Yarden låter antydas. Den förklaring som ges i Drömfabriken 

är att det är en 

period av ordning och reda, /…/ Ordningsperioder brukade följa konjunkturerna, när 

orderingången var låg var det noga att alla stod på sina platser fast det inte fanns något 

att göra. När det däremot var högkonjunktur och massvis med övertid, då var det sällan 

någon blev tillsagd för att den sumpat några minuter. Men det kunde vara besvärligt 

så länge som spionerandet pågick.116 

I slutet av Drömfabriken, då inhyrd personal tas in, tycks få rester av solidaritet finnas kvar. 

Det blir ett ”vi” och ett ”dom” hos arbetarna: ”Perka svär till och klagar på slöa inhyrda”117 Den 

inhyrda personalen kan inte arbetsuppgifterna, vilket försvårar de fastanställdas arbete: 

Men även om de är fulltaliga kan det gå för sakta. Det beror på hur Manpowerkillarna 

är fördelade. Är det två sådana i en grupp går det för sakta. Alla med slitna tåhättor 

vet att den kombinationen är dödsdömd, men inga chefer verkar fatta det. De tror att 

om det bara finns tillräckligt många händer ute på lajn räcker det.118 

Att lära känna ”Manpowerkillarna”, som fått namnet efter det bemanningsföretag de är 

anställda av, är inte lönt. De byts ut hela tiden och någon långvarig relation med dem kommer 

aldrig att vara aktuell. De blir opersonliga platsfyllare som alla kallas för ”Manpowerkillen”.  

Gunilla går längs linan där hon jobbade förut. Många av grabbarna som står där nu är 

nya. Några har hon hejat på, men de flesta nykomlingar är inhyrda från ett 

bemanningsföretag, och dem orkar hon inte lära sig namnet på, de kommer och går, 

byts ut allt eftersom.119 

Det är främst de fast anställdas perspektiv på inhyrda som artikuleras i romanen. Men hur 

”Manpowerkillen” upplever sin arbetssituation som inhyrd får ändå lite utrymme: 
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Det är samma killar som han försökte sätta sig med förut, men de släppte inte in honom 

i samtalet. Han fick inte ens vara åhörare, de vände honom ryggen. I två dagar har han 

blivit tilltalad med ”Uh” eller ”Manpowerkillen”.120 

Fredrik, som han heter, får en egen röst i romanen efter att Svenne frågat honom hans namn. 

Han är då inte längre enbart arbetskraft. Fredrik ger perspektiv på arbetet i fabriken jämfört med 

andra ställen: ”Det här stället är det absolut värsta jag sett. Och du kan tro att jag varit på många. 

Du är den förste här som varit bussig”, säger han till Elyas, vilken Svenne, som i början av 

romanen såg montörsjobbet som tillfälligt och i slutet blivit riktigt cynisk, övergett vid 

monteringsstationen. Fredrik ser orättvisor och uttrycker att arbetsmiljön är oacceptabel när han 

fortsätter: ”Jag vet tillräckligt för att veta att jag inte tänker komma tillbaka. Jag har sett mer än 

nog. Allvarligt, varför säger du inte ifrån?”121 Han blir en kritisk röst, vilket inger visst hopp 

om en generell förändringsvilja hos den nya generationens arbetare. Samtidigt uttrycker Fredrik 

en individualistisk vilja att inte ingå i de sammanhang där han inte värderas som person och för 

de kunskaper han har. Han är överkvalificerad för montörsarbetet och anser, kanske naivt, att 

han har valmöjligheter. 

Men han visar också upp en solidarisk sida trots att han är alienerad från de flesta fastanställda 

och inte vet deras namn. Solidariteten bör snarare kallas medmänsklighet när Fredrik är den 

som ser till att Gunnar får vård när han insjuknar på arbetet. Följande citat visar också en sorg 

över att arbetare är främlingar för varandra idag: ”Han hade dött nästan på en gång som han 

kom in, hade aldrig hunnit säga nåt. Och Manpowerkillen visste inte vad han hette. Inte ens i 

förnamn.”122 Ingen annan vet särskilt mycket om Gunnar. Men produktionen stannar, folk 

gråter. För chefen är det viktigaste att bilarna går ut: ”Du kunde väl ha väntat till sista rasten 

med att berätta. Vi ligger ju så mycket back redan. Vad tänkte du på…”123  

 

Pausad livsberättelse 

Enligt Richard Sennett bör en människas livsberättelse pågå i en framåtrörelse och vara 

förutsägbar. En fast anställning med karriärmöjligheter kan erbjuda detta. Den ger dels en 

ekonomisk trygghet, dels ger en arbetsanknuten utvecklingskurva något att sträva efter. Det blir 

också en belöning och ger mening åt arbetet. I Drömfabriken nedmonteras möjligheterna till en 
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uppåtgående utvecklingskurva. I och med den effektiviserings- och globaliseringsprocess man 

genomför flyttas fokus från den duktiga arbetaren till den som gör misstag. Det blir en 

övervakningssituation där den som gör fel straffas på bekostnad av att belöna den som gör rätt. 

I fabriken finns en skylt: ”GPS: var och en ansvarar för att allt den gör är felfritt och rätt!”124 

GPS, Global Production System, som införs för att göra företagets alla fabriker likadana, är än 

mer inriktat på produktionen och att vinstmaximera. Arbetarna ses än mer som maskiner än 

människor jämfört med tidigare. 

Den nya tidens tankesätt innebär också att civilingenjörer anställs som arbetsledare.125 Dessa 

får högre lön än dem som arbetat sig uppåt i organisationen. Detta frångår Richard Sennetts 

hävdande att det är mer kostnadseffektivt att nyanställa än att fortutbilda den befintliga 

personalen. 126  Däremot stämmer detta överens med att det inte längre går att skriva sin 

livsberättelse inom en och samma organisation.127 Utomstående tar de välbetalda chefsjobben. 

Och de är också mer benägna att byta arbetsplats inom ganska kort tid. Det innebär också att 

det inte finns någon som kan bevittna enskilda arbetares prestationer under längre tid. Det, i sin 

tur leder till ännu mindre chans till den ”fördröjda tillfredsställelse” eller ”framtida belöning” i 

form av befordran, utveckling eller löneförhöjning, som Sennett menar är en viktig motor för 

såväl livsberättelse, som disciplin och arbetsetik.128 En passage i Drömfabriken visar att det 

funnits en ambition att satsa på fortbildning för fabriksarbetarna, men att den ambitionen 

försvagats. Och särskilt vad gäller den äldre personalen: 

En gång hörde Micke att guiden sa att alla lajnarbetare hade teknisk utbildning och att 

de fortlöpande uppgraderades. ”Jaja, det är bara att inse. Man är en investering”, sa de 

blåklädda då till varandra. ”Men jag då? Jag har inte fått någon kurs på två år. Behöver 

inte jag fräschas upp?” ”Nej, du är för gammal. Du är körd!”129  

Enligt Sennett finns det idag en syn på äldre människor som improduktiva, vilket delvis 

dementeras av Drömfabriken, där de äldre till följd av erfarenhet utför sitt arbete effektivt och 

också har förmågan att planera sitt eget arbete och hjälpa sina arbetskamrater om det behövs. 

Gunnar är ett exempel på detta. Då de äldre skildras som mindre produktiva är det en följd av 

att deras kroppar blivit förhindrade av lång tid med tungt och enformigt arbete. 
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På bilfabriken går karriärmöjligheterna till civilingenjörerna. Att ny personal anställs för 

chefspositionerna urholkar också företagets traditioner, vilket artikuleras:  

Lennartsson vill att företagsandan ska leva vidare. Men sådant bryr sig inga killar från 

KTH om. De har inte vuxit upp här inne, de ser produktionsledarjobbet enbart som en 

karriärpinne.130 

Oavsett var i hierarkin de anställda befinner sig och trots fast anställning brister lojaliteten 

gentemot företaget eftersom personalen inte förväntas stanna och göra karriär inom företaget. 

Att ta in alltmer inhyrd personal är en utveckling som missgynnar företagsandan ytterligare. 

Företaget blir för de anställda och inhyrda enkom en löneutbetalare. 

När Maria Hamberg i sin roman annonserar ett hopp framåt några år i tiden gör hon det genom 

att ge en kollektiv röst till arbetarna på fabriken. Detta brott mot den gängse berättarstilen, där 

arbetet ses genom en person åt gången, blir en stark kör som effektivt sätter scenen för den nya 

tiden, vars resa mot startade i mitten på nittiotalet. Det är en lång passage som väl illustrerar 

både arbetet och förutsättningarna i den nya kapitalismens kultur där vissa premieras och andra 

inte, oavsett arbetsinsats: 

När vi blev anställda, för ett och ett halvt år sen, för två, tre eller fem år sedan, då hade 

vi ambitioner. De sa till oss att det var möjligt att avancera. De sa att egna initiativ 

och idérikedom skulle premieras. De sa att om vi lärde oss flera jobb skulle vi få mer 

i lönekuvertet. Vi trodde dem. Vi trodde att om man lade manken till och jobbade så 

skulle det ge utdelning. Vi lärde oss mer, hur bilen såg ut, hur den fungerade, men 

framför allt lärde vi oss hur man sätter ihop den på kortast möjliga tid, med minst antal 

personer. Vi trodde vi skulle bli belönade. /…/ Vi började känna av ryggen, men sa 

inget. Vi ville inte visa oss klena. Ville inte riskera i lön och anseende genom att 

sjukskriva oss, varken hos chefen eller hos arbetskamraterna. Bättre att gå till jobbet 

och visa att man kunde montera bilar. Då kunde man kanske få byta, komma från det 

tunga. Kanske få bättre betalt. Vid nästa löneförhöjning fick han som stod bredvid lika 

mycket fast han knappt gjort någonting.131 

Arbetarna känner sig förda bakom ljuset. Lurade på konfekten. Den belöning de trott skulle 

komma av hårt arbete kommer aldrig. Att deras förväntningar inte kommer att infrias ger en 

vilsenhet. Svenne, som sett arbetet som montör som något tillfälligt, upplever en uppgivenhet 

då han inte lyckas få ett annat arbete. Uppgivenhet har blivit till en känsla av meningslöshet: 

”Fyra år har han jobbat på fabriken, och fått mindre och mindre lust att gå dit. /…/ Men pengar 

är en nödvändighet.”132 Det är fortfarande nittiotal när Svenne känner så här. Några år senare 

är han kvar, men har liksom fasats ut från romanens rum. Han äger knappt längre en röst. Då 
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han dyker upp i berättelsen verkar han avtrubbad. Det är som att han suddats ut från romanens 

universum tillsammans med sina drömmar. 

Richard Sennett menar att dagens arbetare behöver ett mentalt, känslomässigt, kulturellt ankare. 

De behöver leva i ett berättande, i meningsfullhet och ha en hantverksskicklighet. 

Spjutspetsorganisationer berövar människor känslan av berättande rörelse.133 Att få ett fast jobb 

har blivit mycket svårt. Också på så sätt blir livsberättelsens fortsättning osäker. Drömmar 

knutna till arbetslivet är generellt svåra att uppfylla. Vad arbetarnas lediga tid ägnas åt blir 

därmed av största vikt för att de ska få en känsla av kontinuitet och utveckling. Livsberättelsen 

blir ett individualistiskt projekt. Det är ett nytt krav på personligt ansvar som utkristalliseras i 

Drömfabriken. Fritiden måste ägnas åt den kontinuerliga utvecklingen som tidigare kunde ske 

på arbetstid. Annars blir jag-känslan fragmenterad. Den upprepade anpassningen till 

organisatoriska förändringar gör att jaget inte hinner med att relatera till arbetsrollen. 

Anna-Greta målar det hon ser omkring sig. Hon målar på sätt och vis sin livsberättelse. Under 

den tid hon har ont på grund av arbetet klarar hon emellertid inte av att hålla i ritstiftet. Svenne 

var med i ett band innan han började på fabriken. Hans dröm vara att hålla på med musik. Och 

företaget såg också till att de anställda hade en meningsfull fritid, vilket gjorde att Svenne och 

hans bandkompisar började på fabriken: ”’Ska det bli nåt av oss, då måste vi satsa’, sa de och 

tog jobb på bilfabriken. Personalavdelningen var hur hjälpsam som helst, menade att de 

anställdas fritidsintressen var viktiga och subventionerade därför replokaler.” 134 De 

fritidsfrämjande åtgärderna tycks i romanens senare del helt försvunnit. Det har också Svennes 

förhoppningar på en musikkarriär, vilket hans bandkollegor senare fick. Arbetsmarknaden, 

företaget och den nya kapitalismen har således även inverkan på arbetarnas försök att skapa sin 

egen livsberättelse själva. 

Gunilla har funnit en identitet i resandet. Det är en självvald rörelse, en medvetet vald 

förflyttning. Hon är en turist även i Zygmunt Baumans betydelse. Turisten har en fast punkt, ett 

hem att komma tillbaka till. För Gunilla är hennes lägenhet hennes fasta punkt, vilken 

förutsätter en inkomst. Men också hennes arbete har varit viktigt att återkomma till, som en 

trygghet. I slutet av romanen har hon valt att komma hem. Kärleken och planerna på att bosätta 

sig i USA har gått i stöpet. Hon kände sig inte hemma där. Men samtidigt har känslan för arbetet 

förändrats. Hon har inte längre någon dröm utanför arbetet att uppfylla. Familj är kanske det 
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hon mest av allt vill ha i romanens slut. Att skaffa barn är ett sätt att skapa livsberättelse utanför 

arbetet och arbetet blir då ett medel att försörja livsberättelsen. När den möjligheten till 

livsberättelse försvinner och arbetet inte kan erbjuda en annan möjlighet känns arbetet 

meningslöst.  

Hon hade ingen. Ingen alls. Inte ens en chattkompis. Hon hade bara en massa nipplar, 

fästen, kablar och skit. Dagarna bestod av svett, tvål och biblioteksböcker. Och en 

längtan som gjorde ont.135  

Hon är i detta skede varken turist eller en vagabond, vilken ofrivilligt måste flytta sig från 

arbetsplats till arbetsplats likt de nomadiska daglönarna för ett sekel sedan. Hennes 

livsberättelse är till synes utan fortsättning. Hon är fast. 

 

Yarden – de bemanningsföretagsanställdas tillvaro 

Många av arbetarna på Yarden är vagabonder i Baumans mening. De är bemanningsanställda 

och känslan genom hela berättelsen är att de aldrig känner sig hemma eller välkomna på Yarden. 

Birthe Sjöberg beskriver det som att känna sig som en främling där existensen är ett hot.136 

Detta är en del av den process som för nihilisten mot en ”lycklig” fullbordan. Känslan är den 

känsla som den passive nihilisten känner och tillhör ett stadium, vilken genom vilja och 

livskänsla kan vändas till en medvetenhet och aktivitet.137  

Kristian Lundberg har återkommande beskrivningar av vad det innebär för en arbetstagare att 

vara anställd av ett bemanningsföretag. Det innebär konsekvenser för den personliga ekonomin, 

disponeringen av den egna tiden, relationen till arbetskamraterna och hur cheferna på företaget 

som hyr arbetskraften ser på en. Till skillnad från Drömfabriken, som förvaltar 

kollektivromantraditionen, som bland annat var viktigt för Ivar Lo-Johansson när han skrev 

sina statarromaner och -noveller, är Yarden en individuell och subjektiv berättelse. Det är en 

form som framhäver den solitära tillvaron. Ivar Lo-Johansson ville med kollektivromanen (och 

den sociala novellen) bryta med den individualistiska-subjektiva-lyriska (och borgerliga) 

romanen, vilken konstituerat svensk prosalitteratur.138 I förordet till nyutgåvan av Yarden från 

2015 och som Birthe Sjöberg diskuterar i den text som var denna studies språngbräda, liknar 
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Lundberg statarsystemet med att vara anställd av ett bemanningsföretag. ”Stataren hade varit 

utsatt, otrygg, på ett sätt som en vanlig arbetare inte nödvändigtvis var. Statarlivet innebar lika 

mycket ett socialt som ett ekonomiskt utanförskap”, skriver han. 139  Otryggheten och 

utanförskapet genomsyrar också denna roman, vilket förstärks av den ensamme berättaren. Och 

något enhetligt kollektiv existerar inte. 

Den subjektiva berättelsen har dykt upp i arbetarlitteraturen de senaste åren, vilket inte är så 

konstigt med tanke på att det individuella perspektivet, valet och ansvaret blivit norm. Cecilia 

Perssons Att bära sin egen kropp är ett exempel på en sådan subjektiv berättelse. Åtminstone 

delvis. Hon ger även röst åt Maja Ekelöf och Gunnar Ekelöf, men den berättade upplevelsens 

centrum finns hos Cecilia Persson. Hennes berättelse har fler beröringspunkter med Yarden i 

det att den handlar om att ha för låg inkomst; en uppväxt med en psykotisk mor; att både skriva 

och ha ett arbete som sliter på kroppen. Och klassmedvetandet finns där, liksom i Yarden.  

I Mannen utanför från 1958 problematiseras samtiden och det alltmer individualiserade 

samhället, vilket bekräftar en försvagning av den kollektiva tanken redan då. Genom att Yarden 

är en subjektiv berättelse visar den hur det är att leva som individ efter de premisser samhället 

fungerar enligt idag. Vi lever i en verklighet och tro konstruerad av någon annan, någon som 

tjänar på att vi är individualister. Lundberg skriver, återigen i förordet till nyutgåvan: 

Den som äger berättelsen om samtiden, om det som pågår omkring oss, ja, han ges 

också tolkningsföreträde. Han kan ta sig rätten att omskapa en diffus, glidande lögn 

till att bli en kategorisk sanning. Det är på det här sättet som ord har annekterats och 

getts en ny innebörd. Valfrihet är ett sådant nyckelbegrepp. Rörlighet är ett annat. 

Ingen är väl motståndare till rörlighet eller valfrihet.140 

 

Frihet utom räckhåll 

”En regndiger, åskfylld sensommarnatt”141, så börjar Gustav Hedenvind-Erikssons Vid Eli 

vågor från 1914. Vädret återkommer ständigt i romanen. Det stormar och snöar. Vädret ger 

känsla av rörelse och särskilt framåtrörelse i det att årstiderna förändras. Kraftverket, ”det höga 

tegelhuset – kraftkällan, energins mysterium – med sina höga järnspiror”, som byggts får en 

stund i solen: ”Och som trollfäs glitter i aftonsolen blänkte och glimmade de otaliga 
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koppartrådarna i det väldiga spindelnätet.”142 I Yarden spelar vädret också en roll: ”Regn, snö, 

solsken, storm, brandrök. Det kvittar. Arbetet skall utföras.”143 Ofta är det kallt och jävligt. Av 

Vid Eli vågors positiva stämning och framtidshopp finns inte ett spår i Yarden. 

Beskrivningen av arbetet och arbetsplatsen, liksom vädret, gestaltar känslan av arbetet. Yarden 

är en stor parkeringsplats där huvudkaraktären flyttar på fabriksnya bilar och ibland tvättar dem. 

Arbetarna körs ut i en buss till den bil de ska flytta. När bilen är flyttad är det inte tillåtet att 

sitta i den och vänta på att bussen ska plocka upp en igen. Oavsett väder måste arbetaren stå 

utanför bilen och vänta. Arbetsuppgiften blir en symbol för tillvaron som anställd av ett 

bemanningsföretag. Arbetsuppgiften och anställningsformen andas meningslöshet. Väntan på 

bussen i regn och kyla är som att vänta på att bli inringd till jobb. Under väntan kan inget annat 

företas. Att stå där när bussen eller samtalet kommer är det enda en kan göra. Den egna tiden 

hålls som gisslan av omständigheterna. Yarden är en 

oändlig parkeringsplats indelad i mindre rutor. Ett anonymt kontorshus. Allt inhägnat 

och omgärdat av rutiner, regler. Vägmärken. Transportsträckor. Stopplinjer.144 

Beskrivningen ger känslan av instängdhet, att bara få röra sig korta sträckor utan mål. Det finns 

ingen väg ut, bort eller till något. Det finns också en massa potentiell rörelse i alla de bilar som 

finns där. Där finns ett hav, en hamn, fartyg. Men för dem som arbetar på Yarden kan inte 

möjligheterna till frihet omsättas. De är fast i sin situation på alla sätt och vis. Trots samtidens 

alla valmöjligheter har dessa arbetare som enda försörjningsalternativ att vara inhyrda och 

utbytbara. 

 

Att vara en utbytbar, fattig kugge 

I Yarden är det främst arbetet på just Yarden som skildras, men även andra arbeten nämns. 

Romanens jag berättar en del om arbetet på ett distributionsföretag; om det enformiga och tunga 

arbetet med att timme efter timme sortera paket. De fastanställda byter emellanåt 

arbetsuppgifter. Den timanställde gör den tyngsta arbetsuppgiften hela arbetsdagen: 
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De andra roterar, kastar paket en timme, kör sedan truck, scannar eller vad de nu gör. 

Så är det inte för oss inhyrda. Vi står på vår plats. Timme efter timme. Jag har 

fortfarande arbetet värkande i kroppen.145 

Att vara timanställd beskrivs som att vara umbärlig. Vem som helst, som accepterar en låg 

ersättning, kan vara kuggen som gör att maskineriet inte stannar: ”Det finns hundratals sådana 

som jag som bara väntar på att få ta plats. Här är ingen unik. Vi är bara kuggar.”146 Just kuggen 

som symbol är något Lundberg upprepar: 

Under ett knappt år har jag försörjt mig som timanställd. Daglönare. En sådan som 

kommer och går och som man aldrig behöver lära sig namnet på – en spöklik vålnad, 

en utbytbar kugge, en fjäder som aldrig brister. Fabriker. Lagerlokaler. 

Parkeringsplatser. Övergivna platser, bespottade platser. Jag känner de inhägnade 

områdena. Jag har utfört alla slags arbeten till en minimal ersättning. Jag tjänar drygt 

hundra kronor per timme.147 

Individen, personen, är inte viktig för arbetsledningen. Men att individen tar sitt ansvar för att 

arbetet blir utfört är det. Arbetaren blir avhumaniserad. Och för arbetaren blir arbetet enbart en 

nödvändig inkomstkälla, arbetsuppgift och arbetsplats egala.  

Som inhyrd personal på Yarden, där Kristian stannar ett år, bär han sitt namn enbart tillsammans 

med sina arbetskamrater, som är inhyrda precis som honom. För cheferna är han inte ens en 

person. Han är ett nummer. Som inte får skada något som tillhör företaget. Inte heller de 

arbetskläder som måste bäras: 

Det är inte första gången jag är på den här typen av arbetsplatser. Jag är inte ens ett 

namn; bara ett nummer som har kvitterat ut arbetskläder. Jag har också undertecknat 

att ”om jag skadar kläderna måste jag ersätta dem”.148 

Lundbergs romanjag har varit sjuk; droger har försatt honom i ekonomisk skuld; 

uppväxtförhållandena var tuffa med en schizofren mor och följden av detta blev ständiga flyttar. 

Bristande skolgång gjorde honom till autodidakt, vilket inte är en gångbar merit på 

arbetsmarknaden. Därför blir romanjaget tvingad till timanställning genom ett 

bemanningsföretag. Arbetskamraterna med samma sorts anställning är främst utlandsfödda och 

välutbildade. Deras värde på arbetsmarknaden anses generellt lägre än det värde arbetare födda 

i Sverige anses ha. Det de har gemensamt med Kristian är fattigdom. För den som inte har fast 

anställning utan som är hänvisad till timanställning är ekonomin ett ständigt bekymmer. Lönen 

varierar beroende på hur stort behov företaget har av arbetskraft. Eller om en svarar eller missar 
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ett samtal från bemanningsföretaget. Eller säger nej en gång så att de nästa gång i första hand 

ringer någon annan. Timersättningen är därtill låg när en väl får arbeta. Det gör den 

bemanningsanställda fattig. 

Om att vara fattig. Det är det svåraste som finns. Det är dyrt att vara fattig. Ett 

exempel. Jag har inte råd att undvara hundralapparna som ett busskort kostar så istället 

köper jag enstaka biljetter. Jag kommer efter med räkningar och betalar straffränta, 

inkassoavgifter, kronofogdens avgifter. Ett tag betalar jag bara straffavgifter som vida 

överstiger grundbeloppet. Jag springer i dödshjulet.149 

Fattigdomen är inte bara en ond cirkel, den är som att hela tiden trampa vatten för att hålla 

huvudet ovanför ytan. Den som är timanställd kan heller inte räkna med att få ett vanligt 

banklån, men kan låna till hög ränta. 150  Fattigdomen blir en påföljd av att inte vara 

anställningsbar för de fasta tjänsterna. Det är bara bemanningsföretaget som vill anställa den 

som ingen annan vill ha. Desperation blir en tillgång. 

Semesterersättning ingår i beloppet. Det är ändå ingen timanställd som tar semester. 

Det som gör det hela orimligt är att du aldrig kan vara säker på din inkomst. Du kan 

aldrig planera din inkomst eller framtid. /…/ På denna anonyma arbetsplats med 

timanställda är det få som arbetar full tid; oftast landar det runt tolv till fjorton dagar, 

vilket innebär att du förpassas till en slags limbovärld. /…/ Du arbetar och är alltid 

fattig. /…/ Vi är en grupp som alltid tackar ja; vi kommer så fort visselpipan ljuder. 

Människor kommer och går, avskedas, de kallas aldrig in till nästa dags arbete, 

ständigt en rädsla, en förtärande rädsla.151 

I citatet framgår att framtiden inte går att planera, det blir ett tvång att leva i nuet. Den som 

tackar nej till arbete en dag kan räkna med att inte bli inringd igen. Detta gäller även vid 

sjukdom och även om det fattas arbetskraft. I alla fall skildras det så i Yarden. 

Det är en förkylning i kroppen /…/ Trots det har jag varit på plats, eftersom jag aldrig 

vet när nästa tillfälle kommer. Om man tackar nej till arbete hamnar man längst ner 

på listan. /…/ Jag ser att den som på måndagen tackar nej till arbete på tisdagen inte 

kommer tillbaka på en vecka – även om vi fattas folk.152 

De med fast anställning på samma arbetsplats har högre lön, även om de utför samma arbete 

som timvikarierna. De senare har inte samma rättigheter eller rätt till den bonus som delas ut 

till de fastanställda: ”Vi som är timanställda har naturligtvis ingen bonus. Hastigheten på vårt 

arbete belönas aldrig, bestraffas bara.”153 
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Kroppen som kapital 

Kroppen spelar en relativt stor roll i arbetarlitteraturen eftersom den både byggs upp och bryts 

ned av arbete. Att den bryts ned är i det närmaste ett oundvikligt faktum för arbetaren. Johan 

Pramle skriver i sin uppsats att ”de fysiska konsekvenserna förstärks på grund av de 

ekonomiska.”154 Det är för att överleva som arbetaren är tvungen att offra sin kropps kraft och 

hälsa. Teknisk utveckling och ergonomisk medvetenhet hjälper inte arbetaren, särskilt om 

dennas personliga värde är så lågt att hon avhumaniserats och ses som en kugge. Arbete tär på 

arbetarkroppen idag, liksom för hundra år sedan. Mia i Moa Martinsons Mor gifter sig beskriver 

sin mor så här: ”Min mor var ju bara tjugosju år, ståtlig och rätt väl bibehållen trots slitet hos 

bönder och svältåren på fabriken.” Bourdieu menar arbetare kan förstås genom kroppen, att 

”det förhållande till kroppen som är karaktäristiskt för arbetarklassen ligger till grund för en hel 

mängd attityder, handlingar och värderingar. På så sätt kan man lättare förstå arbetarnas sätt att 

tala, skratta eller gå.”155 I Yarden, liksom i Drömfabriken är relationen till kroppen komplex. 

Kropparna utför arbetet och är på så sätt också centrala i dessa arbetarberättelser, liksom många 

andra arbetarlitterära verk även om mindre tungt arbete gjort sitt inträde i arbetarskildringarna. 

Kroppsarbete formar kroppen, som formar sinnet och arbetarens sätt att vara. 

När omständigheterna kring arbetet är rörliga kan det vara viktigt att ha ett ankare, något som 

håller kvar en vid sig själv. Ankaret kan vara familj och hem; Yardens huvudkaraktär har en 

son och en lägenhet, vilken han kan behålla trots ekonomiska trångmål och stora skulder. 

Utöver dessa fasta punkter finns också den egna kroppen. Kroppen fungerar som en tillgång – 

det är med den arbete kan utföras: ”Jag gör det för att det är det enda jag egentligen kan; arbeta 

med kroppen.”156 Hans kropp är en funktionell arbetarkropp.157 Här är kroppen till och med 

romankaraktärens enda förutsättning för inkomst. Kroppen är kapital och har ett bytesvärde i 

lön. Kroppen blir både ett medel och ett mål: att den ska leva vidare (lön ger mat) genom sig 

själv. Det är också kroppen som gör det möjligt att fortsätta arbeta efter det att tanken gett upp: 

”Och jag stannar kvar, långt efter det att jag gett upp. Min kropp är gjord för att arbeta”158.  

Lundberg skriver också: ”Kroppsarbetet. Att hyra ut sina muskler. Att förflytta meningslösa 

enheter från en plats till en annan.”159 Arbetet upplevs som meningslöst, men kroppen utför 
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arbetet. Citatet visar också att Kristian ”hyr ut” sina muskler. De tillhör fortfarande honom själv, 

men deras kraft tillhör någon annan under arbetet. Utanför arbetet är kroppen helt och hållet 

hans egen:  

Min kropp. Jag äger fortfarande min egen kropp; mitt tal. Det jag säger är: frihet. 

Under dessa korta minuter, dessa timmar från det att jag vaknar tills det att grinden på 

Yarden slås igen bakom mig är jag fri, så fri jag nu kan vara.160 

Men kroppen påverkas också av arbetet och på så sätt har innehavaren av den inte full kontroll 

över den: ”Jag är trött; som vanligt. Kroppen värker. Under en kort tid nu har jag förlorat 

vikt”161. Vid ett tillfälle motsäger också huvudkaraktären sig själv och hävdar att kroppen - och 

inte bara arbetskraften - inte längre är hans egen att bestämma över: ”Allt kommer tillbaka nu 

när jag åter är en liten kugge i det stora maskineriet; när jag arbetar, när jag inte längre får 

besluta om min egen kropp”.162  

I Yarden är kroppen också en förutsättning för frihetskänslan och när kroppen arbetar kan 

tanken verka fritt, precis som i Drömfabriken: ”Kroppen utför sina rörelser; tanken är fri”163. 

Kroppen är en förutsättning för att bokstavligt talat teckna sin livsberättelse. Den är också en 

livsberättelse i sig själv: ”Min kropp. Dessa bilder. Klassmärket över ryggen. Ärren. Och: 

lyssna nu, mitt tal, min egen kropp.”164 Kroppen visar vem han är och genom den kan han på 

olika sätt berätta sin historia, precis som Bourdieu hävdar. Men den gör också att han kan 

dokumentera sig själv, vilket han gör trots att ”[t]röttheten värker i kroppen”165. Skrivandet gör 

att kroppen 

kommer tillbaka till sig själv; handens meningslösa rörelser får plötsligt värde när den 

förs fram över ett tangentbord. Den som skriver är också den som vittnar. Och jag vill 

så gärna berätta. Detta är jag; detta är det liv som jag lever, som jag inte alltid väljer, 

som jag inte alltid kan säga: detta är jag.166  

Han skriver sig bort från att vara en maskineriets kugge. Han blir en människa, sig själv. 
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Solidaritet, men flyktiga relationer 

Enligt Richard Sennett innebär den kortvariga anställningen att arbetstagarens lojalitet 

gentemot företaget hen arbetar på är låg. Detta underskott av lojalitet har inverkan på 

arbetstagarens hälsa, menar Sennett. Stressen förvärras och en lång och intensiv arbetsdag ger 

en känsla av meningslöshet, vilket medverkar till sämre hälsa.167 På Yarden är det till största 

delen hur arbetarna behandlas som gör att ingen lojalitet och tillit finns. Men misstron är 

ömsesidig; arbetarna både övervakas och anklagas: 

som den tidiga morgon när de ringde från kontoret och med bestämdhet hävdade att 

jag hade krockat en bil utan att rapportera det. Det tog veckor innan jag fick komma 

tillbaka; trots att de på övervakningsfilmen måste ha sett att det inte var jag.168  

Relationen mellan inhyrd och fastanställd personal kan vara komplicerad, menar Sennett. De 

fastanställda tenderar att se de inhyrda som antagonister, trots att det är de vinstdrivna företagen 

som är skurkarna, såsom det beskrivs i Yarden: 

Vi som kom till Yarden vid årsskiftet ersatte ett tiotal av de fast anställda. Det har 

blivit företagens standardgrepp vid besparingar. Rationalisera bort de egna, hyr in oss 

främmande.169 

De som är fast anställda kan också se timvikarien som en utbytbar och tillfällig beståndsdel i 

sitt arbete. De timanställda kan även påminna dem som fått stanna i sin fasta anställning om 

uppsägningarna av arbetskamraterna. På så sätt blir den timanställde någon som konnoterar 

negativa saker och på vilken känslor som den egna rädslan att bli uppsagd kan projiceras. 

Liksom i Drömfabriken blir Främlingen syndabocken. Den nya, okända, inhyrda personalen är 

i Lundbergs roman Främlingen. I Drömfabriken framstod inte ”Manpowerkillen” som ett hot 

utan mer som ett irritationsmoment och någon som det inte var lönt att lära känna. I stället var 

Thabo Främlingen, som både arbetsledare och arbetare utsåg som syndabock. I Yarden skildras 

det på detta vis: 

Det är en olustig stämning i arbetslokalen. Jag vet att jag har tagit en annans plats; att 

jag genom mitt arbete, min beredvillighet om man så vill, har tvingat bort en anställd, 

en person som plötsligt har blivit överflödig. En arbetskamrat.170 

Subjektet i berättelsen är således Främlingen för dem med fast anställning. Berättarjaget känner 

sig själv som en främling i existentialistisk mening i det att han har en utsatt position. Men 

                                                                 
167 Sennett. Den nya kapitalismens kultur, 52f. 
168 Lundberg. Yarden, 2009, 26. 
169 Ibid, 118. 
170 Ibid, 14. 
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känslan rör snarare hela hans livssituation än här, bland de fast anställda. Jonas Hammarbäck 

resonerar kring samma citat i sin uppsats: 

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

också är förutsättningen för att han skulle kunna ingå i ett kollektiv, bryter mot 

kollektivitetens bud. Trots det uttrycker texten ändå en längtan efter att få tillhöra. En 

sorts den prekära arbetarens olyckliga kärlek till ett kollektiv den just på grund av sin 

prekaritet inte kan tillhöra.171 

Min läsning av Yarden är inte riktigt densamma. Jag uppfattar samma citat snarare som 

berättarens förståelse för hur hans närvaro framstår, liksom att det utgör kritik mot 

anställningsformen och den ”vi-mot-dom”-diskurs som skapats för att stigmatisera de inhyrda 

istället för kapitalisterna. Tidigt i romanen framgår också att Kristian försökt bli anställd direkt 

av det företag som i stället valt att hyra in personal från bemanningsföretaget för att de anser 

det mer fördelaktigt. Visst söker berättaren sitt kollektiv, men han söker det snarare i 

sammanhang som klass och bland andra som också är inhyrda, precis som honom. Det är bland 

dem han får uppleva solidaritet. 

Vi är fattiga. Vi nere på Yarden. Vi blir vänner med varandra. Vi trivs i varandras 

sällskap. Om det inte hade varit för Yarden skulle säkert våra vägar aldrig ha korsats. 

Det är också här jag på allvar har lärt mig om solidaritet, om vår rätt att vara goda 

gentemot varandra. Först tänkte jag att godhet var en skyldighet, nu tänker jag på det 

som en rättighet – att vi måste ges möjlighet att vara generösa, solidariska, som 

häromdagen när jag har glömt frukosten hemma och får hälften av Ajis mat, som när 

jag förstår att alla dessa timanställda hela tiden täcker upp för varandra. Hämtar. 

Lämnar. Lånar. Fixar. Grejar.172  

Men att han i egenskap av inhyrd och som Främling inte kan ingå bland de fastanställdas 

gemenskap är klart. En tydlig hierarki finns även mellan tjänstemännen och arbetarna på 

Yarden. Det finns viss solidaritet och vänskap den inhyrda personalen emellan. ”Men 

solidariteten gäller bara den lilla gruppen”, skriver Birthe Sjöberg.173 De finner gemenskap i att 

de lever samma erfarenheter. Relationerna är emellertid flyktiga eftersom 

personalomsättningen är stor. I De förskingrade beskriver Anders Öhman en liknande 

sammanhållning mellan de nomadiska arbetarna hos Hedenvind-Erikssons romaner från 1910-

talet. 

Den ständiga föränderlighet som karakteriserar den nomadiska tillvaron förhindrar 

vissa saker från att fästa sig, som familjeband och egendomsförhållanden. Däremot är 

solidariteten något som förenar dem med varandra och som har förmågan att 

oupphörligt anpassa sig till nya omständigheter och nya människor. /…/ [de formas] 

                                                                 
171 Hammarbäck. Yarden/Yarden – en berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning, 23. 
172 Lundberg. Yarden, 2009, 75. 
173 Sjöberg. Är vi åter vid Volgas stränder?, 62. 
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hela tiden av de förhållanden och de människor de möter och i dessa möten skapas de 

värden som utgör garanten för umgänget: solidaritet, respekt och medkänsla.174 

Hedenvind-Erikssons karaktärer skiljer sig från Yardens på så sätt att deras geografiska 

förflyttning hindrar dem från att ha ett hem, vilket inte är fallet för Kristian och hans 

arbetskamrater. De har en fast plats, ett hem, och eftersom de vill förbliva där är de tvungna att 

anpassa sig efter de arbetsmöjligheter som finns där de är. Deras gemensamma situation för 

dem samman, men de formas snarare av arbetsköparens exploatering än av varandra. Men å 

andra sidan är det denna erfarenhet som ger behovet av solidaritet. 

Att organisera sig och stå upp för sina rättigheter är i Yarden aldrig ett gångbart val eftersom 

den å så viktiga försörjningen står på spel. Och som både Nina Power och Richard Sennett är 

inne på så är det organiserade arbetare, massan, som ger makt – inte kortlivade 

arbetskamratsrelationer, oavsett solidaritetskänsla.175 Men strategin att hålla låg profil och inte 

stå upp för sig själv fungerar inte heller alltid: 

Teamledaren Nordon, en infantil jättebebis från Bulgarien, anmäler mig till 

arbetsledningen. Han säger: ”Kristian tar inte jobbet på allvar. Han är för långsam.” 

Det är inte sant. Han anmäler mig för att han retar sig på mig. Han anmäler mig för 

att jag inte vill underkasta mig honom. /…/ Jag säger ingenting. Jag vill inte stöta mig 

med någon. Jag vill bara utföra mitt arbete och sedan åka hem igen. /…/ På kvällen 

ringer en kvinna från bemanningsföretaget. Hon säger att det kommit in klagomål på 

mig. /…/ Det kommer att dröja nästan tre veckor innan jag får tillbaka min plats på 

Yarden. Först senare förstår jag att det är Yossi som har lagt ett gott ord för mig, att 

det är han som mer eller mindre sagt att jag måste komma tillbaka, annars hade jag 

där och då gjort min sista dag på Yarden.176 

Citatet visar också att arbetskamraterna kan stå upp för varandra, vilket inte är självklar när 

risken att själv bli av med inkomsten är överhängande. I förordet till senaste utgåvan förtydligar 

Kristian Lundberg den omöjliga situationen: 

Yarden är ett område präglat av rädsla. Arbetsrätten är här helt upphävd. Den som 

tiger får stanna. Den som talar måste gå. Många som arbetar här saknar formell 

anställning i den betydelse vi är vana vid. Det innebär också att de inte ens kan bli 

avskedade. Det är ett snillrikt system, byggt på skräcken inför att förlora den minimala 

bit man har.
177

  

Att vara fackligt ansluten är för den inhyrda personalen på Yarden ingen idé. De fast anställda 

hamnarbetarna vid Copenhagen Malmö Port har ett fördelaktigt avtal och en stridbar 

fackförening: 

                                                                 
174 Öhman. De förskingrade, 86f. 
175 Power. Den endimensionella kvinnan, 37f; Sennett. Den nya kapitalismens kultur, 92. 
176 Lundberg. Yarden, 2009, 115. 
177 Ibid, 7. 
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Ärligt talat: de flesta av oss tillhör inte ens ett fackförbund, eftersom det inte är lönt, 

än mindre är det en fråga som engagerar oss. Det kommer mest på tal när vi passerar 

de anställda på CMP. Det svider i skinnet att de utför samma jobb som vi, fast med 

dubbel ersättning.178 

Och vem skulle vara motståndaren i en eventuell konflikt för de inhyrda – bemanningsföretaget 

eller företaget som hyr personal av bemanningsföretaget? Den oklara ansvarsfördelningen är 

ännu en aspekt som gynnar dem som tjänar på att bemanningsföretag existerar.  

Det finns exempel i tidigare arbetarlitteratur där den som deltar i en strejk drabbas av total 

förlust. I Kvinnor och äppelträd (1933) råkar Sallys far ut för detta. Hans strejkdeltagande 

påverkar både boende- och arbetssituation. Och ekonomin. Att han förlorat sin tjänst går att 

läsa mellan raderna. Att han dessutom fått dåligt rykte hos arbetsgivarna gör det omöjligt att 

stanna kvar på orten: 

Han hade varit litet för aggressiv, åtagit sig för farliga saker i senaste strejken, 

vartenda dugg de på sju år skrapat samman var hos pantlånaren och så bodde de i 

”skrubben”, den sämsta bostad i hela södra förstaden och nu skulle de bli vräkta 

därifrån också. /…/ Inte i hela fabriksstaden var det lönt för Sallys far att söka arbete, 

så mycket kände Sallys mor till sakläget.179 

Det är en tid av arbetares uppror som skildras i Martinsons roman, medan det inte finns någon 

organiserad arbetarrörelse i Yarden, av orsaker som diskuterats ovan. Kristian Lundberg liknar 

själv bemanningsföretagen med statarsystemet i förordet till nyutgåvan av Yarden och menar 

att alla framsteg som gjorts sedan systemet avskaffats är som bortblåsta i och med 

bemanningsföretagens inträde på arbetsmarknaden: 

En statare var i praktiken helt utlämnad åt sin patron. Osäkerheten var hans dagliga 

bröd. Hans anställningstrygghet var i det närmaste obefintlig. Ofta flyttade familjen. 

År efter år. Från plats till plats. Vi på Yarden flyttade istället från arbete till arbete. 

Alltid tog vi någon annans plats, någon annans arbete. Bemanningsföretagen företar 

en omvänd klasskamp, där de steg för steg underminerar alla arbetsrättsliga framsteg 

tills vi befinner oss där vi idag är – i en modern statarmiljö.180 

 

Livsberättelsen skrivs fram 

”Det finns ingenting längre som kan kallas hem; ingenting som kan kallas borta”181. I prologen 

till Yarden ger Kristian Lundberg uttryck för en av konsekvenserna av det tillstånd som 

iscensatts på dagens arbetsmarknad. Baumans vagabondsymbolik gör sig påmind. Det 

                                                                 
178 Ibid, 65. 
179 Moa Martinson. Kvinnor och äppelträd. Stockholm: Natur & Kultur, 2011, 26. 
180 Lundberg. Yarden, 2015, 10. 
181 Ibid, 2009, 9. 
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sammanhang som fattas individen finns heller ingenstans att finna. Denna känsla gäller i stor 

mån den arbetare som står utan fast och varaktig anställning. Det finns ingen tydlig framtid, 

ingen belöning som väntar efter hårt slit. Arbetet kan inte staka ut livsberättelsen. Men Kristian 

Lundberg är också författare. Han kan skriva sitt liv och sätta det i ett sammanhang. Han kan 

skriva en bok och se fram emot utgivningen. Birthe Sjöberg menar att den slutliga livsviljan, 

som är ett resultat av en fullgjord nihilistisk process, ”tar sig uttryck i att han beslutar sig för att 

skriva”.182  

Det Lundberg låter förstå är syftet med sin text är till viss del att nedteckna sin livsberättelse 

och skapa ett sammanhang samt något som materialiserar det flyktiga, fragmentariska och 

prekära som karakteriserar arbetslivet och livet i stort. Han vill också berätta för ”den som ändå 

är på väg och behöver sällskap på färden” och erbjuder således ett sammanhang även för den 

som befinner sig som honom, i ett tillstånd av rörlighet och utan varaktig plats.183 En stomme i 

Yarden är klasstillhörighet, som ett sammanhang som söks och också finns. 

 

  

                                                                 
182 Sjöberg. Är vi åter vid Volgas stränder?, 60. 
183 Lundberg. Yarden, 2009, 10. 
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SLUTDISKUSSION 

I den här studien har skildringarna av arbetets karaktär och arbetares upplevelser, med fokus på 

bemanningsföretagsanställningar, utforskats. De teman som undersökts, vilka snävats ned 

något från de provisoriska teman som presenterats i kapitlet ”Teori och metod”, är 

beskrivningen/gestaltningen av arbete, kropp, solidaritet och livsberättelse.  

Analysen visar att arbetarnas framtider är bortrationaliserade i de världar Drömfabriken och 

Yarden skildrar. Arbetet på bilfabriken ger ingen belöning och inget hopp, bara tidspress och 

monotoni. Information från facket tas bort, likaså möjligheten att lyssna på radio. Nya, fumliga 

timvikariehänder tillkommer. De inhyrda på Yarden tjänstgör som kuggar. Trots det fryser de 

och har värkande kroppar. När de inte hyr ut sin kropp väntar de på samtalet som ska ge dem 

jobb. Väntan gör dem fattiga. Sin livsberättelse får de hitta annorstädes. 

Det analysen också visar är att frågorna som inledde denna uppsats till viss del skulle kunna 

formuleras om. Kropp och solidaritet fungerar inte som en motvikt till arbetslivets olika 

rörelsemönster, vilket var den möjlighet som togs i beaktande inför studien. Kropp och 

solidaritet är varken orubbliga eller beständiga. De förändras, bryts ner, som en följd av 

modernitetens flyktighet och kapitalismens regler. Kropparnas förfall är en följd av antingen 

tvånget att underkasta sig korporativa effektiviseringsåtgärder eller att tjäna sitt uppehälle med 

sina muskler eftersom ingen annan möjlighet finns. Arbetarkroppens förfall är inte en nutida 

företeelse utan kan faktiskt ses som ett kontinuum genom hela moderniteten. Som analysen 

visar har romankaraktärerna ett komplext förhållande till sina kroppar. För den kvinnliga 

arbetaren blir kroppen mer påtaglig än för den manlige arbetaren. Detta framträder i såväl äldre 

arbetarlitteratur, som i dagens. Det är inte bara så att den slits mer av tungt arbete än en kropp 

med större muskelmassa utan kroppen kan på en mansdominerad arbetsplats, som bilfabriken i 

Maria Hambergs roman, bli bedömd efter utseende och femininitet. Att utforska Drömfabriken 

ur ett feministiskt perspektiv eller att genomföra en intersektionell analys av densamma skulle 

påvisa olika maktstrukturer och kroppen skulle kunna ha en central roll i sådana typer av 

läsningar av romanen.  

Richard Sennett beskriver hur tilliten till organisationen tar skada av ständigt personalombyte 

och kortsiktiga uppdrag. Skadan innefattar stress och känsla av meningslöshet. I såväl 

Drömfabriken – och särskilt i dess senare del – som Yarden, är personalomsättningen stor och 
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karaktärerna känner i hög grad just meningslöshet. Det är som att egaliteten (och här är det 

ordets negativa klang som ljuder) genomsyrar allt från produktion till person.  

I rapporten Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden dras en slutsats att den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen inte är nåbar för den behovsanställda.184 Solidariteten har svårt 

att frodas hos dessa – hos oss – individer som flyttar mellan arbetsplatser där en gemenskap 

redan finns och där de anställda ser en som tillfällig bekantskap. I både Drömfabriken och 

Yarden gestaltas detta karga landskap där solidaritetskänslan kanske främst finns nära tillhands 

för dem som fostrats till den i en annan tid eller på en annan plats, som Gunnar i Drömfabriken 

och Yossi i Yarden. I en jämförelse med den arbetarlitteratur som skildrar arbetets betingelser 

ett sekel bakåt i tiden tycks solidariteten tidigare ha varit mer genuin och självklar, som en 

naturlig följd av en stark arbetarrörelse. Solidariteten var närvarande trots flitigt byte av såväl 

arbetsplatser som arbetskamrater. I samtidslitteraturen tycks den borgerliga 

individualistdiskursen ersatt arbetarrörelsens gemensamma uppdrag att stå upp mot den 

kapitalistiska makten. Det tycks inte längre finnas något en enad och solidarisk arbetarkår kan 

fästa vid. Många av dess presumtiva medlemmar rör sig hela tiden mellan arbetsplatser medan 

andra har en fast arbetsplats där flödet av passerande arbetskamrater gör att alla förblir 

främlingar.  

Kollektivet och gemenskapen hotas ytterligare av den konkurrens som skapats på 

arbetsmarknaden. Trots detta kan en tillfällig solidaritet formas. I Yarden hjälper de 

bemanningsföretagsanställda varandra – de tar hand om varandra på olika sätt och underlättar 

för varandra. Men personerna som ingår i gemenskapen byts ofta ut. Att gå med i facket ses 

inte heller som meningsfullt. Detta visar att de arbetare som har de sämsta villkoren på 

arbetsmarknaden bara upplever en kortsiktig sammanhållning, vilket inte håller som grund för 

att organisera sig. Därtill har bemanningsföretaget makten att frysa ut den anställda från arbete 

om hen är besvärlig. De med tillsvidareanställning har åtminstone ofta en kärngrupp av 

arbetskamrater att solidarisera sig med. Men tillsvidareanställda har ofta hyfsade 

anställningsvillkor, vilket gör att deras behov av kollektiv och facklig kamp är mindre än 

timvikariens. Och – viktigt att påpeka – osäkra anställningar är inget påfund från arbetarhåll. 

Dessa anställningar har införts för att gynna företag. Därför fyller arbetarlitteraturen en mycket 

viktig funktion. Både Yarden och Drömfabriken blir demonstrationer mot bemanningsföretag, 

                                                                 
184 Alfonsson. Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden, 16. 
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en upphävd arbetsrätt och exploateringen av arbetare. Romanerna blir ersättare för de 

strejkmöjligheter som försvunnit i och med begränsade skyddsnät och flyktiga arbetsgrupper. 

I förlängningen, sett ur ett samhälleligt perspektiv, riskerar alltmer splittrade grupper av 

arbetare samt den individualistiska tidsandan ge allt större klass- och inkomstklyftor. Och, i 

likhet med det som Richard Sennett skriver, så mår den enskilde arbetaren dåligt av att inte ha 

ett fast sammanhang och något långsiktigt att förhålla sig till. Romankaraktärerna lever inte i 

ett berättande som för dem framåt. Deras livsberättelse blir ett individualistiskt projekt, som de 

måste ta ansvar för själva. Men när de försöker skapa sig en utveckling och en berättande rörelse 

framåt utanför arbetet blir de i stället förhindrade av sina arbeten. Den till följd av arbetet 

värkande kroppen blir ett hinder. Att vara tvungen att arbeta övertid för att ledningen bestämt 

det eller ha två arbeten för att kunna betala räkningarna förhindrar också. Likaså att inte få ta ut 

semester när de vill, eller som de bemanningsföretagsanställda - inte ha råd att ta semester 

överhuvudtaget. Ännu en hämsko för den som försörjer sig som inhyrd är att den lön som 

betalas ut helt beror på hur mycket en får arbeta. Detta innebär att vara tvingad till ständig 

arbetsberedskap. 

I Yarden skildras också ett synsätt där den inhyrda personalen ses som kuggar och utbytbara. I 

Drömfabriken kallas varje person från bemanningsföretaget för ”Manpowerkillen”. Personerna 

som är bemanningsföretagsanställda avhumaniseras eller avpersonifieras av de anställda på de 

arbetsplatser de hamnar på. Drömfabriken visar hur förändringar på en arbetsplats gör det 

opersonliga till norm. Fabrikens interiör anonymiseras, produktionen likriktas och den fasta 

personalstyrkan blandas i romanens slutskede upp av inhyrd personal. Arbetarna blir alltmer 

främmande för varandra. I Yarden är arbetsrätten upphävd och bemanningsföretagets anställda 

avhumaniserade, som ett slags fullbordad destruktion av det arbetarrörelsen en gång byggt upp. 

Att gå från någon med människovärde till att bli en inhyrd funktion gör att 

meningslöshetskänslan sprider sig till självkänslan. Att bli omtalad i termer av ”beställd”, 

”inhyrd”, ”en från bemanningsföretaget” – detta är exempel från min verklighet - sänker såväl 

arbetsmoral som självförtroende. Därtill vittnar såväl romanerna som verkligheten om 

enformiga arbetsuppgifter, som anses tillräckligt enkla för att vem som helst ska klara dem. I 

vissa fall är det så. Men ibland är arbetsuppgifterna ganska svåra för en nykomling, som kanske 

inte heller får tillräckliga instruktioner. Montörsarbetet på bilfabriken kräver vana händer för 

att produktionen inte ska stanna. Sådant skapar också stress. 
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Ett förslag till vidare forskning är att gå vidare med Birthe Sjöbergs studie. Kanske finns en 

nihilistisk strömning bland dagens arbetarlitteratur. Den borde i så fall utforskas som ett tidens 

fenomen och som en eventuell följd av en generell individdiskurs. Kanske har denna strömning 

då även en upprorisk potential, som fungerar som ställföreträdare för den organiserade 

arbetarrörelsen, vilken inte längre kan formas. Intressant vore också att via existentialismen och 

Albert Camus L’Étranger (1942) utforska främlingsmotivet och alienationen i den samtida 

arbetarlitteraturen. Ty den ensamma, utsatta arbetaren utan rättigheter kommer vi troligtvis att 

möta fler gånger i litteraturen.  
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