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i

Sammanfattning

Syftet med den här etnografin är att undersöka hur medialisering-
en påverkar stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv.
Föremål för studien är de tidsliga maktrelationer och linjära rytmer 
– som arbete och konsumtion – som medialiseringen ger upphov till 
i det urbana rummet.

Det etnografiska fältarbetet har genomförts i områdena Seved, 
Möllevången, Centrum och Frihamnen i Malmö. Studien innehåller 
också en reflexiv del om erfarenheterna av att bära en smart klocka 
under fyra år. 

Etnografins viktigaste upptäckt är att medialiseringen gör rums-
ligheter och tidsligheter abstrakta och föremål för konflikt. Detta 
skapar spekulativa rytmer. Det är en ny typ av linjära rytmer som 
är instabila, saknar kronologisk ordning och befinner sig i ständig 
förändring. Potentiellt kan vilken plats som helst vara vilken annan 
plats som helst, och vilken tid som helst vilken annan tid som helst. 
Utgången av de här konflikterna är en konsekvens av de inblandade 
parternas respektive styrkeförhållande i varje situation. 

Etnografin bidrar med ett tidsligt perspektiv på medialisering och 
ett ökat tidsligt förstående av samhället vi lever i. 

Nyckelord: Medialisering, tidsliga maktrelationer, etnografi, 
spekulativa rytmer.
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Abstract

The purpose of this ethnographic study is to examine how mediatiza-
tion affects urban life in the city of Malmö, with particular emphasis 
aspects of temporality. 

The object of study are the temporal power-relations and linear 
rhythms, such as patterns of work and consumption which are en-
gendered by the mediatization of urban space. 

The fieldwork in this inquiry was conducted in the city center 
of Malmö as well as in the districts of “Seved”, “Frihamnen” and 
“Möllevången”. The study also includes a reflexive component that 
relates the author’s own experience of wearing a smart watch for the 
duration of four years. 

The most significant finding in this ethnography is that mediatization 
turns spatiality and temporality into abstractions and into sources of 
conflict. This in turn creates a new type of linear speculative rhythms 
which are unstable, lacking in chronological order and that exist in a 
constant state of change. This gives rise to a transformation whereby 
every place can potentially be turned into every other place and every 
point in time can be turned into every other. The outcomes of conflicts 
in this process are determined by the respective power relations and 
positions held by the parties involved in every respective situation.  

This ethnography provides a temporal perspective on mediatization 
and contributes to improving an understanding of the temporal as-
pects of the society in which we live. 

Key words: Mediatization, ethnography, power-chronography, 
speculative rhythms, temporal power relations. 



iii

Innehållsförteckning

Sammanfattning ............................................................................. i

Abstract .......................................................................................... ii

Innehållsförteckning .................................................................... iii

Förord ........................................................................................... vii

1 Sommarrullens maktkronografi ................................................ 1
Nätverk, klockor och smarta apparater ....................................... 3
Varför tid, makt och medialisering? ............................................. 4
Disposition .................................................................................. 6

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................... 9
Forskningsluckor ...................................................................... 10
Undersökningens bidrag till medieforskningen ......................... 11

3 MEDIALISERING ....................................................................... 15
Medialiseringens historia ur ett tidsligt perspektiv .................... 16
Första vågen: mekaniska ur och absoluta timmar .................... 17
Andra vågen: tid som kontroll och mått på arbete .................... 18
Tredje vågen: nätverk och sammansmältning .......................... 21
Den produktiva staden .............................................................. 23
Medialiseringens infrastruktur ................................................... 25
På andra sidan medialiseringen ............................................... 26

4 MALMÖ ...................................................................................... 29
Från dansk handelsstad till svensk industristad ....................... 29
Kunskapsstaden ....................................................................... 31
Det medialiserade Malmö ......................................................... 32
Två eller kanske ännu fler Malmö ............................................. 33

5 MAKT ......................................................................................... 37
Ideologi ..................................................................................... 38
Medier, makt och tid ................................................................. 39
Makten i vardagen .................................................................... 40



iv

6 TIDSLIGA MAKTRELATIONER ................................................ 43
Rytmer ...................................................................................... 44
Arbete och konsumtion ............................................................. 46
Kolonisering av och med tid ..................................................... 51
Tidvaror ..................................................................................... 52
Spekulativ tid ............................................................................ 53
Tidsnormer ................................................................................ 55
Tidskompression ....................................................................... 57
Arrytmier, disharmoni och jitter ................................................. 58
Dressyr och rekalibrering .......................................................... 60
Heterokronier ............................................................................ 61
Att kartlägga stadens tidskap ................................................... 63

7 ETNOGRAFI .............................................................................. 65
Urban, kritisk autosjälvkronografi ............................................. 66
Urval ......................................................................................... 69
Tillvägagångssätt ...................................................................... 70
Tolkning .................................................................................... 74
Reflektion .................................................................................. 79
Positioner .................................................................................. 82
Författare, flanör, främling och detektiv .................................... 84
Etiska överväganden ................................................................ 95
Kvalitet ...................................................................................... 97

8 TIDRESENÄREN ..................................................................... 101
Jag och Malmö ....................................................................... 103

9 TIDRESAN ............................................................................... 109
Seved ..................................................................................... 110
Möllevången ........................................................................... 114
Centrum .................................................................................. 121
Frihamnen .............................................................................. 127

10 TIDSKAPEN ........................................................................... 130
Tidskapet Centralstationen ..................................................... 131
Tidskapet Triangeln ................................................................ 138
Tidskapet kaféet, del I: Kontoret utan väggar ......................... 146
Tidskapet kaféet, del II: På andra sidan disken ...................... 151
Tidskapet Lodgatan ................................................................ 159
Tidsarbetet .............................................................................. 164



v

Flanörvaran ............................................................................ 175
Tidskapet Corona ................................................................... 182
Utanförtidskapet ..................................................................... 189

11. RUMTIDREPLIKANTEN ....................................................... 197
Tidskapet klockan ................................................................... 198
Tidskapet kroppen .................................................................. 204
Är det du, Rachel? .................................................................. 210

12. SPEKULATIVA RYTMER ...................................................... 217
Stadslivets framträdande rytmer ............................................. 218
Fjärde medialiseringsvågen .................................................... 221
De spekulativa rytmernas historia .......................................... 223
Spekulationssamhället ............................................................ 225
Tidskapens spekulativa rytmer ............................................... 227
De spekulativa rytmernas infrastruktur ................................... 234
De spekulativa rytmernas arbete ............................................ 237
Kontroll ................................................................................... 242
Brist ........................................................................................ 244
Skuld ....................................................................................... 246
Jitter ........................................................................................ 250

13 ATT FÖRSTÅ TID, MAKT OCH MEDIALISERING ............... 253
Det tidsliga perspektivet ......................................................... 254
Så vad är då medialisering? ................................................... 256
Några steg mot en tidsligt rättvisare stad ............................... 259
En sista promenad genom Malmö .......................................... 261
Samtida och framtida forskningsbidrag .................................. 262

14 ENGLISH SUMMARY ............................................................ 265
Background and theoretical points of departure ..................... 265
Methods .................................................................................. 266
Timescapes and temporalities in Malmö ................................ 267
The way that Malmö and other cities are affected .................. 268
What have we learned about mediatization? .......................... 270

Referenser .................................................................................. 273
Litteratur ................................................................................. 273
Nyhetsartiklar .......................................................................... 287
Elektroniska källor .................................................................. 288



vi

Rapporter ................................................................................ 290
Film och TV ............................................................................. 290
App ......................................................................................... 290
Intervjuer ................................................................................. 290

Bilaga 1: Fältarbetets biografi .................................................. 292

Bilaga 2: Samtalsmall................................................................ 309

Bilaga 3: Intervjuer .................................................................... 310
Intervju 1: Martin Fredriksson ................................................. 311
Intervju 2: ”Caroline” ............................................................... 313
Intervju 3: ”Labinot” ................................................................. 316
Intervju 4: ”Johanna” ............................................................... 319
Intervju 5: Jacob Lundberg ..................................................... 323
Intervju 6: ”Mario” ................................................................... 326



vii

Förord

Det här projektet började egentligen för tretton år sedan när jag 
slog mig ner på en bänk och konstaterade att den var så hal och 
lutade så mycket att jag sakta men säkert gled av den. Eller rättare 
sagt, när jag insåg att den här egenskapen varken kommit till av en 
slump eller av misstag. 

Bänken var ett stycke exkluderande design, ett föremål som kon-
struerats för att förhindra vissa aktiviteter och hålla vissa människor 
borta. I det här fallet handlade det om att det inte skulle vara möjligt 
att sova på bänken. Den var dock så effektivt utformad att den knappt 
gick att sitta på heller. Jag förstod snart att moderna storstäder är fulla 
av exkluderande design och att detta är en form av maktutövning rik-
tad mot de svagaste stadsborna. Dessa insikter resulterade i både en 
forskningsrapport (Edin 2014) och i en bok (Edin 2017). 

Men det här var bara början. Det finns ju så många andra former av 
makt som påverkar människors vardag och jag kände att min kartlägg-
ning var långt ifrån färdig. Så jag sökte mig till Karlstads universitet 
och institutionen för geografi, medier och kommunikation, lockad av 
just den kombinationen av ämnen. Jag ville undersöka vilka maktrela-
tioner fenomenet medialisering medför i en samtida storstad. 

Jag började skriva på den etnografi du just nu håller i handen. Till 
en början var fokuset brett, och handlade om makt i generell mening. 
Jag studerade hur medier, mediepraktiker och medieteknologier på-
verkade stadsliv, arbete, konsumtion, skuldsättning, kontroll och fritid. 
Det handlade redan då också om tid. 

Det tidsliga perspektivet kom sakta men säkert att bli allt viktigare. 
Det var outforskad mark, inte bara för mig. En stor del av forskningen 
om medialisering och annan samhällsvetenskap har ett tydligt rums-
ligt perspektiv. 

Det finns flera möjliga förklaringar till detta. En sak som tidigt 
slog mig var att väldigt många av de som skriver, forskar och funderar 
kring tid är kvinnor. Visst skriver män om tid också. Men då handlar 
det ofta om att på ett ganska okritiskt sätt hävda att allt går fortare. I 
några fall till och med om att allt borde gå ännu fortare än det redan 
gör. Det handlar om hastighet, ofta ur ett rumsligt perspektiv.

Tid som makt över människors vardag har männen, om de överhu-
vudtaget reflekterat kring saken, lämnat till kvinnorna att analysera. 

Varför? Jag tror jag det finns en ganska enkel förklaring. Kvinnor 
har lättare att ta till sig tidsliga perspektiv eftersom deras verklighet 
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präglats av just tidsliga reproduktiva sysslor i generation efter gene-
ration efter generation. Inte nog med det. Sarah Sharma (2014), som 
är den enskilt största inspirationskällan till den här undersökningen, 
menar att kapitalismen, vår förståelse av den och vårt motstånd mot 
den är rumsligt präglat. 

Den här etnografin vill bidra till en tidslig förståelse av vardagen, 
staden och samhället.

Det är flera som på olika sätt bidragit till arbetet och som jag vill 
tacka. Först och främst mina handledare – Henrik Örnebring, Linda 
Ryan Bengtsson och Eva Kingsepp – för en god match, ovärderlig 
inverkan och för att ha stått ut med mig under dessa år. 

Jag vill också tacka min familj – Josefine, Edvin och Ester – 
för allt stöd under de här åren av arbete. En varm tanke också till 
hunden Vera som inte fick följa med ända till slutet och som lärde 
mig mer än någon annan om rytmer.

Jag vill också tacka Ayman Osman som inte bara gjort ett vackert 
omslag, fixat mina bilder och satt all text utan också var ett fantas-
tiskt stöd under projektets slutfas. 

Det är flera andra som gjort den här avhandlingen bättre och arbe-
tet med den trevligare. Som Mekonnen Tesfahuney och Karin Fast 
som stöttat mig från dag ett och generöst bidragit med allt från vär-
defulla kommentarer till pepp. 

Måns Nilsson som gått igenom all text, rättat allt som varit galet 
och som nu har bättre koll på min avhandling än jag själv. Tack även 
till Samuel Teeland för översättningar till engelska. 

Min österrikiska extrafamilj, Reinhard Handler och Nina Maria 
Kusche, som gjort besöken i Karlstad så väldigt mycket trevligare. 
Mathias Wåg, en av världens främsta experter på operaism, som bidragit 
med många värdefulla perspektiv. 

Mina akademiska förebilder Anna Sol Lindqvist och Roland Paulsen. 
Fredrik Miegel som varit min handledare i ett tidigare sammanhang 
och sedan fortsatt vara ett utmärkt bollplank. Philip Lee för otaliga 
litteraturtips. Fredrik Schoug som både tipsat mig om doktorand-
tjänsten och givit mig möjligheten att undervisa vid Lunds universitet. 

Moa Hanssen-Gullberg som skötte markservice under projektets 
mest hektiska vecka. Sasha Benes och Jenny Jansdotter för god kamrat-
skap. Alla som läst och kommenterat hela eller delar av avhandlingen, 
särskilt Magnus Andersson, Tina Askanius och Jenny Sundén.

Lotta Braunerhielm och Christer Clerwall som varit mina 
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förstående chefer under större delen av min anställning. David 
Cheruiyot, Raul Ferrer-Conill och Ilkin Mehrabov för ett varmt väl-
komnande i doktorandkollektivet. Maud Bernisson, Sofia Billebo, 
Sol Agin, Linnéa Saltin, Jessica Edlom, Erika Hellekant Rowe och 
alla andra doktorander vid Karlstads universitet som jag på grund av 
pandemin tyvärr inte han lära känna närmare. 

Ett särskilt tack också till Alexandra Elbakyan för hennes tappra 
kamp mot alla som försöker förvandla kunskap till varor. 
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1 Sommarrullens maktkronografi

Matbud på Engelbrektsgatan på Gamla väster i Malmö. 

Fältanteckning: Centrala Malmö fredagen 22 maj 2020
Ett bud från företaget Foodora glider ner för Engelbrektsgatan på en 
elskoter av märket Voi, på väg mot klustret av vietnamesiska restauranger 
längre ner på gatan. Han stannar till utanför en av dem, hoppar av skotern 
och svingar smidigt sin fyrkantiga låda från ryggen till famnen innan 
han stiger in för att hämta upp mat. Kort därpå återvänder han, nu med 
fyra portioner som rullar sin låda. Lådan svingas tillbaka till sin plats på 
budets rygg innan han kliver upp på elskotern och påbörjar resan mot 
beställarens hem i en annan del av Malmö. 

I andra delen av Malmö har någon tidigare öppnat Foodoras app, gått 
in på restaurangens meny och skapat en beställning. Budet, som har en 
annan version av samma app, får ett meddelande om att en beställning 
är lagd. Budet loggar i sin tur in på Vois app och hyr en elskoter. 
Senare kommer den som arbetar med att samla in skotrarna logga in 
på ytterligare en version av appen och få ett meddelande om var budet 
lämnat sin skoter. Insamlaren, en så kallad ”Voi hunter”, kan då åka ut 
och plocka upp skotern, ta med den hem till sitt vardagsrum, plugga 
in den i ett vägguttag för att ladda batteriet och sedan placera ut den 
på överenskommen plats så att budet, eller någon annan, kan använda 
skotern igen.
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Nu för tiden är matbud och elskotrar en vanlig syn i Malmö och 
andra storstäder. Ingen av företeelserna är heller nya. Att hyra fordon 
eller få mat levererad till hemmet har varit möjligt i decennier. Men 
medieteknologier har gjort att de här företeelserna kan fungera på 
ett annat sätt och i en annan omfattning än tidigare. Nätverk, smarta 
telefoner, appar, GPS och autopositionering har gjort det betydligt enklare 
att administrera, synkronisera och kontrollera dem. 

Det faktum att samma teknologier är intimt sammanflätade med 
människors vardag och spridda i hela samhället har gjort det betydligt 
enklare att sälja och tjäna pengar på dem. 

Både budets och insamlarens arbeten kan dessutom beskrivas som 
”tidsliga”. Deras huvudsakliga syfte är att spara tid åt den som köper 
arbetet. Den som beställer mat sparar tid genom att slippa hämta den 
själv. Budet sparar tid genom att slippa leta upp och ladda skotern själv. 
Båda verksamheterna är också uttryck för maktrelationer. Tid köps och 
säljs i flera led. Den som beställer mat köper budets tid. Budet köper 
insamlarens tid. En förutsättning för att det ska fungera är att människors 
tid värderas olika så att den vars tid värderas högre kan köpa tid av den 
vars tid värderas lägre. 

Det här är en historia om medialisering. En process där produktions-
sätt och medieteknologier flätas samman och på så vis påverkar så-
väl samhällsutvecklingen som människors vardag i grunden (Hardt 
och Negri 2003, 2007, 2013). Det handlar om hur den här proces-
sen omfattar allt fler människor på allt fler sätt och hur den krymper 
avstånd, ändrar hastigheter och gör att allt fler saker tillgängliggörs 
överallt och hela tiden. 

Det handlar även om logistiska medier – såsom klockor, kalendrar 
och scheman – vars uppgift är att koordinera, ordna och arrangera 
relationer mellan människor och ting (Peters 2015, Rossiter 2016).

Framförallt handlar det om hur stadslivet i Malmö påverkas ur ett 
tidsligt perspektiv. Om de rytmer som uppstår, de tidsliga regimer 
människor måste förhålla sig till och om att tid blir en vara som köps 
och säljs. Det handlar om hur allt detta, tillsammans med skillnader 
och ojämlikheter, leder till att varje plats är ett unikt ”tidskap” (Adams 
2004) och att varje människa har en unik ”tidslighet” (Sharma 2014). 

 Tidskap och tidsligheter är resultatet av alla rytmer och tidsli-
ga maktrelationer, samt det faktum att tidsliga resurser är ojämnt 
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fördelade. Det läsaren här möter är en etnografisk undersökning av 
ett antal sådana tidsligheter och tidskap i Malmö. 

Nätverk, klockor och smarta apparater
André Jansson (2018) menar att när medialiseringen sker, blir konse-
kvensen att medier och medieteknologier införlivas i vår vardag med 
en omfattning som gör det svårt att ens föreställa sig ett liv utan dem. 

För mig är det sedan många år tillbaka en självklarhet att vara ständigt 
uppkopplad och kunna läsa, lyssna, titta och skriva med telefonen, 
paddan eller för den delen, min klocka. Jag tar också för givet att nät-
verken täcker hela staden och att det går att koppla upp sig precis över-
allt. Även om jag inte reflekterar över det i den utsträckning jag kanske 
borde, är jag också medveten om att de apparater som jag och många 
andra malmöbor bär runt på ger ifrån sig signaler som oavbrutet 
berättar var vi befinner oss, vare sig vi vill det eller inte. 

Medialisering av stadslivet är dock ingenting nytt och definitivt 
inte något som uppstod med internet för drygt 25 år sedan. Ur ett 
tidsligt perspektiv uppstod den snarare när offentliga klockor bör-
jade placeras på centrala byggnader i Europa under 1300-talet. 
Medialiseringen har alltså varit en del av stadslivet i 700 år. 

Klockor och andra logistiska medier har sedan dess ökat i betydelse 
och spelat en allt större roll. I takt med att produktionen blev mer 
avancerad och fabriker började byggas i städerna fick de allt större 
betydelse för att synkronisera, koordinera och kontrollera. Klockornas 
tid förlorade samtidigt allt mer av kopplingen till cykliska rytmer, för 
att istället mätas i enheter såsom 12:36 och 13:37 (Wendling 2012). 
Den alltmer avancerade produktionen medförde att arbete började 
mätas i tid. Istället för att betala människor för de uppgifter de utfört 
– en tillverkad stol, en uppfiskad fisk eller skodd häst – utgick betal-
ningen för den tid de spenderat på arbetsplatsen (Thompson 1983). 

Idag omfattar klockornas tid oss alla. De skillnader som funnits 
inom städer och mellan städer har försvunnit. Ingenstans i Malmö 
finns en plats där klocktiden skiljer sig från övriga staden eller övriga 
landet. Det finns ingen människa i Malmö som befinner sig i en annan 
tidszon, även om man kan vara påverkad av att nyss ha varit det eller 
agerar som om man är det genom att exempelvis arbeta, leka eller på 
annat sätt interagera med någon som befinner sig i en annan tidzon. 

Klockornas tid påverkar stadslivet på en rad olika sätt. De anvisar 
inte bara en gemensam tid som alla måste förhålla sig till. Tiden är 
också en förutsättning för olika scheman såsom arbetstider, öppettider 
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och avgångstider. Tillsammans med andra medieteknologier skapar 
klockorna möjligheter att köpa och sälja tid, som i fallet med matbudet.

Tillsammans sträcker de också ut den tid det är möjligt att arbeta 
och konsumera på. Det sker genom att minska kopplingen till platser. 
Arbetsplatser, butiker och skolor till exempel. När allt fler uppgifter 
kan utföras på allt fler platser vid allt fler olika tidpunkter, kan allt-
mer tid potentiellt förvandlas till arbetstid. Dessutom ökar antalet 
saker som kan göras samtidigt. Exempelvis när en grupp människor 
väljer att arbeta på ett kafé istället för på sina normala arbetsplatser, 
och som då fikar, umgås och arbetar på samma gång. 

De här tendenserna förstärks av normer om att tid är pengar, att 
sent är bättre än aldrig eller uppmaningar om att ha en aktiv fritid, 
att fånga dagen eller att inte slösa med tid. 

Varför tid, makt och medialisering?
Men varför överhuvudtaget berätta den här historien och varför ut-
spelar den sig just i Malmö? Det finns flera skäl, såväl personliga och 
moraliska som vetenskapliga. 

Jag har varit intresserad av städer så länge jag kan minnas. 
Fascinerats av hur de ser ut, undrat varför de blivit som de blivit och 
funderat på hur de skulle kunna vara istället. Intresset omfattar inte 
bara själva städerna utan också människorna i dem. Vad styr deras 
liv? Vad får dem att göra som de gör? Tänka som de tänker? Vad eller 
vem sätter gränser för deras handlingar, hur ser gränserna ut och vad 
har de för möjligheter att påverka dem? Särskilt har jag intresserat 
mig för skillnader mellan människor. Varför värderas vi så olika?

För drygt tio år sedan fick jag upp ögonen för fenomenet exkluderande  
design, det vill säga platser eller föremål som medvetet konstruerats 
för att hålla vissa människor borta. Det resulterade i både en 
forskningsrapport (Edin 2014) och en bok (Edin 2017). Under arbetet 
kom jag att intressera mig även för andra maktrelationer, särskilt 
sådana med koppling till medier och medieteknologier. 

Intresset bottnade dels i att jag har jobbat med media i olika former 
de senaste 20 åren, som journalist, lärare och författare. Men kanske 
särskilt för att media, medieteknologier och mediepraktiker både har 
en framträdande roll i samhällsutvecklingen (se exempelvis Hard och 
Negri 2003, 2007, 2009 Boutang 2011 och Mosco 2005) och är 
inbäddade i de flesta maktrelationer (Christian Fuchs 2011:324).

Intresset för tid väcktes under arbetets gång. Tiden fanns vis-
serligen med redan från början, men undersökningen hade initialt 



5

ett betydligt bredare perspektiv på makt. Det handlade om allt från 
övervakning via mobiltelefoner, digitala register över dem som inte 
anses kreditvärdiga, till det faktum att arbete påfördes på allt fler sätt 
och på allt fler platser.

Det blev snabbt tydligt att tidsliga aspekter är centrala i många 
maktrelationer, men också att ämnet inte är speciellt utforskat. 
Det finns en hel del forskning som berör hur medialiseringen påverkar 
saker som rum, platser och rörlighet (exempelvis Urry och Sheller 
2006, Wilken 2011 och Jansson 2018) men mindre om hur den påverkar 
tid och människors tidslighet. Sarah Sharma (2014:12) menar att de 
flesta som trots allt forskar om tid, särskilt de som menar att allting går 
snabbare, dessutom har ett alldeles för rumsligt perspektiv.

Sharma (2012:67-71) hävdar dessutom att kapitalismen är rums-
orienterad. Så även vår förståelse av den och vårt motstånd mot den. 
Vi saknar uppfattning om tid som maktrelation och som en arena för 
politisk kamp. Idag är det någorlunda självklart att diskutera ojämlik-
het och begränsningar i relation till rum och mobilitet. Men detsamma 
verkar inte gälla tid, trots att varje rumslig ojämlikhet har en tidslig 
motsvarighet. Istället bör vi skaffa ett tidsligt perspektiv på exempelvis 
klass, kön, ras eller sexualitet och hela tiden ställa frågan om vems tid, 
vilken tid och vilken sorts tid som är inblandad i olika relationer. 

Varför är det här tidsliga perspektivet på makt så viktigt? Elisabeth 
F Cohen (2018:5) menar att det påminner oss om att våra rättigheter 
inte bara utgår från vilka vi är eller var vi är, utan också när vi är. 

Det främsta skälet till att skriva den här historien är att städer är 
tidsligt segregerade, och att stor ojämlikhet råder. Tid och tidsliga 
resurser är ojämnt fördelade och människors tid värderas olika. Vissa 
gruppers tid – som läkare, advokater och höga chefer – är högt värderad, 
samtidigt som de utsätts för tidspress. Andra gruppers tid värderas så 
lågt att exempelvis leverantörer inom gigekonomin knappt har tid nog 
på dygnet att hinna tjäna sitt uppehälle. Ytterligare några, lågavlönad 
servicepersonal utan anställningstrygghet till exempel, får vare sig tids-
liga eller ekonomiska behov mötta av sina uppdragsgivare. De måste 
dessutom anpassa sina liv efter andra – de med betydligt större tidslig 
makt över sin vardag. 

Det har alltid funnits de som tjänat på dessa skillnader. Grunden 
för hela det kapitalistiska samhällssystemet är att några få tjänar 
pengar på det faktum att de flestas arbetstid är värd mindre än va-
rorna de producerar under samma arbetstid. Medialiseringen gör att 
de här skillnaderna blir fler och går att exploatera på fler sätt. 
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Sist men inte minst några ord om valet av metod och plats för 
undersökningen. Eftersom den handlar om vardagslivet i en storstad 
var det ett självklart val att försöka ta del av just det här vardagslivet 
genom deltagande observationer, det vill säga utföra en etnografisk 
undersökning. 

Men varför just Malmö? Medialiseringen spelar en central roll i 
övergången mellan ett industriellt och postindustriellt samhälle. Det 
finns få platser i Sverige där den övergången är så tydlig som i Malmö 
(Holgersen 2017). Det är dessutom så att medialisering inte bara är 
en process som påverkar Malmö och liknande städer. I Malmö är 
medialisering, vilket vi tittar närmare på senare i texten, en del i 
stadens officiella strategi för att förvandla den gamla industristaden 
till en ”kunskapsstad”. 

Den här berättelsen handlar om vad allt detta betyder för stads-
livet i Malmö. Men innan du börjar läsa får du gärna stanna upp ett 
slag och testa André Janssons påstående om klockor och tid. Hur 
skulle din vardag se ut om vi inte hade klockor eller andra sätt att 
mäta tid? Hur skulle samhället fungera? Kan du föreställa dig det?

Disposition
Efter inledningen du just läst följer syfte, frågeställningar, en över-
sikt av de luckor i mediaforskningen som identifierats och på vilket 
sätt den här undersökningen bidrar till att fylla dem. 

Kapitel 3 handlar om medialisering, både hur den ser ut i dag, hur 
den sett ut historiskt samt hur den påverkar städer. I kapitel 4 finns 
en närmare presentation av staden Malmö; om historien, samtiden 
och varför den är så intressant i det här sammanhanget. 

Kapitel 5 handlar om makt på olika sätt. Det inleds med en 
generell beskrivning av makt och ideologi för att sedan övergå till att 
handla om tidslig makt och hur den påverkar människors vardag. I 
kapitel 6 presenteras de tidsliga maktrelationer som ligger till grund 
för studien. I kapitel 7 presenteras undersökningens metod, det vill 
säga etnografi.

I kapitel 8 presenteras min egen roll i projektet; vem jag är, mitt 
förhållande till staden Malmö, hur jag själv påverkar och påverkas 
tidsligt. Kapitel 9 handlar om de platser där fältstudierna utförts, 
närmare bestämt stadsdelarna Seved, Möllevången, Centrum och 
Frihamnen. Kapitel 10 innehåller fallstudierna Centralstationen, 
Triangeln, Kaféet, Lodgatan, Tidsarbetet, Flanörvaran, Tidskapet 
Corona samt Utanför tidskapet. 
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I kapitel 11 finns en redogörelse av de erfarenheter som gjorts 
genom att i fyra års tid ha burit en smart klocka. 

Kapitel 12 innehåller en presentation av studiens viktigaste fynd, 
spekulativa rytmer. Här redogörs också för ett antal aspekter av de här 
rytmerna som är av särskilt stor betydelse, som brist, skuld och jitter. 

I kapitel 13 summeras undersökningen vilket mynnar ut i en ny 
definition av medialisering. Kapitlet fortsätter med en diskussion om 
hur en tidsligt rättvisare stad skulle kunna se ut och avslutas med 
några förslag på framtida forskningsprojekt. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med den här etnografin är att undersöka hur medialiseringen 
påverkar stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. 

Detta innebär att analysera de tidsliga maktrelationer och linjära 
rytmer – såsom arbete och konsumtion – medialiseringen ger upp-
hov till i det urbana rummet. Undersökningen har genomförts i 
stadsdelarna Seved, Möllevången, Centrum och Frihamnen i Malmö. 
Förutom undersökning av övergripande tidsliga strukturer har även 
ett antal miljöer och fenomen studerats närmare. Det handlar om 
platser som Centralstationen, Triangeln, Lodgatan och olika kaféer, 
samt fenomen som tidsligt arbete, flanörvaror och den globala pan-
demi som svepte in över Malmö i början av 2020.

Undersökningen innehåller också en reflexiv del om min egen 
tidslighet med särskilt fokus på erfarenheterna av att ha burit en 
smart klocka under fyra år.

Frågeställningar
Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar:

(1) Vilka rytmer präglar stadslivet i Malmö?
En analys av de grundläggande rytmer som präglar de offentliga 
och semioffentliga delar av centrala Malmö där fältstudier bedrivits, 
alltså områdena Seved, Möllevången, Centrum och Frihamnen.

(2) Vilka tidskap, tidsligheter och tidsliga maktrelationer ger 
medialiseringen upphov till?
Genom att analysera de tidsliga maktrelationer som medialiseringen 
ger upphov till kartläggs ett antal tidskap och tidsligheter, däribland 
min egen. De tidsliga maktrelationerna analyseras utifrån begreppen 
rytmer, kolonisering, tidsnormer och kompression. Jag undersöker 
även hur klocktid förmedlas, hur tid köps och säljs, samt hur arbets-
tider och andra tidsregimer påförs och kontrolleras. 

(3) Vad är medialisering?
Med utgångspunkt i de två första frågeställningarna vill jag också ut-
veckla teoribildningen kring medialisering genom att integrera tid, 
tidslighet och logistiska medier i medialiseringsbegreppet. 
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Forskningsluckor
Medialisering innebär att förändringar i kommunikation hänger 
ihop med förändringar i kultur och samhälle. För att verkligen kun-
na studera detta välkomnar Johan Fornäs (2016) interdisciplinära 
ansatser med icke-mediecentriskt perspektiv. 

Maren Hartmann (2019:61) menar på liknande vis att den som 
exempelvis vill studera mobilitet eller motilitet inte kan nöja sig 
med att studera mobil media. Istället behöver man använda en 
icke-mediecentrerad ansats, en ansats som ofta saknas.

När det gäller forskning om medialisering nämner André Jansson 
(2018:3-5) ytterligare ett antal brister. Det saknas ofta kritiska per-
spektiv när det rör medialiseringens konsekvenser, särskilt sådant 
som ser till människors vardagsliv. Forskningen är dessutom sällan 
specifik när det gäller vad som är – och vad som inte är – element av 
och uttryck för medialisering. 

Jansson (2018:4-5) pekar på ytterligare två brister som delvis 
hänger samman. Det finns en tendens att inte tillräckligt tydligt för-
ankra sina resonemang i empiriska sammanhang och att inte heller 
förklara hur medialisering fungerar i relation till olika ekonomiska, 
kulturella och sociala företeelser. Det saknas vidare systematiska för-
sök att relatera medialisering till andra meta-processer, att omvand-
la dessa till koncept för att på så vis skapa empiriska områden som 
är möjliga att studera. 

Inom medialiseringsforskningen läggs stort fokus på människor 
som kan kategoriseras som medelklass. Jansson (2018) väljer ex-
empelvis själv medvetet att studera människor ur den här samhälls-
gruppen eftersom de har en normaliserande roll när det gäller både 
mobilitet och social anknytning. Det i sin tur förstärker medialise-
ringsprocessen och borde göra dem till passande studieobjekt. Det 
finns en rad andra studier som även de, och troligen av ungefär samma 
skäl, utgår från en i första hand urban medelklass (som exempelvis 
Gregg 2018, Wajcman 2016 och Fast och Jansson 2019).

Även när det gäller forskning kring tid finns luckor. Det finns en 
hel del studier som berör hur medialiseringen påverkar rum, platser 
och rörlighet (som exempelvis Urry och Sheller 2006, Wilken 2011 
och Jansson 2018) men betydligt färre om hur den påverkar tid och 
tidsliga aspekter. 

Sarah Sharma (2014:9-12) menar dessutom att den forskning som 
trots allt fokuserar på tid, gör det ur ett rumsligt perspektiv och med 
utgångspunkten att hastigheter ökar på olika sätt (som Virilio 1977, 
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Rosa 2013, Couldry och Hepp 2017 och Crary 2016). Dessutom är 
forskning med fokus på så kallad rumtidskompression ofta maskulint 
präglad och saknar flera viktiga maktperspektiv. 

Sist men inte minst finns luckor även när det rör bredare teorier om 
hur medialiseringen påverkar samhället. Det gäller exempelvis Hardt 
och Negri (2003, 2007, 2009 och Boutang 2011). Deras studier saknar 
ofta tydlig empirisk koppling och konkreta exempel på de tendenser 
de säger sig beskriva. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de luckor som finns i media-
liseringsforskningen är kritiska perspektiv på konsekvenserna för 
människors vardagsliv, bristande empirisk förankring, brist på 
systematiska försök att relatera till andra meta-processer, bristande 
koppling mellan makro- och mikroteorier, fokus på andra grupper 
än medelklassen samt ett grundläggande tidsligt perspektiv. 

Undersökningens bidrag till medieforskningen
När Henri Lefebvre (2014:12-13) frågar sig hur man bäst avmystifierar 
den ideologi som genomsyrar borgerliga samhällen kommer han fram till 
att svaret måste vara: att börja med ett porträtt av den mest vanliga av 
människor i hens vardagsliv. Den här undersökningen vill göra just detta. 
Att med hjälp av en reflexiv metod blottlägga tidsliga maktrelationer och 
se vilka konsekvenser de får för människor i Malmö. 

För att fylla de här luckorna bidrar denna undersökning med:

1. En tydlig empirisk förankring i människors vardag
2. En koppling mellan medialisering och andra sociala, 

kulturella och ekonomiska företeelser
3. Ett kritiskt perspektiv på medialiseringens påverkan 

på vardagslivet
4. Ett tydligt tidsligt perspektiv
5. Fokus på fler gruppers vardagsliv än medelklassens.

Etnografins mål är också att bidra med ny kunskap genom att fylla 
ett antal forskningsluckor. Det handlar om luckor inom media-
liseringsforskningen, om luckor när det gäller forskning om tid samt 
luckor i bredare teorier om samhället. 

Etnografin har genomförts med hjälp av deltagande observationer, 
informella samtal och intervjuer på ett antal platser i Malmö under 
fyra år. Det finns därmed en tydlig empirisk förankring. 
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Den väver samman empiri från fältstudier med data, analyser och 
slutsatser från annan forskning och litteratur för att kunna lyfta 
blicken och undersöka vilken relation media, mediepraktiker och 
medieteknologier har till resten av samhället. Detta är också ett sätt 
att prova, komplettera och problematisera empirifattiga teorier som 
exempelvis Hardt och Negri (2003, 2007, 2009) och Boutang (2011).

Innebär detta att undersökningen är icke-mediecentrisk, något 
både Fornäs (2016) och Hartman (2019) efterlyser och menar är 
nödvändigt för att kunna förstå medialiseringens konsekvenser 
för samhället? 

Ja och nej. Det beror på hur vi definierar både ”media” och ”centrisk”. 
Om vi med media menar massmedier eller sociala medier är den 
icke-mediecentrisk. Men om vi med medier menar logistiska medier 
blir svaret ett annat. Logistisk media koordinerar, underordnar och 
arrangerar relationer mellan människor och ting (Peters 2015:37). 
Några exempel på logistiska medier är arkiv, index, namn, adresser 
och kartor. Det ultimata logistiska mediet är pengar, något som själv 
saknar innehåll men som har makten att ordna allt runtomkring sig. 
För tid är kalendrar och klockor två centrala logistiska medier. Så 
ur det här perspektivet är undersökningen inte bara i högsta grad 
mediecentrisk, det går inte att studera tid i ett samtida samhälle utan 
att vara det. Men det icke-mediecentriska handlar inte om vilken typ 
av medier som undersöks utan hur. Det handlar om att undersöka 
vad olika medier, medieteknologier och infrastrukturella nätverk får 
för samhällseffekter, snarare än att studera själva medierna, tekno-
logierna eller nätverken (Morley 2009, Moores 2018). Så ur det här 
perspektivet är svaret definitivt ja. 

Undersökningen har också ett kritiskt perspektiv. När Christian 
Fuchs (2011:323-328) listar riktlinjer för kritiska medie- och infor-
mationsstudier nämner han vikten av att sätta in föremål för under-
sökningar i större sammanhang. Att analysera maktrelationer inte 
bara i föremålets närhet utan även i omgivande samhälle. Detta ge-
nom att kombinera bredare teorier om samhället med empiriska stu-
dier och dessutom ha ett grundläggande etiskt perspektiv och disku-
tera vilket sorts samhälle som är önskvärt, och vilket som inte är det.

Undersökningen har också ett uttalat tidsligt perspektiv. Detta kan 
te sig självklart givet att föremålet för studien är just tid, men som 
vi tidigare sett har de som studerar tid ofta snarare ett rumsligt 
perspektiv på tid med fokus på acceleration och minskade avstånd, 
samt fokus på en urban medelklass som i stor utsträckning själva 
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väljer att medialisera både vardagen och arbetslivet. De har dessutom 
relativt stor kontroll över sin egen tid. 

Ett sätt att undvika de här bristerna är att inspireras av vad 
Doreen Massey (1994) kallar ”makt-geometri”. Enligt Massey utgår 
många idéer om exempelvis rumtidskompression – alltså tanken att 
geografiska avstånd minskar genom förbättrade kommunikationer 
och infrastruktur – från att tid och avstånd ser likadana ut för alla. 
Massey menar istället att upplevelsen av rumtidkompression är en 
maktfråga som dessutom är begränsad till ett fåtal människor. För 
de flesta är rum och avstånd fortfarande i högsta grad restriktioner. 
Det finns dessutom fler restriktioner som påverkar avstånd, 
exempelvis etnicitet och kön. Sarah Sharma (2012:71) menar att det 
här sättet att se på makt och rum är direkt användbart för den som 
studerar makt och tid. 

På liknande sätt beskriver Cindy Katz (1996, 2917) vad hon kallar 
”mindre teori”, ett begrepp hon lånar från Gilles Deleuze och Felix 
Guattari (1986). Mindre teori kan exempelvis handla om hur olika 
maktrelationer hänger samman och hur de påverkar olika människor 
på olika sätt. Att även om föremålet för en studie är grundläggande  
kapitalistiska förhållanden är det viktigt att inte bara ta hänsyn till 
ekonomi utan också sådant rör exempelvis genus, etnicitet eller 
sexualitet. Det är också viktigt att vara framåtblickande och föreslå 
hur de här förhållandena kan förändras. 

En utgångspunkt för den här etnografin har varit att betrakta tids-
ligheter som något individuellt, som något som ser olika ut för olika 
människor, och som dessutom är ett resultat av maktrelationer. Att 
både ha ett mikro- och ett makroperspektiv, samt att relatera dem 
till varandra. 

För att lyckas med detta har det varit viktigt att låta olika röster 
komma till tals. Det har exempelvis varit viktigt att inte bara prata 
med dem som frivilligt förlägger sin arbetstid till ett kafé sent en kväll, 
utan att även prata med Johanna och Caroline vars arbetstid är för-
lagd till kaféet under samma tid, något de inte kunnat påverka. Det har 
varit viktigt att inte bara ta hänsyn till de som själva i stor utsträckning 
väljer att medialisera vardagen och arbetslivet utan också exempelvis 
Jonny som bor i en bil, tigger utanför en affär i centrala Malmö och 
vars enda möjlighet till kontakt med familjen i Rumänien är en tio år 
gammal kontantkortstelefon. Det har varit viktigt att inte bara titta på 
ena sidan av fenomen som hemleveranser av mat eller elskotrar, utan 
också det tidsliga arbete som är en förutsättning för fenomenen. 
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En och samma medialiseringsprocess kan under en och samma  
tid påverka olika människor på skilda sätt. Många aspekter har 
varken valts eller önskats av de som påverkas. Graden av frivillighet 
och möjligheten att påverka är i hög grad klassfrågor. Ibland rör det 
också saker som medborgarskap, genus och etnicitet. Det förekom-
mer även olika former av exkludering. Både exkludering från vissa 
aspekter av medialisering, men också exkludering som sker med 
hjälp av medieteknologier. Även detta är i hög grad en fråga om klass.
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3 MEDIALISERING

Kapitalet exploaterar i ökande grad hela spektrumet av våra produktiva 
förmågor, våra kroppar och våra sinnen, vår förmåga till kommunikation, 
vår intelligens och kreativitet, våra affektiva relationer till varandra, och 
mycket mer. Livet självt har satts i arbete. 

Michael Hardt och Antonio Negri (2013:25)

Syftet med den här etnografin är att undersöka hur medialiseringen 
påverkar stadslivet i Malmö. Så vad är då medialisering?

Medialisering är ett relativt nytt begrepp som används främst 
i Skandinavien och Tyskland (Jansson 2018:17). Det finns ingen 
enhetlig definition, men i flesta fall handlar det om ett ökat beroende 
av media inom olika områden och sammanhang. Definitionen av 
”media” kan däremot variera (Andersson 2017:37). 

Många som diskuterar begreppet utgår från Winfried Schultz 
(2004) som menar att medialiseringsprocessen har fyra olika aspekter: 

• Den utvidgar gränserna för mänsklig kommunikation
• Den innebär att medier ersätter både institutioner och 

sociala aktiviteter
• Den smälter samman medier med icke-mediala 

aktiviteter
• Den får aktörer och organisationer i alla delar av sam-

hället att följa en medielogik. 

Stig Hjavard (2008:113) definierar medialisering som en process där 
samhället i ökande grad påverkas eller blir beroende av media och 
medielogik. Enligt Johan Fornäs (2016:5222) handlar media lisering 
om att förändringar i medierad kommunikation flätas samman 
med förändringar i kultur och samhälle, samt att medias inflytande 
ökar. André Jansson (2018) menar att medialisering är en historisk 
process av strukturella förändringar betingade av olika former av 
mediering. Karin Fast et al (2018) beskriver medialisering som en käl-
la till frigörelse, självständighet, motstånd och sociala förändringar i 
vissa avseenden, men som en källa till förfrämligande, beroende, iso-
lering, exploatering och i slutändan hegemoni och dominans i andra.

Den definition som den här undersökningen i första hand utgår 
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från är hämtad från Michael Hardt och Antonio Negri1 (2003, 2007, 
2013). De menar att medialisering innebär genomgripande strukturella 
förändringar av samhället som är beroende av, och sammanflätade 
med, media och medieteknologier. 

Medialiseringens historia ur ett tidsligt perspektiv
Men låt oss ta det från början. Det kan kanske vara lätt att förestäl-
la sig medialisering som en ny företeelse som handlar om nätverk, 
internet, sociala medier, smarta städer och liknande. Men faktum är att 
den här historien hade kunnat börja för 1,5 miljoner år sedan då våra 
förfäder lärde sig att hantera eld (James 1989). Med hjälp av elden, ett 
logistiskt medium, kunde de skapa både ljus och värme (Peters 2015) och 
uppnå vad Barbara Adam (2004) kallar ”kolonisering av tid”. Elden gav 
värme som koloniserade vintern och ljus som koloniserade natten. 

Vi hade också kunnat börja i antikens Rom, eller Uruk och Çatalhöyük. 
Tre städer som enligt mediearkeologen Shannon Mattern (2017) var 
smarta – i betydelsen sammankopplade i nätverk – redan för tusentals 
år sedan. 

Även om vi bara studerat sådant som har med tid att göra,  klock-
or eller kalendrar till exempel, är medialisering något som sakta växt 
fram, kulturellt och teknologiskt, under väldigt lång tid (Glennie och 
Thrift 2009). Kalendrar har exempelvis använts i mer än 10 000 år 
och klockor såsom sol- och vattenur, i mer än 5 000 år (Fornäs 2016). 

Om vi tittar på medialiseringen under den tid som Malmö existerat 
går det att beskriva utvecklingen i vågor, där varje våg skapas av att 
samhällsomvandlingar och utvecklingen av medieteknologier flätas 
samman och påverkar varandra (Couldry och Hepp 2017:34-56). 

En första ”mekanisk” våg uppstår när tryckpressen börjar användas 
under 1400-talet. En andra ”elektronisk” våg uppstår när telegrafen 
gör entré i 1800-talets början, och slutar med film, radio, fotografier, 
telefoner och andra typer av telekommunikation i mitten av 1900- 
talet. En tredje ”digital” våg uppstår med datorn på 1950-talet. Även 
om vågorna hänger samman med teknologiska innovationer är det 
viktigt att komma ihåg att innovationerna i sig inte orsakar de här för-
ändringarna. Det handlar istället om en komplex process där samhälle 
och teknologi flätas samman och påverkar varandra. 

1 Ursprungligen använde de begreppen ”informationalisering” eller ”postmoderniserning” 
(2003, 2007), men övergick senare till ”medialisering” för att beskriva processen och ”de 
medialiserade” för att beskriva de människor som påverkas av den (2013).
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Men den här etnografin handlar inte om medialisering i allmän-
het utan också om tid och makt. Tar vi hänsyn till detta behöver vi 
justera historieskrivningen något. Ur ett tidsligt perspektiv startar 
den mekaniska vågen i Europas städer redan under 1300-talet när 
mekaniska klockor börjar monteras på kyrkor, rådhus och andra vik-
tiga byggnader. Den andra vågen uppstår när klockan blir ett oum-
bärligt instrument för att kontrollera och koordinera produktionen 
under den industriella revolutionen. Under den här vågen börjar ar-
bete dessutom att mätas i tid istället för i uppgifter eller enheter. 

Det går också att tala om en tredje våg mot slutet av 1900-talet då 
klockor sammanflätas med annan teknologi som datorer och nätverk. 

Första vågen: mekaniska ur och absoluta timmar
Den första vågen börjar alltså när klockor sätts upp på kyrkor, rådhus 
och centrala byggnader. Att mäta och ange tid var dock ingenting nytt. 
Tidigare hade man använt solur, vattenur och sandur som ju egent-
ligen är olika sätt att mediera jordens rörelse kring solen respektive 
jordens dragningskraft. Ofta var de här instrumenten mer exakta och 
pålitliga än de första mekaniska klockorna (Lundmark 1989). 

Det fanns också olika naturfenomen som användes som tidsangi-
vare. Det kunde vara ett berg som kastar sin skugga eller en tupp som 
gal. Människor mätte tid så noggrant de behövde. På vissa håll räckte 
väldigt ungefärliga mått, medan behovet att exakthet var större på 
andra. Ju mer omfattande handel desto större behov av gemensam-
ma och någorlunda precisa mått på tid (Lundmark 1993). 

Det råder delade meningar om vad som egentligen drev fram 
utvecklingen av mekaniska klockor. Det kan ha varit det växande 
behovet av att hålla reda på tiden i klostren. Under 500-talet införde 
många kloster detaljerade scheman över dagen. Dessa kunde följas med 
hjälp av anordningar som påminner om dagens äggklockor, och som 
fungerade som väckarklockor och mätare av bönestunder. Klockorna 
kan också ha utvecklats ur de astronomiska mätinstrument som blev 
allt mer avancerade under den här tiden, men det kan också varit 
astronomerna som utvecklade klockorna från klostren och gjorde dem 
till mer allmänt användbara instrument (Lundmark 1993).

Makt, tid och medialisering var sammanflätade redan från början. 
Enligt Michel Foucault (1993) var det nämligen inte bara klockorna 
som spred sig från klostren, utan även den disciplin de hade bidra-
git till att upprätthålla. Klostrens viktigaste disciplinära principer 
– tidsrytmer, obligatoriska arbetsuppgifter och andra regelbundet 
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återkommande förlopp – kom att sprida sig till skolor, verkstäder 
och sjukhus.

De mekaniska klockorna påverkade även timmarnas längd. 
Tidigare hade man delat in natten och dagen i lika många timmar, 
så kallade temporaltimmar. Längden på dessa varierade med års-
tiderna. Till exempel var en timme på dagen under sommaren längre 
än en timme på dagen under vintern. I ett avlångt land som Sverige 
var timmarna följaktligen olika långa i norr och söder. De mekaniska 
klockorna innebar att man istället började använda absoluta timmar, 
alltså timmar som alltid är lika långa oavsett årstid. Egentligen fanns 
inget större behov av den här förändringen, varken kulturellt, socialt 
eller ekonomiskt. Troligen är den inget annat än en konsekvens av 
de mekaniska klockornas beskaffenheter, som ju alltid mäter tid på 
samma sätt oavsett årstid (Lundmark 1989).

När den absoluta tidräkningen väl etablerats fick den först betydelse 
inom den begynnande handelskapitalismen, där det fanns ett behov 
av att genomföra affärer vid vissa tidpunkter samt att mäta transport-
tider och produktionstempo (Lundmark 1989:26-27). 

Andra vågen: tid som kontroll och mått på arbete

Måttet på tid är inte längre tid, precis som måttet på arbete inte längre är 
arbete. 

Stuart Elden (2004:173)

Under industrialismen får klockan allt större betydelse i takt med 
att behovet att synkronisera människors handlingar ökar. Lewis 
Mumford (1984:24) menar att detta gör den till industrialismens 
viktigaste instrument och att ”den moderna industriella regimen 
skulle lättare kunna undvara kolet, järnet och ångan än klockan”. 

Under den här vågen införs striktare tidsdisciplin på många 
arbetsplatser, med uppdelning och övervakning av arbete samt 
genom böter och angivare, ringklockor och ur (Thompson 1983). 

Men tiden fungerar inte bara som ett kontrollinstrument. Under 
den här vågen kommer tid också att allt mer bli ett mått på arbete. 
Tidigare har arbete mätts i objekt eller uppgifter, något E P Thompson 
(1983) kallar ett ”uppgiftsorienterat” mått. Förenklat uttryckt hade 
arbetare fram till dess fått betalt per enhet eller per utförd uppgift. 
Men ju mer avancerad produktionen blir, desto svårare blir det att 
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koppla enskilt arbete till enskilda produkter. Arbete börjar istället 
att mätas i tid, bland annat för att arbetsdelningen i kapitalistiska 
samhällen helt enkelt omöjliggör uppgiftsorienterade mått. En 
arbetare kan arbeta med något utan kunskap om slutprodukten eller 
utan att ens veta vad slutprodukten är. Andra gånger går det inte ens 
att tala om någon slutprodukt överhuvudtaget (Wendling 2012:16).

Den här förändringen återspeglar sig också i den allmänna tids-
uppfattningen. Mumford (1984) beskriver det som att klockan skiljer 
tiden och de mänskliga erfarenheterna åt, och bidrar till att skapa 
tron på en oberoende värld av matematiskt mätbara avsnitt.

Moishe Postone (1993:203) poängterar att det här inte bara har 
med klockans beskaffenhet att göra. Det är snarare en invecklad 
socio kulturell process där bland annat just det tidsorienterade sättet 
att mäta arbete ingår. 

Processen förstärks av propaganda riktad mot arbetare om vikten 
av att hushålla med tid. Den jämställer tid med pengar, beskriver tid 
som en dyrbar gåva och uppmanar arbetare att exempelvis inte ligga 
och sova längre än vad som är nödvändigt (Thompson 1983:47-53).

Parallellt med klockans ökade betydelse inom produktionen 
synkroniserades både kalendrar och klocktid. I Sverige användes den 
julianska kalendern fram till 1753 då vi övergick till den gregorianska, 
som stora delar av världen använder än idag (Heidegren 2014:57-59).

Skiftet skedde vid olika tidpunkter i olika länder vilket ledde till att 
en del märkliga fenomen uppstod. Exempelvis dog författarna William 
Shakespeare och Miguel de Cervantes samma datum, 23 april 1616, 
men med tio dagars mellanrum. Ryssland började inte använda den 
gregorianska kalendern förrän 1918 vilket gör att oktober revolutionen 
1917 enligt vår nuvarande kalender inträffade först i november.

Det har gjorts försök att införa andra typer av kalendrar. I 
Frankrike infördes exempelvis en revolutionskalender 1788, där 
varje månad var indelad i tre veckor om tio dagar och dagen delades 
in i tio timmar som delades in i 100 minuter som delades in i 100 
sekunder. Den nya kalendern mötte dock stort motstånd och vann 
aldrig gehör bland befolkningen. Dessutom var det väldigt opraktiskt 
att ha två helt olika kalendersystem i Europa. Försöket avslutades av 
Napoleon och 1 januari 1806 återgick Frankrike till den gregorianska 
kalendern (Heidegren 2014:64-65). 

Under 1800-talet genomgår klocktiden en liknande process som 
kalendern. I början av 1800-talet hade varje ort i Sverige sin egen 
tid. Man utgick antingen från soltid, alltså den tid som ett solur visar, 
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eller medelsoltid, en tid som tar hänsyn till att jordens bana runt so-
len inte är cirkulär utan elliptisk. Tidsskillnaden mellan exempelvis 
Stockholm och Göteborg är på den här tiden 24 minuter, vilket inte 
medför några problem så länge resor och transporter är långsamma 
(Lundmark 1993:82-88). 

Under 1800-talet byggs järnvägsnätet ut i Sverige, och så länge 
tåglinjerna är korta spelar tidsskillnaderna mellan städer mindre roll. 
Men när stambanorna genom landet byggdes, som bland annat knyter 
samman Malmö med Stockholm 1864, blev differenserna alltför stora 
och ett dilemma uppstod. Skulle man införa en gemensam tid för 
hela landet, eller en särskild tid som bara reglerade järnvägstrafiken? 
Man valde det sistnämnda och utgick från tiden i Göteborg med 
motiveringen att då tiden där gick efter övriga landet skulle ingen 
riskera att komma försent, även om hen utgick från sin lokala tid. Till sist 
synkroniserades dock tiden i hela landet och Sverige har haft en 
gemensam tid sedan klockan 00:01 den första januari 1879 (Holmberg 
och Kärnfelt 2019).

Även klocktiden mellan länder synkroniseras. En första global 
tid, med 24 tidzoner och en timmes skillnad mellan varje zon, antas 
av 25 länder under en konferens i Washington 1884. Sakta men 
säkert ansluter sig fler och fler länder till systemet, medan exempelvis 
Nederländerna väntar ända till 1940 innan de synkroniserar tiden 
med resten av världen (Heidegren 2014:67). 

Under senare delen av 1800-talet blir det också vanligare att arbetare 
skaffar egna klockor. Klockan förvandlas från en statussymbol för rika 
till ett vardagsinstrument för gemene man. När människor börjar bära 
runt på egna klockor handlar det om fickur. Men trender, samt billigare 
och effektivare teknik, gör att uren snart hamnar runt handleden istället 
(McCrossen 2013a och b). 

Det faktum att arbetare skaffar egna klockor gör det möjligt för dem 
att kontrollera att arbetsgivarna inte manipulerar arbetstiden. Innan dess 
hade klockan varit vad chefen sa att den var (Wendling 2013:32-33). 

Detta illustreras i filmklassikern Metropolis (Lang 1927) där det finns 
två olika tidsystem, ett för överklassen och ett annat för arbetare. 
Det förstnämnda utgår precis som våra klockor från basen tolv. 
Arbetarnas utgår däremot från basen tio. Deras dygn är indelat i två 
tiotimmarsperioder vilket motsvarar arbetsdagens skift. Arbetarnas 
timmar är alltså längre än överklassens. 

Att arbetare skaffar egna klockor för att mäta arbetsdagens längd 
är visserligen en form av klasskamp, men det innebär samtidigt att 
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de accepterar systemet med abstrakt klocktid. Thompson beskriver 
det som att arbetarna börjar kämpa ”inte mot tiden, utan om den 
(1983:45)” och att de ”hade lärt sig sin läxa, att tid är pengar, och de 
hade lärt sig den bara alltför väl (1983:47)”.

Vad som vid en första anblick verkar vara en revolt visar sig allt-
så också vara ett tecken på den abstrakta klocktidens hegemoni. 
Klasskampen kommer efter detta i stor utsträckning att handla om 
tid på olika sätt. Om kortare arbetsdagar, rätt till rast, rasternas 
längd, semester, betalning för övertid, arbetets tempo och frekvens 
och så vidare (Wendling 2013:30-33). 

Under den här vågen uppstår också en tydlig åtskillnad mellan 
arbete och fritid. Skillnaden är både rumslig – arbetet utförs på en 
specifik plats – och tidslig – arbetet utförs under en specifik tid. 
Klocktiden blir också allt mer uniform, det vill säga lika överallt. Men 
den blir också mer abstrakt. I vardagen kopplas den från dygnets och 
årstidernas cykliska rytmer. I arbetet kopplas den från arbetsuppgifter 
och tillverkade enheter för att istället mätas i abstrakta enheter som 
timmar och minuter. 

Tredje vågen: nätverk och sammansmältning

En gång i tiden fanns fabriken, och fabriken finns fortfarande, men 
”fabrik” betyder något annat än det gjorde förr. Idag är Metropolis 
fabriken.

Antonio Negri (2018:93)

En tredje medialiseringsvåg startar på 50-talet i samband med datorns 
intåg (Couldry och Hepp 2017:34-56). Även denna våg är samman-
flätad med strukturella förändringar i samhället. Förändringarna kan 
beskrivas på olika sätt beroende på vilket perspektiv man har. Den 
kan kallas ”nyliberal” (Harvey 2005, Brenner och Theodore 2002) 
om vi ser till övergripande ekonomiska strukturer, ”postfordistisk” 
(Hardt och Negri 2003 och 2007) om vi fokuserar på produktion eller 
”konsumistisk” (Bauman 2008) om vi förlägger analysen till 
människors vardag. En annan vanlig beskrivning är att vi här över-
går från ett ”industriellt” samhälle till ett ”postindustriellt” (Stigedal 
2015, Holgerson 2017). 

Under den här fasen sker den teknologiska utvecklingen betyd-
ligt snabbare än under de två tidigare faserna, särskilt från och med 
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90-talet då vi får internet, smarta telefoner, sociala medier, realtids-
interaktion och autopositionering. Tekniska apparater smälter dess-
utom samman. En telefon blir också en klocka, en TV, en radio, en 
dator, en musikspelare, en portal till sociala medier, ett arkiv, en ka-
lender och så vidare (McQuire 2016). 

Även klockan fortsätter sin vandring. Från kyrkor och rådhus, 
till väggar och golv i bostäder, ner i människors fickor, runt halsar 
och handleder för att till sist hamna i radio- och tv-apparater, ugnar, 
bilar, datorer och varenda digital enhet (Peters 2015:188). Det finns 
idag få tekniska apparater som inte direkt eller indirekt styrs av en 
klocka. Men det är inte bara klockan som byggs in, med den följer 
också den abstrakta tiden som maktrelation. 

Under tredje vågen får medier och medieteknologier så stor betydelse 
att medialiseringen leder till genomgripande strukturella förändringar 
av hela samhället (Hardt och Negri 2003, 2007, 2013). Information, kom-
munikation och samarbete upphöjs till normer och nätverket blir den 
dominerande organisationsformen. Det i sin tur leder till en övergång 
från storskalig industri till mindre och mer flexibla enheter där människors 
tankar, kunskaper och idéer blir allt viktigare produktivkrafter. 

Yann Moulier Boutang (2011) kallar det här tillståndet ”kognitiv 
kapitalism” och menar att om industrikapitalismen handlade om att 
producera varor med hjälp av andra varor och maskiner, så handlar 
kognitiv kapitalism om att skapa kunskap med hjälp av annan kun-
skap och människor.

En tendens under den här vågen är att arbetets rumsliga och tids-
liga gränser som uppstått under andra fasen nu luckras upp (Hardt 
och Negri 2007:249-260). När produktionen blir mer flexibel, kom-
munikationsteknologin mer avancerad och människor och deras 
kognitiva förmågor viktigare produktivkrafter, försvagas koppling-
en mellan arbete och fysiska arbetsplatser vilket medför att gränsen 
mellan produktion och människornas övriga liv blir allt mer otydlig. 
Det gäller dock inte alla arbeten, något vi återkommer till senare. 

Ur ett tidsligt perspektiv innebär den här förändringen att arbets-
tiden potentiellt kan sträckas ut över hela dygnet och att allt fler ar-
betsuppgifter kan utföras var- och närsomhelst (Boutang 2011). 

Jonathan Crary (2016) kallar tillståndet ”24/7” och menar att det 
pågår just-in-time-produktion och dygnet-runt-konsumtion. Något 
som inte bara löser upp gränserna mellan konsumtion, kontroll och 
övervakning, utan även mellan vakenhet och sömn. Crary betraktar 
sömn som något som är svårförenligt med en kapitalistisk tidsregim 
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och därmed också som en motståndshandling.
Medialiseringen leder till att tjänster och andra typer av immate-

riellt arbete får allt större betydelse. Inte bara inom några sektorer, 
utan överallt. Den sker också en migration från industrisektor till 
tjänstesektor. De nya arbetena återfinns bland annat inom finans, 
hälsovård, utbildning, marknadsföring och transport och de präglas 
av affektivt arbete som inbegriper både produktion och bearbetning 
av känslor (Hardt och Negri 2003:239-254).

En annan tydlig tendens är att uppgiftsorienterat arbete åter-
igen blir vanligare. Den som arbetar i projekt har just en uppgift att 
lösa, ofta inom en deadline som tidsbegränsar uppgiften (Heidegren 
2014:84). Ett tydligt exempel är många av de nya så kallade gigjob-
ben där arbetare får betalt per uppgift eller ”gig”. Så låt oss titta när-
mare på vilka konsekvenser medialiseringen får för stadslivet.

Den produktiva staden

Arbetarna producerar över hela staden, i varje spricka och skreva. Faktum 
är att produktionen av det gemensamma förvandlas till inget mindre än 
själva stadslivet.

Michael Hardt och Antonio Negri (2007:251)

En konsekvens av medialiseringen är att stadslivet inte längre bara på-
verkas av sina lokala tider, rutiner och scheman (Coleman et al 2016). 
Dessa tidsliga regimer får numera också sällskap av mångfaldiga, asym-
metriska flöden som inte sällan genereras av globala nätverk. De här 
olika rytmerna samexisterar sedan i vardagen. Människors liv kan på-
verkas av arbetstider, bussens tidtabell och affärens öppettider. Men 
samtidigt också av information, flöden och kommunikation från andra 
platser och tidzoner, som en chatt med någon på andra sidan jorden, 
en premiär för en tv-serie som förlagts med hänsyn till när amerikan-
ska tittare kommit hem från jobbet eller ett beslut från ett huvudkon-
tor någon helt annanstans i världen.

Den viktigaste förändringen är dock att produktionen sakta men 
säkert flyttar ut i staden och ändrar form när kopplingen mellan arbe-
te och traditionella arbetsplatser minskar. Detta innebär att det mås-
te skapas nya sätt för att kontrollera arbetarna och samla in frukterna 
av deras arbete. Själva stadslivet måste bli ekonomiskt produktivt, 
som Antonio Negri (2018:15-17) uttrycker det. Det kan till exempel 
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uppnås genom att förlägga arbetsuppgifter utanför ordinarie platser 
och tider eller att skapa nya arbeten och arbetsuppgifter. Men också 
genom ökad belåning, avgifter, räntor och hyror. Det här innebär inte 
att betydelsen av lönearbetet minskar, snarare att värde skapas på 
flera andra sätt. 

Många av förändringarna har tydliga tidsliga konsekvenser och 
möjliggörs eller underlättas av medieteknologier. Att arbete sträcks 
ut via medieteknologi innebär att mer tid blir arbetstid. En del av de 
nya arbetena är också utpräglat tidsliga (Sharma 2014), det vill säga 
främst ämnade att spara tid åt den som köper arbetet.

Skuldsättningens betydelse, både som kontrollinstrument och som 
ett sätt att samla in värde, ökar också (Lazzarato 2011, 2013, Boutang 
2011 samt Hardt och Negri 2013). Även skuldsättning har en tydlig 
tidslig dimension. Att låna är ett sätt att manipulera tiden genom att 
använda potentiella framtida inkomster innan de tjänats in. 

Enligt Hardt och Negri (2013:22-25) är det idag i princip omöjligt 
att leva utan att dra på sig någon typ av skuld, som studielån, bostads-
lån eller köp på avbetalning och kredit. Exploatering baseras ”inte 
längre i första hand på utbyte (jämlikt eller ojämlikt) utan på skuld-
sättning, det vill säga på det faktum att 99 procent av befolkning-
en är underkastad – är skyldig arbete, är skyldig pengar, är skyldig 
lydnad – den resterande procenten”. Arbetare exploateras fortfarande 
på arbetsplatserna, men också i större utsträckning i en hierarkisk 
relation mellan borgenär och gäldenär. Att skuldsättningen ökar inne-
bär en återgång till äldre tiders lydnadsrelationer. Kontraktstjänaren 
har återfötts. 

De svenska hushållens skuldsättning har ökat oavbrutet under 
hela 2000-talet. Varje svensk är skyldig i genomsnitt ungefär 427 
000 kronor, vilket är näst mest i Europa. Även skuldkvoten, det vill 
säga skuldernas andel av inkomsterna, ökar (SCB 2020).

En annat sätt att göra staden produktiv är privatiseringar av så-
dant som tidigare varit allmänt. Det kan röra skolor, sjukvård, post-
utdelning, transporter eller bostäder. Även gentrifiering spelar en viktig 
roll i det här sammanhanget. Den höjer marknadsvärdet på delar av 
staden och möjliggör på så sätt hyres- och avgiftshöjningar samtidigt 
som den lockar till sig köpstarkare invånare och besökare (Negri 2018). 

Gentrifiering har också flera tidsliga dimensioner. Dels är den  
ett sätt att lokalt öka tidens hastighet. En utveckling som har tagit 
många år i resten av staden, exempelvis övergång från industri till 
postindustri, kan via gentrifiering ske på några månader inom 
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ett visst område. Den kan också få tidsliga konsekvenser för enskilda 
människor. En vanlig effekt av gentrifiering i europeiska storstäder 
är att bostäder i centrala och attraktiva delar av staden blir dyrare 
vilket gör att människor med lägre inkomster tvingas flytta till min-
dre centrala delar, något som kan leda till längre restider.

Medialiseringens infrastruktur
Medialisering är alltså en process där samhällsutvecklingen är intimt 
sammanflätad med medieteknologier. Men vilka teknologier avses 
och hur fungerar de?

Kommunikationsteknologi skiljer sig från andra typer av urban 
infrastruktur på ett avgörande vis (Mosco 2017:39-51). System, 
maskiner och andra objekt kopplas i allt större utsträckning upp i 
vad som brukar kallas ”sakernas internet”. Detta innebär att mer och 
mer av övrig urban infrastruktur blir del av den kommunikations-
teknologiska infrastrukturen. 

Men vad är det konkret i den här infrastrukturen som skapar 
förut sättningar för medialisering? Scott McQuire (2008) menar att 
medier och städer inte längre är skilda från varandra, utan hänger 
ihop i ett mediearkitektoniskt komplex som han kallar mediastaden. 
Enligt McQuire (2016) är en av de största förändringarna uppkom-
sten av digitala medienätverk. ”Media” förvandlas till ”geomedia” 
och integreras i stadsrummet. Geomedia i sin tur är resultatet av fyra 
olika, men intimt sammanflätade tendenser; täckning, samman-
smältning, positionsmedvetenhet och realtidsinteraktion. 

Täckning (McQuire 2016 2-3) innebär att apparater kan kopplas 
upp mot nätverk överallt i staden. Aktiviteter som tidigare bara kunde 
utföras på arbetsplatser eller i hemmet kan numera utföras varsom-
helst och närsomhelst. Det går att titta på TV eller svara på jobbmail på 
bussen, i parken eller på torget. Det påverkar samtidigt både stadens 
och de mänskliga relationernas betydelse. Du kan alltid ta del och in-
teragera. Du kan alltid bli nådd och observerad. Digital kommunika-
tion finns potentiellt överallt. 

Positionsmedvetenhet (2016:3-4) innebär att våra smarta appa-
rater oavbrutet berättar var vi befinner oss. McQuire citerar Malcolm 
McCullough (2004:88) som menar att detta förvandlar bäraren av 
en uppkopplad apparat till en levande markör och stadskartan till en 
levande yta. 

Realtidsinteraktion (McQuire 2016:4-5) innebär att tidigare rytmer 
– där en händelse inträffar först, sändningen efteråt och reaktionerna 



26

ännu senare – rubbas. Att kunna interagera med medier är inget nytt. 
Det nya består i att det i betydligt större utsträckning går att interagera 
med, och delta i händelser, samtidigt som de äger rum.

Sammansmältning (McQuire 2016:5-6) innebär att system som 
tidigare varit åtskilda smälter samman. Den smarta telefonen är ett 
tydligt exempel på sammansmältning. En kamera, TV, radio, dator, 
kalender, telefon och tv-spel ryms numera i en liten apparat jag kan 
hålla i min hand. Jag kan både växla mellan de olika funktionerna 
och använda flera samtidigt. På liknande sätt smälter andra system 
samman, som när TV-programmet har en hemsida eller podden har 
ett twitterkonto. Inte heller det är något nytt, men de olika föränd-
ringarna gör att möjligheterna till sammansmältning mångfaldigas. 

McQuire (2016) menar vidare att digital media och smarta appa-
rater blir ”rumtidmaskiner” som förlänger våra sinnen och skapar 
nya möjligheter för organisering i tiden och rummet. David Harvey 
(1989:233-239) har liknande tankegångar och menar att många 
rumsliga avstånd har krympt och att både hastigheten och kvantite-
ten för transport av material och information har ökat. Möjligheterna 
att koordinera och samordna har mångfaldigats. Resultatet blir dock 
inte en upplösning av rummet utan ännu större möjligheter att kont-
rollera det, något som bland annat leder till nya typer av ojämlikhet. 

På andra sidan medialiseringen
Det är viktigt att komma ihåg att ”metropolen” inte är jämlik, inte ser 
likadan ut för alla eller på något vis är frikopplad från ojämlikheter 
på andra platser. 

Att frikoppla några personers arbete från fysiska arbetsplatser 
kräver ofta att olika typer av servicearbete följer efter. För att ex-
empelvis ett så kallat co-workingspace ska fungera behövs personer 
som städar, serverar kaffe och hämtar lunch. Dessa arbeten kan vara 
väldigt bundna till vissa tider och vissa platser. Den enas frikoppling 
kan således vara den andres bindning.

Den här sammansmälta medialiserade staden med sina nätverk 
hänger dessutom på oskiljaktigt vis ihop med andra platser där det 
ser annorlunda ut. Även om arbete immaterialiseras och människor 
i Malmö arbetar med annat än industriproduktion innebär det inte 
att industriproduktionen på något vis försvunnit eller ens minskat 
globalt. Den har snarare ökat, men flyttats till andra länder (Hardt 
och Negri 2003:242-243). 

Enligt David Harvey (2010:14-55) beror flytten bland annat på 
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att företag söker sig till platser där lönerna är lägre, villkoren för ar-
betarna sämre, fackföreningarna svagare och att den lokala lagstift-
ningen är fördelaktigare eller åtminstone enklare att påverka. 

Det är också viktigt att komma ihåg att medialisering i högsta grad är 
beroende av den här industriproduktionen. Nick Dyer-Whiteford (2015) 
visar hur produktionen av både hård- och mjukvara hänger samman i 
långa, globala kedjor. Om vi tar en smart telefon som exempel kan ked-
jan börja i en gruva i Kongo-Kinshasa, där kampen om landets naturtill-
gångar de senaste tjugo åren lett till en rad krig med över fem miljoner 
dödsoffer som följd. I gruvan utvinns under mycket svåra förhållanden, 
inte sällan utfört av barn, den kobolt som används i telefonens batteri. 
Telefonens delar tillverkas och monteras i Kina, samtidigt som mjukva-
ran kodas i Indien eller Taiwan. Den färdiga telefonen marknadsförs av 
ett företag i Cupertino, i Silicon Valley i Kalifornien, som både ritat och 
designat den. Dit går också den största delen av vinsten för försäljning-
en. När telefonen kasseras blir den en del av de 50 miljoner ton e-so-
por som produceras varje år. Delar av dessa sopor hamnar i världens 
”e-sop-huvudstad”, Guiyu i Kina, eller i Agbogbloshie i Ghana där de 
hanteras under mycket svåra omständigheter och dåliga arbetsvillkor, 
utan större hänsyn till miljö, hälsa eller säkerhet. 

Vår medialiserade vardag kanske upplevs som immateriell men 
det finns alltså en direkt koppling till utsugning, krig, miljöförstörel-
se och ödeläggelse i andra delar av världen. 

Sammanfattningsvis påverkar medialiseringen en stad som 
Malmö på en rad olika sätt. Människor måste förhålla sig till fler olika 
tidsregimer. Arbetets koppling till fysiska platser och specifika tider 
försvagas, vilket medför viss tidslig frihet för några, medan andra får 
ytterligare tidsregimer att förhålla sig till. När kopplingen försvagas 
måste kontroll utövas och värde generas på nya sätt. Det sker bland 
annat genom ökad skuldsättning, privatiseringar, gentrifiering, nya 
former av arbete och gamla former av arbete som utövas på nya sätt. 
Förändringar som är intimt sammanflätade med såväl teknologisk 
utveckling som globala orättvisor. 

Efter att ha diskuterat städer och medialisering generellt har det 
nu blivit tid att titta närmare på föremålet för den här undersökning-
en, nämligen Malmö.
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4 MALMÖ

Varför är Malmö en så lämplig plats att studera medialisering på? 
En viktig anledning är stadens postindustriella utveckling. Det 

finns ingen annan stad i Sverige där övergången från industristad 
till postindustristad är så tydlig. Malmö har sedan början av 90-ta-
let förvandlats från en typisk industristad, med bland annat bil- och 
varvsindustri, till en postindustriell ”kunskapsstad”. Den här ut-
vecklingen har dock startat senare och framskridit långsammare än 
i många jämförbara städer, vilket gör att Malmö fortfarande befinner 
sig mitt i den här processen (Holgersen 2017). 

Övergången är tätt sammanflätad med medialiseringen och får en 
rad konsekvenser, både på makronivå (Hard och Negri 2003, 2007, 
2009 och Boutang 2011) och på mikronivå (Jansson 2018, Mosco 
2005). Den innebär att städer förvandlas till ”metropoler” (Negri 2018) 
eller ”mediastäder” (McQuire 2008) vilket får tidsliga konsekvenser 
(Coleman et al 2016:21-33). 

Eftersom Malmö befinner sig mitt i den här övergången är det möj-
ligt att studera hur saker och ting såg ut före, hur de ser ut under, samt 
hur det ser ut efteråt. 

Ytterligare en viktig orsak till att förlägga studien till Malmö är 
det sätt på vilket staden medialiseras. Det är inte bara så att proces-
sen påverkar staden på liknande sätt som andra städer i västvärlden. 
Medialiseringen är också, vilket vi kommer in på senare, stadens of-
ficiella strategi. 

Vi startar med hur staden ser ut och hur den blivit som den är. 
Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige. Befolkningen 
är ung då nästan hälften av invånarna är under 35 år. De kommer 
från 184 av världens 195 länder och omkring en tredjedel av Malmös 
invånare är födda i utlandet (Malmö stad 2020).

Malmö har idag stora klassklyftor som dessutom växer (Holgersen 
2017). Klyftorna är inte bara ekonomiska utan rör också bland annat 
hälsa. Det finns stora skillnader när det gäller allmän hälsa, tandhäl-
sa och livslängd och dessa skillnader sammanfaller med skillnader i 
inkomst och arbetslöshet. De rika malmöborna är betydligt friskare 
än de fattiga och den här skillnaden blir allt större. (Stigendal och 
Östergren 2013). 

Från dansk handelsstad till svensk industristad
Malmö grundas någon gång under 1200-talets första hälft i vad 



30

som på den tiden var en del av Danmark (Malmö stad 2021a). Fram till 
1700-talet kan Malmö beskrivas som en ”handelsstad” (Hardt och Negri 
2007:249-260) där varor produceras utanför stadens murar för att frak-
tas in och säljas på torg och marknader. Till en början var sill den viktigas-
te varan, men snart kom även jordbruksprodukter att få stor betydelse.

Efter freden i Roskilde 26 februari 1658 tillfaller Malmö Sverige. 
Trots både uppror och motstånd mot det svenska styret samt flera 
danska försök att återta staden har Malmö förblivit svenskt sedan 
dess (Malmö stad 2021a). 

1700-talet i Malmö inleds med några torftiga årtionden. Ett för-
bud mot att exportera säd införs då det råder stor sädesbrist i norra 
Sverige. Förbudet slår hårt mot stadens ekonomi, samtidigt som pes-
ten tar kål på var femte malmöbo (Malmö stad 2021a). 

Efter detta förvandlas Malmö långsamt till vad Hardt och Negri 
(2007:249-260) kallar en ”industristad”. Varor tillverkas i staden, 
men produktionen är åtskild från det övriga stadslivet. 

Malmös första fabriker tillverkar rapsolja, tobaksvaror och ylle 
samt förädlar skinn. 1775 beslutar stadens ledning att anlägga en 
ny hamn. Byggandet kommer dock inte igång förrän i början av 
1800-talet. 1840 använder Frans Henrik Kockum kapital från fa-
derns tobaksindustri för att grunda Kockums mekaniska verkstad, 
som snart blir en av landets mest betydande. Verkstaden tillverkar 
bland annat jordbruksmaskiner, järnvägsvagnar och så småningom 
även båtar (Malmö stad 2021a).

Under 1800-talet fortsätter Malmös industrialisering och under 
några årtionden fyrdubblas stadens befolkning. Vid seklets slut är 
Malmö, tillsammans med Norrköping, Sveriges ledande industris-
tad, betydelsefull även i internationell jämförelse. En milstolpe är 
sjösättningen av Kockums första fartyg, S/S Tage Sylvan 1873.

Utvecklingen fortgår ända in på 1950-talet då Malmö befinner sig 
på toppen av sin bana som industristad. 1950 har staden 539 olika 
fabriker varav 198 inom metallindustrin och 77 inom textilindustrin. 
Behovet av arbetskraft är stort och det förekommer en omfattande 
arbetskraftsinvandring (Malmö stad 2021a). Men snart ska allt för-
ändras, om än mycket långsamt. 

I slutet av 50-talet börjar konkurrensen från industrier utom-
lands märkas av på allvar. Textilindustrin påverkas först, men snart 
känner också varvsindustrin och övriga industrier av konkurrensen 
(Malmö stad 2021). Under 80-talet drabbas Malmö hårt av fabrik-
snedläggningar med efterföljande arbetslöshet (Möllerström 2011). 
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Trots detta höll sig stadens styrande fast vid industrispåret. Så 
sent som 1989 öppnade SAAB, med stöd av kraftiga subventioner 
från stat och kommun, vad som påstods vara en av världens mest 
moderna bilfabriker. Två år senare lades den ned. 

Malmö blir idag alltmer postindustriellt. Skillnaden är att ut-
vecklingen går långsammare i Malmö än på många andra platser. 
Samtidigt som andra städer i liknande situation klarat förvandlingen 
på bara några år, pågår den fortfarande i Malmö (Holgersen 2017). 

Malmö befinner sig alltså mitt i skiftet mellan industristad och 
postindustristad. Det här skiftet är intressant både när det gäller me-
dialisering och det tidsliga perspektivet. 

Kunskapsstaden
Malmös ekonomiska kris, teknologisk utveckling och konkurrens 
från industrier i andra länder skapar tillsammans en situation där 
saker och ting måste förändras. Så vad gör Malmö?

1995 initierar kommunstyrelsen ett omfattande arbete för att ta 
fram visioner för hur ett önskvärt framtida Malmö skulle kunna se 
ut. Malmö ska förvandlas till en ”kunskapsstad” (Möllerström 2011). 
Målet är, enligt ett dåvarande oppositionsråd, att ”förvandla Malmö 
från en industristad på dekis till en kunskapsstad med framtidstro” 
(Dannestam 2009). 

Parallellt genomförs en rad satsningar såsom Malmö högskola 
1997, Öresundsbron 2000, samt Citytunneln 2010. När SAABs bilfa-
brik lägger ner köper staden marken och arrangerar bomässan B01 
som blir grunden för den nya stadsdelen Västra Hamnen (Dannestam 
2009). Stadsdelen marknadsförs som en ekologiskt hållbar stadsdel 
med internationell prägel (Jansson 2006). 

Men vad kännetecknar då den ”kunskapsstad” som de styrande 
i Malmö vill förvandla staden till? Kunskapsstäder handlar delvis 
om att öka människors kunskaper och bildningsnivå genom att till 
exempel bygga högskolor. Men också om att skapa tillväxt baserad 
på lärande, entreprenörskap och kreativitet samt investeringar i nät-
verk, bredband och annan informationsteknologi (Andersson 2010). 

Malmö stad (2017) beskriver det som att man vill vara en stad 
som ”uppmuntrar innovation och lockar till sig kreativa människor 
och företag”. Som kan ”erbjuda en attraktiv och stimulerande stads-
miljö där kreativa människor trivs och vill arbeta och bo” och där 
”innovation och kreativitet påverkas positivt av ett fritt kunskapsut-
byte mellan människor från olika bakgrunder”. Malmö stad (2021b) 
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menar att man särskilt gärna vill locka till sig it- och spelutvecklings-
bolag och liknande tjänstearbeten. 

Vad de styrande i Malmö vill göra är alltså – om vi lånar Michael 
Hardts och Antonio Negris (2003) terminologi – att snabba på 
media liseringen och omvandla staden från fabriksstad till metropol. 
Deras beskrivning av medialisering – med medieteknologiers ökade 
betydelse, produktion i mindre flexiblare enheter samt människors 
tankar, kunskaper och idéer som allt viktigare produktivkrafter – 
kan användas för att beskriva ambitionerna bakom Malmös förvand-
ling till kunskapsstad. 

Medialisering är alltså inte bara något som påverkar Malmö pre-
cis som andra liknande städer. Staden har antagit det som sin offi-
ciella strategi. 

Flera konstaterar dock att det här med kunskapsstad kanske är 
en målsättning och samtidigt ett sätt att försöka sälja in staden. Att 
få den att framstå som attraktiv. Men att det inte nödvändigtvis åter-
speglas i exempelvis malmöbornas utbildning eller kunskapsnivå 
(Dannesten 2009, Möllerström 2011, Stigendal 2016 och Holgersen 
2017). Holgersen (2017:143) frågar sig lakoniskt om Malmö verkli-
gen borde kalla sig kunskapsstad, när var fjärde elev i nionde klass 
saknar behörighet för att läsa vidare på gymnasiet. 

Det medialiserade Malmö
Malmö har alltså sedan stadens grundande förvandlats från en dansk 
handelsstad, med marknader i staden men produktion utanför, till 
en svensk industristad med fabriker i staden. 

I nuläget är vi på väg in i nästa fas, den postindustriella, och 
Malmö håller på att medialiseras. Staden är täckt av nätverk och de 
autopositionerade stadsborna interagerar i realtid med varandra, 
med människor och händelser på helt andra platser vilket innebär 
att de också måste förhålla sig till en rad olika tidsregimer. 

Medialiseringen innebär att Malmö förvandlas till en medialise-
rad metropol (Hardt och Negri 2003, 2007, 2013). Staden gentrifie-
ras, malmöborna är skuldsatta och arbetar inte längre med industri-
produktion. På 40-talet arbetade 75 procent av arbetarklassen direkt 
eller indirekt med industriproduktion. 2015 var motsvarande siffra 
25 procent (Stigendal 2018). 

Andra tecken på medialisering såsom nya typer av arbete och ar-
beten frikopplade från arbetsplatser är vanliga inslag i Malmös stads-
bild. Den som exempelvis vill se hur vissa arbetsuppgifter förläggs 
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till staden istället för traditionella arbetsplatser behöver bara gå in 
på ett kafé i centrala Malmö. En betydande del av gästerna sitter med  
laptops, upptagna av intensivt arbete. Även tidsliga arbeten är väl-
digt närvarande i gatubilden. Det kan handla om bud som levererar 
mat, samlar in elskotrar eller levererar narkotika. Vi berör tidsliga 
arbeten närmare i själva undersökningen. 

Malmö förändras samtidigt enligt en nyliberal agenda, något 
som skapar stora skillnader mellan invånarna när det kommer till 
inkomst, utbildning och hälsa (Stigendal 2016, Holgersen 2017). En 
sådan agenda innebär anpassningar till marknadens behov, ökade 
privatiseringar samt satsningar på konsumtion och upplevelseindu-
stri (Brenner och Theodore 2002:17-30).

Många av förändringarna går att observera med blotta ögat. I 
Malmö har flera nya köpcenter – byggnader som Holgersen (2017:117) 
beskriver som typiskt postindustriella – byggts och flera äldre byggts 
om, även om några av dem dras med lönsamhetsproblem. Man har 
dessutom byggt en helt ny eventstad i Hyllie vid Citytunnelns station 
och ett nytt konserthus bredvid universitetet. 

Det främsta kännetecknet i den här omvandlingen är att städer 
som Malmö, i konkurrens med andra städer, försöker attrahera ka-
pital. Det handlar om allt från finansfunktioner, storföretag och rika 
människor till entreprenörer, turister, studenter, konferensdeltagare 
eller shoppare från grannkommunerna (Holgersen 2017:15). 

Johan Pries (2017) betonar att de nyliberala förändringarna inte 
genomförts i konflikt med, eller som ett brott mot stadens tidigare ord-
ning. Snarare genom att sakta men säkert omstrukturera den. Pries 
(2017) kallar den här formen av nyliberalism för ”social nyliberalism”. 

Precis som vid förvandlingen av Malmö till kunskapsstad drivs 
den nyliberala utvecklingen av de styrande i staden. Något som yt-
terligare stärker bilden av att medialiseringen är en del av stadens 
politiska agenda. 

Två eller kanske ännu fler Malmö
Många av de satsningar som gjorts för att medialisera Malmö och för-
vandla henne till en metropol har varit direkt riktade till människor 
med god ekonomi. Det är en strategi som utgår från en så kallad 
”nedsippringsteori”, det vill säga en idé om att satsningar på rika 
också leder till fördelar för alla andra (Holgersen 167-170). 

Av de nya bostäder som byggts, i Västra hamnen till exempel, 
har en stor andel anpassats för människor med höga inkomster. 
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Samtidigt har stadens egna projekt som Malmö universitet och 
Malmö Live placerats i dessa områden, något som får anses vara 
satsningar på den rikare delen av invånarna.

Men nedsippringen har inte fungerat som planerat. Istället har 
klyftorna mellan rika och fattiga malmöbor ökat vad gäller ekono-
mi och hälsa. 2010 tillsatte kommunstyrelsen i Malmö en politiskt 
oberoende ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö”. Deras upp-
drag var att analysera orsakerna till de växande hälsoskillnaderna 
hos Malmös befolkning. I sin rapport (Stigendal och Östergren 2013) 
konstaterar de bland annat att klyftan mellan de malmöbor som har 
den bästa hälsan och de som har den sämsta ökat påtagligt under 
de senaste årtiondena. Det fanns stora skillnader bland annat när 
det gällde allmän hälsa, tandhälsa och livslängd och dessa skillnader 
sammanföll med skillnader när det gäller inkomst och arbetslöshet. 
De rika malmöborna var betydligt friskare än de fattiga, och skillna-
den ökade med tid.

Klyftan mellan malmöborna är så stora att Dalia Muktar-
Landgren (2006) beskriver staden som delad i två. Utvecklingen i 
Malmö följer samma mönster som i många andra postindustriella 
städer med dels satsningar på tillväxt och marknadsföring, men ock-
så ökad social polarisering. Arbetsmarknaden delas upp i hög- och 
låglönearbeten samtidigt som staden delas i områden med hög kri-
minalitet, hög arbetslöshet och stor andel invandrare på ena sidan. 
På andra områden med hög standard, anpassade till den moderna 
invånaren i kunskapsstaden. Malmös styrande har i både retorik och 
politik skapat två olika städer, en framgångsrik kunskapsstad och en 
problemtyngd, mångkulturell stad. 

Skillnaderna mellan Malmös olika delar växer. Andelen områ-
den som är etniskt och socioekonomiskt blandade har minskat mar-
kant sedan 90-talet, till förmån för framför allt en koncentration av 
grannskap med en hög andel utrikesfödda och resursfattiga invåna-
re. Malmö är unikt i Sverige med sina få resursstarka och många re-
surssvaga områden (Salonen 2012). 

Men Malmö är inte bara delat, det är bitvis osynligt. Tapio Salonen 
(2012) menar att det finns en ökad okunskap om vilka som bor och 
verkar i staden och att ett dolt Malmö breder ut sig. Allt fler Malmöbor 
lever vid sidan av det etablerade samhället. Det rör sig om pappers-
lösa personer eller invånare som inte är registrerade på den officiella 
arbetsmarknaden eller i studie- eller åtgärdssystem. Nästan var tred-
je malmöbo varken jobbar eller studerar. Av dessa är ungefär hälften 
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öppet arbetslösa eller uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Vad res-
ten gör är oklart, vilket enligt Salonen troligen beror på dels brister i 
statistikföring, men också på att det finns alternativa sätt att försörja 
sig på i form av en stor informell sektor och möjligheter till svartarbete. 
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5 MAKT

Den här etnografin handlar om makt på olika sätt. Ett av målen är 
att ta reda på vilka tidsliga maktrelationer som präglar Malmö. Även 
de tidsskap, tidsligheter och många av de rytmer som studeras är 
uttryck för makt. Men vad är då makt och maktrelationer? Hur kan 
vi upptäcka dem i staden och analysera dem?

Max Weber (1978:926) menar att makt är en eller flera personers 
möjlighet att driva igenom sin vilja i en fråga, även om några som 
berörs motsätter sig detta. Dessa möjligheter är varken jämnt eller 
slumpmässigt fördelade. Enligt Christian Fuchs (2011:324) är de is-
tället resultatet av konflikter mellan starka och svaga grupper, där de 
starka får fördelar på de svagas bekostnad genom exploatering, för-
tryck, exkludering och fråntagande. Detta sker bland annat genom 
direkt och indirekt, hårt och mjukt, öppet och dolt våld och tvång. 

Den mest grundläggande maktrelationen i ett kapitalistiskt sam-
hälle grundar sig i klass, det vill säga skillnaderna mellan de som 
lever av andras arbete och de som måste sälja sin arbetskraft. Det 
är dock långt ifrån den enda ojämlikheten. Andra skillnader grun-
das bland annat i kön, etnicitet, ålder, sexualitet och så vidare. Men 
enligt Christian Fuchs (2011:329) finns ofta en klassaspekt även i 
dessa relationer.

Särskilt central är den makt som får människor att infoga sig i 
samhällssystemet. Den typen av makt kallas ibland hegemoni och 
innebär att den härskande klassen behåller sin makt genom att få 
andra människor att acceptera den rådande samhällsordningen 
(Gramsci 1967, 2000). Ur ett större perspektiv innebär hegemoni en 
organisering av samtycke både kring samhällsordningen i stort och 
kring enskilda frågor. Något som kan beskrivas som ”de processer 
varigenom underordnade medvetandeformer konstrueras utan att 
våld eller tvång tillgrips (Barrett 1991:54)”. 

En risk med att hålla sig med en bred definition av makt är att 
man börjar betrakta allt som händer som maktutövning och därmed 
göra begreppet, om inte meningslöst så åtminstone oanvändbart i 
en analys. Men alla relationer har en maktdimension, om än i olika 
stor utsträckning.  Inte i termer av antingen eller, utan som mer el-
ler mindre. Norman Fairclough (1992:91) menar exempelvis att även 
om det finns ett ideologiskt inslag i alla diskurser är detta inslag inte 
alltid lika stort. Även om det på liknande vis finns ett inslag av makt 
i det mesta som händer i en stad är detta inslag inte alltid lika stort. 
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En annan risk är att man börjar betrakta människor som hjälp-
lösa offer. Men Gramsci (1967) menar att hegemoni är ett resultat 
av förhandling mellan, förvisso olika starka, sociala grupper. Det 
handlar alltså inte bara om dominans utan snarare en kamp mellan 
flera konkurrerande parter. Hegemoni är aldrig stabil. I den finns 
frön och möjligheter till motstånd och människor kan göra motstånd 
även mot maktrelationer som de inte är medvetna om. 

Ideologi

De vet inte om det, med de gör det
Karl Marx (2013:64)

Hegemoni upprätthålls bland annat genom olika former av ideologi. 
Ideologi i sin tur kan beskrivas som ”betydelse i maktens mening” 
(Fairclough 1995:87). Det är viktigt att komma ihåg att ”betydelse” 
inte enbart syftar på språkliga företeelser. Ideologi är också i högsta 
grad ett materiellt fenomen (Althusser 1976:138). 

Ordet ideologi kan betyda en rad olika saker, men många 
(exempel vis Althusser 1976, Lefebvre 1991, Williams 1989, Hamilton 
1987 och Eagleton 2007) utgår i sitt bruk av ordet från den definition 
Karl Marx och Friedrich Engels gör i ”Den tyska ideologin”. I den hit-
tar vi bland annat följande formulering (Marx och Engels 1995:166):

Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande 
tankarna, d.v.s. den klass som är den härskande materiella makten i 
samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt. Den klass, som 
förfogar över de materiella produktionsmedlen, förfogar därmed också 
över de andliga produktionsmedlen, så att deras tankar, som måste 
undvara de andliga produktionsmedlen, därmed också genomgående är 
underkastade de förras tankar. 

Enligt Althusser (1976) har ideologi tre huvudsakliga funktioner.  
Den stärker maktrelationer, den verkar genom en rad praktiker som på-
verkar människors beteenden och den rättfärdigar rådande samhälls-
ordning. Ideologi avbildar också ”det imaginära förhållandet mellan 
individerna och deras reella existensbetingelser (Althusser 1976:135)”. 
Det handlar dock inte om en falsk bild av verkligheten, utan innebär 
snarare att vissa verkliga förhållanden och maktrelationer är dolda.
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Ideologi diskuteras ofta som ett språkligt fenomen, men Sven-
Olov Wallenstein (2016) påpekar att ideologi i högsta grad också är 
relevant för förståelsen av exempelvis arkitektur. Ideologi är inte en 
bristfällig eller omvänd representation, utan en materiell, kroppsligt 
kodad praktik som skapar normalitet genom att föreskriva att vis-
sa handlingar utförs utan mentala eller intellektuella överväganden.  
Ur det här perspektivet är arkitektur en form av maktutövning och 
inte bara en symbol för makt.

Det finns många tydliga exempel i Malmö på det Wallenstein 
(2016) beskriver. Köpcentrum och gågator är utformade för att skapa 
en genomströmning som främjar konsumtion. Ett torg utformas för 
att främja vissa aktiviteter – som parkering och handel – och mot-
verka andra – som skateboardåkning och alkoholkonsumtion. Ett 
tydligt och konkret exempel är förekomsten av exkluderande design 
(Edin 2017) på exempelvis Centralstationen, som syftar till att främja 
pendling samtidigt som den ska hindra människor från att sova eller 
sitta för länge på stationens bänkar. 

En annan intressant aspekt av ideologi är det ”imaginära förhål-
landet”, alltså vad som döljs i olika sammanhang. Hardt och Negri 
(2013) beskriver hur medialiseringen gör att arbetare å ena sidan 
styr över både arbete och arbetsredskap, men att det inte framträ-
der lika tydligt att detta medför att arbete kan påföras oavbrutet och 
överallt. Ett annat exempel är de globala produktkedjor som Dyer-
Whiteford (2015) beskriver, där konsumenterna bara ser en liten del 
av kedjan då resten av kedjan – med den exploatering den innebär 
– är mer eller mindre dold. 

Vi ser slutprodukter som datorer, telefoner och elskotrar. Vi ser 
däremot inte det arbete som producerat dem. Vi ser inte barnen som 
grävt fram mineraler till batterierna, fabriksarbetarna som monterat 
telefonerna, eller de människor som går runt på soptippen där alla 
prylar till sist riskerar att hamna efter att de kasserats eller de krig, 
med miljontals offer, som detta system resulterat i. 

Medier, makt och tid
Det finns också direkta kopplingar mellan makt, medier och tid. 
Harold Innis (1950, 1951) menar till exempel att den dominerande 
medietypen får konsekvenser för hur hela samhället organiseras. 
Medieteknologier är antingen rums- eller tidsorienterade och olika 
civilisationer har företrädelsevis använt den ena eller andra typen. 
Tidsorienterad media är beständig och bunden till platser som till 
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exempel inristningar i sten. Rumsorienterad media är flyktigare 
och inte bunden till platser, som exempelvis papyrus eller internet. 
Tidsorienterad media ger upphov till hierarkisk organisering medan 
rumsorienterad media ger upphov till en centraliserad och expansiv, 
men mindre hierarkisk organisering. 

Sarah Sharma (2012:67-68) bygger vidare på Innis idéer och 
menar att kapitalismen är präglad av rumsorienterad teknologi och 
kultur. Det är inte bara så att våra teknologier är rumsorienterade.  
Även vår förståelse av dem och vårt motstånd mot dem har en ten-
dens att vara rumsorienterat. 

Men även om vi lever i en rumsorienterad kultur menar Hartmut 
Rosa (2013) att tid ofta spelar en mer central roll än rum i samhälls-
utvecklingen. Rumsliga fenomen är fixerade medan tidsliga är betyd-
ligt mer flytande och därigenom lättare att påverka. Rosa (2013:28-
29)” menar att ”förändringar av spatio-temporala strukturer främst 
drivs av temporala förändringar. När något ändras beror det alltså 
ofta på att något som har med tid att göra har ändrats. 

Tid och rum har dessutom olika relation till både makt och kom-
munikation. Nick Couldry och Andreas Hepp (2017) bygger vidare 
på Rosas resonemang och hävdar att tid är en inneboende egenskap 
hos kommunikation på ett helt annat sätt än vad rum är. När bud-
skap flyttas rumsligt förändras oftast inte innehållet. Ett telefonsam-
tals innehåll påverkas exempelvis inte av avståndet mellan de som 
samtalar.  Däremot kan det påverkas av avstånd i tiden genom ex-
empelvis en stunds tystnad. Kommunikation handlar alltid om att 
oavbrutet veckla ut sig i tiden. 

På liknande sätt skiljer sig relationen till makt. Vi upptäcker rums-
lig makt först när vi hindras från att röra oss någonstans. Annars kan 
vi åtminstone uppleva oss opåverkade av den. Vi är däremot aldrig 
opåverkade av tidslig makt. Tid är den ”huvudsakliga dimension 
längs vilken den sociala ordningen formas genom kommunikation 
(Couldry och Hepp 2017:103) ”.

Makten i vardagen
Men hur ser då relationen mellan tid, makt och medieteknologier ut 
i vardagen? 

André Jansson (2018) menar, som vi tidigare sett, att media och 
medieteknologier är så införlivade i vardagen att det är svårt att ens 
föreställa sig ett liv utan dem. Medialisering innebär en dialektik 
mellan både självständighet och beroende, samt mellan teknologi 
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och kultur. Vi begränsas i vissa avseenden och blir mer självständiga 
i andra. Vi påverkas också både av hur vi använder teknologi och hur 
samma teknologi är beskaffad. Teknologin strukturerar vardagen på 
ett sätt som människor upplever, men inte nödvändigtvis reflekterar 
över. Vi känner, men tänker inte alltid på det (Jansson 2018:28). 

Vincent Mocso (2005) menar att ny teknik ofta omgärdas av 
myter om att den kommer leda till revolutionerande förändringar i 
människors vardag rörande tid, rum och sociala relationer. Till ex-
empel lever vi i en ”data-ålder” som påstås innebära slutet på histo-
rien, slutet på geografin och slutet på politiken. Tidigare har vi levt i 
radio-åldern, TV-åldern, elektricitets-åldern och så vidare. Ironiskt 
nog är det först när den mytiska perioden är över och tekniken sjun-
ker in i vardagen som den blir en verkligt betydelsefull kraft för social 
och ekonomisk förändring. 

Mosco (2005:19-20) använder elektriciteten som exempel. Det 
var inte under den mytiska fasen som den påverkade människors liv 
i grunden. Det var inte när den utlovade upplysta gator, färre brott 
eller presenterade storslagna fenomen på världsutställningar. Det 
var först när den bokstavligen kröp in i hemmets väggar som den 
verkligen började påverka människors liv.

Återigen är det viktigt att komma ihåg att det här inte är nå-
got nytt. Klockor har varit en del av stadslivet sedan 1300-talet.  
De har alltså haft mer än 700 år på sig att bli en del av vår vardag och 
påverka våra liv. Först i form av mekaniska ur på centrala byggna-
der och senare, under 1800-talet, som gemene mans armbands- och 
fickur (McCrossen 2013a). Klockornas inflytande ökar dessutom. 
De kryper in i allt fler produkter och skapar vad Peters (2015) kallar 
”nollpunkter” för orientering och organisering, som genom att verka 
neutrala och självklara, blir ännu mäktigare. Om få människor tän-
ker på vilken roll elektriciteten spelar i vår vardag, tänker troligen 
ännu färre på vilken roll klockor spelar. 

Det är inte bara medieteknologier som strukturerar och styr vår 
vardag tidsligt. Det gör också innehållet i media. Henri Lefebvre 
(2016) beskriver vad han kallar ”mediadagen”, som innebär ett kon-
stant flöde av budskap från olika medier. Mediedagen har varken 
början eller slut utan pågår hela tiden. Den skapar rytmer och de-
lar upp vardagen i delar. De här rytmerna ändras efter intentioner. 
Livligt och lättsamt på morgonen för att informera och underhålla 
oss när vi gör oss redo för arbetet. Mjukt och varsamt när vi kommer 
hem trötta från jobbet.
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Media skapar alltså tidsliga strukturer i vardagen som man måste 
förhålla sig till vare sig man vill eller inte (Couldry och Hepp 2017). 
Det sker på tre olika sätt. För det första arbetar medieinstitutioner, 
precis som alla andra institutioner, efter klocktid vilket stärker dess 
inflytande över vardagen. För det andra spelar media en central roll 
i att förstärka människors medvetande om tid. Det sker exempelvis 
när radion berättar vad klockan är eller en sida på nätet visar tiden. 
För det tredje kan media få stora och spridda delar av befolkningen 
att dela tidsliga referenspunkter samtidigt, något som har förstärkts 
genom bland annat bruket av mobiltelefoner. 

När vardagen och innehållet i media sammanflätas skapas en 
”medierad tid” där exempelvis sociala medier som Instagram och 
medietjänster som Netflix strukturerar människors tid och skapar 
ett socialt tryck att förhålla sig till strukturerna (Hartman et al 2019). 
Ett exempel är den sociala medietid som Facebook skapar genom att 
placera objekt i en viss ordning på användarnas tidslinjer (Kaun och 
Stiernstedt 2014). 

Medier spelar också stor roll för hur människor hanterar tidsliga 
fenomen. Johan Fornäs (2016) beskriver med utgångspunkt i Paul 
Ricœur vad han kallar ”tredjetid”, eller kulturell tid. Det är en tid 
mellan den levda subjektiva tiden och den objektiva kosmiska tiden. 
Den här tiden medieras med hjälp av tredjetidsverktyg – eller vad 
John Durham Peters (2016) kallar logistisk media – som klockor, ka-
lendrar och arkiv. Tredjetiden länkar interna och externa tidsflöden 
och skapar en intersubjektiv, textbaserad temporalitet. 

I ett allt intensivare informationsflöde blir det dock svårare att 
skapa en meningsfull tredjetid. Människor löser detta bland annat 
genom att skapa ”intermedierad tid”2 och ”intermedierade zoner” 
som inte bara styrs av teknologi utan har också flera sociala och kul-
turella dimensioner (Keightley och Downey 2018, Keightley 2019). 

Hittills har vi diskuterat makt, medier och tid ur ett generellt per-
spektiv. Låt oss nu titta på mer specifika uttryck för tidslig makt och 
skaffa oss ett samlat perspektiv över vilka uttryck den kan ta sig i en 
stad som Malmö.

2  Keightley använder orden ”intermediate/intermediacy” vilket på svenska skulle kunna 
bli ”mellanliggande”. Jag har istället valt ordet intermedierad för att fånga kopplingen till 
media.
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6 TIDSLIGA MAKTRELATIONER

Vardagslivet formas efter abstrakt kvantifierad tid, klockornas och urens tid.
Henri Lefebvre och Catherine Régulier (2016:82)

Hur gör man då för att skaffa sig en förståelse av hur tidslig makt yttrar 
sig i stadslivet? Ett sätt är att ha ett ”maktkronografiskt” perspektiv. 

Enligt Sarah Sharma (2014) innebär maktkronografi att ta hänsyn 
till tidsliga aspekter när man diskuterar maktrelationer. Det handlar 
om att ha ett tidsligt perspektiv på saker som rör exempelvis klass, 
kön, ras eller sexualitet samt om att ta reda på vems tid, vilken tid 
och vilken sorts tid som är inblandad i olika relationer. Det är också 
att inse att den här tiden inte är lika för alla, utan en arena för sociala 
skillnader och materiell kamp. 

Sharma (2014:13) tar den antika agoran, som fortfarande är sinne-
bilden för en offentlig plats, som exempel. Agoran var en plats där en 
minoritet bestående av fria män kunde ägna sin tid åt diskussioner. 
Men den här tiden hade inte kunnat existera om det inte vore för den 
tid som kvinnor och slavar spenderade i oikos, det privata rummet. 

Varje människa har vad Sharma (2011, 2012, 2014) kallar en unik 
tidslighet. Den här tidsligheten är ett resultat av alla sociala skill-
nader och tidsliga maktrelationer. Så att istället för att tala om en 
generell tid för alla måste tid betraktas som en unik erfarenhet som 
skapas i specifika sociala och ekonomiska sammanhang. 

Människors olika tidslighet bidrar till att organisera och upprätt-
hålla ojämlikheter. Enligt Sharma (2014) lever vi exempelvis inte 
alls i en tid då allting går snabbare. Tiden är istället olika för olika 
människor. För någon går saker snabbt, för någon annan långsamt 
och någons snabba förutsätter någon annans långsamma. 

Ojämlikheterna förstärks dessutom av tidsliga normer som ytter-
ligare bidrar till att organisera människor och skapa produktivitet 
(Freeman 2010). Att förstå någons unika tidslighet handlar följakt-
ligen om att ta hänsyn till fördelning av hinder och möjligheter, om 
grad av självbestämmande samt om hur allt det här presenteras.

Om maktrelationer och normer resulterar i att varje människa 
har en unik tidslighet, resulterar de på samma sätt i att varje plats är 
ett unikt tidskap. Enligt Barbara Adam (2004) genomsyrar tidsliga 
maktrelationer hela samhället och all mänsklig aktivitet. Ett tidskap 
är resultatet av de här relationerna på en specifik plats. Ändelsen 
-skap är viktigt eftersom den visar att det handlar om något som är 
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omöjligt att skilja från rum och materiella företeelser samt att sam-
manhang spelar roll. I ett tidskap är tiden kvantifierad, uppmätt 
och förvandlad till en vara. Den är synkroniserad och samordnad. 
Sekvenser är kontrollerade och redigerade. Tempon är höjda och op-
timerade. Skillnader mellan olika tidsregimer är utjämnade.

Tidskap och tidsligheter är inte heller statiska. De uppstår i olika 
situationer som ett resultat av sociala skillnader och politiska, kultu-
rella och ekonomiska krafter. 

När vi befinner oss på en plats i Malmö, som Möllevången,  Seved och 
Gamla väster eller på ett kafé, en frilanslokal eller Triangeln befinner vi 
oss i ett unikt tidskap där var och en av oss också har en unik tidslighet. 

Rytmer
Ett lämpligt första steg i att blottlägga tidsliga maktrelationer är 
att konstatera vilka grundläggande rytmer som präglar ett tidskap. 
Enligt Henri Lefebvre (2016) uppstår rytmer när en tid och en plats 
möts och energi förbrukas. En rytm innebär att något återkommer 
med viss regelbundenhet.

Det finns både cykliska och linjära rytmer. Cykliska rytmer här-
stammar från naturen och kroppen, som dag och natt, årstider och 
tidvatten eller kroppens hjärtslag, hunger, törst och sömn (Lefebvre 
2016). De cykliska rytmerna har varken början eller slut. Varje cykel 
föds ur en föregående och övergår i nya. Cyklerna repeteras, men 
aldrig identiskt och aldrig från samma punkt. Det händer alltid något 
nytt och oförutsett i varje ny cykel (Lefebvre 2014).

Människan försöker kontrollera och frikoppla sig från de cykliska 
rytmerna genom att skapa linjära rytmer. De linjära rytmerna består 
av serier av återkommande händelser som uppstår ur teknologi, pro-
duktion och konsumtion. De är monotona och tröttande, som klockans 
tickande, hammarens slag eller motorns brummande. De delar upp ti-
den i olika skalor och förvandlar den till varor. De linjära rytmerna är 
städernas och stadslivets form av tid (Lefebvre 2014 och 2016).  

Men även om linjära rytmer bryter ner de cykliska försvinner de 
inte. Hur utvecklat ett industrialiserat samhälle än blir, kommer 
hunger, sömn och sex fortfarande att vara kopplade till traditioner 
och vanor som utgår från cykliska rytmer. En del av dessa vanor kan 
vara svåra att bryta, som exempelvis att inte sova på nätterna eller 
äta på regelbundna tider (Lefebvre 2014:343). 

Relationerna mellan cykliska och linjära rytmer är komplexa. 
Ofta är de sammanflätade. Klockans monotona tickande mäter 
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abstrakta tidsenheter som sekunder och timmar, men även dygnets 
cykler. Grundläggande cykliska rytmer är beständiga samtidigt som 
klocktiden tvingar fram monotona repetitioner. Ibland är rytmerna i 
harmoni med varandra, andra gånger i konflikt (Lefebvre 2016).

Flera rytmer som samspelar kallas ”polyrytmi” och om de dessut-
om samspelar harmoniskt kallas det ”eurytmi”. Hamnar de däremot 
i konflikt kallas det ”arrytmi” (Lefebvre 2016). 

Vardagslivet är på en och samma gång både en plats för de här sam-
spelen samt vad som står på spel i dem. Vardagslivet styrs av klockornas 
abstrakta, linjära och repetitiva tid. Den här sortens tid blir gradvis mer 
och mer betydelsefull i takt med att människor börjar använda klockor 
och helt dominerande när den även börjar användas som ett mått på ar-
bete. Klocktiden blir enhetlig samtidigt som den splittras upp i fragment 
som ordnas hierarkiskt med arbetets tid överst (Lefebvre 2016). 

Alla andra vardagsaktiviteter underkastas sedan arbetets klock-
tid. Den bestämmer hur länge vi sover, när vi vaknar och när vi äter. 
Den styr relationen mellan föräldrar och barn, nöjen, hobbies och av-
koppling. Den organiserar produktion, konsumtion, cirkulation och 
hem (Lefebvre och Régulier 2016).

Vi har alltså naturens, kroppens och samhällets rytmer. De två 
förstnämnda är i huvudsak cykliska medan de sista är linjära. Även 
om de cykliska rytmerna i sig inte är maktrelationer, måste vi ta hän-
syn till dem när vi studerar makt eftersom de är sammanflätade med 
de linjära. De linjära rytmerna är däremot resultat av makt. De är so-
ciala och ekonomiska, men också ideologiska. Ideologi handlar ju om 
att dölja människors ”reella existensbetingelser” och Lefebvre (2016) 
beskriver också samhället som en klocka, där de rörliga, synliga de-
larna döljer själva maskineriet.

De två mest framträdande rytmerna i staden är arbete och kon-
sumtion (Lefebvre och Régulier 2016). Båda sprungna ur den mest 
centrala konflikten i kapitalistiska samhällen, den mellan arbete och 
kapital. Vår vardag påverkas tidsligt i väldigt stor utsträckning av 
den här maktrelationen.

Malmö påverkas givetvis av naturens cykliska rytmer. Dag och natt. 
Årstiderna. Våren med de nyöppnade uteserveringarna som inte ens 
en pandemi kan tömma en solig dag i april. Visserligen är Malmö en 
kuststad, men har inte något tidvatten att tala om. Däremot blåser det 
ofta rejält, och det går att se cykliska mönster i vindar om man tittar på 
dem ur ett stort perspektiv. Det går också att se tydliga spår av kroppens 
rytmer i stadsbilden. Behovet att äta, att sova, att röra sig och ha roligt. 



46

Det går att se linjära mönster – tydliga spår av arbetets klocktid 
– i morgonens och kvällens rusningstrafik, i serveringen av måltider 
och i affärernas öppettider.

En kritik av vardagslivet innebär att studera förekomsten av oli-
ka tidsskalor inom det moderna industrisamhällets linjära tid. Den 
innebär att studera växelverkan mellan cykliska och linjära rytmer 
och de brister och störningar som den här interaktionen ger upphov 
till. Den innebär också att undersöka vad som skulle kunna vara möj-
ligt (Lefebvre 2014:343). 

I den här undersökningen handlar det om att studera vilka cy-
kliska rytmer som påverkar tidskap och tidsligheter. Hur påverkar 
dygnets, årets, vädrets och andra cykliska rytmer? Det handlar också 
om att undersöka linjära rytmer. Hur påverkar arbete och konsum-
tion? Finns det andra framträdande linjära rytmer och hur påverkar 
i såna fall dessa? 

När de grundläggande rytmerna i ett tidskap identifierats är det 
dags att titta på specifika maktrelationer som kolonisering av och 
med tid, abstrakt klocktid, olika arbetstider och tidsliga normer samt 
se hur de medieras och vilken roll logistiska medier spelar. 

Arbete och konsumtion
Hur ser då de mest framträdande linjära rytmerna, arbete och kon-
sumtion ut? Régulier och Lefebvre blir aldrig särskilt detaljerade på 
den här punkten (2016). 

Det går att argumentera för att all tid under kapitalismen är ar-
betstid. Antingen arbetar vi med våra arbeten, med det nödvändiga 
arbetet konsumtion eller ägnar oss åt reproduktion, det vill säga till-
verkning av varan arbetskraft. Vi har också medieteknologier som 
gör att det inte ens behövs en aktiv handling för att arbeta. Men att 
betrakta allt som arbete vore en onödig förenkling. Det finns en rad 
skillnader mellan olika typer av arbete som är viktiga att blottlägga.

För undersökningens skull handlar det om att kartlägga vilka 
typer av arbetstid som spenderas i tidskapen. Guy Standing (2011) 
menar, precis som andra som presenterats tidigare, att de tidsblock 
som skapades under industrialismen luckrats upp, både när det gäl-
ler livet men framförallt när det gäller dygnet. Den strikta uppdel-
ningen mellan arbete, fritid, sömn, lek och så vidare existerar inte 
längre utan vi lever istället under vad Standing kallar ”tertiär tid” 
där den ”industriella tidsmodell som är kopplad till en byråkratisk 
tidsförvaltning i stora fabriker” kollapsar.



47

Arbete och följaktligen arbetstid kan ju se väldigt olika ut. En van-
lig form av arbetstid är den schemalagda tid som ryms inom ramen 
för många förvärvsarbeten. Den som arbetar har ett schema som hen 
har liten eller ingen möjlighet att påverka. Vi kan kalla den här typen 
av arbete för formell direkt arbetstid. Tiderna är bestämda på för-
hand och arbetaren arbetar direkt med sitt arbete. 

Sedan finns det några som kan förlägga delar av arbetstiden när 
och var det passar. Den här sortens arbetstid skulle vi kunna kalla 
informell direkt arbetstid. Människor arbetar med sitt arbete, men 
har stor möjlighet att påverka när och var de arbetar. 

Gränserna mellan informell och formell arbetstid är dock flytan-
de. Även i det mest strikt planerade arbetet kan det finnas inslag som 
arbetaren kan påverka och det finns å andra sidan väldigt få som helt 
och hållet bestämmer när de jobbar. 

Det ger oss följande distinktion:

• Formell arbetstid
• Informell arbetstid

Den formella, direkta arbetstiden är givetvis varken ny eller ovanlig. 
Den informella har underlättats av medialiseringen. Nätverk, bärba-
ra datorer och smarta telefoner kan förvandla i stort sett vilken plats 
som helt i Malmö till en arbetsplats för vissa människor. 

Det finns också arbetstid som följer i kölvattnet av den direkta 
arbetstiden, bland annat sådant Standing (2011) kallar ”arbete-för- 
arbete”. Detta är arbetstid som inte räknas in i den ordinarie arbets-
tiden eller som det i normala fall utgår någon lön för, men som ändå 
måste utföras för att det ordinarie arbetet ska kunna skötas. 

Den här typen av arbetstid är indirekt. Det kan handla om att nå-
gon som livnär sig på olika typer av vikariat eller inhopp ständigt 
måste söka uppdrag och odla sina kontakter. Det kan också handla 
om kontakter med myndigheter, om att hålla alternativ öppna ge-
nom att nätverka, eller lära sig saker som man har nytta av i sitt jobb, 
något Standing (2011) kallar ”upplärning-för-arbete”. 

Det här ger oss ytterligare en distinktion:

• Direkt arbetstid
• Indirekt arbetstid
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Men ovanstående resonemang antyder ytterligare en viktig sak att ta 
hänsyn till. En person som har kompetensutveckling inom ramen för 
sin anställning gör sin ”upplärning-för-arbete” på avlönad arbetstid. 
Den som är timvikarie måste kanske göra den på oavlönad arbetstid. 
Den tid det tar att resa till och från jobbet är ytterligare ett exempel 
på oavlönad indirekt arbetstid. Det är ju till och med så att många 
arbetare betalar för detta genom att använda kollektivtrafiken eller 
eget fordon.

Men även här innebär medieteknologier en skillnad. Vissa som 
pendlar kan exempelvis utföra vissa arbetsuppgifter på tåget eller 
bussen. Den som har fasta tider kan sannolikt inte förvandla pend-
lingen till betald arbetstid ändå. Men den som har fria arbetstider 
kan däremot göra detta. Även den vars arbete inte mäts i tid utan 
enheter, som exempelvis projekt. 

Vi måste alltså också skilja på:

• Avlönad arbetstid
• Oavlönad arbetstid

Inte heller här är gränserna skarpa utan en rad olika mellanting och 
varianter förekommer. Om vi tar en egenföretagare som exempel 
borde hen ta med fortbildning i beräkningen när hen fakturerar sina 
kunder, men i praktiken kanske inte den möjligheten finns.

Den här undersökningen handlar om stadsliv. Det är dock på sin 
plats att påpeka att det reproduktiva arbete som utförs i hemmet – 
som att städa, laga mat, tvätta, ta hand om barn – också är en form av 
oavlönat arbete (Federici 2012, Dalla Costa 2019). Det skapar värde 
genom att förädla varan arbetskraft (Caffentzis 2013). 

Det går att göra en distinktion mellan olika typer av avlönad ar-
betstid också. Många av de nya tidsligt präglade arbetena, som trans-
porter av varor och människor och insamling av fordon, har vad E P 
Thompson (1983) kallar ett uppgiftsorienterat mått. Den som utför 
arbetet får inte betalt för den tid hen lägger ner, utan för det antal 
uppgifter som utförs. Ibland kan det förekomma en kombination, att 
en del av lönen baseras på tid och en del baseras på uppgifter. Många 
ackordsarbeten ser ut på det här sättet. Det finns både en grundlön 
baserad på tid och ett tillägg baserat på uppgifter. 
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Det går alltså också att göra distinktionen:

• Tidsavlönad arbetstid
• Uppgiftsavlönad arbetstid

Det har alltså gått att identifiera formella och informella, direkta och 
indirekta, samt avlönade och oavlönade arbetstider. Men hur är det 
med konsumtion? 

I en stad som Malmö är arbete och konsumtion inte bara fram-
trädande linjära rytmer, det är också i hög grad sammanflätade. Vi 
konsumerar ofta i arbetstidens anslutning eller mellanrum. Det är 
lätta att observera köerna vid livsmedelsbutiken eller Systembolaget 
vid arbetsveckans slut, rusningen till dagens lunch strax innan tolv 
på vardagar eller folkmassorna vid något köpcentrum på lördagen. 

Men den tid som spenderas på konsumtion är faktiskt även en 
form av arbetstid. Faktum är att konsumtion skapar en massa varor. 
Att ta lån, handla på kredit eller avbetalning innebär att skulderna 
som uppstår blir grunden för olika finansiella varor, som köps och 
säljs på en marknad. Den som inte betalar med kontanter eller inte 
betalar hela beloppet genast spenderar följaktligen informell, indi-
rekt och oavlönad arbetstid varje gång de konsumerar. 

Konsumtion kan också vara andra typer av indirekt arbete. Ett ex-
empel är tillverkning av den så kallade publikvaran. Enligt Dallas W 
Smythe (1977) säljer företag som tillhandahåller annonsplats i första 
hand inte annonser. De säljer de personer som tar del av annonserna, 
eller närmare bestämt, deras uppmärksamhet. Kunderna, det vill säga 
annonsörerna, köper ”uppmärksamheten från en publik med upp-
skattningsbara egenskaper som i ett uppskattningsbart antal tar del av 
viss media vid en viss tidpunkt (Smythe 1977:4)”. Uppmärksamheten, 
inte själva annonsen, är varan. Platser där det förekommer reklam går 
alltså att se som platser där den här varan tillverkas och att spendera 
tid på en sådan plats innebär följaktligen att spendera arbetstid. 

Annonser och annan reklam är så gott som omöjliga att undvika för 
den som befinner sig i en modern storstad som Malmö. Det finns re-
klam överallt, på gator och torg, på busshållplatser, i affärer, på toalet-
ter, på skyltar, skärmar, i skyltfönster fönster, som flygblad eller i form 
av gratisprover. Medialiseringen innebär att många dessutom går runt 
med små skärmar som oavbrutet sänder ytterligare reklambudskap. 
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Det går att placera samtliga arbetstider någonstans på skalorna nedan:

Formell <————————————————————————> Informell

Direkt <—————————————————————————> Indirekt

Avlönad <————————————————————————> Oavlönad
↓

Tidsavlönad <———> Uppgiftsavlönad

Var tiderna hamnar är i hög grad en maktfråga. Det handlar om vil-
ket inflytande var och en har över sin arbetstid och sina arbetsupp-
gifter. Det handlar också om arbetsuppgifternas beskaffenhet. Vissa 
saker måste göras på en viss plats vid en viss tid. Den som har gott 
om pengar kan dessutom köpa andra människors tid och slipper på 
så vis särskilt en massa indirekt arbete, vilket vi snart kommer in på 
under rubriken ”Tidvaror”. 

För undersökningens skull är det viktigt att kartlägga hur arbets-
tider ser ut i de olika tidskapen och hur de påverkar människors tids-
lighet. Är de formella, informella, direkta, indirekta, avlönade eller 
oavlönade? Om det är avlönade, är de i såna fall uppgiftsbetalda eller 
tidsbetalda? Finns det dolt arbete, som sker någon annanstans eller 
vid någon annan tid, men som påverkar tidskapet på något vis?
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Kolonisering av och med tid

Den abstrakta tiden blev den nya ramen för livet. Till och med de 
organiska funktionerna reglerades av den. Man åt inte när man kände sig 
hungrig utan när man fick befallning av klockan, man sov inte när man var 
trött utan när klockan tillät det. 

Lewis Mumford (1984:23)

Det är omöjligt att diskutera tid och makt utan att beröra själva klock-
an och den tid den anger. Klockans tid har förändrat och fortsätter att 
förändra hur människor över hela världen upplever tillvaron och lever 
sina liv. Den socialt helt accepterade klocktiden tickar i ett konstant 
tempo, som ett neutralt medium och ett mått på en mängd olika sa-
ker. Händelser inträffar inom den, vi upplever både nya och bekanta 
saker inom den, men själva tiden förändras inte kvalitativt. Tiden är 
också ett kontrollinstrument som möjliggör koordination av väldigt 
komplexa system för produktion och distribution (Hutchings 2008:6).

Barbara Adam (2004) menar att det finns två huvudsakliga typer 
av tidslig kontroll eller kolonisering. Den ena är kolonisering av tid 
(tidskolonisering) och den andra kolonisering med tid (tidkolonise-
ring). Dessa hänger ofta samman. 

Kolonisering av tid innebär att ta kontrollen över cykliska och lin-
jära rytmer. Att bygga tak och väggar runt något är en form av kolo-
nisering av tid. Man tar kontroll över cykliska rytmer som dygnet och 
årstiderna genom att göra det varmt och ljust oavsett tid på dygnet 
eller året. Detta är ett mycket gammalt fenomen. När människor lär-
de sig göra upp eld koloniserade de delvis både natten och vintern. 
De kunde sitta uppe vid brasan, hålla sig varma och se saker även när 
det var mörkt och kallt (Adam 2004).

Kolonisering av tid är alltså långt ifrån alltid något negativt. Ett se-
nare exempel på detta är elektricitetens intåg i stadsbornas hem i slutet 
av 1800-talet som bland annat medförde bättre belysning och ledde till 
att arbetarklassen började läsa i större utsträckning (Fritzsche 1996).

Kolonisering med tid innebär att införa en tidsordning som andra 
måste följa. Det kan innebära att den abstrakta klocktiden införs på 
fler och fler områden och platser. Industrins arbetstider kom snabbt 
att kolonisera både resten av samhället och andra delar av världen. 
Vi har också tidigare sett hur en global världstid med olika tidzoner 
införts. Lokala exempel på kolonisering med tid är exempelvis öp-
pettider, tidtabeller och liknande (Adam 2004).
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Michel Foucault (1993:180-181) menar att tidsscheman har en 
”negativ” disciplinär funktion. Det handlar om att undvika saker som 
sysslolöshet eller improduktiv tid eftersom det är ”förkastligt att låta 
den tid gå förlorad som är utmätt av Gud och betald av människor; 
tidsschemat skulle avvärja risken att tiden förspilldes – vilket hade 
varit moraliskt fel och en ekonomisk ohederlighet”. Schemat gör is-
tället tiden produktiv. Det skapar fler användbara stunder och större 
mängd användbar kraft ur varje stund. 

Stadslivet i Malmö koloniseras både av och med tid på en rad olika 
sätt. Det förekommer tidkolonisering. Många tidskap har egna sche-
man, öppettider eller andra tider, tidtabeller eller liknande som den 
som befinner sig på platsen måste anpassa sig efter. Dessa medieras 
med logistiska medier som klockor, kalendrar och tidtabeller och på 
senare år dessutom genom nätverk, appar, telefoner och annan kom-
munikationsutrustning. På Centralstationen är det här väldigt fram-
trädande. Där anges tider oavbrutet på en mängd olika sätt. 

Det förekommer också tidskolonisering, alltså kolonisering av 
rytmer och tidsligheter. Det kan handla om allt mellan inglasning av 
ett torg till gatubelysning. 

Det är viktigt att inte glömma bort arbetstider, som i högsta grad är 
att kolonisera någons tid. Här handlar det om att reda ut vilka som fö-
rekommer och hur de kontrolleras samt om de mäts i tid eller uppdrag. 

Tidvaror
När tid förvandlas till ett abstrakt objekt får den också ett värde. 
Detta märks tydligt i olika vardagssituationer när vi talar om att ”tid 
är pengar” och om att vi ”sparar, slösar eller spenderar tid” eller när 
vi betalar ränta för någonting. När människors tid får ett värde blir 
den också möjlig att köpa och sälja. 

Den här tiden värderas dock olika, vilket är förutsättningen för det 
som Sarah Sharma (2012, 2014) kallar ”tidsligt arbete”, alltså sådant 
arbete som är till för att spara tid, eller ändra upplevelsen av tid, hos 
andra. Om det inte vore för det faktum att människors tid hade haft 
ett värde och att det här värdet varit olika för olika människor skulle 
tidsliga arbeten inte existera i tillnärmelsevis lika stor utsträckning.

För att illustrera detta nämner Sharma (2014) bästsäljande för-
fattaren Tim Ferriss (2010) idéer om förkortad arbetstid. Ferriss 
bok ”4 timmars arbetsvecka: konsten att leva mer & jobba mindre” 
handlar om hur han kortar ner sin egen arbetsvecka till fyra timmar. 
Han gör detta genom att hitta folk, företrädelsevis i Indien, som kan 
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utföra samma arbetsuppgifter som han själv utför, men till en lägre 
kostnad. Sedan byter han gradvis ut sina egna insatser mot sådana 
som utförs av sämre betald arbetskraft till bara fyra timmars admi-
nistrativt arbete återstår. Ferriss köper på så vis fritid. Denna tidsliga 
ojämlikhet blir möjligt att skapa och upprätthålla eftersom det redan 
föreligger en ekonomisk. 

Tidsliga arbeten är numera mycket vanliga inslag i Malmös stads-
bild, genom bland andra Uber, Foodora, Voi och andra företag. Det 
kan handla om hemkörning av mat, om att skjutsa människor eller 
om att samla in, ladda upp och placera ut elskotrar. Ibland är det här 
tidsliga arbetet öppet, som när någon hämtar mat på en restaurang. 
Ibland är det dolt, som när någon åker runt på natten och samlar in, 
laddar upp och placerar ut elskotrar. 

Den här typen av arbeten är dessutom till stor del barn av mediali-
seringen. Medieteknologier, som appar, smarta telefoner och nätverk 
är en förutsättning för att de ska fungera. Både arbetare och konsu-
menter administrerar exempelvis köp och försäljning via appar. 

För undersökningen skull är det viktigt att ta reda på vilka tidva-
ror som förekommer i de olika tidskapen. Köps eller säljs någons tid? 
Vad består tiden i? Vilka är köpare och säljare? Hur går köpen till? 

Spekulativ tid
Som vi tidigare sett spelar skulder en viktig roll i medialiseringen, 
både som instrument för kontroll och värdeskapande (Lazzarato 
2011, 2013, Hardt och Negri 2013). Men skulder är också intressanta 
ur ett tidsligt perspektiv. 

Det heter ju att tid är pengar, men om vi ska tro Lisa Adkins 
(2018) är pengar också en form av tid. Det går att se lån av pengar, 
köp på kredit och avbetalning som en sorts tidsresor. Du använder 
pengar som någon tror du kommer att tjäna i framtiden, redan idag. 
Men saker och ting kompliceras av att skulden som uppstår förvand-
las till en vara, vilket också förvandlar skuldsättning till en form av 
indirekt arbete. Det faktum att skulder förvandlas till varor som kan 
köpas och säljas gör också att de som lånar ut pengar inte särskilt 
intresserade av att du ska betala tillbaka skulden, för då slutar den 
här varan att tillverkas. Istället vill de att du ska fortsätta ha skulder, 
skulder som ständigt omförhandlas och är föremål för spekulation. 

Drivkraften bakom detta är enligt Adkins (2018) en samhälls-
utveckling med sjunkande reallöner och osäkrare anställning-
ar, där hushållens sammanlagda inkomster allt mer sällan täcker 
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grundläggande behov vilket tvingar människor att låna eller handla 
på kredit. Problemet med att folk tjänar mindre, har osäkrare arbeten 
och därmed svårare att betala tillbaka pengarna de lånat, löses genom 
att låna ut ännu mer pengar. Utvecklingen stärks av att de framtida 
inbetalningarna ”värdepapperiseras”, det vill säga förvandlas till va-
ror. Företag som av olika skäl själva inte kan låna ut pengar mot ränta 
kan köpa in sig i fordringarna. De framtida inbetalningarna kan också 
fungera som grund för olika typer varor som exempelvis derivat.

Adkins (2018) menar att kapitalismen utvecklats från att vara 
”extraherande”, det vill säga generera profit genom att exploatera ar-
bete, till att vara ”spekulerande”, det vill säga generera profit genom 
finansiella transaktioner.

Ett exempel på spekulativ tid är rörlig ränta på bostadslån där 
skuldens storlek och tiden som det teoretiskt sett skulle ta att betala 
tillbaka den ständigt omförhandlas. Ett annat exempel är den rela-
tion många har med telefonoperatörer där de betalar i efterskott för 
både utrustning och tjänster och där tjänsternas villkor omförhand-
las och utrustning läggs till eller dras ifrån.

Enligt Lisa Adkins (2018) innebär sådana här fenomen här att le-
ver vi ”spekulationens tid”, en tid där ”då”, ”nu” och ”sen” inte längre 
har några stabila relationer till varandra eller på förhand given kro-
nologisk ordning. De befinner sig istället i rörelse och är föremål för 
spekulation och omförhandlingar.

Även skuld är ett påtagligt inslag i stadsmiljön. Det finns exem-
pelvis få affärsinrättningar som inte erbjuder någon form av skuld-
sättning, eller spekulativ tid. Medieteknologier ökar också tillgäng-
ligheten. Skuldsättningen är inte längre nånting som bara sker på 
bankkontoret. Kommunikationsteknologier och olika praktiker, som 
exempelvis sms-lån, gör det möjligt att skuldsätta sig närsomhelst 
och varsomhelst. Många kontrollsystem kopplade till skuld – som 
kreditupplysningar och betalningsanmärkningar – administreras 
dessutom med hjälp av digitala databaser, nätverk, onlinetjänster 
och går att nå via olika former av kommunikationsutrustning. I köl-
vattnet av detta dyker det också upp nya företag, vars tjänster i hög 
grad är beroende av kommunikationsteknologier, och som tjänar på 
betalningsströmmar genom fakuraavgifter, förseningsavgifter och 
administrativa avgifter.

Adkins (2018) menar att skuldsättning inte bara blir ett sätt att 
generera profit, den blir också ett sätt att organisera samhället på, 
särskilt tidsligt. Den blir ett sätt att hålla människor produktiva. 
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På liknande sätt menar Hardt och Negri (2013:22-23) att skuld-
sättningen styr övergripande rytmer i arbetslivet. Den har samma ef-
fekt som en arbetsetik när det gäller att hålla människor fokuserade 
på att arbeta, eftersom en skuld i princip är ett löfte om att arbeta. 

Undersökningen bör besvara hur det här ser ut i praktiken. Vilka 
former av spekulativ tid finns i de olika tidskapen? Hur uppstår den 
och vilka är inblandade?

Tidsnormer 
Enligt Hartmut Rosa (2013b:130-131) är tidsnormer de dominerande 
normerna i moderna samhällen. Redan i skolan lär vi oss att skjuta 
upp belöningar, anpassa oss till scheman, vänja oss vid en viss dygns-
rytm samt att ignorera fysiska behov som hunger, rörelse, toalettbesök 
till rätt tillfälle att tillfredsställa dem kommer. Framförallt lär vi oss 
att skynda på. Normerna upprätthålls senare genom livet genom nya 
scheman, tidsfrister, snabbhetspremier och skuldbeläggande. 

Tidsnormer skiljer sig dessutom från andra normer (Rosa 
2013b:131). Trots att de utan tvekan är socialt konstruerade framstår 
de inte som filosofiskt, teologiskt eller politiskt förhandlingsbara el-
ler ens underbyggda. Istället framstår de som naturgivna, obestrid-
liga fakta. 

Det är inte bara så att det finns massor av normer som har med tid 
att göra. I mer avancerade samhällen är tidslig kontroll en norm i sig. 
Kontrollen kan upplevas som mildare, men samtidigt är den också 
genomgripande och omöjligt att förbigå. Kontrollen kan verka osyn-
lig eftersom den internaliserats och täcker livets alla delar. Den är 
inte längre kopplad till biologi, mänsklig natur eller metafysik, utan 
är ett socialt fenomen (Elias 1992:148-149).

Elisabeth Freeman (2010) menar att stater, organisationer och 
företag försöker kontrollera och synkronisera tiden i människors liv 
för att på så vis uppnå maximal produktivitet. Vissa aspekter snab-
bas upp medan andra saktas ner, samtidigt som alternativa sätt att 
organisera tid bekämpas. Genom att synkronisera individer – inte 
bara med varandra utan med hela populationer och större tidsliga 
scheman som exempelvis arbetstider – skapas en känsla av tillhörig-
het. Det skapas förväntningar och värderingar som människor blir 
tidsbundna till, något Freeman kallar ”krononormativitet”. 

För att förstå hur normer samspelar med andra tidsliga makt-
relationer förespråkar Maren Hartman (2019) vad hon kallar 
”maktkrononormativitet” som är en kombination av Sara Sharmas 
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maktkronografi, Elisabeth Freemans (2010) ”krononormativitet” 
och vad Vincent Kaufmanns (2002) kallar ”motilitet”. Motilitet 
(Kaufmann 2002) kan beskrivas som en persons kapacitet att vara 
mobil. Det handlar inte om rörelse i sig utan snarare om vad som 
tillåter eller hindrar en individ att röra sig. Ur ett tidsligt perspektiv 
handlar det om vilken kontroll människor har över sin egen tid samt 
vilka möjligheter och hinder som föreligger. Särskilt när det gäller 
det sistnämnda har normer stor inverkan.

Det är lätt att hitta både normer och påbud gällande tid i stads-
miljön. Några exempel är de tider som är tillåtna eller inte tillåtna att 
spendera på pseudooffentliga platser som exempelvis stationer och 
köpcentrum. I ett köpcentrum uppmuntras människor att spendera 
sin tid med att konsumera, men inte alltid att bara hänga runt om det 
här hängandet inte är förknippat med någon typ av konsumtion, som 
att tillbringa eftermiddagen över en kopp kaffe på ett fik. På en tåg-
station är det tillåtet att vänta på tåget, eller på någon som kommer 
med tåget, men inte i samma utsträckning att bara vistas där. 

Även normer rymmer en rad ojämlikheter. Karen Davies (1989) 
menar att kvinnors och mäns liv präglas av olika tidsligheter och oli-
ka normer när det gäller tid. Kvinnors tid präglas av återkommande 
sysslor och reproduktivt arbete som inte kan begränsas i tiden utan 
måste få ta tid. Detta förstärks av olika typer av normer, bland annat 
kopplade till kärnfamiljen. Männens tid präglas däremot av arbets-
dagens linjära, abstrakta klocktid. Lönearbetande kvinnor tvingas 
att förhålla sig till båda dessa tidsligheter. Detta skapar en grund-
läggande tidslig ojämlikhet mellan kvinnor och män. 

Judith Halberstam (2005) menar på liknande sätt att många tids-
liga konstruktioner är heteronormativt kodade, det vill säga de har 
den heterosexuella kärnfamiljen som norm medan alla andra tidslig-
heter betraktas som avvikande. Men alla människor följer inte de här 
normerna. Queers tar exempelvis ofta inte bara särskilda rum och 
platser i anspråk utan skapar dessutom egna tidsligheter i strid mot 
hetero- och ibland även homonormer. Ett exempel är att vara del av 
subkulturer. Enligt heteronormen är subkulturer ett sammanhang 
där individer mognar innan de går in i en vuxen tidslighet kodad 
av normer kring kärnfamilj och reproduktion. Queers kan däremot 
stanna längre i den subkulturella fasen och omfamna mer progressi-
va attityder till både rumsligheter och tidsligheter. 

Vi har tidigare sett hur klass är avgörande för människors tidslig-
heter. Detta är långt ifrån den enda skillnaden som påverkar. Även 
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exempelvis kön, sexualitet, könsidentitet och etnicitet påverkar och 
normer spelar en viktig roll i att förstärka de här skillnaderna. 

Den som vill skaffa sig en samlad bild av tidslig makt måste under-
söka hur tidsnormer tar sig uttryck i olika tidskap. Vilka sorters tider 
uppmuntras respektive avråds? Hur förmedlas normerna? Förstärks 
de av förordningar, arkitektur eller annat? Vilka ojämlikheter är de 
uttryck för? Hur påverkas tidsligheter? Sker det på samma sätt?

Tidskompression 
När tid får ett värde blir det i många fall ekonomiskt rationellt att 
öka hastigheten på olika processer, vilket i sin tur leder till att tiden 
pressas samman. Ju snabbare någonting tillverkas desto mindre vär-
defull tid används i tillverkningsprocessen. Ju snabbare en produkt 
kan gå från produktion till konsumtion, desto större är möjligheten 
till profit (Wajcman 2016:17). 

Kompression är ett område där medieteknologier har en tydlig in-
verkan. Nätverk och annan infrastruktur har stor påverkan på hastig-
heter, social acceleration och liknande fenomen. Hartmut Rosa (2013) 
menar dock att tekniker och praktiker som ursprungligen tagits fram 
för att spara tid ofta leder till motsatsen. Snabbare teknik inom kom-
munikation, produktion och transporter får till följd att individer och 
organisationer anpassar sig till de nya teknikerna vilket i sin tur leder 
till vad Rosa (2013:120-122) kallar en ”accelerationen av livets takt” 
och den här accelerationen leder ofta till en upplevd tidsbrist.

Upplevelsen är inte bara ett resultat av teknologisk utveckling utan 
också förändrade relationer mellan ekonomiska, sociala och kultu-
rella praktiker. Ett sätt att försöka hantera bristen är multitasking, 
något som medieteknologier på flera sätt dessutom ökat möjligheten 
till (Couldry och Hepp 2017:110-121). Det är dock långt ifrån säkert 
att multitasking med hjälp av medieteknologier verkligen sparar tid. 
Mark Davis (2013) menar exempelvis att den påstådda förmågan att 
koppla samman människor och spara tid snarare resulterar i motsat-
sen, ett liv i stress där vi går runt och tittar på skärmar istället för att 
interagera med andra ansikte mot ansikte. 

Den här motsägelserna är utgångspunkt för vad Judy Wajcman 
(2016) kallar tidspressparadoxen. Även om vi har en massa teknik 
som är tänkt att effektivisera, vissa saker går snabbare och vi gör fle-
ra saker samtidigt upplever många, särskilt kvinnor, tidspress. 

Wajcman (2016) nämner en rad olika förklaringar till detta. Dels 
är det en jämställdhetsfråga. Kvinnor förvärvsarbetar i betydligt 
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större utsträckning än tidigare, men tar fortfarande hand om en stör-
re del av det oavlönade arbetet i hemmet. Vissa kvinnor jobbar min-
dre hemma, men inte motsvarande förvärvsarbetstiden. Män jobbar 
mer hemma än tidigare, men inte heller detta äter upp kvinnornas 
utökade arbetstid. När kvinnor börjar förvärvsarbeta får de alltså 
mindre tid över än de hade tidigare.

Den upplevda tidspressen är också delvis ett resultat av tidsliga 
normer som diskuteras ovan. Det anses exempelvis positivt att ha 
en aktiv fritid, men den här aktiva fritiden innebär också planering, 
konsumtion och är dessutom tidskrävande i sig. Normer styr också 
hur vi ser på teknologi ur tidsliga perspektiv (Wajcman 2016:82). 

Wajcmans (2016:27-35) poäng är att den medieteknologi som 
vid en första anblick kan verka spara tid eller öka hastigheter inte 
är determinerande, utan formas av samhället. Om det exempelvis 
finns strukturer i samhället som gör att kvinnor i större utsträckning 
än män arbetar i hemmet kommer detta att påverka hur teknologin 
fungerar och används. Tidsliga maktrelationer uppstår alltså inte på 
grund av teknologi. De är snarare sammanflätade med teknologi, 
medvetet eller omedvetet, redan från början. 

Kompression är ett påtagligt fenomen i stadsmiljön. Den som 
går in på ett kafé tillhörande någon större kedja kommer att hitta 
en massa människor som äter och dricker samtidigt som de job-
bar. Många som jobbar kommer dessutom att ha en laptop som 
tillåter olika former av multitasking uppfälld. En liknande syn 
möter den som kliver på ett tåg fullt med människor som pendlar 
till sina kontorsjobb. 

När tidskompression studeras är det viktigt att undersöka om den 
påverkar olika människor på olika sätt och vad detta i sin tur beror 
på. Utför exempelvis män och kvinnor olika uppgifter eller gör de 
saker i olika tempo? Finns exempel på motsatsen eller andra former 
av ökad eller minskad frekvens, utsträckning eller liknande?

Arrytmier, disharmoni och jitter
Jitter är egentligen en teknisk term som beskriver störningar 

som uppstår när signaler varierar på oönskade sätt. Owen Marshall 
(2019), som studerar arbete i inspelningsstudios, använder termen 
för att beskriva störningar som uppstår när klockor som är inbyggda 
i olika maskiner hamnar i osynk.

Det går att vidga begreppet och se jitter som en störning som 
uppstår när rytmer hamnar i osynk eller till och med konflikt. Vi 
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har tidigare sett hur vi styrs av rytmer på olika sätt. Städer präglas 
av arbetstidernas abstrakta klocktid. Stadsborna påverkas också av 
vädrets, dygnets och kroppens rytmer. Under hösten och vintern är 
de inte ute lika sent på kvällarna för att det är mörkt. De påverkas 
av att solen går upp och ner vid vissa tidpunkter. De påverkas av att 
deras kroppar behöver äta, sova och uträtta behov. Rätten att avbryta 
arbetet för att gå på toaletten har exempelvis varit föremål för hård 
politisk kamp under många år (Linder och Nygaard 1998). 

Olika människor påverkas olika. Vi har sett hur patriarkala 
strukturer och heteronarmativitet gör att kvinnor och män har olika 
”klockor” och olika tidsligheter. Andra strukturer påverkar stads-
bornas rytmer på andra sätt. Det kan handla om att en rullstolsburen 
person tvingas spendera längre tid i kollektivtrafiken för att det bara 
finns en hiss eller att transpersoner undviker att röra sig på vissa 
platser under vissa tider av rädsla för att bli utsatta för våld. Det kan 
handla om att människor med utländsk bakgrund är överrepresen-
terade inom vissa yrken med obekväma arbetstider eller bor längre 
från stadens centrum vilket ökar restider. 

Marshall (2019:1847) konstaterar också att jitter kan uppstå 
i ett och samma föremål. De klockor han studerar är exempelvis 
både dyra varor och verktyg som används för att upprätthålla tids-
disciplin. De här två skilda egenskaperna befinner sig inte alltid i 
harmoni. På liknande sätt innehåller en smart apparat som en mo-
biltelefon en massa jitter. Den är dels en dyr vara, men också ett 
arbetsredskap, en nöjesmaskin och ett logistisk medium samman-
flätad med en rad olika maktrelationer, som arrangerar, ordnar och 
disciplinerar vardagen. 

Det går att jämföra jitter med det tillstånd Lefebvre (2016) kall-
ar ”arrytmi”, alltså när rytmer är i disharmoni, som exempelvis när 
någon är sjuk eller det uppstår kaos. Men jitter behöver inte vara 
något destruktivt eller sjukligt utan helt enkelt bara att flera rytmer 
är i osynk, som i en konkurrenssituation, när det uppstår val mellan 
saker som inte går att kombinera eller som när det finns vitt skilda 
egenskaper i samma objekt, som Owen Marshall klockor. Ur det här 
perspektivet går det att se tidskompression som en form av jitter. 
Tidskompression kan leda till stress och i förlängningen sjukdom. 
Men det behöver inta vara så. 

För undersökningens skull är det viktigt att se om och på vilket 
sätt jitter uppstår i de olika tidskapen. Vilka omfattas och hur hante-
rar de jittret? 
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Det går att studera situationer då olika rytmer, arbetstider, tidsliga 
normer eller liknande hamnar ur synk. Som när någon kommer för-
sent till jobbet för att kroppens cykliska rytm sömnen varit ovanligt 
utdragen. Eller när det blir kaos på Centralstationen för att någon 
stulit en kopparledning och en massa människors klockor hamnar i 
jitter med en massa andra klockor. 

Dressyr och rekalibrering

Chefen ber mig att mäta rasternas och mikropausernas temporala 
utsträckning. Jag frågar hur man gör när man klockar mikropauserna. Jag 
frågar:
– Ligger det inte i mikropausernas natur att de är omöjliga att identifiera 
och därmed omöjliga att mäta?
Han svarar att han inte vet om det ligger till på det viset.
Han svarar att detta inte är hans kunskapsområde.
Han svarar att jag får hitta en metod alternativt konstruera ett system som 
fungerar. 
Han svarar att det är därför som jag är anställd av företaget.

Per Thörn ”Tidsstudiemannen” (2008:58)

Det finns en rad olika sätt att få människor att acceptera och följa oli-
ka tidsregimer samt hantera jitter, ökade hastigheter och växlingar i 
tempo. Vi har tidigare sett hur normer spelar in här. 

Att få människor att hantera tidsregimer kallar Lefebvre (2016) 
”dressyr”. Uttrycket kanske främst förknippas med djurhållning och 
Lefebvre menar faktiskt att människor måste tämjas till att följa vis-
sa mönster och regimer. Detta sker genom att repetera rörelser, ges-
ter och handlingar samt med hjälp av bestraffningar och belöningar. 
Dressyren kan omfatta allt mellan att få människor att röra sig på ett 
visst sätt genom staden, att sköta maskiner, att dansa eller att följa 
olika vanor på en arbetsplats. 

Ett exempel på ett sånt här dresserat beteende – som också är ett 
vanligt inslag i stadsbilden och dessutom har en tydlig tidslig kom-
ponent – är att stå i kö. 

Det finns likheter mellan Lefebvres dressyr och vad Sarah Sharma 
(2014) kallar rekalibrering. Men medan Lefebvre inte har en odelat 
negativ syn på dressyr, han menar till och med att det kan vara en 
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nyckel till frigörelse, är Sharma mer krass (Jones och Warren 2016). 
För Sharma (2014) är rekalibrering en form av biopolitisk kon-

troll som handlar om att vi ska lära våra kroppar när vi ska vara 
snabba och när vi ska vara långsamma och, ur ett större perspektiv, 
att snabbt kunna anpassa oss till olika skiftande tidsliga strukturer 
och hantera stress, högt tempo och andra tidsliga krav. Rekalibrering 
är att exempel på vad Foucault (1993) kallar att göra tiden produktiv. 

Sharma (2014) har studerat hur affärsresenärer hanterar att resa 
mellan olika tidzoner genom att använda allt från särskilda återhämt-
ningsrum på flygplatser, spaanläggingar och servicepersonal till taxi 
och droger. Hon påpekar att den servicepersonal som krävs för att 
sköta affärsresenärernas rekalibrering också är tvungna att anpassa 
sig till affärsresenärernas tidsregimer – och servera mat, passa upp 
och skjutsa dem – dock utan samma hjälpmedel eller samma ekono-
miska ersättning. 

Det här är ytterligare exempel på hur tidslig makt är ojämnt för-
delad. Den enes privilegierade livsstil där tidsliga regimer må vara 
påfrestande emellanåt, men som är självvalda och påverkar en rad 
andra människor som måste anpassa sig, vare sig de vill eller inte. 
Dessa människor har inte lika bra betalt, inte lika bra villkor, inte 
lika stora möjligheter och får sköta sin rekalibrering själva. De med 
stor makt över sin egen tid har också stor makt över andras. 

Ett annat exempel är träning under arbetstid eller till och med på 
arbetsplatsen. Sharma (2014:81-107) beskriver hur ett företag låter 
en yogainstruktör komma till kontoret under arbetstid för att leda 
ett pass vid de anställdas skrivbord. Syftet med den här yogan är att 
hålla de anställda vid skrivborden längre och att bidra till en känsla 
av att fysisk och psykisk press måste accepteras och hanteras istället 
för att utmanas och ifrågasättas. Vad företaget gör är enligt Sharma 
(2014:104) att presentera en form av alienation som något upplysan-
de och stärkande. 

Det är viktigt att undersöka på vilka sätt som dressyr eller kalibre-
ring förekommer i de olika tidskapen. Hur ser det ut? Är de kopplade 
till andra aktiviteter?

Heterokronier
Om rekalibrering är en form av maktutövning som handlar om att få 
människor att acceptera och anpassa sig till olika tidsregimer, finns 
det då några strategier för motstånd eller för att åtminstone hantera 
den kompression, tidspress och ökade hastigheter som förekommer?
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Karin Deckner (2019) menar att människor behöver heterokronier. I ti-
der av acceleration ökar behovet av tid som inte är påverkad av norma-
tiva förväntningar och som istället är frånkopplad de tidsliga maktrela-
tioner som präglar vardagen. Deckner utgår från Michel Foucaults idéer 
om heterotopier (1984) och Helga Nowotnys (1992) begrepp ”eigenzeit”.

En heterotopi är ett slags motrum där alla arrangemang som 
återfinns i övriga samhället ”representeras, utmanas och upphävs 
(Foucault 1984:332)” . Heterotpoins tidsliga motsvarighet kallar 
Foucault ”heterokroni”. Det kan handla om rum där människor för-
sökt samla tid som passerat, som museum eller bibliotek, eller om 
rum som tillfälligt bryter av mot sin normala tid, som exempelvis ett 
vanligtvis stillsamt torg där det anordnas en festival.

Helga Nowotny (1994:132-157) förespråkar vad hon kallar eigen-
zeit, eller egentid, ett begrepp hon lånar från Einsteins relativitets-
teori. Det beskriver varje individs behov att skapa tid som hen själv 
kontrollerar. Nowotny är noga med att påpeka att inte bara hand-
lar om kvantitet, alltså om bara en viss period tid, utan främst om 
kvalitet, alltså möjligheterna att påverka samma period. Även i det 
här fallet föreligger stora skillnader mellan människor när det gäller 
möjligheten att skapa eigenzeit. De här skillnaderna beror bland an-
nat på social position, makt, kön och pengar. En chef med stort infly-
tande över sitt arbete har exempelvis betydligt större möjligheter till 
eigenzeit än en förvärvsarbetande mamma. 

En heterokroni blir i Deckners (2019) version en slags ”mottid” som 
en eller flera individer skapar. En tid som är frånkopplad de linjära ryt-
mer, tidsliga normer och andra tidsregimer människor påverkas av och 
där de i stället fattar sina egna tidsliga beslut. 

Det är också möjligt att se heterokronier som en lösning på jit-
ter, som ett sätt för människor att hantera tidsliga maktrelationer 
och återta en del av kontrollen själva. Om vi får tro Antonio Gramsci 
(2000) är ju maktrelationer inte ensidiga utan resultat av förhand-
ling mellan förvisso väldigt olika starka parter. 

Det går att studera hur sådana här förhandlingar går till, som när 
människor hänger där det är meningen att de ska göra något annat 
som att vänta eller konsumera. Uppstår heterokronier? Hur går det i 
såna fall till? Vad består de i?

Ett säkert ställe att hitta heterokronier i Malmö är att gå ner till 
Centralstationen en fredag- eller lördagskväll. Där kan man hitta en 
massa människor som själva eller i grupp spenderar tid på helt andra 
sätt än vad som avsetts.
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Att kartlägga stadens tidskap 
Ett tidskap är alltså summan av alla rytmer och tidsliga maktrelatio-
ner på en plats. Att förstå ett tidskap handlar sammanfattningsvis 
om att kartlägga och analysera de rytmer och maktrelationer som 
beskrivits ovan. 

Ett första steg är att kartlägga vilka cykliska rytmer som präglar 
en plats; hur dygnets, årets och vädrets växlingar påverkar. Detta är 
också viktigt att se om och i såna fall hur de här rytmerna kolonise-
ras, vilket gör att de är precis lika viktiga att undersöka i ett inglasat 
köpcentrum som på ett torg utomhus.  

Det är också viktigt att ta hänsyn till människors biologiska ryt-
mer, hur de påverkar och påverkas. 

Även de linjära rytmerna måste kartläggas, både vilka som präg-
lar tidskapet men också hur de samspelar med varandra och med 
de cykliska rytmerna. Ibland sammanflätas de, ibland existerar de i 
harmoni utan att beröra varandra, ibland uppstår jitter. 

De två grundläggande linjära rytmerna i städer är arbete och kon-
sumtion. Tidskap och tidsligheter påverkas av arbetstider och hur 
dessa ser ut. Om de är formella, informella, direkta, indirekta, avlö-
nade eller oavlönade eller om de är uppgiftsbetalda eller tidsbetalda. 
Detta gäller inte bara formella arbetsplatser och formella arbeten, 
utan också de arbete som utförs på stationer, i köpcentrum, på gatan 
och på kaféer. 

Även tidsregimer och andra former av kolonisering med tid på-
verkar ett tidskap. Det kan handla om öppettider, avgångstider el-
ler annat som begränsar eller påverkar. Det är viktigt att notera hur 
de här tidsregimerna förmedlas och upprätthålls och den roll som 
klockor, scheman och andra logistiska medier spelar. Ibland påver-
kas de här regimerna av normer, uttalade eller outtalade som i sin tur 
förstärks av arkitektur och stadsplanering.

Tidskap och tidsligheter påverkas också av att tid blir varor. Ofta 
handlar det om olika typer av tidsligt arbete. Även i det här fallet 
spelar logistiska medier och medieteknologier en central roll. Ibland 
leder varufieringen till att spekulativ tid uppstår. Då är det viktigt att 
notera hur den uppstår och vilka konsekvenser det får. 

När hastigheter eller frekvenser ökar eller flera aktiviteter utförs 
samtidigt uppstår tidskompression. Kompressionen påverkar olika 
människor olika, som när kvinnor och män utför olika många syss-
lor, i olika tempo och på olika sätt. Det kan dessutom vara så att ryt-
mer, relationer och regimer hamnar i osynk och jitter uppstår. 
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Det är viktig att notera både vilken kompression som uppstår, hur 
den ser ut och om det dessutom uppstår jitter. 

Det finns olika sätt att hantera jitter, kompression och andra tids-
liga krav. Kalibrering är en form av maktutövning som handlar om att 
vänja människor vid stress, högt tempo och andra tidsliga krav. Men de 
som utsätts för de här kraven och maktrelationerna kan också ta kon-
troll själva genom att skapa egentid och heterokronier. Det här spelet 
mellan tidslig makt, kalibrering, egentid och heterokronier påverkar 
både tidskap och tidsligheter och är därmed viktiga att kartlägga. 
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7 ETNOGRAFI

På sätt och vis är all etnografi autoetnografi
Walter Goldschmidt 1977:294

Syftet med studien är att undersöka hur medialiseringen påverkar 
stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. Det finns inget 
bättre sätt att studera människor i deras vardagsmiljö än att ägna 
tid åt att göra observationer i samma miljö, det vill säga utföra en 
etnografisk undersökning. Det går att tänka sig flera alternativ, men 
då snarast som komplement eller som ett sätt att undersöka delar 
eller aspekter av vardagsmiljön, inte för att skaffa sig en helhetsbild.

Det hade gått att göra intervjuer, men en intervju innebär till viss 
del att på förhand bestämma vad som är intressant och inte. I in-
ledningen av projektet var kunskaperna inte tillräckliga för att ens 
veta vem som borde intervjuas eller om vad. Det finns också problem 
med att utgå från intervjuer. Människor är inte medvetna om allt de 
säger och gör och kan därför inte ge en fullständig helhetsbild av sin 
vardag. De kan också känna behov av att rationalisera vissa saker. 
Maktrelationer är dessutom ofta av ideologisk karaktär och därmed 
per definition dolda. Intervjuer kan däremot vara ett bra komple-
ment till etnografi och sådana genomfördes också senare i projektet 
för att få kunskap om saker som inte går att direkt observera. 

Det hade också gått att göra en kvantitativt präglad studie med 
statistik om exempelvis medieanvändning, exponering för reklam 
eller förändringar i arbete och produktion eller att göra en studie av 
den infrastruktur som möjliggör medialiseringen. Men då hade jag 
alltför långt ifrån det stadsliv jag ville undersöka. När det gäller of-
ficiell statistik från Malmö stad är risken dessutom att denna skulle 
vara en produkt av stadens medialiseringsagenda snarare än något 
som ger en rättvis bild av livet i staden.

För att besvara den här undersökningens frågeställningar är et-
nografi inte bara den bästa metoden. Etnografi handlar om att tolka 
vad som händer och försöka förstå vad det betyder. Det handlar om 
att systematiskt utvärdera sin egen roll. Det handlar om att skriva 
fältanteckningar, en färdig etnografi och en massa andra texter där 
emellan för att till sist skapa en sammanhängande berättelse. 

Det handlar om att besöka platser, att delta och observera. Den 
kritiska ambitionen innebär dessutom att observationerna inte 
bara måste relateras till teori, annan forskning och strukturella 
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förändringar och tvärtom, utan också att undersökningen bör peka 
framåt mot en bättre värld. 

Den främsta utmaningen bestod i att föremålet för undersökning-
en, stadslivet i Malmö, är en del av min egen vardag. Om klassisk 
etnografi handlar om att åka till en främmande plats, sätta sig in i 
en ny kultur och göra den bekant, handlar det här projektet om det 
omvända. Att göra det bekanta främmande. 

Men det har funnits en annan stor utmaning också. Mary Louise 
Pratt (1986:32-33) frågar sig varför så många etnografier är så tråkiga 
att läsa. Hur kan intressanta personer som studerar intressanta saker 
skapa så ointressanta berättelser? En av förklaringarna kan vara att 
något går förlorat mellan fältarbetet och den färdiga etnografin. 

Fältarbete är en omvälvande upplevelse av att befinna sig mitt i nå-
gonting. Man talar till andra, ser andra och blir själv sedd. Men den här 
upplevelsen måste förr eller senare tolkas och översättas till en akade-
misk text och här finns ett antal val att göra. Det går att skriva en formell 
text där författarens egen röst saknas, som istället anlägger ett skenbart 
neutralt perspektiv och som står på utsidan och ser in på de händelser 
som skildras. Risken är då att mycket kunskap utarmas eller lämnas 
kvar på platsen för fältarbetet och att några av det allra viktigaste lär-
domarna – däribland allt som har med egna erfarenheter och personlig 
utveckling att göra – förloras och att det därför blir ganska tråkigt. 

Men det går också att skriva en personlig berättelse, där forska-
ren, med sina brister och förtjänster, tydligt framträder. Det kan 
skapa en brygga mellan fältarbetet och den färdiga etnografin. Som 
fångar den där omvälvande upplevelsen och därigenom också tillför 
en vetenskaplig auktoritet till den personliga auktoritet som skapat 
själva berättelsen (Pratt 1986:32). 

Det här är ett försök att skriva just en sådan etnografi. 

Urban, kritisk autosjälvkronografi
Det finns flera typer av etnografiska metoder och flera uppfattningar om 
hur varje typ bör utföras. Några saker är dock gemensamt för de flesta. 

Enligt Alvesson och Deetz (2000:88-89) är etnografi ”en längre 
tids fältarbete, där forskaren försöker komma nära det samhälle (den 
organisation eller grupp) som ska studeras, förlitar sig på både redo-
görelser som lämnas och på observationer av en rad olika naturligt 
förekommande händelser (men också på annat material, till exempel 
dokument eller materiella artefakter) samt intresserar sig för kultu-
rella frågor (innebörder, symboler, idéer, antaganden).”
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Enligt Atkinson och Hammersley (2007:3) innebär de flesta etno-
grafiska studier att:

• Människors handlingar studeras i deras vardagsmiljö 
snarare än under förhållanden som skapats av forska-
re, som exempelvis olika sorters experiment eller väl-
digt strukturerade intervjuer. Forskningen äger med 
andra ord rum på fältet. 

• Data samlas in från en rad olika källor, men huvudsakli-
gen från deltagande observationer och informella samtal.

• Datainsamlingen är ofta relativt ostrukturerad. Den 
följer inte en fixerad eller detaljerad forskningsdesign. 
De kategorier som används för att tolka vad människor 
gör eller säger är inte inbyggda i designen på förhand. 
Dessa skapas istället genom analys av den data som 
samlats in. 

• Undersökningen koncentrerar sig vanligen på få fall. 
Ofta undersöks bara en miljö eller en grupp människor. 

• Analysen innebär tolkning av såväl betydelser, konse-
kvenser och funktioner av mänskliga handlingar som av 
de sammanhang där de förekommer. Resultaten består 
av teorier, beskrivningar, och förklaringar medan kvan-
tifieringar och statistiska analyser spelar en mindre roll.

Både Alvessons och Deetzs (2000:88-89) definition och punkterna 
ovan beskriver den här undersökningen väl. Den bygger på deltagan-
de observationer från stadsmiljöer i Malmö samt informella samtal 
och studier av människor och deras handlingar i den miljö där de 
naturligt förekommer. Undersökningen har inte följt en på förhand 
definierad, detaljerad forskningsdesign utan har växt fram i växel-
verkan mellan teori och empiri, förförståelse och ny kunskap. Stor 
vikt har lagts vid tolkning av både vad som inträffat och de samman-
hang det inträffat i. 

Metoden har inte bara styrts av studiens frågeställningar utan också 
av de teoretiska utgångspunkterna. Tidsliga maktrelationer ger exem-
pelvis upphov till tidskap. En viktig del av undersökningen har varit att 
studera dessa via ett antal fall där tidskapen gått att observera och tolka. 

Studien är alltså utförd med hjälp av etnografisk metod. Men som 
tidigare nämnts finns det en rad olika varianter av etnografi och skil-
da uppfattningar om hur de bör genomföras. 
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Den här är till viss del en autoetnografisk undersökning. 
Autoetnografi använder forskarens egna erfarenheter för att förstå 
och förklara kulturella fenomen (Adams, Ellis och Jones 2015). Ett 
vanligt missförstånd är att autoetnografi endast handlar om forska-
ren själv, men det stämmer inte. Däremot är dennes erfarenheter, 
tolkningar, möten, berättelser och kritik samt kopplingar till kultu-
rell och social kontext utgångspunkten för forskningen (Foster 2014). 

Skillnaden mellan autoetnografi och andra etnografiska meto-
der är inte nödvändigtvis särskilt stor. All etnografisk forskning är i 
någon mening autoetnografisk (Goldschmidt 1977, Hine 2015). Det 
gäller i synnerhet om det finns en reflexiv del där forskaren kritiskt 
studerar även sin egen roll i forskningen (Madison 2020). 

Så är fallet med den här undersökningen. Undersökningen utgår 
från mina erfarenheter, minnen, tolkningar och möten med stadsli-
vet i Malmö och de människor som vistas i staden, men slutar inte 
där. Vidare finns en tydlig reflexiv ansats där min egen roll kontinu-
erligt undersöks och tolkas. 

Autoetnografi handlar alltså både om ”auto”, det vill säga fors-
karen själv och ”etno”, det vill säga kultur. Men det är också något 
annorlunda än bägge sakerna var för sig och större än sina delar 
(Ellis 2004:31-32). Genom att kombinera auto och etno går det att 
få en mer komplett bild av hur medialisering och tidsliga maktre-
lationer påverkar stadslivet i Malmö. För även om tidsliga maktre-
lationer är kollektiva fenomen, är de tidsligheter de ger upphov till 
högst individuella (Sharma 2014). Den autoetnografiska ansatsen 
blir ett sätt att fånga det individuella och därmed bredda de del-
tagande observationerna av stadslivet. Men inte bara det. Det blir 
också ett sätt att fånga kroppsliga och känslomässiga aspekter som 
annars missats. Att navigera i ett samtida samhälle är en så indi-
viduell upplevelse att autoetnografiska redogörelser ”från insidan” 
har ett stort värde (Hine 2015). 

Autoetnografi bör inte förväxlas med självetnografi, som innebär 
att undersöka en miljö som forskaren har naturlig koppling till eller 
är aktiv inom på samma villkor som övriga deltagare (Alvesson och 
Sköldberg 2007:18, Alvesson 2015). Självetnografi handlar om att 
studera den egna kulturen och närmiljön istället för främmande och 
obekanta motsvarigheter. 

Det här är också en självetnografi. Jag är sedan femton år tillbaka 
bosatt i Malmö och rör mig dagligen genom de områden där fältstu-
dierna bedrivits. Det stadsliv som undersökts är mitt eget. Det har 
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inneburit särskilda utmaningar vilka diskuteras längre ned under 
rubriken ”Främling”. 

Det här är även en kronografi. Även om tid och kultur är samman-
flätade och oskiljaktiga är det i första hand de tidsmässiga aspek-
terna som är undersökningens fokus. Det faktum att föremålet för 
undersökningen är vardagslivet i en storstad gör att detta också är en 
urban etnografi  (Duneier, Kasinitz och Murphy 2014).

Det skulle vara möjligt att beskriva just den här sortens etnografi 
som en ”urban autosjälvkronografi”. Som börjar i mina erfarenheter, 
mitt stadsliv och i tidsliga aspekter, men som inte slutar där. Jag väl-
jer dock att fortsättningsvis bara kalla den etnografi. 

Urval
Men varför skriva en berättelse om en stad, och då just staden 
Malmö? Den som är intresserad av makt, medialisering och tid har 
ju väldigt många platser att välja mellan. 

Att det skulle vara en stad var självklart från start. Dels på grund 
av det personliga intresse för städer och makt som jag redogjort för 
tidigare. Men framförallt för att tidsregimer ofta uppstår i städer. 
Under den första vågens medialisering uppstod den kring klockor på 
rådhus och kyrkor. Under den andra kring visslor och förmännens 
klockor i stadens fabriker. Men varför Malmö av alla städer? 

De viktigaste skälen har berörts tidigare. Malmö befinner sig mitt 
i omvandlingen mellan industristad och postindustristad, en över-
gång som är sammanflätad med medialiseringen. Medialisering är 
dessutom inte bara en process som påverkar Malmö precis som den 
påverkar andra liknande städer, den är dessutom stadens officiella 
strategi. Den som intresserar sig för medialiseringens konsekvenser 
kommer sannolikt att hitta få studieobjekt bättre lämpade än Malmö. 

Det fanns fler skäl att studera just Malmö, även om inget av dem 
varit avgörande.

Malmö är en koncentrerad stad vilket gör den lätt att täcka. 
Avstånden är hanterbara på ett helt annat sätt än i många andra stä-
der. Det går exempelvis att cykla från ena änden av Malmö till den an-
dra på 20 minuter, vilket gör det praktiskt möjligt att täcka större de-
lar av stadsrummet med fältstudier. Malmö är också en blandad stad, 
etniskt och socio-ekonomiskt. Människor bor mindre segregerat. 
Det gör det möjligt att täcka en större del av staden även kvalitativt. 
Det går helt enkelt att träffa flera olika sorters människor på kortare 
tid och inom ett mindre geografiskt område.
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Malmö är dessutom min hemstad vilket innebär att jag befunnit 
mig i staden även när jag inte arbetat med undersökningen. Det har 
inneburit att jag kunnat validera de observationer jag gjort under 
själva fältstudierna. Det har exempelvis gått att kontrollera om sa-
ker som uppfattats som mönster verkligen är mönster och inte bara 
något som råkat hända när jag varit på plats och antecknat. Det har 
också gått att kontrollera om de tider då fältstudierna utförts verkli-
gen varit optimala eller om de borde utförts vid andra tillfällen. Det 
har också varit möjligt att uppmärksamma abnormaliteter och av-
vikelser på ett helt annat sätt än om fältstudierna utgjort de enda 
tillfällen då staden besökts. 

Det fanns ytterligare skäl, om än inte lika viktiga. Ett sätt att både 
öka validiteten och spara tid är att välja en stad som man har kun-
skap om. En annat skäl är färdigheter i det språk som talas i staden. 
Malmö uppfyller bägge dessa krav. 

Den som utför fältstudier i Malmö kan alltså sannolikt täcka mer 
av staden både kvantitativt och kvalitativt på mindre tid än den som 
utför motsvarande arbete i exempelvis Stockholm eller Göteborg. 

Men även om Malmös storlek är jämförelsevis hanterbar går 
det inte att undersöka hela staden. Ytterligare val av platser, ting 
och företeelser måste göras och de valen får stor betydelse för 
undersökningen. Historikern Walter Johnson (2004) spekule-
rar kring vad som kunde hänt om Karl Marx utgått från bomull 
istället för linne i sin analys av kapitalismen. Kanske hade han 
dragit slutsatsen att slaveriet och den kapitalistiska industripro-
duktionen varit sammanflätade och inte som två olika stadier av 
ekonomisk utveckling. Jag jämför mig inte med Karl Marx eller 
min avhandling med Das Kapital, men små ändringar får stora 
konsekvenser även i mitt fall. 

Tillvägagångssätt
Ett första steg mot att hitta lämpliga platser för fältstudier var att 
cykla runt i Malmö 3. Ambitionen var att hitta platser som täckte så 
mycket av den mångfacetterade staden som möjligt. Det fanns flera 
alternativ, Rosengård, Hyllie och Slottsstaden till exempel. Men även 
om Malmö är en jämförelsevis liten storstad, ligger dessa stadsdelar 
en bit från varandra. 

Jag insåg snart att den som promenerar från Sevedsplan, över 

3  Se bilaga 1 för detaljerad redogörelse
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Södervärn och Möllevången, via Triangeln och gågatan ner till 
Centrum och torgen till Centralstationen kommer att se väldigt myck-
et av Malmö med många olika delar och aspekter. Förortsliknande 
sovstäder, radhusområden, exklusiva innerstadskvarter, affärsgator, 
nöjesdistrikt, köpcentrum, torghandel, knutpunkter och parker. Det 
är också en promenad genom en väldigt blandad terräng. Etniskt, 
socio-ekonomiskt, demografiskt, och kulturellt. 

Men det är också i högsta grad en tidsresa med tydliga spår av hän-
delser från olika epoker. Av bostadsbyggande, kommersialisering av 
stadskärnan, migrationsvågor, gentrifiering, tunnelbygget under staden, 
industrialism och post-industrialism. Det är en resa från ”fabriken” till 
”metropolen”, och således en medialiseringsresa.

Senare kom promenaden att förlängas bortom Centralen via 
Frihamnen och Mellersta hamnen till industriområdet kring Lodgatan. 
Det främsta skälet till att utöka området för fältarbete var att mer direkt 
kunna studera den postindustriella utvecklingen. I hamnen är den så 
närvarande att det går att se, känna, lukta och smaka den. Fabriker blir 
ateljéer, en lokverkstad blir it-företag, järnvägsspår fylls igen och blir 
cykelbanor, korvkiosken blir hamburgerbar med ”100% hängmörad 
högrev” och ett museum för digital konst öppnar. 

Efter att ha bestämt ett lämpligt område för fältarbetet var nästa 
steg att hitta ännu mer specifika platser och fall att studera. Det här 
sökandet styrdes dels av frågeställningar och litteratur men framfö-
rallt av vad som faktiskt framträdde i staden. Det begränsades också 
till platser dit alla Malmöbor potentiellt kan ha tillträde. Dels hand-
lade det om helt offentliga miljöer men även platser dit alla har till-
träde men där det kan förekomma krav på konsumtion, kaféer till 
exempel. Anledningen till den här avgränsningen är dels att jag själv 
skulle ha tillträde, men också att sådana miljöer som kan påverka 
alla som befinner sig i Malmö var särskilt intressanta. 

Inspirerad av Charles Soukup (2012) inleddes fältstudierna på 
olika kaféer. Soukup menar att många moderna storstadskaféer är 
”hypermedierade” miljöer. Platser där massiva flöden av olika bud-
skap ständigt konkurrerar om uppmärksamheten. Det finns massor 
av kaféer som inte överensstämmer med den beskrivningen, som is-
tället för att vara hypermedierade upplyser om att de inte har wifi och 
uppmanar sina gäster att prata med varandra istället för att titta på 
sina telefoner. Men filialerna till vissa kafékedjor gör det definitivt4. 

4  Både kedjorna och de specifika kaféerna är anonymiserade för att skydda personalen
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Inledningsvis handlade det om vilka maktrelationer som kunde 
observeras på en sådan hypermedierad plats. Men det blev snabbt 
uppenbart att kaféerna också tangerade ett annat intresseområde, 
nämligen arbete. Kaféerna fungerar nämligen som arbetsplats för 
väldigt många besökare. 

Ett annat fall var köpcentrumet Triangeln, som också kan beskri-
vas som hypermedierat, men av en annan art. Köpcentrum är dessut-
om vad Holgersen (2017) kallar typiska ”postindustriella” byggnader 
och dessutom mycket framträdande i Malmös stadsmiljö. Flera köp-
centrum ligger i eller i nära anslutning till området för fältstudierna, 
som Mobilia, Leonard, Triangeln och Caroli. Triangeln valdes främst 
för att det till skillnad från exempelvis Caroli inte är tomt på verk-
samheter och för att det även fungerar som knutpunkt. Det är en 
brygga mellan den fattigare södra och rikare norra delen av Malmö, 
men rymmer också en buss- och tågstation. 

Centralstationen var intressant av liknande skäl. Här kan man 
också tala om en hypermedierad miljö, även om budskapen är av an-
nan art än på Triangeln. På Centralstationen handlar budskapen om 
pendling och på Triangeln föga förvånande om konsumtion. 

Centralstationen kom att få ökad, och delvis ny, betydelse i takt 
med att tidsliga perspektiv blev viktigare. Sarah Sharma (2014) men-
ar att transitbyggnader är av särskilt intresse för den som studerar 
tidsliga fenomen, delvis för att kontrasterna mellan väldigt snabba 
och väldigt långsamma fenomen där framträder så tydligt. 

Två andra företeelser i stadsbilden som verkade intressanta ur 
makt- och medialiseringsperspektiv var reklam och nya typer av så 
kallade gigjobb. Reklam är ett medierat fenomen som, precis som i de 
allra flesta större städer, helt dominerar vissa miljöer i Malmö. Det 
forskas en hel del kring reklam i massmedier och på internet, bland 
annat som en form av tillverkning av publikvaran (Smythe 1977). Det 
forskas om reklamskyltar också, men sällan ur det här perspektivet. 
Det är dessutom intressant att företeelser som reklam på skyltar el-
ler muntligt genom så kallade gatuambassadörer fortsätter att frodas 
trots att var och varannan människa går runt med en skärm i fickan. 

Många av de nya gigjobben administreras, konsumeras och ut-
förs med hjälp av kommunikationsteknologi, portaler och budskap. 
Oavsett om det handlar om taxitjänster som Uber eller hemkörning 
av mat som Foodora sköter både säljare och köpare tjänsterna via 
appar, vilket Uber använt som skäl till att på vissa håll i världen be-
trakta förarna som konsumenter av en tjänst snarare än anställda 
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(Rosenblat 2018). Ytterligare ett gigjobb som upptar väldigt stort 
utrymme i stadsmiljön – hämtning, laddning och utplacering av el-
skotrar – dök upp under undersökningens gång. Gigjobben kom att 
bli mer intressanta i takt med att fokus på det tidsliga tog över. De 
flesta av dem kan beskrivas som utpräglat ”tidsliga” (Sharma 2014), 
det vill säga att de främst syftar till att spara konsumentens tid. 

En annan fallstudie är Lodgatan 3b, en lokal i Mellersta hamnen 
som rymmer it-företag, ett hackerspace, en tidningsredaktion, snick-
erier, ateljéer och en rad andra verksamheter. Det planeras också en 
helt öppen del med frilansplatser för kortare eller längre uthyrning, 
samt ett kafé och restaurang. Pandemin som bröt ut i tidigt 2020 
innebar dock att öppningen av den offentliga delen senarelades. 

Lodgatan är intressant av flera skäl. Dels är lokalen, precis som 
exempelvis kaféerna, ett exempel på hur produktion flyter ut i stads-
rummet. Men Lodgatan är också en skärningspunkt mellan den 
gamla industristaden och den nya, postindustriella kunskapsstaden. 
Lokalen ligger mitt i ett område där det också finns tunga verkstäder, 
exportföretag, byggfirmor och marinteknik. Flera av verksamheter-
na i lokalerna på Lodgatan sysslar dessutom med den infrastruktur 
som möjliggör medialiseringen av Malmö såsom administration av 
ip-nummer, domäner, vpn-tjänster och liknande. Lodgatan är alltså, 
av samma skäl som hamnen i övrigt, en förträfflig plats för den som 
vill studera medialisering och Malmös utveckling mot en postindu-
striell stad. Här möts det gamla och nya. Ibland hamnar de i konflikt. 
Ibland samsas de och lever vidare sida vid sida. Ibland uppstår sym-
bios och sammansmältningar

Sist men inte minst handlar en del av undersökningen om erfa-
renheten av att bära en smart klocka. När den inhandlades tidigt i 
projektet var syftet varken mer eller mindre än att den representera-
de en form av medialisering som var viktig för undersökningen. 

Klockan är ett typiskt exempel på sammansmältning (McQuire 
2016). Den är utöver en klocka också en dator, en telefon, en kame-
ra, en radio och så vidare. Klockan blev gradvis mer och mer intres-
sant ju mer undersökningen kom att handla om tid. Men detta insåg 
jag själv väldigt sent. Många av de fenomen och platser som ingår i 
undersökningen har självklara kopplingar till tid. Men jag funderade 
faktiskt länge på vad klockan hade med tid att göra, till jag insåg att 
den också är ett instrument som mäter just detta. Det säger en hel del 
om sammansmältningen, att den används till en massa andra saker än 
att ta reda på vad klockan är. Men det säger också en hel del om den 



74

abstrakta tidens ideologiska funktion, att den har blivit ett så självklart 
inslag i vardagen att jag inte ens reflekterade över den här funktionen. 

Tolkning

Inom samhällsvetenskapen finns bara tolkningar. Ingenting talar för sig 
själv. 

Norman K Denzin (1994:20)

Hur har då arbetet med undersökningen gått till i praktiken? Hur har 
de fenomen, handlingar, utsagor och händelser som framträtt under 
fältarbetet hanterats?

Etnografi handlar om att tolka. Verkligheten uppenbarar sig 
aldrig oförmedlad. Den filtreras alltid genom symboler, tecken eller 
annan kommunikation och blir först då tillgänglig för oss. Därför 
förekommer tolkande eller ”hermeneutiska” inslag i all samhälls-
vetenskaplig forskning. 

Tolkning är inte bara centralt inom etnografi utan även en grund-
läggande form av mänskligt tänkande. Vår existens kan beskrivas 
som en konstant tolkningsprocess. En vetenskapsman tolkar data, 
en litteraturkritiker tolkar verk, vi tolkar eller misstolkar en kom-
mentar från en vän, en skylt på gatan eller ett brev hemifrån. Vi tol-
kar från det att vi stiger upp på morgonen till vi går och lägger oss på 
kvällen (Palmer 1969:8-9). 

På liknande sätt präglar tolkningar det etnografiska arbetet. 
Tolkning är ingen avgränsad fas som äger rum vid ett visst tillfälle, 
utan något som genomsyrar hela forskningsprocessen från början 
till slut. Tolkning är alltså inte något vi väljer att göra eller inte göra 
(Bjurström 2004:75). 

Etnografiskt fältarbete innebär också möten med andra 
människor. Det innebär en dubbel hermeneutik där etnografen tol-
kar dessa människors tolkningar av sig själva, varandra, sin vardag 
och livsbetingelser (Giddens 1987). 

Det går att föreställa sig en oändlig kedja av sådana här tolkningar 
av tolkningar, där ingen tolkning kommer vara definitiv eller slut-
giltig. Det finns ingen absolut början och inget absolut slut. Någon 
absolut sann tolkning kommer heller aldrig att uppenbara sig. Det 
tolkade kommer, som Paul Ricoeur (2016) beskriver det, alltid bära 
på ett ”överskott av mening”. Det innebär bland annat att empiriska 
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data aldrig är entydiga speglingar av verkligheten utan just teorilad-
dade konstruktioner (Bjurström 2004:76). 

Jag vill verkligen poängtera att detta inte innebär att jag har en 
relativistisk syn på verkligheten. Jag är tvärtom fullt övertygad om 
att det finns en verklighet helt oberoende av mig, mitt medvetan-
de, mina sinnen, tankar och åsikter. Mina kunskaper om den här 
verkligheten kommer dock alltid att vara ett resultat av tolkningar. 
Dessa kommer att vara påverkade av mig själv och de sammanhang 
de uppstått i. 

Arbetet med undersökningen har således bestått i att försöka tolka 
olika stadsmiljöer i Malmö. Vad är det som händer på platserna? Vad 
gör människor? Hur tolkar de själva vad som händer? Kort sagt, vad 
betyder det som händer? Eller i förekommande fall, hur fungerar det?

Gilles Deleuze och Felix Guattari (2016:149) menar att det ofta är mer 
givande att fråga sig hur något fungerar än vad det betyder. Deras påstå-
ende utgår från en kritik av psykoanalys och synen på det omedvetna. De 
menar att det omedvetna inte ”representerar någonting, det producerar, 
inte innebär någonting, det fungerar”. Att tolka det omedvetna är i deras 
mening ett brukandeproblem, snarare än ett meningsproblem. 

Det kan tyckas vara ett långt steg mellan det omedvetna och oli-
ka stadsmiljöer i Malmö, men faktum är att Deleuzes och Guattaris 
(2016) beskrivning också förklarar logistiska mediers funktion. Även 
om logistiska medier, som exempelvis pengar eller klockor kan sä-
gas representera något – abstrakt värde respektive abstrakt tid – är 
deras huvudsakliga funktion inte att representera utan att ordna, att 
få saker att fungera. En etnograf som studerar logistiska medier och 
tidsliga maktrelationer i stadsmiljöer kan tjäna på att inte bara fråga 
sig vad något betyder, utan även hur det fungerar. 

Men det kan vara lika viktigt att försöka förstå vad som inte hän-
der eller till och med vad som inte kan hända. Richard E. Palmer 
(1969) efterlyser en ”kreativ negativitet” där forskaren inte nöjer sig 
med att studera den positiva sidan, alltså vad som kommer till ut-
tryck, utan också den negativa sidan. Vad händer inte på en plats? 
Vilka handlingar, utsagor eller föremål förekommer inte och vilka 
skulle av olika skäl inte kunna förekomma?

Tolkning handlar alltså om att ställa frågor. Vad händer? Vad 
händer inte? Vad betyder det som händer eller inte händer? Hur 
fungerar saker på platsen? 

För att förstå svaren på dessa frågor, och i nästa steg göra dem 
begripliga för andra, måste etnografen röra sig mellan delar och 
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helheter och föra in sina tolkningar i ett sammanhang. Erling 
Bjurström (2004:76) beskriver den här processen som att tolkning-
en av delen är beroende av helheten och tvärtom. Det gäller inte bara 
det material som samlas in under fältarbetet utan också relationen 
mellan teori och empiri. Ingen av dem föregår eller kan existera utan 
den andre. För att ha en teori måste vi också ha antaganden om verk-
ligheten och för att förstå verkligheten måste vi ha teorier. 

Att teori och empiri hänger samman på det här sättet kallas 
ibland för en hermeneutisk cirkel och innebär att det finns ett sam-
band mellan det som tolkas, sammanhanget det tolkas i och den som 
tolkar. Det går också att se cirkeln som en spiral där varje varv också 
innebär en framåtrörelse. Empirin berikar teorin som i sin tur kastar 
nytt ljus på empirin. 

Det går att beskriva det här sättet att arbeta på flera sätt som ex-
empelvis dialektiskt (Hammersley och Atkinson 2007:3) eller ab-
duktivt (Shank 2006, Alvesson och Sköldberg 2007, O’Reilly 2009, 
Göransson 2019). Oavsett vad vi väljer att kalla det innebär det en 
ständig växelverkan mellan teori, empiri och analytiska idéer. 

I arbetet med undersökningen har det funnits ett dialektiskt för-
hållande mellan fältstudier och analys. Analysarbetet har genererat 
nya perspektiv på observationerna som i sin tur givit upphov till mer 
specifika observationer, hela tiden med en framåtrörelse. 

Paul Atkinson (2015:11) beskriver det som att idéer och analytiska 
kategorier skapas av engagemang i fältet och systematiska reflektio-
ner. De framväxande idéerna leder i sin tur till ett än mer fokuserat 
fältarbete som ger upphov till ytterligare finjusterade idéer. 

Men det faktum att tolkningsprocessen ständigt genererar nya in-
sikter, idéer, teman och teorier innebär inte att tidigare utgångspunkter 
eller existerande teorier ignoreras (Emerson, Fretz och Shaw 2011:171-
199). Snarare handlar det just om ett dialektiskt spel eller en spiralfor-
mad rörelse där forskarens utgångspunkter och antaganden är med från 
början till slut, men som påverkas av och förändras i processen. 

Varje gång jag stött på något som verkat intressant har jag frågat 
mig om det säger något om tidslighet eller tidskap. Jag har också frå-
gat mig om det säger något nytt eller bara bekräftar vad jag redan vis-
ste, eller om det motsäger vad jag trott mig veta sedan tidigare. Varje 
gång har jag också försökt låta observationen föra etnografin framåt. 

Arbetet har delats in i faser5 där varje fas avslutats med en 

5 Se bilaga 1 för en mer detaljerad redogörelse för de olika faserna
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analys som i sin tur genererat kategorier och uppslag till följande fas. 
Kategorierna har hela tiden blivit mer specifika. I början av arbetet 
hämtades de från egna pilotstudier samt litteraturstudier, främst av 
Michael Hardt och Antonio Negri (2003, 2007, 2013). 

Det går att beskriva arbetssättet som ”selektivt” (Jeffery och Troman 
2003), där fokus på vissa teman eller kategorier styr snarare än platser 
eller händelser. Målet är just att hela tiden bli mer specifik i sitt fokus. 
Efter en inledande fas där forskaren bekantar sig med sitt fält väljer hen 
ut ett antal kategorier som sedan styr vilka platser som besöks, när de 
besöks och vilka samtal som är önskvärda. Kategorierna blir sedan allt 
med specifika och detaljerade, ungefär som när en filmskapare riktar 
kameran för att sedan gradvis zooma in på vissa element. 

Det tidsliga perspektivet växte fram på det här sättet. Från början 
studerades maktrelationer i allmänhet och fältarbetet vägleddes av 
breda kategorier härledda ur teorin, som ”arbete”, ”lek”, ”shopping”, 
”kontroll” och ”skuld”. Tid fanns dock med redan då. Både arbete och 
skuld har exempelvis tydliga tidsliga aspekter. Under det analysar-
bete som avslutade den första fasen av fältarbetet kom tid att utgöra 
en egen analytisk kategori. Efter ytterligare faser av fältarbete och 
analys kom tid, tidsliga maktrelationer och andra tidsliga aspekter 
att utgöra undersökningens huvudsakliga fokus. 

Att etnografiskt arbete blir mer specifikt, skiftar fokus eller till 
och med inriktning är inte ovanligt. Ett klassiskt exempel är Philippe 
Bourgois (2002) studie av crackförsäljning i Harlem i New York, ”In 
Search of Respect: Selling Crack in El Barrio”. Bourgois var från början 
intresserad av svart ekonomi i allmänhet och hade inte ens hört talas 
om crack som på den tiden var en ny drog. Men försäljningen av crack 
eskalerade under tiden Bourgois utförde sina fältstudier så han bytte 
helt enkelt fokus och lät hela undersökningen handla om just detta. 

Bourgois historia påminner om den här undersökningens utveck-
ling. Tid fanns med redan från början, men främst som en aspekt 
av andra saker. Men redan under de tidigaste fältstudierna kom 
tid, tidslig makt och tidsliga fenomen att spela en allt större roll. 
Exempelvis under fältarbetet på Centralstationen där tid är oerhört 
framträdande och på Triangeln där tid också är framträdande, men 
på ett märkligt vis utan ett egentligen framträda. Många av de nya 
medialiserade gigjobben som präglar gatubilden i Malmö, exempel-
vis utkörning av mat, kan definieras som uttalat tidsliga. Teoretiska 
perspektiv på tid blev också allt viktigare, kanske främst tack vare 
Sarah Sharmas koncept ”maktkronografi” (2012, 2014).



78

Det är inte vilka tolkningar som helst som ligger till grund för den 
här etnografin. Det finns som tidigare nämnts även en kritisk ansats 
och den förtjänar en närmare förklaring. 

Enligt van Maanen (2011:127) blir det allt svårare att endast an-
vända fältarbete för att belysa en grupp människors livssituation och 
etnografer beskylls ibland för att vara blinda för den politiskt-ekono-
miska verklighet som den undersökta gruppen lever i. Kritiska etno-
grafier kompletteras därför med omfattande teori- och litteraturstu-
dier för att komma till rätta med problemet. 

Ett annat utmärkande drag för kritiska etnografier att de också 
lämnar utrymme för djärvare tolkningar av det empiriska material-
et (Alvesson och Sköldberg 2007:178) . En kritisk etnograf kan med 
fördel begränsa fältarbetet för att istället lägga tid på att bearbeta 
och relatera materialet till teorier och studier (Alvesson och Deetz 
2007:222). 

Det kritiska perspektivet får också konsekvenser för val av ämnen, frå-
geställningar och kategorier. Kritiskt präglade etnografier fokuserar ofta 
på exempelvis kontroll, makt och orättvisor. Även synen på kulturella fe-
nomen påverkas och kulturens begränsande och förtryckande aspekter 
betonas. Kritisk etnografi handlar om att försöka identifiera vad det är 
som förtrycker och föreslå hur det skulle kunna förändras. Det kritiska 
perspektivet bör även omfatta språket i etnografin, den egna forsknings-
processen, samt forskningens bredare relevans (Thomas 1993). 

D. Soyini Madison (2020) anser till och med att det är en etisk plikt 
att ta sig an frågor som rör orättvisor och oförrätter. I den här plikten 
ingår inte bara att blottlägga orättvisor utan också att visa hur saker 
och ting skulle kunna vara annorlunda. Etnografen har en skyldighet 
att röra sig från ”det som är” till ”det som skulle kunna vara”.

Det finns ingen motsättning mellan den tolkande ansats som be-
skrivits tidigare och kritisk etnografi. I båda fallen handlar det om att 
röra sig mellan del och helhet samt mellan empiri och teori. Det finns 
heller ingen motsättning mellan det kritiska perspektivet och den 
strävan efter förståelse som präglar hermeneutisk forskning, tvärt-
om (Ricour 2016:57-60). Förståelse är en förutsättning för kritik. Vi 
måste förstå något på djupet för att kunna kritisera det effektivt.

I den här undersökningen har fältarbete kombinerats med litte-
raturstudier och data från fältet som vävts samman med data från 
litteraturen. Jag har genomfört omfattande litteraturstudier, inför 
projektet, mellan projektets olika faser samt i slutskedet. 

Det kritiska perspektivet har också haft konsekvenser för val av 
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ämnen och analyskategorier. Berättelsen avslutas med några förslag 
på lösningar av de problem som identifierats. 

Reflektion
Alla tolkningar påverkas av tolkarens referensramar, erfarenheter 
och åsikter. Hur kritiska och objektiva vi än försöker vara kommer 
våra tolkningar alltid att färgas av vår förförståelse (Gadamer 2004). 
Oavsett vad tolkaren försöker tolka – en text, en religion, en främ-
mande kultur eller sin egen stadsmiljö i Malmö – kommer tolkaren 
att påverka sina tolkningar. Detta oavsett om hen ville det eller inte, 
eller om hen är medveten om det eller inte. 

Även detta kan beskrivas som en cirkel- eller spiralformad rörel-
se där etnografen rör sig mellan förståelse och förförståelse. Hans-
Georg Gadamer (2004:305) beskriver det som att den ”horisont” 
som sätter gränser för vår förståelse vidgas. I möten med idéer, 
fenomen och människor infogas det obekanta i det bekanta och flera 
horisonter smälter samman. 

Ett sätt att göra detta är att arbeta reflexivt, eller att försöka ”se sitt 
eget seende eller tänka sitt eget tänkande”. Reflektion är alltså också en 
sorts tolkande, en tolkning som tolkar sig själv (Bjurström 2004:77-79).  

Att vara reflexiv handlar om att vara medveten om hur man age-
rar i fältet, vilken position man har till andra människor, hur man 
uppfattas samt hur allt det här påverkar vilka kunskaper som gene-
reras (Göransson 2019). En del i detta är att vara tydlig beträffande 
sin egen roll. Alla val och perspektiv bör vara tydliga, inte bara vilka 
val det rör sig om utan också att det faktiskt handlar om val (Gemzöe 
2004:27). Detta innebär bland annat att etnografen själv framträder 
i texten och att fältarbetet – i både med- och motgång – skildras nog-
grant, vilket förutsätter en personlig berättare istället för en skenbart 
neutral sådan (van Maanen 2011:73-100). 

En annan viktig utgångspunkt är att det inte går att vara en neutral 
betraktare av verkligheten. All vetenskap är socialt producerad och 
påverkas av maktrelationer som klass, kön, etnicitet, funktionalitet 
och sexualitet. Att vara reflexiv innebär att visa hur maktordningar 
och den egna positionen påverkar kunskapen som produceras. 

Att forskaren beskriver sin position gör att den kunskap som 
produceras blir vad Donna Haraway (1988) kallar ”situerad” eller 
”förkroppsligad”. Genom att synliggöra sin position blir kunskapen 
också mer tillförlitlig och möjlig att ställa till svar på ett helt annat 
sätt än om avsändaren hade varit förment neutral. Haraway försöker 



80

hitta en position mellan objektivism och relativism. Det finns inga 
objektiva sanningar om verkligheten, men vi kan uttala oss om den. 
Uttalandena kommer dock att påverkas av oss själva, den miljö och 
det samhälle där det uttalas. Ju tydligare vi kan vara beträffande det-
ta, desto bättre. 

Forskarens bakgrund, åsikter och intentioner spelar alltså roll 
och dessa bör följaktligen redovisas så tydligt som möjligt. Det kan 
handla om kön, sexualitet, etnicitet, ålder samt social och ekonomisk 
status (Madge 1993:296). Eftersom det inte kan finnas någon neu-
tral, allseende betraktare som producerar objektiv kunskap blir en 
sån här reflektion också en strategi för att undvika den typen av illu-
sioner (Rose 1997:305). 

Att släppa anspråket på objektivitet innebär dock inte att allt är 
tillåtet. Åsikter utan argumentation, godtycklighet vid bruk av em-
piriskt material, ovilja att gå i dialog med litteratur och teori eller 
underlåtenhet att överväga alternativa tolkningar kan inte godtas 
(Alvesson och Deetz 2000:80-81).

I den här etnografin finns en tydlig berättarröst. Den har en av-
sändare. Den här avsändaren är varken neutral eller objektiv. Den 
ser saker från en vissa plats och under särskilda omständigheter. Den 
har egenskaper, åsikter och känslor som påverkar hur den ser saker.

Detta är dock inte unikt för varken den här etnografin,  andra et-
nografier eller vetenskapliga undersökningar. Skillnaden är snarare 
om det redovisas eller inte. 

Hortense Powdermaker (1967) menar att till och med att en pre-
sentation av en etnografisk metod bör innehålla en omfattande redo-
görelse om forskaren med alla fakta som kan ha betydelse för vad som 
studeras. En sådan redogörelse återfinns i kapitlet ”Tidresenären”. 
Det finns också en reflekterande del i slutet av varje resultatkapitel 
där samma frågor ställs som till de övrigt empiriskt material. 

Men om nu forskaren är situerad, hur visar hen det? Hur går det 
till i praktiken att visa var man befinner sig i förhållande till det och 
dem som studeras? 

Det finns två vanliga metoder när det gäller att göra detta. Den 
ena är att utgå från olika skalor och koppla samman de vardagliga er-
farenheternas mikronivå med de strukturella maktrelationernas ma-
kronivå och på så sätt gestalta hur forskaren och de människor hen 
möter påverkas och påverkar samt var på de här skalorna de befinner 
sig. Ett annat sätt är visa hur makt är fördelat och vilka skillnader det 
finns mellan människor i det här avseendet. Skalor och skillnader 
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skapar tillsammans ett tydligt ”maktlandskap” där forskaren kan 
placera både sig själv och de människor hon möter (Rose 1997). 

Gillian Rose (1997:311) kallar den här sättet att arbeta för ”transpa-
rent reflexivitet” men menar samtidigt att det, åtminstone till viss del, 
är dömt att misslyckas. Det finns nämligen en rad problem med att 
göra såhär. Dels är makt inte något statiskt. Maktrelationer förändras 
och är i högsta grad beroende av sammanhang. Det finns inga stabila 
skalor eller relationer att blottlägga. Dessutom finns det ett inbyggt 
dilemma. Om forskaren placerar sig utanför maktlandskapet riskerar 
hen att reproducera den där förment allseende, neutrala blicken och 
poängen med reflexiv situerad kunskap är just att undvika denna. 

Men det är heller inte oproblematiskt att placera sig i samma 
maktlandskap som det man undersöker. Forskaren befinner sig i 
en maktposition, både av analytisk och socio-ekonomisk karaktär. 
Fältarbete innebär en påverkan, ett avbrott eller till och med stör-
ning i andra människors vardag. Forskaren tolkar och definierar 
dessutom människors vardag och det är i sig en form av maktutöv-
ning (England 1994). 

Det kan också finnas skillnader av eller kulturell art. Gillian Rose 
(1997:312) menar att oavsett vad skillnaderna består i är det ett etisk 
och politiskt misstag att tro att man befinner sig i samma situation 
som de som ingår i undersökningen. 

Lösningen är att varken placera sig i maktlandskapet eller utan-
för det, utan att ha sin analytiska position ”emellan”, att placera sig 
mellan fält och icke-fält och mellan forskaren och det som studeras 
(England 1994, Katz 1992, 1994). Forskaren är varken utanför, vilket 
är oönskvärt, eller innanför, vilket är omöjligt. Det som studeras är 
istället den värld som uppstår mellan forskaren och det som stude-
ras, en värld som formas av forskarens själv som filtrerar uppfatt-
ningar, data och tolkningar av vad som händer under fältarbetet. 

Att vara medveten om, och tydlig med, sin egen position är inte 
bara ett sätt att göra forskaren möjlig att ställa till svars för den kun-
skap som produceras. Det gör det också möjligt för forskaren att för-
flytta sig mellan olika diskursiva, praktiska och materiella gränser 
mellan olika subjektspositioner (Katz 1992:498). Bara den som har 
en position kan ändra sin position.

I praktiken innebär detta att forskaren inte bara placerar sig själv 
och andra på skalor och studerar skillnader utan snarare försöker 
förstå hur skillnaderna uppstår, vad de består av och hur de föränd-
ras. Det innebär att oavbrutet omvärdera och utvärdera både sin 
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egen position och det som studeras. Det handlar om en insikt i att de 
ojämlikheter som nämnts tidigare, de maktrelationer de medför och 
våra respektive roller i dem är i ständig förändring. Maktrelationer 
är inte stabila utan uttrycks och förändras i vardagliga situationer. 
Inte heller etnografens relation till det hen studerar är stabil (Foley 
2002). Genus är exempelvis ingen stabil kategori utan något som 
skapas genom upprepade handlingar som tar sin början redan vid 
födseln av tillrop i stil med ”det är en flicka!” (Butler 2011:176).

När det gäller den här undersökningen har det handlat om att 
inte bara studera vilka skillnader som finns mellan mig själv och ex-
empelvis en anställd på en kafékedja eller ett bud, utan snarare hur 
skillnader uppkommer och förändras i olika situationer och hur det-
ta påverkar våra gemensamma tidskap. 

Att inta positionen emellan innebär att konstruera, snarare än att 
upptäcka sig själv (Rose 1997:313-315). Den reflexiva processen visar 
att det inte finns något transparent forskarjag att avslöja eller att placera 
på en statisk skala. Inga fasta skillnader att blottlägga. Bara en deltagare 
i en process där både deltagaren och det som studeras är i ständigt för-
ändring och där även själva forskningen är en form av maktutövning.

Positioner
Positioner är som vi tidigare sett inte statiska. Mina egenskaper betyder 
olika saker i olika sammanhang. Jag har både förändrats och antagit 
olika roller. Några av rollerna har jag valt själv för att kunna genomföra 
undersökningen. Jag har, som Cindi Katz (1992) beskriver det, förflyttat 
mig mellan olika subjektspositioner som jag kallar ”författare”, ”flanör”, 
”detektiv” och ”främling” och snart kommer att beskriva. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte bara är de faktiska 
egenskaperna hos en person som är avgörande för en sån här un-
dersökning. Ej heller endast de roller jag medvetet träder in i. Även 
roller som andra tillskriver mig spelar roll. En sådan skulle vi kunna 
kalla ”snut”. 

Minnesanteckning: Möllevången, Malmö sommaren 2008
Jag är nyinflyttad i ett hyreshus på Nobelvägen i stadsdelen Möllevången i 
Malmö. Huset ägs av en mindre privatvärd och har ett tjugotal lägenheter. 
Det är mycket god stämning bland hyresgästerna och många samlas 
kring den gemensamma grillen på kvällarna. Det händer ofta att även jag 
stannar till och slår mig ner ett tag. Mina grannar är mycket trevliga, men 
samtidigt reserverade på ett sätt som gör mig lite obekväm. Jag upplever 
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också att de ibland tystnar eller byter samtalsämne när jag kommer. Vid 
ett tillfälle ser jag att en person gömmer en joint bakom ryggen och släcker 
den diskret. 

Först en tid efter jag flyttat därifrån får jag en förklaring när jag träffar en 
granne jag fortsatt hålla kontakten med. 

– Fredrik, vi trodde du va snut

Det visade sig att någon av grannarna av någon anledning fått för sig att 
jag arbetar som polis och sedan berättat det för andra i huset. 

Jag är en person som under hela mitt liv haft ett ansträngt förhållande 
till auktoriteter. I regel har jag haft en egen uppfattning om vad, hur 
och när saker och ting bör göras vilket inneburit konflikter i hemmet, 
skolan, på arbetsplatser och under militärtjänstgöringen. Utan att läg-
ga någon vidare värdering i detta hade en karriär som polis varit full-
ständigt otänkbar. Enligt min självbild är det dessutom otänkbart att 
andra uppfattar mig som någon som skulle kunna vara polis. När detta 
ändå har hänt, för det har det gjort vid flera tillfällen, har jag snabbt 
hittat bortförklaringar. När jag exempelvis deltagit i en politisk mani-
festation och någon misstänkt att jag varit civilpolis har det slutat med 
skämt om att det händer alla som har hela och rena kläder och inte 
ser ut att ha haft underkänt i gymnastik. När jag försökte förstå varför 
mina grannar trodde som de gjorde tänkte jag att de berodde på att jag 
är stockholmare, längre än 180 centimeter, i hyfsad fysisk form och 
flyttat till Malmö utan någon uppenbar personlig anledning. 

Under undersökningens gång har jag tänkt på de här episo-
derna flera gånger. Att människor vi möter tar oss för något helt 
annat än vi tror, är en viktig lärdomar för alla som sysslar med 
etnografiskt arbete eller vilken annan forskning som helst som in-
volverar andra människor.

Människor vet inte att jag är medieforskare förrän jag har pre-
senterat mig som detta. I samma stund jag gör det förändrar jag ock-
så relationerna och landskapet mellan oss. Även om den vore oetisk 
hade en undersökning där jag inte avslöjade att jag genomför en un-
dersökning blivit en helt annan undersökning. 

Även om jag kunnat röra mig fritt, blivit väl bemött och att 
människor jag ställt frågor till gladeligen besvarat dessa har det funnits 
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undantag. De här undantagen har inte främst haft med mina faktiska 
egenskaper att göra, utan med andras tolkningar av min person. 

Tidigt i undersökningen hade jag en idé om att prata med perso-
nalen på kaféer när jag utförde fältarbete där. Jag försökte fråga om 
allt möjligt mellan deras arbetssituation till miljön på kaféerna, men 
var samtidigt noga med att inte störa dem för mycket. Jag ställde ex-
empelvis frågor när jag uppfattade det som att de hade lite lugnare. 
Personalen var alltid artiga men samtidigt undvikande. Det hjälpte 
inte att jag presenterade mitt projekt eller lämnade visitkort. Någon 
gång hänvisades jag till huvudkontoret. 

Jag förstod senare att de misstänkte att jag var en så kallad ”mys-
tery shopper” alltså en person som utger sig för att vara en vanlig 
gäst, men som i själva verket är utsänd av arbetsgivaren för att i smyg 
utvärdera personal och verksamhet. Vi de tillfällen jag blivit miss-
tagen för mystery shopper har jag alltså själv i högsta grad, om än 
omedvetet, bidragit till att utöva makt över de anställda 

Vi ett annat tillfälle, som kommer att diskuteras senare, har jag 
starka skäl att tro att jag uppfattades som tjänsteman vid någon 
rättsvårdande myndighet. Även i det fallet har jag tolkats vara någon 
annan än den jag är och dessutom som någon som befinner sig i en 
maktposition med stor möjlighet att påverka, särskilt negativt. 

Jag har alltså befunnit mig i en maktposition till många av männ-
iskorna jag möter. Hur väl jag än förstått, reflekterat kring och agerat 
i enlighet med detta har den här positionen inte förändrats. Det har 
alltså inte bara varit faktiska egenskaper och relationer som spelat 
roll, utan även upplevda sådana. Det har varit stor skillnad på de 
tillfällen då en barista trott att jag är en vanlig gäst, en medieforskare 
eller en mystery shopper. Vi har haft olika relationer i de olika fallen 
även om jag hela tiden haft samma egenskaper. 

Den här etnografin är dessutom en form av maktutövning i sig. 
Jag har tagit mig friheten att tolka människors vardag, definiera 
deras problem och föreslå lösningar. Jag har genom mitt fältarbete 
medvetet också stört människor i deras vardag. 

Författare, flanör, främling och detektiv
Några av de roller jag trätt in i under arbetets gång har jag däremot 
valt själv. Tillsammans utgör de etnografen Fredrik. Dessa roller har 
jag kallat författare, flanör, främling och detektiv. 

Den första rollen är författaren. Etnografi handlar inte bara om 
delta, observera, tolka och analysera utan också i hög grad om att 
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skriva. Ändelsen -grafi, som kommer från den klassiska grekiskans 
”graph´ein”, betyder just ”skriva”. 

Den skrivande delen av det etnografiska arbetet reduceras ibland 
till representationer i form av olika texter. Men att skriva är att un-
dersöka, att tänka kritiskt och att presentera det kritiska tänkandet 
på en och samma gång och själva skrivandet går inte att skilja från 
det övriga vetenskapliga arbetet (Clifford 1986). 

Det är under skrivprocessen som Hardt och Negris fabrik utan 
väggar, Sarah Sharmas maktkronografi, mina egna förutfattade me-
ningar, Jonny, Johanna och Triangels köpcentrum möts och skapat 
något mer än vad som fanns innan. Skrivandet har varit en långsam 
framåtrörelse där förståelse, förförståelse, empiri och teori krockar 
och korsbefruktar varandra. 

Stor vikt har lagts vid skrivandet av själva etnografin, alltså den text 
du läser just nu. Ambitionen har varit att försöka skapa en sammanhål-
len berättelse, inte utan litterära kvaliteter. Därför skiljer den sig till viss 
del från andra avhandlingar när det gäller disposition och framförande. 

Förutom författande av etnografin har det förekommit flera andra 
former av skrivande, inte minst fältanteckningar. En del forskare gör 
inte bara skillnad mellan fältarbete och skrivande, de ser dessutom 
det sistnämnda som något sekundärt. Det är ett misstag. Att utföra 
fältarbete och att skriva fältanteckningar är inte två olika saker, utan 
snarare två dialektiskt relaterade och ömsesidigt beroende aktivite-
ter. Fältanteckningarna hjälper forskaren att förstå vad hen observe-
rat och att delta på nya sätt, höra med större skärpa och se med nya 
glasögon (Emerson, Fretz och Shaw 2011:19).

Fältanteckningar bör föras så nära fältarbetet som möjligt (Walsh 
2012:255-256). När jag stött på något intressant har jag snabbt gjort 
en notering, en så kallad ”jotting” eller ”nedkrafsning” (Emerson, 
Fretz och Shaw 2011). Dessa har oftast bestått av text, men ibland 
också teckningar och symboler. 

I vissa miljöer kan det dock vara svårt att smälta in när man skri-
ver fältanteckningar. Skrivandet avviker från helt enkelt för mycket 
från ett naturligt beteende på platsen (Hammersley och Atkinson 
1996:177). Andra gånger ter det sig helt normalt. Det har exempel-
vis inte varit något som helst problem att skriva på kaféerna, där en 
massa andra människor också sitter och skriver. I de fall där det inte 
fallit sig naturligt att anteckna, som när jag exempelvis flanerat via 
gågatan, har fältanteckningarna skrivits så snart efteråt som möjligt. 

En stor utmaning är att sociala situationer är outtömliga Walsh 
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(2012:256). Det går att skriva hur mycket fältanteckningar som helst 
om vad som helst som händer i Malmö. Även här har ett selektivt till-
vägagångssätt varit till hjälp (Jeffery och Troman 2003). Kategorier 
och teman har avgränsat mitt fokus både analytiskt och tidsmässigt. 
Det har hjälpt mig att både rikta blicken och avgöra när tillräckligt 
med information samlats in, Men ibland har inte ens det hjälp. Ett 
exempel är när jag under fältstudier på gågatan försökte skriva upp 
vilka varumärken jag kunde observera och fick sluta eftersom de var 
för många. Här har jag haft viss hjälp av utformningen på de anteck-
ningsböcker jag använt, som har två smala spalter som tvingat mig 
att fatta mig kort och koncist. 

Jag har också försökt att ha med mig penna och block under hela 
perioden då etnografin författats. Så fort det dykt upp en idé eller ob-
servation utanför själva fältarbetet har jag skrivit ner den oavsett om 
den vid tillfället verkat banal, långsökt eller till och med galen. Det kan 
ju vara så att jag senare kommer på att saker som tidigare noterats är 
viktiga, att nya idéer dyker upp eller att mönster upptäcks som inte 
gick att tyda tidigare (Walsh 2012:256, Lofland 2004:233-234).

Särskilt viktiga texter, samt redogörelser för central litteratur, 
har jag publicerat på min blogg6. Bloggandet har tvingat mig att hålla 
ett visst tempo och formulera mig någorlunda begripligt. Men fram-
förallt är det en möjlighet att få synpunkter och kommentarer som 
jag inte hade fått annars. Redan under den allra första fasen av av-
handlingsarbetet fick jag värdefull kritik och intressanta förslag från 
människor som aldrig annars hade hört talas som mitt projekt, än 
mindre hjälpt mig med det. 

Ur det här perspektivet går bloggandet att se som form av respon-
dentvalidering. Utomstående har fått inblick i projektet, kunnat kom-
mentera och komma med förslag och kritik. Den här typen av utom-
stående validering har varit ett sätt att undvika att ”go native”, det vill 
säga identifiera så mycket med det som undersökts att jag glömmer 
syftet med undersökningen (Jeffery och Troman 2003). De flesta som 
läser har heller inte varit medieforskare, så deras kommentarer har 
hjälpt mig att undvika att ”go native” även inom mitt akademiska fält. 

Förutom den löpande texten i avhandlingen förekommer ock-
så några andra typer av text. Det finns utdrag ur fältanteckningar, 
som är markerade med tidpunkt och plats för antecknandet. Det 

6 Det är långt ifrån ovanligt att antropologer använder bloggar på det här viset under läng-
re tider av fältarbete. Se exempelvis Popular Anthropology Magazine 2013 Vol4 No1
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finns också minnesanteckningar som redogör för tankar, händelser 
och handlingar som varit relevanta för undersökningen. Dessa före-
kommer främst i den autoetnografiska delarna men även på andra 
ställen. Det finns också citat ur litteratur och filmer som speglar un-
dersökningen. Den litteratur som använts är inte uteslutande akade-
misk. Även citat och resonemang ur skönlitterära texter har använts. 

Skrivandet är den del av forskningsarbetet som varit lättast att 
ta till sig. Jag var en skrivande person redan innan. Jag har författat 
hundratals artiklar, ett antal radioessäer, en bok, ett långfilmsmanus 
och tusentals blogginlägg. Utmaningen har inte handlat om att skri-
va, utan om att skriva på ett sätt som fungerar inom akademin. 

Även författaren utövar makt, kanske mest av alla de roller som 
jag antagit. Författaren skapar både berättelsen och alla roller i den, 
även sin egen. Alla etnografer skriver – reflexivt eller oreflexivt – in 
sig i själv och alla andra i sina etnografier (Denzin 2018)

För flanören inträffar följande förvandling med gatan: den leder honom 
genom en svunnen tid. Han flanerar längs gatan: varje gata öppnar en 
brant för honom. Den leder nedåt, om inte till mödrarna så dock in i en 
förgången tid, som kan vara så mycket djupare därför att den inte är hans 
egen privata.

Walter Benjamin (2014a:55)

Nästa roll jag trätt in i är flanören. Precis som många andra etno-
grafer7 har jag inspirerats av Walter Benjamins Passagearbete (2014 
a,b) och hans idéer om att flanera. Att flanera innebär i det här sam-
manhanget att observera och lyssna men också att läsa och skriva. 
Flanören går helt enkelt runt i staden och observerar, filosoferar och 
antecknar. 

Flanören ser själva staden som en text där gator, ansikten, skylt-
fönster, kaféer, bilar och träd skapar ett överflöd av bokstäver som 
bildar ett alfabet som skapar ord, meningar och sidor i en bok i stän-
dig förändring (Hessel 2018:17). 

Jag har också försökt läsa staden på samma sätt och låtit exempel-
vis objekt och arkitektur ha samma tyngd i undersökningen, som hän-
delser och utsagor. Några objekt har varit särskilt intressanta som olika 

7 Som exempelvis Jenks och Neves (2000), Frisby (2001), Soukup (2012) och Rizk 
och Anton Birioukov (2017) samt det svenska forskningsprojektet ”Populära passager: 
Medierna i det moderna konsumtionsrummet” (Fornäs 2001)
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logistiska medier som klockor, tidtabeller och scheman. Men jag har 
också tittat på arkitektur och hur platser, som köpcentrum och statio-
ner, är planerade samt fenomen som exkluderande design (Edin 2017). 

Att flanera är, precis som att skriva, ett sätt att utföra den her-
meneutiska spiralrörelsen i praktiken. Det finns en ständig dialog 
mellan teori och empiri å ena sidan och förförståelse och förståelse 
å den andra. Flanören är inte utlämnad åt slumpen utan tar av-
stamp i förförståelse och teori som sedan blir föremål för kritisk 
reflexion. I det här fallet har arbetet som tidigare nämnts initialt 
styrts av teorier om medialisering som gradvis omvärderats, analy-
serats och specificerats i dialog med ytterligare teorier och ytterli-
gare empiriskt material. 

Jag har exempelvis börjat i teorier om hur medialiseringen påverkar 
arbete och arbetstid. Sedan har jag tittat på hur befintligt arbete – som 
mitt eget, Jonnys, killen i kassan på kaféets – påverkas och så vidare. 
Jag har också tittat på nya former av arbete som skapats sammanflätat 
med medialiseringen, som exempelvis uppsamling av elsskotrar. 

Flanören arbetar alltså inte planlöst. Däremot kan det finns en 
risk att bli en alltför passiv observatör. För att råda bukt med detta 
går det att inspireras av en annan figur, strövaren (Jenks 1995, Jenks 
och Neves 2000). 

Guy Debord (2006a, b och c), beskriver strövande som en metod 
att snabbt och oplanerat röra sig genom varierad urban terräng, där 
deltagarna aktivt låter sig dras med av lockelser samt delta i möten 
som uppstår. Enligt Simon Sadler (2001:61) är strövandet ett poli-
tiskt projekt där utövarna har en teoretisk förförståelse som de an-
vänder för att försöka förstå och beskriva staden. 

Det finns alltså en liten men betydelsefull skillnad mellan att fla-
nera och att ströva. Medan flanerandet är passivt och distanserat är 
strövandet aktivt och deltagande. Flanerandet är förutsättningslöst, 
medan strövandet styrs av idéer både om hur samhället är och hur det 
borde vara det, precis som när det gäller kritisk etnografi. Strövaren 
deltar, känner efter vad det innebär att delta och drar sig inte för att 
intervenera, ändra på saker eller försöka påverka på andra sätt. 

Förutom den aktiva hållningen har jag försökt använda andra sin-
nen än bara synen. Etnografer kritiseras ibland för att undertrycka vis-
sa sinnen och ägna sig åt ”visualism”, det vill säga premiera synintryck. 
Till skillnad från när det gäller reseskildringar lyser ofta dofter med 
sin frånvaro i etnografier (Clifford 1986:11). Walter Ong (1967) menar 
dessutom att sinnesintrycken ofta rankas hierarkiskt. I västerländska 
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kulturer rangordnas synintryck över exempelvis ljud, samtal, berö-
ring, lukt och smak, vilket blir tydligt i många etnografier. 

Jag har ofta fokuserat på dofter under fältarbetet, men vad har dof-
ter med tid att göra? En hel del. Rökelse började användas som ett sätt 
att mäta tid i Kina och Japan under 500-talet (Bedini 1963). Det finns 
också exempel på hur naturliga dofter använts för att uppskatta tiden. 
Exempelvis har doften från växter som blommar i vissa kulturer an-
vänts för att avgöra vilken tid det är på året (Heidegren 2014:7). 

Även själva flanerandet har påverkats av min person. En flanö-
ren är traditionellt sett en privilegierad man som obehindrat rör sig 
genom staden (Coates 2017). Män har historiskt sett kunna röra sig 
betydligt mer fritt i våra städer än kvinnor och flanösen har, åtmins-
tone tidigare, varit en otänkbar figur (Wagner 2019)

Vem som helst kan inte oproblematiskt ströva närsomhelst och 
varsomhelst, inte ens i de offentliga och pseudooffentliga miljöer där 
den här undersökningen genomförts. Det är exempelvis vanligare att 
homosexuella blir utsatta för våld än heterosexuella och över hälften 
av alla transpersoner uppger att de undviker gå ut av rädsla för att 
bli utsatta för våld eller diskriminering och en femtedel uppger att 
de utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet, för att ta några 
exempel (Folkhälsomyndihgeten 2014, 2015)

Många av mina kvinnliga bekanta tänker på vad de har på sig 
i vissa miljöer. Andra miljöer undviker de helt. Alex som bor vid 
Sevedsplan menar till och med att hon utvecklat en sorts sjätte sinne, 
en automatisk rytmanalys, som styr hennes vägar genom staden och 
där vissa platser vid vissa tidpunkter undviks helt och hållet. 

Jag har aldrig påverkats på det här sättet. Jag känner mig trygg i 
stort sett överallt i Malmö och närsomhelst på dygnet. Även om både 
misshandel och rån förekommer har jag exempelvis varit mycket 
mer bekymrad över att bli överkörd av någon av stadens alla vårdslö-
sa bilister, särskilt kring Möllevången. 

Däremot kan jag mycket väl ha påverkat andra. Andra kan ha sett 
mig som ett hot eller åtminstone som en potentiell våldsutövare el-
ler någon som på annat sätt kunnat påverka dem negativt. Jag har 
ju blivit tagen för både polis, myndighetsperson och mystery shop-
per. Detta är någonting som jag gradvis blivit mer och mer medveten 
under projektets gång. Jag har också förstått att den jag är och den 
priviligierade position jag agerar och funderar ifrån påverkar hur jag 
föreställer mig både problem och lösningar på samma problem. 

Men det finns ytterligare en som påverkat undersökningen som är 
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värd att reda ut, nämligen det faktum att föremålet för underökningen, 
stadslivet i Malmö, också är mitt stadsliv. Malmö är min hemstad sedan 
ungefär femton år tillbaka och den vardag jag studerat är. Det kanske 
inte verkar som ett problem, men det är det. Etnografi handlar ofta, inte 
alltid, om att studera främmande kulturer eller åtminstone kulturer 
som forskaren själv inte är en naturlig del av. I mitt fall har situationen 
varit den omvända. Jag är i högsta grad en del av det jag studerar. 

Den här utmaningen har jag försökt möta genom att anta rollen 
som ”Främling”. 

Att inte hitta i en stad kan vara ganska ointressant och banalt. Det som 
krävs är okunnighet - inget annat. Men att gå vilse i en stad på samma sätt 
som man går vilse i skogen, det kräver en helt annan skolning. 

Walter Benjamin 1986:8

Enligt Sierk Ybema och Frans Kamsteeg (2015:105) är det lätt att bli 
blind för sådant som blivit rutin eller känns bekant och vanligt. Om 
traditionell etnografi handlar om att göra något främmande bekant, 
så har den här undersökningen handlat om det motsatta, att göra 
något bekant främmande. 

Att undersöka en miljö som forskaren har en naturlig koppling 
till, eller är aktiv i på samma villkor som övriga deltagare, kallas 
ibland självetnografi (Alvesson och Sköldberg 2007:184) eller At-
home Etnography (Alvesson 2015). 

En av fördelarna med självetnografi är att forskaren har en stör-
re känsla för vad som händer inom det område som undersöks och 
att detta ökar förmågan att gestalta människors vardagsliv. Men det 
ställer ett antal krav också. Dock delvis andra typer av krav, än när 
det gäller att undersöka en främmande kultur. Om traditionell et-
nografi handlar om att ”bryta sig in” handlar självetnografi snarare 
om att ”bryta sig ut”. Där den traditionella etnografen frågar ”vad 
fan håller de på med?” måste självetnografen istället fråga ”vad fan 
håller vi på med?” (Alvesson 2015:159-163). 

Men hur bryter man sig ut i praktiken? Bland annat handlar det 
om att problematisera och om att vända det som verkar bekant upp 
och ner och in och ut. Det handlar också om att leta efter saker som 
verkar irrationella, föreställa sig hur saker såg ut och verkade första 
gången man såg dem, om att ställa självklara, ”dumma” frågor samt 
fokusera på saker som är oväntade eller till och med går fel eller inte 
fungerar som det är tänkt (Ybema och Kamsteeg 2015). 
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Michael H Agar (1986) menar att det går att skapa oväntade hän-
delser på egen hand genom att ha en ”anti-koherent” attityd där fors-
karen hela tiden ifrågasätter sina egna föreställningar och frågar om 
de egna slutsatserna verkligen stämmer. 

Det är dock lättare sagt än gjort. Kritisk etnografi utgår från teorier 
om hur samhället fungerar. Det kan vara både enkelt och frestande att 
bara pricka av dessa teorier. Jag har försökt påminna mig själv om att 
det kan vara mer fruktsamt att aktivt leta efter sådant som motsäger 
både teorier och min egen förförståelse. 

Ett annat sätt att hantera det här problemet har varit att inte ha 
en alltför detaljerad planering eller styrande frågeställningar. Detta 
hade sannolikt gjort problemet med att Malmö är min hemstad ännu 
större och förstärkt blindheten för rutiner och det bekanta. Jag har 
också försökt fokusera på det oväntade, obekanta och saker som inte 
riktigt fungerat som det är tänkt. 

Jag har också varit hjälpt av en annan sak. Även om Malmö nume-
ra är min hemstad och jag tillbringat större delen av de senaste fem-
ton åren i området där jag bedrivit fältstudier, så har jag en gång varit 
främling i staden. Detta ligger dessutom så nära i tiden att jag minns 
hur det var, jag minns vad som överraskade och fascinerade mig. 

Det har dock funnits miljöer som var helt främmande för mig när 
projektet startade som exempelvis Frihamnen. Det finns också mas-
sor av livssituationer som inte påminner om min egen. När jag talat 
med migranterna Jonny och Dimitri har det varit uppenbart att även 
om vi bor i samma stad och går oss på samma gator så skiljer sig våra 
respektive levnadsvillkor markant från varandra. I dessa fall har jag 
inte behövt anstränga mig för att vara främmande. 

I de fall jag känt mig för hemma har jag försökt skapa en känsla 
av vad geografen Doreen Massey kallar ”ihopslängdhet” (2005:140-
169). Ihopslängdhet innebär att en rad element råkar hamna tillsam-
mans på en plats. Saker och människor som tidigare inte haft någon 
koppling slängs ihop och skapar oförutsägbara miljöer och hädelser. 
Att titta på mycket bekanta vardagsmiljöer ur det här perspektivet 
har hjälpt mig att se dem på helt nya sätt. 

Oavsett om miljöerna jag studerat varit bekanta eller inte har jag 
varit utlämnad åt vad jag kunnat iaktta och vad människor valt att 
berätta för mig. Under sådana omständigheter kan det vara svårt 
att blottlägga strukturella fenomen. Även om jag varit uppmärksam 
på strukturella manifestationer och kompletterat mina fältstudier 
med teori och andra undersökningar har det varit en utmaning att 
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tränga ner under ytan och få flera perspektiv på händelser och 
agerande än vad jag kunnat se med blotta ögat och vad jag kunnat 
fråga människor om. En lösning på detta problem har varit att träda 
in i ytterligare en roll, nämligen detektiven8. 

Följer du knarket hittar du knarkare och knarklangare. Följer du pengarna 
istället har du inte en jäkla aning om var du hamnar

Detective Lester Freamon, The Wire (2002-2008)

Men vad gör egentligen en detektiv ur ett större perspektiv och vilka 
metoder går att använda i en etnografisk studie? Detektiven utreder 
brott, söker efter ledtrådar och försöker hitta en förklaring till brot-
ten. Här finns tydliga paralleller till etnografins arbetsmetod att göra 
fältstudier, analysera och presentera slutsatser.

När det gäller själva brottet är detta ofta givet när det gäller kri-
tisk teori. Samhället bygger på ojämlikheter mellan starka och svaga 
(se exempelvis Fuchs 2011:323-328) och dessa ojämlikheter är de 
”brott” som utreds. 

En medieforskare som arbetar med att följa ”ledtrådar” är Nick 
Dyer-Whiteford (2015) som nämnts tidigare. Han kartlägger det ar-
bete som är nedlagt i olika typer av kommunikationsteknologier och 
placerar både arbetare och användare i ett globalt sammanhang av 
makt, exploatering, miljöförstöring och olika typer av ojämlikheter. 
Dyer-Whiteford (2015) arbetar som en klassisk detektiv i den me-
ning att han utgår från att ett brott har begåtts, söker ledtrådar ge-
nom att spåra saker och försöker förstå vad som har hänt genom att 
koppla samman olika företeelser i långa kedjor.

Jag har försökt göra ungefär på samma sätt när jag stött på in-
tressanta fenomen, objekt och företeelser. Jag har försökt gå bortom 
det direkt observerbara och frågat vad som lett fram till respektive 
fenomen. Vilka former av arbete, exploatering eller andra typer av 
orättvisor som ligger bakom? Eller finns det någon annan förklaring? 

En nyckel till att förstå såna här sammanhang är att hämta inspi-
ration från politisk-ekonomisk forskning och helt enkelt fråga sig vem 
som tjänar pengar på att det ser ut som det gör (Smythe 1977, Mosco 
2009). En av de första sakerna jag frågat mig när jag undersökt någon 

8 Både Jenks och Neves (2000) och Walter Benjamin (2015:415) påtalar likheter mellan 
flanören och detektiven, även om David Frisby (2001:52) påpekar att det är litteraturens 
och inte verklighetens detektiver, som Benjamin är inspirerad av.
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av medialiseringens konsekvenser för människors tidslighet är vem som 
tjänar pengar på att det ser ut som det gör. Vem tjänar på att det finns 
betalningsanmärkningar? Att Malmö en morgon plötsligt var fullt av 
elskotrar? Att jag började tävla med mig själv i samma stund som jag 
knäppte en smart klocka runt handleden?

Detektivarbetet är samtidigt det område där jag känner att jag 
styrts som allra mest av min förförståelse och där det också varit som 
viktigast att försöka vara anti-koherent. Jag utgår mer eller mindre 
instinktivt från att fenomen har direkta och enkla ekonomiska för-
klaringar. Så är ju inte alltid fallet. Varje gång jag tror mig ha hittat 
en sådan har det funnits skäl att fråga sig om det inte kan finnas 
andra alternativa eller åtminstone kompletterande förklaringar. Den 
här anti-koherensen har varit särskilt viktig i analysarbetet. Betyder 
det här vad jag först trodde det betydde, eller kan det betyda något 
helt eller delvis annat?

Det finns ytterligare en sak som detektiver sysslar med som inte går 
att undvika under ett etnografiskt fältarbete, nämligen att fråga ut an-
dra människor. Intervjuer är ett viktigt inslag i många etnografier, även 
om de ofta är mindre strukturerade och mindre centrala än inom vissa 
andra kvalitativa metoder (Alvesson och Deetz 2000:87-88). Istället 
står observationerna i fokus och intervjuer eller informella samtal är 
snarast komplement och sätt att förtydliga och förstå det som observe-
ras. Frågorna kan vara ostrukturerade och generella i början av projek-
tet för att bli mer specifika vart efter undersökningen fortskrider.

Till en början gjorde jag inte några regelrätta intervjuer överhuvud-
taget. Jag hade helt enkelt inte en tillräckligt klar bild av vad som skul-
le kunna vara intressant. Sådant har snarare framträtt under arbetets 
gång i dialog med fältarbete, litteraturstudier och skrivande. När jag 
senare gjorde intervjuer handlade det om att få kompletterande infor-
mation, som jag bedömt som viktig för att förstå olika fenomen men 
samtidigt svår att få genom observationer eller informella samtal.

Sarah Sharma (2019:204) hävdar att för specifika frågor om tids-
lighet och teknologi kan vara problematiska av flera skäl. Dels utgår 
de från att upplevelser av tid och rum skulle vara samma för alla, 
men också från att teknologin alltid har samma effekter. Istället för 
att fråga om tid kan det vara bättre att bara be människor berätta om 
deras vardag låta tidsliga aspekterna framträda i berättelserna. 

Även om tidslighet per definition är något unikt för varje människa 
handlar analysarbete om att också försöka se mönster. Det går inte 
att jobba hur förutsättningslöst som helst. Precis som när det gäller 
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flanerandet har det funnits vissa ramar och utgångspunkter, eller till 
och med samma utgångspunkter. Jag har ställt i stort sett samma frå-
gor till allt mitt empiriska material oavsett om det handlat om platser-
na för fältarbete, mig själv, min klocka eller de jag intervjuat9. 

Efter att ha samlat material i form av fältanteckningar och inter-
vjuer är det för eller senare dags att analysera materialet. Enligt Jens 
Rennstam och David Wästerfors (2018) innefattar detta arbete tre 
steg, nämligen sortering, reducering och argumentation. 

Enligt Emerson, Fretz och Shaw (2011:171-199) handlar det om 
att systematiskt gå igenom fältanteckningar och annat material och 
relatera det till teorier och tidigare analytiska uppslag. Sedan kodas 
materialet efter olika teman för att hitta trådar som senare kan vävas 
samman till en eller flera historier. Målet är att skapa en någorlunda 
sammanhängande och fokuserad analys som är begriplig även för de 
läsare som inte är bekanta med det som studerats. 

För att sortera och reducera skapade jag kategorier som jag se-
dan använde för att koda materialet. Rennstam och Wästerfors 
(2018:106-110) kallar den här processen för ”kategorisk reducering”. 
Ett och samma materiel kunde hamna i flera kategorier. Det som inte 
passade in lades, åtminstone tillfälligt, åt sidan. Jag skrev sedan en 
sammanhängande text med utgångspunkt varje kategori.

Den här sorteringen har skett i slutet av varje fas av fältarbete. 
Jag har börjat med att koda fältanteckningarna med postit-lappar i 
olika färg för varje tema. Efter detta har annat material av intresse, 
som anteckningsböcker, litteratur och mina egna sammanfattningar 
gåtts igenom och sammanfattas mycket kort. Till sist har jag ritat en 
översiktlig bild av de olika kategorierna med pilar som visar hur de 
är relaterade till varandra och andra fenomen.

Efter detta är gjort har en ny fas fältarbete tagit vid och efter den-
na ännu en fas av sortering och reducering. Faserna har inte varit 
absoluta, utan jag har ibland befunnit i flera samtidigt10. 

De olika rollerna eller subjektspositionerna – författaren, flanö-
ren, främlingen och detektiven – har ibland överlappat varandra, 
ibland existerat parallellt och ibland krockat. Någon gång har det va-
rit svårt att vara flanör och författare samtidigt. Vissa gånger av prak-
tiska skäl. Det är exempelvis svårt att flanera och skriva samtidigt. 

9 Se bilaga 2

10 Se bilaga 1 för en översikt
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Andra gånger av andra skäl. Vissa gånger avviker en febrilt anteck-
nande man för mycket från ett naturligt beteende på platsen för fält-
studierna. En främling är just en främling medan en flanör rör sig 
hemtamt genom staden. Samtliga roller har inneburit en maktpo-
sition, men alltid olika stor och aldrig på samma sätt. Tillsammans 
utgör de olika rollerna mitt forskarjag, etnografen Fredrik. 

Etiska överväganden
Det finns en avgörande skillnad mellan en etnograf och en detek-
tiv. Detektiven utreder oftast personer som är misstänkta för något 
brott. När det gäller etnografi finns inget brott att utreda, det skul-
le möjligen vara kapitalismen när det gäller kritisk etnografi. De 
människor som figurerar i en etnografi som den här kan visserligen 
vara skyldiga till en massa olika saker, men det är inte etnografens 
sak att ställa dem till svars. Tvärtom bör deras integritet skyddas i så 
stor utsträckning som det någonsin är möjligt. 

Under projektets gång har jag träffat personer som mycket möj-
ligt varit skyldiga till olika brott eller som befann sig i landet utan 
uppehållstillstånd. Jag träffade de som var rädda för repressalier 
från arbetsgivare eller för att göra sig omöjliga hos framtida arbets-
givare. Jag träffade också en del personer som jag inte kunde vara 
säkra på att de förstod vad jag sa i tillräckligt stor utsträckning för 
att inse vad en medverkan i etnografin skulle kunna innebära. Det 
är inte min sak att döma någon, däremot att skydda deras integritet 
och anonymitet. 

Etnografer och antropologer utgår ofta från American 
Anthropological Associations (2012) ”Statement on Ethics”. Fördelen 
med dessa jämfört med andra etiska riktlinjer för forskning är att 
de specifikt handlar om etnografisk och antropologisk forskning 
(Göransson 2019). 

Statement on Ethics (2012) erbjuder en rad etiska riktlinjer och 
slår fast att en forskare bör:

1. Undvika att göra skada
2. Vara öppen och ärlig beträffande sitt arbete
3. Skaffa informerat samtycke och nödvändiga tillstånd
4. Väga etiska skyldigheter till olika parter mot varandra
5. Göra sina resultat tillgängliga
6. Skydda sitt material
7. Upprätthålla respektfulla och etiska yrkesmässiga relationer
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Jag har varit anonym under större delen av fältarbetet. När jag haft 
längre informella samtal eller genomfört intervjuer har jag presente-
rat mig själv och mitt arbete. Jag har dessutom lämnat ett visitkort 
med kontaktuppgifter till universitetet i händelse av att någon skulle 
vilja kontrollera att jag är den jag utger mig för att vara och gör det 
jag påstår mig göra. 

Personerna i etnografin är även de anonyma och deras namn fing-
erade, med undantag för offentliga personer, det vill säga de som offi-
ciellt representerar företag, organisationer eller myndigheter eller de 
som själva valt offentligheten.  Några personer har själva begärt att få 
vara anonyma och några av dem också att jag inte skulle spela in vårt 
samtal eller bevara information som skulle kunna avslöja deras identi-
tet. Jag har också erbjudit de som intervjuats att läsa intervjun efteråt 
för att kunna komma med synpunkter eller rätta felaktigheter. 

Att fingera samtliga personnamnen i etnografin har varit själv-
klart av en rad olika skäl. Villkoren för deltagande har varit lika för 
alla. Det har också gått att undvika svåra gränsdragningar från fall 
till fall. Ibland har det varit lätt att ta ställning till huruvida någon 
bör vara anonym eller inte, andra gånger betydligt svårare. Det kan 
dessutom finnas skäl varken jag eller den jag samtalat med känner 
till. I några fall är det som tidigare nämnts inte säkert att den som jag 
samtalat med i tillräckligt stor utsträckning förstått vad jag håller på 
med eller vad det innebär att medverka i etnografin. 

Det kanske kan verka harmlöst att figurera i ett akademiskt arbete 
som sannolikt kommer att läsas av ytterst få människor. Men jag har 
tidigare omvandlat ett akademiskt arbete till bok (Edin 2017) och 
det finns en möjlighet att så sker även i detta fall. Böcker får en helt 
annan spridning och även om jag skulle fingera namnen i boken vore 
det lätt för den som vill att spåra materialet till den här etnografin. 

Philip Lalander (2001:252-254), som gjort en etnografisk studie 
om unga heroinister, redogör för en rad etiska dilemman när det gäller 
att undersöka personer i samhällets utkant och som då och då begår 
brottsliga handlingar. Bör en forskare exempelvis anmäla brott som 
begås under fältarbetet? Nej, detta hade gjort forskningen omöjlig. 

När det gäller den här undersökningen är det vad jag vet, bara en 
person, Labinot, som eventuellt begått brott. Om de nu begicks, be-
gicks de dessutom långt tidigare. Själva brotten har inte heller varit 
av intresse för undersökningen och jag garanterade innan samtalet 
att vi inte skulle diskutera specifika frågor, platser eller något annat 
som riskerar att peka ut enskilda personer. För undersökningen är 
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det själva arbetsmetoden som varit av intresse. Jonny och Dimitri, 
som jag har haft flera informella samtal med, kan möjligen befinna 
sig i landet utan uppehållsrätt, men det är heller inte intressant för 
undersökningen och inte en forskares sak att utreda. 

Att skydda en individ genom anonymisering innebär inte per au-
tomatik att den grupp individen ingår i också skyddas. Det finns all-
tid en risk reproducera negativa stereotyper om gruppen (Göransson 
2019:176-178). Det finns en risk att den här etnografin kan bidra till 
fördomar om exempelvis migranter, unga människor som arbetar på 
kafé eller skuldsatta människor med missbruksproblem. Men jag har 
försökt vara så nyanserad som möjligt och utmana både den etablera-
de bilden och mina egna förutfattade meningar. Jag har också försökt 
lyfta blicken och kritiskt granska de strukturer, snarare än människor 
och grupper, som ger upphov till respektive individs tidslighet. 

Innebär ovanstående att jag undvikit ”att göra skada” som AAAs 
etiska riktlinjer påbjuder? Det beror givetvis på hur vi definierar ska-
da. De medverkades identitet har skyddats. Däremot är namn på fö-
retag och organisationer inte ändrade. De skulle potentiellt kunna 
få negativ publicitet av att nämnas i etnografin. I ett demokratiskt 
samhälle får myndigheter, organisationer och företag finna sig i att 
granskas av journalister och forskare. Detta är inte ”att göra skada” 
utan snarare en självklar del i nämnda gruppers yrkesutövning. 

Det finns dock ett undantag när det gäller företagsnamn. För att 
skydda de anställda på kafékedjorna nämner jag varken namn på 
kedjor eller vilken filial det rör sig om. 

Kvalitet
Kan jag med gott samvete hävda att det jag påstår om medialisering, 
tidsliga maktrelationer och stadslivet i Malmö är sant? Det handlar 
både om att kunna visa att jag verkligen undersökt det jag påstår att 
jag undersöker och om att själva undersökningen gått rätt till. 

Ett sätt att ta reda på det här är att fråga människor om de kän-
ner igen sig i det jag påstår. Detta kallas ibland deltagarvalidering 
(Walsh 2012:257-258) och innebär att man visar sin undersökning 
för personer som ingår i den och frågar om de känner igen sig i resul-
taten och instämmer i slutsatserna. 

Det finns en rad problem med att göra så. Deltagarna kanske helt 
enkelt inte är medvetna om allt de säger och gör. De kan också ha 
ett behov av att rationalisera vissa av sina egna beteenden. Jag har 
ju dessutom bland annat undersökt ideologiska aspekter, som per 
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definition är dolda för deltagarna, och strukturell påverkan som hel-
ler inte alltid är uppenbar för den som påverkas. 

Även om deltagarvalidering inte är ett perfekt mått, kan den ändå 
användas för att få perspektiv på materialet. En form av deltagar-
validering har också gjorts. Jag har kontinuerligt publicerat utdrag 
och funderingar på sociala medier och får respons från läsare. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att de jag stött på i de här sammanhang-
en inte är representativa för samtliga malmöbor. 

Ett annat sätt är att jämföra utsagor, fenomen och händelser och 
undersökningen med andra liknande utsagor, händelser och feno-
men. Detta kalas ibland triangulering (Walsh 2012:257-258) och ger 
inte heller det något exakt besked. Det finns nämligen ingen garanti 
för att de här andra liknande sakerna heller speglar verkligheten. En 
fingervisning kan de dock ge. Jag har därför besökt platser och miljö-
er i Berlin, Köpenhamn och Stockholm som liknar de som ingår i den 
här undersökningen för att se om det funnits påtagliga skillnader och 
om så varit fallet, vad dessa skillnader beror på. 

Ett ytterligare sätt är att jämföra med andra undersökningar av 
liknande fenomen (Silverman 2012:41). Det finns en rad etnografier 
som handlar om maktrelationer i urbana miljöer, även om de inte 
specifikt undersöker medialisering11. Det finns också en massa forsk-
ning om just medialisering. Naturligtvis kan det vara värdefullt att 
jämföra med båda. 

Att undersökningen verkligen undersöker vad den påstår sig un-
dersöka är dock inte tillräckligt. Den måste dessutom vara väl ge-
nomförd, systematisk och fri från slumpmässiga fel. Ibland används 
reliabilitet – i betydelse att någon annan ska kunna genomföra sam-
ma undersökning på samma sätt och komma fram till samma resul-
tat – som ett mått på detta. Detta är dock omöjligt när det gäller 
etnografiska studier. Det går inte, för att parafrasera Herakleitos, att 
stiga ned i samma stadsmiljö i Malmö två gånger. Inte ens om någon 
förvandlade sig till mig och reste tillbaka i tiden skulle det bli samma 
undersökning. Margaret Le Compte och Judith Goetz (1982:35-37) 
menar dessutom att både själva forskningsprocessen och typen av 
empiriskt material gör det svårt att använda reliabilitet som ett mått 
på etnografiska undersökningar. 

Men det är inte omöjligt. En mer ändamålsenlig definition av re-
liabilitet är att forskaren ska kunna redogöra för hur undersökningen 

11 Se exempelvis Burawoy et al 1991 och Ojeco 2013
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gått till. Inte för att någon annan ska kunna göra om den, utan för att 
någon annan ska förstå precis hur den genomförts och kunna ta ställ-
ning till metodens lämplighet. Det ska, enligt Birgitta Höijer (1990), 
gå att se att resultat och slutsatser inte kommit till av en slump.

Så hur gör man det? Ett sätt är att vara tydlig med vad som gjorts, 
hur det gjorts samt de antaganden som legat till grund för arbetet. 
Detta innebär att beskriva hur datainsamling, urval och analys gått 
till, men också att redogöra för förförståelse, teoretiska utgångspunk-
ter, åsikter och egenskaper som kan tänkas påverka undersökningen. 

Jag har redogjort både för mina personliga och akademiska ut-
gångspunkter, min förförståelse, min relation till de platser, feno-
men och människor jag mött. Jag har också förklarat varför jag valt 
vissa ämnen och platser, hur, var och när jag undersökt stadsmiljö-
erna samt vad som legat till grund för mina slutsatser. Detta gör inte 
att någon annan kan göra om samma undersökning och få samma 
resultat. Men någon annan kan förstå, och ta ställning till, hur och 
vad jag gjort. 

Till sist kan det vara en bra idé att fundera kring om mina resultat 
kommer att gå att överföra till andra sammanhang. Om så är fallet; 
vilka, för vem och under vilka förutsättningar? 

Ambitionen med undersökningen har aldrig varit att kunna ut-
tala sig om alla malmöbor eller om hela staden Malmö. Den typen 
av slutsatser är överhuvudtaget svåra att dra när det gäller kvalitativ 
forskning. Resultaten bör istället generaliseras till teori snarare än 
till population (Bryman 2018:270). 

Visserligen gör valet av platser för fältstudier att den här under-
sökningen täcker stora delar och många aspekter av Malmö och 
Malmöbornas stadsliv. Men det på två andra sätt som resultaten går 
att generalisera. 

Det första handlar om att de maktrelationer som studerats är in-
timt sammanflätade med medialiseringen. Det finns goda skäl att 
anta att de, givetvis med lokala variationer, ser ut på liknande sätt på 
andra platser där liknande medialisering förekommer. 

Det viktigaste bidraget är dock av teoretisk art. Etnografin visar 
hur medialisering kan förstås som ett tidsligt fenomen. Detta är 
applicerbart på andra sammanhang där medialisering förekommer. 
Undersökningen visar också hur tidsliga maktrelationer i stadsmiljö-
er kan förstås och analyseras. Även detta är generaliserbart till andra 
än de miljöer i Malmö som varit föremål för undersökningen. 

Sarah J. Tracy (2010) menar att kvalitativa studier bör skapa 
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”resonans” hos den som tar del av studien och att de ska lämna ett 
signifikant bidrag till förståelse av det som studerats. Med resonans 
menas att den ska säga något om läsarens egen verklighet. I bästa fall 
ska läsaren intuitiv applicera studiens resultat på sina egna hand-
lingar och sin egen livssituation. Studien bidrar i såna fall med vad 
Tracy (2010:845) beskriver som ”ställföreträdande erfarenheter”, 
det vill säga erfarenheter som gjorts av andra men som säger mycket 
om den egna vardagen. 

Tracy (2010) menar också att syftet med många kvalitativa studier 
inte handlar om att generalisera mellan olika fall utan inom dem. Det 
handlar om att fördjupa kunskapen om ett specifikt fenomen istäl-
let för att försöka uttala sig om andra. Det handlar också om att, i 
hermeneutisk anda om man så vill, sätta in det specifika i ett större 
sammanhang. En fördjupad kunskap om något specifikt leder i bästa 
fall paradoxalt nog att de blir lättare att just överföra kunskapen till 
andra sammanhang och situationer. 

Städer har styrts av klockor sedan medeltiden. Klocktid är i hög-
sta grad ett globalt fenomen. Även medialiseringen är global. Detta 
skapar förutsättningar för generaliseringar av många av de fenomen 
som diskuteras i undersökningen. Det gäller allt mellan kolonise-
ring av tid, kompression och spekulativ tid till gigjobb. I bästa fall 
kan det som beskrivs fungera som ställföreträdande erfarenheter för 
den stadsbo som själv använder gigtjänster eller till och med har ett 
gigjobb. För den vars dagar präglas av tidpunkter någon annan be-
stämt. För den vars framtid ständigt omförhandlas villkor och för-
utsättningar för krediter ändras. För den vars arbete blir allt mindre 
bundet i tid och rum och för den vars arbete är en förutsättning för 
det förstnämnda, den som serverar kaffe, städar, samlar in elskotrar 
eller levererar mat. Undersökningen har kort sagt något att säga till 
alla som har svårt att föreställa sig en vardag utan klockor. 
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8 TIDRESENÄREN

Fältanteckning: Gamla Väster, Malmö 1 december 2017
Dator, telefon, klocka, två böcker och en överstrykningspenna. Jag packar 
väskan för ett arbetspass på stan. Exakt var har jag inte bestämt. Jag 
behöver någonstans att sitta, någonstans att ställa datorn och uppkoppling. 
Det sistnämnda brukar vara det minsta problemet. Jag har hittills inte 
varit på någon plats i Malmö där det inte funnits tillgång till minst ett 
nätverk. Den samhällsutveckling som vi kan kalla medialisering har frigjort 
mitt arbete både från tiden och den fysiska platsen, eller rättare sagt, jag 
bestämmer själv när och på vilken fysisk plats det ska utföras. 

Medialiseringen har gjort att jag kan arbeta i Malmö och Lund, ha min 
arbetsplats i Karlstad och samarbeta i realtid med människor som kan 
befinna sig var som helst i världen så länge de har tillgång till internet. Men 
den har också gjort mig beroende av utrustning som telefoner och datorer, 
av att hela tiden vara uppkopplad. Den gör också att jag, vare sig jag vill det 
eller inte, oavbrutet berättar vad jag gör och var jag är. 

På väg till kaféet träffar jag Jonny utanför en livsmedelsbutik. Han 
sitter vid en mugg med småmynt framför en skylt som berättar att han 
är hantverkare och utför alla möjliga typer av uppdrag. Även Jonnys 
tillvaro påverkas av medialisering och medieteknologier. Den tio år gamla 
Samsung-telefon som ligger på laddning inne i butiken hjälper honom 
att hålla kontakten med de landsmän han bor tillsammans med och 
den person som då och då förmedlar uppdrag till honom och hjälper till 
med andra praktiska uppgifter. Den erbjuder också i stort sett den enda 
möjligheten att hålla kontakt med familjen i Rumänien. 

Jag frågar Jonny hur mycket han tar betalt för de tjänster han erbjuder. 
Jonny förklarar på en blandning av svenska, engelska och ett språk som 
kan vara romani eller rumänska att det beror på vad det handlar om, men 
att han nyss fick 100 kronor för att gå ut med en hund. 

När jag lämnar Jonny för mitt arbetspass funderar jag över om jag själv 
skulle kunna köpa tjänster av honom. Det skulle kunna handla om sånt 
jag inte alltid har tid med, som längre hundpromenader. Eller om att laga 
en hylla, något han säkert skulle göra både snabbare och bättre än jag. 
Men medialiseringen öppnar också nya möjligheter. Det slår mig att om 
Jonny bara kunde lite bättre svenska skulle jag kunna låta honom sköta 
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flera av mina arbetsuppgifter, som att svara på mail till exempel. Jag 
kommunicerar ofta när jag vill, från vilken plats jag vill och utan att den 
jag kommunicerar med ser mig, så få skulle troligen märka att det var 
någon annan än jag som svarat på mailet. 

Jag skulle kunna göra något annat under tiden Jonny arbetar. Om det här 
andra skulle generera pengar, mer pengar än jag betalar Jonny, skulle jag 
dessutom tjäna på det. 

Det slår mig snabbt att det är precis så makt, tid och medialisering 
fungerar. Inte bara för Jonny och mig, utan för hela samhället. 

Så vem är jag och vilken relation har jag till Malmö, medialisering-
en, rytmer, och till Jonny och alla andra personer jag möter? Hur 
har de här egenskaperna förändrats i mötet med fältet, med andra 
människor och genom arbetsprocessen? Vem tror jag att jag är och 
hur uppfattar andra mig? 

Jag är en vit, medelålders cis-man med övervägande heterosex-
uella preferenser. Jag har välordnad ekonomi, fast bostad och en 
kärnfamilj. Även om jag inte är uppvuxen i ett akademikerhem har 
jag skaffat mig ett kulturellt kapital genom studier och arbete som 
kulturjournalist. Jag är någorlunda välklädd och välvårdad och skul-
le utan vidare beskriva mig själv som väldigt privilegierad. 

Jag är uppvuxen i arbetarklassförorter till Stockholm och har haft 
ett antal olika arbeten som lagerarbetare, butiksbiträde, rivare, dörr-
vakt, flyttgubbe, bartender och kulturproducent. Dessutom har jag 
drivit en sushibar. Min huvudsakliga försörjning har jag dock haft 
som journalist. 

Min bakgrund, min priviligierade position har tillsammans med 
en vana att som journalist möta olika människor i olika miljöer, gjort 
att jag på ett naturligt sätt kunnat smälta in på de platser jag har 
studerat. Det är ytterst få gånger under den här fyraåriga perioden 
som någon ifrågasatt min närvaro eller mina avsikter. Jag har exem-
pelvis flera gånger provat att slå mig ner på ett kafé och arbeta utan 
att köpa något. Det hade sannolikt inte den romske migranten Jonny 
kunnat göra. Om larm tjutit när jag gått ut ur en butik har jag inte 
uppmanats att visa upp min väska eller tömma mina fickor, utan jag 
har tvärtom fått ursäkter från väktare och butikspersonal. 

Sammanfattningsvis har mina egenskaper inneburit en rad förde-
lar. Jag har dels kunnat använda tidigare yrkeserfarenheter för att få 
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information. Men egenskaperna har också givit mig tillträde till olika 
platser på ett sätt som inte är alla förunnat. 

Jag och Malmö
Men hur ser min relation till staden Malmö ut? Jag flyttade till sta-
den från Stockholm i stort sett samma dag som finanskrisen bröt ut 
2008. Jag har bott på Möllevången, i Centrum och på Sofielund, den 
stadsdel som Seved formellt tillhör. Området där undersökningen ge-
nomförts är alltså mycket bekant. Jag har bott, arbetat, haft barn på 
olika skolor, varit verksam i föreningar och tillbringat stora delar av 
min vardag i området de senaste 14 åren. Det enda område i under-
sökningen där jag inte bott och som var nytt för mig är Frihamnen. 
Men sedan våren 2020 har jag tillbringat ett antal dagar i veckan i 
lokalerna på Lodgatan. 

I egenskap av välutbildad person med någorlunda ordnad ekono-
mi har jag bidragit till gentrifieringen av de gamla arbetarstadsde-
larna Möllevången och Sofielund, den sistnämnda i folkmun tidigare 
kallad ”Svinaryssland”. Det råder delade meningar om var namnet 
kommer ifrån. En vanlig förklaring är att området var både eländigt 
och avlägset när namnet myntades. 

Precis som alla andra människor påverkas jag av naturens och 
biologins cykliska rytmer. Jag äter tre gånger om dagen och sover 
mellan 01.00 och 07:00 med mycket små variationer. Jag har sambo 
och två barn och påverkas även av när de sover och äter. I familjen 
finns också en hund, vilket innebär regelbundna rytmer som prome-
nader, lek och måltider. 

Precis som när det gäller samhället i stort är arbetets linjära rytm 
den som påverkar min tillvaro mest (Lefebvre och Régulier 2016). 
Men eftersom jag oftast bestämmer mina arbetstider själv är jag i 
en så privilegierad position att jag kan jag låta naturliga rytmer eller 
rena infall påverka. Jag ka ta rast när och hur länge jag vill. Jag kan 
ta en tupplur efter lunch om jag har lust. I viss mån påverkas jag även 
av min sambos arbetstider, men framförallt av rytmer kopplade till 
barnens skolors respektive scheman, vilka i sin tur i hög grad påver-
kas av samhällets linjära arbetsrytmer. Barnen börjar strax efter åtta 
och slutar vid halv fem, tider som anpassats efter mångas arbetstider. 

Men arbetets tidsliga påverkan handlar inte bara om mina arbets-
tider. Jag har två anställningar som båda är tidsbegränsade. Den ena 
är en lärartjänst som varar terminen ut och som jag hoppas förnyas 
vid terminens slut. Den andra är den doktorandtjänst inom vilken 



104

jag skriver den här avhandlingen. Tidsbegränsade anställningar 
innebär en tidspress eftersom det inte är självklart att det går att ta 
igen saker. En förlorad dag är en förlorad dag på ett helt annat sätt än 
vid en tillsvidareanställning. Detta är särskilt påtagligt när det gäller 
doktorandtjänsten. Om lärartjänsten är cyklisk, där ungefär samma 
saker upprepar sig varje termin, är doktorandtjänsten linjär med 
tydlig start- och slutpunkt. 

Jag har en bakgrund som journalist och skriver fortfarande artiklar 
ibland. Dessa uppdrag har en form som E P Thompson (1983) skulle 
beskriva som uppgiftsorienterade. Jag får inte betalt per timme utan 
per artikel, alldeles oavsett hur lång tid det tar att skriva dem. 

Sammantaget leder de här formerna av arbete till negativ tidslig 
påverkan. Jag känner ofta press att hinna så mycket som möjligt, 
eftersom förlorad tid inte går att ta igen, och stress för att uppdragen 
och anställningarna är osäkra. Doktorandtjänsten har ett definitivt 
slut, lärartjänsten måste sökas på nytt, uppdragen som skribent mås-
te jagas. Det finns inga garantier för nya anställningar eller uppdrag. 

Det är dock viktigt att påpeka att jag försatt mig i den här situatio-
nen helt frivilligt och att jag haft allt tänkbar information om vad den 
innebär. Så är det inte för många av de människor jag mött under 
projektets gång. Definitivt inte för de som jobbar på kafé och som 
upplever att arbetsgivaren satt i system att säga upp anställda precis 
innan provanställningen är slut. Inte heller för de hunters och mat-
bud vars ersättningar till stor del är uppgiftsorienterade, även om 
det ibland förekommer en grundlön baserad på tid. Eller Jonnys ar-
bete med att tigga som egentligen är en helt och hållet uppgiftsbetald 
syssla utan några som helst garantier eller skyddsnät.

Min vardag påverkas i högsta grad av klocktid. Det finns klockor 
överallt både i hemmet och på mina olika arbetsplatser. Många av de 
apparater jag använder dagligen har klockor inbyggda, som spisen, 
datorn, telefonen och paddan. Jag bor i centrala Malmö där det finns 
flera offentliga klockor och jag arbetar på två universitet där det ock-
så finns gott om klockor. På universiteten påverkas jag dessutom av 
studenternas scheman. 

Klocktiden har under projektets gång präglat min vardag i betyd-
ligt högre utsträckning än tidigare eftersom jag skaffade en smart 
klocka. Från att helt ha saknat armbandsur uppstod vad som skulle 
kunna beskrivas som en total kolonisering av tid. Klockan mäter inte 
bara klocktid utan en rad andra saker, som den tid jag står upp varje 
timme, antal steg jag tar och den tid jag anstränger mig tillräckligt 
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mycket för att nå en så hög puls att klockan tolkar det som att jag 
tränar. Mer om detta i kapitlen om klockan. 

En form av kolonisering som brukar ha stor påverkan på min till-
varo är omställningarna mellan vintertid och sommartid. De här om-
ställningarna ären kombination av två typer av kolonisering. Det är 
kolonisering med tid eftersom tiden helt enkelt ändras. Jag, och alla 
andra, måste förhålla oss till den här ändringen vare sig vi vill eller 
inte. Det går inte fortsätta agera som att klockan är åtta när övriga 
samhället agerar som att den är nio, utan att jitter av olika slag upp-
står. Det är också kolonisering av tid eftersom ändringen förlänger 
eller förkortar den ljusa tiden efter arbetstidens slut. Detta brukar 
få stora konsekvenser. Antalet utomhusaktiviteter, särskilt spontana 
sådana, har en tendens att minska dramatiskt. Det blir inga stopp på 
lekplatsen, parken eller stranden av den enkla anledningen att det 
inte längre är ljust när vi slutar jobb och skola. 

Även medialiseringen påverkar mina arbetsrytmer. Om mitt arbete 
har få tidsliga begränsningar är de rumsliga ännu färre. Jag kan för 
det mesta arbeta på vilken plats som helst så länge det finns nätverk. 
Mina arbetsredskap – vanligen en bärbar dator, telefon, böcker, an-
teckningsblock och olika sorters pennor – är lätta att flytta och går att 
ta med och använda i stort sett överallt. Tack var mobilitet medialise-
ring och fria tider kan jag vara en del av den där ”fabriken utan väggar” 
som Michael Hardt och Antonio Negri (2003) beskriver. 

Den rumsliga dimensionen påverkades av pandemin 2020. Den 
undervisning jag vanligtvis haft på universitetet kunde jag hålla i 
stort sett varsomhelst och i vissa fall även närsomhelst. Jag behövde 
inte längre vara i en viss sal utan kunde undervisa hemifrån eller från 
Lodgatan. I något fall kunde jag spela in mitt framträdande i förväg 
och lägga upp det på universitetets plattform. 

Samtidigt begränsade pandemin min rörlighet. Det var inte läng-
re självklart att exempelvis använda kollektivtrafik eller att sitta på 
kafé och arbeta. Även den här undersökningen påverkades. Etnografi 
handlar om att delta och att samtala. Det är långt ifrån självklart att 
gå fram till någon och småprata under en period då en luftburen 
smitta orsakar en pandemi.

Medialiseringen är också en av de främsta orsakerna till tidskom-
pression, både när det gäller att göra den möjlig och när det gäller att 
öka den. Det faktum att jag kan arbeta var och när jag vill, innebär 
också att jag ofta gör just detta. Jag arbetar vid köksbordet samti-
digt som jag äter och på kaféet samtidigt som jag dricker kaffe. Jag 
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svarar på mail med telefonen när jag står och väntar på tåget. Jag 
läser böcker, skriver den här texten och umgås på sociala medier på 
samma gång. Ibland överlappar aktiviteterna varandra. Jag läser en 
bok som jag tänker skriva om senare och postar ett utkast till texten 
på min blogg eller på Twitter. Tillvaron blir genom detta både mer 
diffus och mer intensiv på samma gång. Det är sällan helt klart om 
det jag gör med mina apparater är arbete eller fritid, eller om det ens 
är meningsfullt att tala om en tydlig gräns mellan de två. Det är säl-
lan helt tydligt vilken typ av arbete jag utför. Samtidigt utför jag mer 
arbete, på fler platser och vid fler tidpunkter. 

Apparaterna har också gjort mig fullkomligt avtrubbad när det 
gäller övervakning, säkerhet och personlig integritet. 

Minnesanteckningar: Karlstad maj 2019 och Malmö 
februari 2020
Första gången jag fick en apparat som gick att öppna med fingeravtryck 
var jag mycket tveksam till att installera funktionen. Vem skulle få tillgång 
till mina avtryck? Hur skulle de användas? Men trots att jag upplever 
mig själv som en kritiskt tänkande individ, trots att jag sysslar med 
medieforskning och har en väldigt kritisk inställning till övervakning, 
kontroll och företags inflytande över både samhälle och privatliv dröjde 
det inte många dagar innan jag tyckte det var bekvämt. Inga fler pinkoder 
eller lösenord, bara att trycka dit min flottiga tumme så var telefonen 
upplåst. 

När jag något år senare får en ny dator av universitetet och den går att låsa 
upp med fingeravtryck känner jag ren lättnad. Den här gången är jag inte 
det minsta tveksam utan tycker bara att det är en välkommen förbättring. 
Jag har också en känsla av att det kommer att gå snabbt att acceptera även 
nästa steg i utvecklingen. 

När jag nio månader senare köper en telefon som låses upp av att 
telefonens kamera registrerar mitt ansikte bekräftas känslan. Jag borde 
vara kritisk. Ett fingeravtryck kräver åtminstone en aktiv handling. Jag 
måste själv sätta dit min tumme och jag är fullt medveten om när detta 
sker. 

Ansiktsigenkänningen kräver inte samma aktiva handling. En kamera 
kan närsomhelst läsa av mitt ansikte utan att jag är medveten om det. 
Jag har heller inte minsta aning om vad som hänt med den biometriska 
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informationen om mitt ansikte som jag frivilligt låtit telefonen registrera 
och lagra. Finns den bara på telefonen? Har Apple lagrat den på något mer 
ställe? Har de sålt den vidare? Kommer andra kameror att känna igen mig 
i fortsättningen? Kommer jag att hälsas välkommen vid namn nästa gång 
jag går in på köpcentrumet Triangeln? Har polisen tillgång? Någon annan?

Sådana här saker borde oroa mig. Men jag känner bara lättnad. Vad skönt, 
nu slipper jag använda tummen. Vad praktiskt att telefonen känner igen 
mitt ansikte även när jag har glasögon. 

Ju ju mer bekvämt, desto mindre tvekan. Ju fler apparater, desto mer 
normaliserat. Ju mer normaliserat, desto större påverkan. 

Min egen konsumtion av tidsligt arbete är däremot nära nog obe-
fintlig. Jag använder inte elskotrar, åker inte med Uber eller andra 
liknande tjänster och de gånger jag beställer mat för avhämtning 
hämtar jag den själv. 

Däremot präglas min tillvaro av spekulativ tid i form av framfö-
rallt två typer av skuld. Det ena är den studieskuld på ungefär en 
halv miljon kronor som jag med största sannolikhet kommer ha kvar 
till jag går i pension. Studieskulder är precis som andra lån, ett sätt 
att manipulera tiden. Studenten kan använda framtida förväntade 
inkomster under sin studietid, inkomster som i vissa fall dessutom 
kan bli större tack vare studierna. Återbetalningen baseras på en rän-
ta som bestäms av regeringen samt fyra procent av den inkomst jag 
haft två år tidigare. Skulden och tidpunkten när jag kan bli skuld-
fri, i mitt fall något högst hypotetiskt, förändras alltså varje år. Min 
studieskuld är ett exempel på vad Lisa Adkins (2018) beskriver som 
tidsrymder som befinner sig i oavbruten förändring och är föremål 
för ständiga omförhandlingar.

Den andra typen av skuld utgörs av den tekniska utrustning, 
främst telefoner, som jag köpt på avbetalning. De här skulderna för-
ändras också, men på andra sätt än studieskulden. Avbetalningen 
packas ihop med bland annat kostnader för försäkring, abonnemang, 
samtal och datamängd. Även om räkningarna specificeras, förstår åt-
minstone inte jag vad som är vad och vad jag egentligen betalar för. 
Abonnemanget byter också ständigt innehåll och utformning, när 
det gäller exempelvis kostnader för surf, mängd surf, bindningstider 
och en rad andra saker. Ibland får jag erbjudanden om att byta ut 
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någon apparat, avsluta ett abonnemang eller få ett nytt avtal eller ny 
apparat och ibland att betala en mellanskillnad för detta. 

Mobiltelefoner är dessutom föremål för så kallad ”planerad kas-
sering” (Bulow 1986). De är medvetet tillverkade med begränsad 
livslängd i syfte att hålla konsumtionen uppe. Det är meningen att 
de antingen ska gå sönder eller inte kunna uppdateras eller lagas till 
rimlig kostnad. Jag betalar i skrivande stund, oktober 2020, av på tre 
stycken mobiltelefoner. En av dem använder jag, en har jag bytt in 
och den tredje ligger obrukbar i en låda. I praktiken innebär det att 
jag betalar för telefoner som jag i vissa fall inte längre äger, i andra 
fall som inte längre fungerar och att jag dessutom köpt dem för peng-
ar jag ännu inte tjänat. 

De tidsliga normer jag upplever påverkar mig starkast är kopp-
lade till mitt föräldraskap. Det handlar exempelvis om att barn bör 
ha en aktiv och meningsfull fritid, en norm som förmedlas av skola, 
myndigheter, föreningar, andra föräldrar och mor- och farföräldrar. 
En annan stark norm som rör barn och som dessutom har en kopp-
ling till medialiseringen handlar om barnens skärmtid. Jag tolkar det 
som att det råder konsensus i min omgivning att begränsa den tid 
barnen tittar på TV eller använder familjens padda. 
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9 TIDRESAN

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur medialiseringen 
påverkar stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. Nedan 
följer en redogörelse för resultaten av undersökningen. Den börjar med 
en sammanfattning av övergripande tidsliga strukturer och fenomen i 
området för fältstudierna. De områden som redovisas är Möllevången, 
Seved, Centrum och Frihamnen. 

En tur genom området för fältstudierna, registrerad med hjälp av den smarta klockan

Efter den översiktliga delen följer ett antal mer detaljerade fall-
studier. Det rör sig dels om redogörelser för tidskapen Triangeln, 
Centralstationen, Lodgatan samt Kaféet. Sedan följer studier av 
några tidsliga fenomen, som tillverkningen av flanörvaran samt det 
tidsliga arbetet att leverera varor och efter detta en redogörelse för 
de tidsliga aspekterna av den pandemi som drabbade världen 2020 
och som när jag skriver detta två år senare, fortfarande inte är över. 

Men låt oss inleda med att flanera genom Malmö. Den som går 
från Sevedsplan, över Södervärn och Möllevången, via Triangeln och 
gågatan ner till centrum och torgen, passerar Centralstationen och 
går vidare till Frihamnen och Mellersta Hamnen kommer att upp-
leva många sidor av Malmö. Det är en promenad genom en blandad 
terräng, socio-ekonomiskt, etniskt och kulturellt. Svenskar och de 
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med rötterna i andra länder, fattiga och rika, sjuka och friska, arbets-
lösa, arbetare och entreprenörer bor och lever tätt inpå varandra. 

Men även om en promenad genom Malmö kan beskrivas som 
en klassresa är den lika mycket en tidsresa. Det går att läsa stadens 
historia genom att observera spår av händelser från olika epoker, 
som bostadsbyggande i olika faser, migrationsvågor, gentrifiering, 
tunnel under staden, kommersialisering av stadskärnan, industria-
lism och postindustrialism. 

Öresundsbron som öppnades 2000 och som anslöts med 
Citytunneln 2010 kan exempelvis vara början på en ny repetition i en 
mycket lång linjär rytm, den mellan dansk och svensk överhöghet. 
Malmö var danskt fram till 1658 och har alltså varit danskt under 
längre tid än det varit svenskt. Kanske markerar de nya förbindelser-
na starten på en ny vändning mot Danmark. Nedan följer en redogö-
relse för de rytmer och andra tidsliga fenomen som främst utmärker 
de olika områdena längs promenaden. 

Seved

Sevedsplan är för det mesta lugnt och fridfullt

Fältanteckning: onsdagen 28 augusti 2019
”Alex”, en kvinna i 35årsåldern som bor vid Sevedsplan, berättar om sin 
och områdets dygnsrytm. 

Vaknar av att grannen rastar sina fem Chinese crested nakenhundar innan 
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hon går till jobbet. Det gör hon oftast runt 7-8, och väldigt ofta möter hon 
andra som rastar sina bisarrt många bisarrt fula hundar. Så man vaknar i 
skräck varje morgon.

Så har det sett ut i många år. Barn går till skolan, området är lugnt.

Mellan åren 2010-2017 brukade “killarna” ränna till mötesplatsen på 
förmiddagen för kaffe och gatan började vakna till liv. Men alla går till 
torget, folk hänger utanför Nallens livs, dricker kaffe på torget, allt är 
supermysigt förutom åren 2010-2015 då minsta oväntat höga motorljud 
kunde betyda fara, om det vara fara tömdes området på liv direkt. 

Men annars go stämning tills barn börjar komma hem från skolan, många 
leker på lekplatsen innan de går hem. Det hänger alltid hemtjänstpersonal 
på torget och tar rast, man vet det på att de är slitna, civilklädda och har 
malmöstadcyklar. 

Slaktaren har börjat grilla ute på gatan för att locka kunder. Romerna 
meckar med husbilar och hänger på allt sittbart som inte är faktiska 
bänkar. Folk spelar musik högt från lägenhet eller balkong. Min granne 
spelar opera ut mot gatan i nåt malplacerat försök att civilisera, vilket är 
kul eftersom han är en singel juggegubbe i 60årsåldern som färgar håret 
svart för att se latin lover ut. 

Massa musik blandas. Ju mer folk som rör sig ute, desto mer mat spills, 
desto fler måsar. Det går inte att ligga med migrän i en säng på Seved, allt 
ljud och liv gör att man reser sig. 

Grannarna på innergården bredvid min har byggt nån Shantytown 
grillplats där de hänger, det är väldigt ofta västkillar blandat med gamla 
svenska pundartanter med kristna värderingar, alla är svinbra kompisar 
men det gals en massa också. 

Det hängs på min gård också men tystare och i mindre grupper. Juggegubben 
grillar kött minst en gång i månaden oavsett årstid, då låter det. 

När folk är högljudda i mitt hus blir det direkt bråk, ingen pallar med 
grannens högljudda fester eftersom vi alla bor i ettor.

Men det är aldrig tyst. Om man är vaken en hel natt på Seved så hittar 
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man alltid fler som är det. Livset på Lantmannagatan stänger aldrig 
tidigare än 00, McDonalds har öppet dygnet runt, folk hänger på 
lekplatsen i mindre klungor hela natten, bara umgås eller rastar hundarna.

Seved byggdes under sextiotalet och lite ser ut att ha förändrats se-
dan dess. Till och med skyltarna utanför en av Malmös största mat-
varuaffärer, Özen Allfrukt, påminner om en svunnen tid före butiks-
kedjornas standardiserade budskap. Seved är en typisk sovstad, med 
bostäder och butiker för de mest grundläggande behoven. Områdets 
rytmer präglas också av industrisamhällets arbetsdag, med ström-
mar av folk på väg till och från sina arbeten, morgon och kväll. 

Skyltarna utanför Özen Allfrukt är en tidsresa i sig

Det finns inga offentliga klockor i området och inga tydliga tecken 
på tidskompression. Det tidsliga arbete som går att observera hand-
lar om att flera som arbetar med matleveranser och att samla in el-
skotrar bor i området. Det finns heller inga normerande utsagor om 
tid, på reklamskyltar eller annat sätt. I utkanten av området finns 
ett exempel på kolonisering av tid. McDonalds restaurang har öppet 
dygnet runt vilket inte bara sträcker ut den tid det går att konsu-
mera maximalt, utan också det arbete som krävs för att hålla igång 
konsumtionen, som arbete i kassor, med matlagning eller städning. 
Några människors tidsliga privilegium, att kunna äta hamburgare 
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närsomhelst på dygnet, innebär någon annans obekväma arbetstid. 
Till skillnad från i många andra delar av centrala Malmö syns få 

tydliga spår av gentrifiering på Seved. Enda undantaget är spåren av 
en stadsodling som ingen längre verkar bry sig om. Stadsodlingar 
har enligt Sharon Zukin (1987) utvecklats från en gräsrotsrörelse till 
att ofta vara ett sätt att göra områden mer attraktiva och tillgodose 
medelklassens smak och efterfrågan på närodlad och ekologisk mat. 
Just den här stadsodlingen var ett initiativ från en fastighetsägare. 

Men Seved är också en av Malmös fattigaste stadsdelar och klas-
sad av Polismyndigheten som ett ”särskilt utsatt område” vilket bland 
annat innebär låg socioekonomisk status, utåtagerande missnöje mot 
samhället, offentligt våld som riskerar att skada tredje person, öppen 
narkotikahandel och direkta påtryckningar från kriminella genom hot 
och utpressning (Polismyndigheten 2019). 

Den som besöker området en tisdagsförmiddag märker dock väl-
digt lite av detta. Seved är lika lugnt och sömnigt som vilken annan 
sovstad som helst där de flesta är på jobbet vid den tiden. 

Enligt Alex har det varit stökigare under vissa perioder, särskilt 
mot slutet av dagarna. Precis som när det gäller andra typer av för-
säljning sker handel med droger ofta i anslutning till arbetsdagens 
slut. Men hon berättar att initiativ från boende som bland annat 
handlat om att röra sig mycket i området och inte låta kriminella ta 
över gatubilden har gjort kvällarna och nätterna lugnare. Särskilt det 
faktum att de stökigaste ungdomarnas mammor var ute och rörde sig 
hade enligt Alex större positiv påverkan på brottsligheten än någon 
insats polisen eller annan myndighet genomfört. Det jitter som tidi-
gare uppstått i friktionen mellan kriminalitetens rytmer och männ-
iskors vardagsliv har alltså minskat. 

Precis som i andra storstäder är det dock aldrig helt tyst. Idag 
lever stadsdelen också upp vid arbetsdagens slut. Visst finns synlig 
kriminalitet fortfarande men också folk som grillar på gatan, umgås 
med sina grannar och spelar musik. Den lilla livsmedelsbutiken på 
Lantmannagatan har kunder till långt efter midnatt och det närlig-
gande McDonalds har som tidigare nämnts, alltid öppet.

Minnesanteckning: Malmö 2009
För ett tiotal år sedan var jag engagerad i en verksamhet som höll till 
i Föreningarnas Hus, vid Ystadvägen i utkanten av stadsdelen Seved. 
Jag gick ofta tillsammans med andra medlemmar mellan Möllevången 
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och Seved. Mittemellan stadsdelarna ligger en smal remsa med villor. 
Remsan är betydligt rikare och mindre etniskt blandad än området med 
flerfamiljshus kring Sevedsplan som är ett av Malmös fattigaste och 
etniskt mest blandade områden. När vi passerade hörnet Bragegatan - 
Rolfsgatan brukade vi säga, halvt på skämt och halvt på allvar, att vi klev 
över Sveriges djupaste klassklyfta eller gjorde Sveriges kortaste klassresa. 

Möllevången

Fältanteckning: Möllevången sommaren 2017

Tjacktårtan 

Knarkrondellen 

Hundbajsrondellen

Rondellen i korsningen mellan Kristianstadgatan och Södra Parkgatan 
har många namn. I ena änden har planket mot Folkets park förvandlats 
till en laglig graffitivägg. För några år sedan satt tre stora reklamskyltar 
där. Dessa var ständigt föremål för så kallad adbusting, culture jamming, 
subvertising eller brandalism. Någon eller några ändrade budskapen 
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i reklamen med hjälp av sprejfärg, spritpennor, klistermärken, annan 
reklam eller liknande. Enligt mig var detta Malmös mest intressanta och 
vitala konstscen.
 
Det vitala och intressanta försvann med den lagliga graffitin. Precis 
som så ofta när det handlar om gentrifiering behåller man ytan, men 
ändrar innehållet. En industrifastighet kanske behåller väggarna och 
en del attiraljer som påminner om det förflutna, men den fylls istället 
med bostäder, hippa butiker och restauranger. Planket mot parken 
har förändrats på liknande sätt. Formen, gatukonst, har behållits, men 
det subversiva innehållet har förändrats. Det ifrågasätter inte längre 
någonting, varken budskapen i reklamen, vilka röster som får höras på 
platsen eller att urban yttrandefrihet til syvende og sidst handlar om 
pengar. Istället bejakar den Malmös självbild av att vara en ung, modern 
storstad med ledande kulturliv, precis som de där hippa restaurangerna. 

Väggen mot parken är alltså en tidsmarkör, där det går att läsa av långa 
linjära vågor av gentrifiering där människor, aktiviteter och verksamheter 
bytts ut, men ytan behålls. 

Det förekommer också försäljning av narkotika i rondellen, vilket förklarar 
några av platsens smeknamn eller öknamn beroende på vem man frågar. 
Precis som kriminaliteten vid Sevedsplan påverkas försäljningen tidsligt 
av att många människor slutar jobba vid femtiden på eftermiddagen. Vid 
den tiden intensifieras försäljningen tydligt. 

Vid rondellen ligger också en förskola och längre ner på gatan en 
grundskola. Det här har inneburit konflikter med efterföljande 
uppmärksamhet i media.1 Precis som narkotikahandeln intensifieras 
trafiken kring förskolor och skolor när många människor slutar jobba, 
vilket leder till att skolbarn och deras föräldrar möter knarklangare och 
deras kunder på vägen hem.

Den som tror att narkotikaköp på stan är en angelägenhet för fattiga 
och utslagna behöver inte tillbringa många minuter i rondellen för att 
konstatera att köparna snarare ser ut som vilka unga malmöbor som helst. 

Två killar med långt hår som bär t-shirts med hårdrockstryck. Ett gäng 
hip-hoppare. Två välklädda kvinnor i trettioårsåldern. En uppenbart 
stressad man i 25-årsåldern med stort skägg och luvtröja med tryck 
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från en av Malmös många framgångsrika producenter av dataspel. Man 
diskuterar cannabis, kokain, Tramadol och ”subbar”. 

Försäljningen verkar delvis skötas via mobiltelefoner. Både en man 
i hörnet av rondellen och en man längre ner på Södra Parkgatan vid 
ingången till parken använder sina mobiltelefoner och ger då och då 
tecken till männen i rondellen. Om de sköter försäljningar eller håller vakt 
är dock oklart. 

I hörnan mot planket står en annan grupp människor. Fyra pojkar och en 
flicka i elva- tolvårsåldern. De knackar febrilt på sina telefoner. Jag tänker 
att de är väldigt unga och hoppas att de är där av annan anledning än att 
köpa knark. De visar dock inte minsta intresse för försäljningen. Jag går 
fram och frågar vad de gör.

Det visar sig att de spelar Pokemon Go. Rondellen är inte bara en nod för 
försäljning av narkotika, utan också ett Pokestop, en plats där man kan 
samla in viktiga saker till spelet. 

På andra sidan rondellen hämtar föräldrar sina barn på förskolan. Det 
kommer också klungor av barn från grundskolan längre ner på gatan. Inget 
bråk eller några konflikter mellan föräldrar och andra uppstår. Några av 
barnen stannar dock upp, kanske för att samla ägg eller bollar till Pokemon. 

Skyltarna längs Ystadgatan skvallrar om områdets blandade befolkning
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Mellan Seved och Möllevången ligger Södervärn som är en knut-
punkt för både lokal och regional busstrafik, och platsen präglas följ-
aktligen i hög utsträckning av pendlingens rytmer. 

Möllevångens rytmer präglas även av industrisamhällets ar-
betstider, men eftersom det ligger många restauranger och affärer 
i området är folk i rörelse även under lunch- och kvällstid. Området 
utmärks tidsligt alltså både av arbets- och konsumtionsrytmer, till 
skillnad från exempelvis Seved som främst präglas av arbetsrytmer. 
Inte heller på Möllevången finns särskilt många offentliga klockor. 

De många restaurangerna i området gör att tidsligt arbete i form 
av utkörning av mat är vanligt. Vid vissa tidpunkter kan det bildas 
köer när flera utkörare ska hämta mat på samma ställe. 
Möllevångens gatuliv bär tydliga spår av Malmös etniska blandning. 
Det ligger visserligen en korvkiosk i klassiskt svenska kedjan Sibylla 
mitt på Möllevångstorget, men i området finns också affärer och res-
tauranger från bland annat Syrien, Iran, Irak, Polen, Thailand, Kina, 
Bosnien, Etiopien, Vietnam, Afghanistan och Grekland.

Skyltar från de olika verksamheterna präglar stadsdelens gatubild. 
Thailändsk eller eritreansk mat. Irakiskt eller bosniskt bröd till fala-
feln. Vattenpipor. Växlingskontor med information på ett tiotal språk i 
skyltfönstret. En resebyrå som specialiserat sig på Mellanöstern. 

De här skyltarna är inte exempel på maktrelationer förmedlade av 
medier, utan tvärtom, maktrelationer som givit upphov till mediera-
de budskap. De är spår efter globala maktrelationer som givit upp-
hov till krig, konflikter och fattigdom och tvingat människor att fly. 
Spår som nu går att läsa av under en promenad genom stadsdelen. 

Ett annat tydligt kännetecken är den flitiga förekomsten av vad 
som skulle kunna kallas andra medialiseringsvågens ekonomi, alltså 
en ekonomi från tiden innan internet och kontantfria transaktioner. 
Här finns gott om växlingskontor där man både kan växla valutor och 
skicka pengar till olika delar av världen. Det finns även affärer som 
köper och säljer guld och ädelstenar samt flera pantbanker. Däremot 
inga vanliga affärsbanker. 

I Malmö brukar man skämta om att de inte tar kontanter i ena 
halvan av staden och inte kort i den andra. Det finns spår av sanning 
i det skämtet. I centrum är många verksamheter kontantfria, medan 
vissa etablissemang kring Möllevångstorget inte tar kort eller tar ut 
en avgift för betalningar med kort.

Spekulativ tid är alltså inte lika vanligt på Möllevången som i 
de centralare delarna av Malmö. Det innebär inte att skuldsättning 
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saknas. Många närlivsbutiker låter exempelvis stamkunder handla 
på kredit om de för tillfället saknar pengar. Men det görs inga kre-
ditupplysningar. Skulderna säljs heller inte vidare eller används som 
grund för finansiella produkter. Handlaren skriver bara upp skulden 
i en bok och stryker den när kunden betalar tillbaka. 

En av Möllevångens mest välanvända bankomater

Då och då förekommer politiska utspel om att delar av handeln 
kring Möllevången inte bara hanteras genom kontanter utan att den 
dessutom är svart och en del av den grövre kriminaliteten i staden. 
I februari 2017 uttalade sig exempelvis dåvarande inrikesminister 
Anders Ygeman i Sydsvenskan med anledning av den senaste tidens 
dödskjutningar. Han menade att varje medborgare har ett ansvar att 
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inte gynna en svart ekonomi och hävdade att om ”du klipper dig för 
en femtiolapp, tar en taxi utan kvitto eller drar i dig en lina kokain på 
helgen så göder du kriminaliteten (Lönnaeus 2017)”. 

Om låga priser och handel med kontanter utan kvittens verkli-
gen har någon koppling till grövre kriminalitet är oklart. Det är trots 
allt ett mycket stort steg mellan att inte redovisa alla sina inkomster 
och att exempelvis skjuta ihjäl en rival på en parkeringsplats mitt i 
natten. Och om det handlade om att tvätta pengar vore det dumt att 
inte redovisa inkomsterna eftersom pengarna i såna fall fortsätter att 
vara svarta. Möjligen skulle handeln kunna vara ett tecken på den 
informella sektor och de dolda delarna av Malmö som Tapio Salonen 
(2012) beskriver. 

När det gäller handeln med narkotika är kopplingen till grövre 
kriminalitet däremot tydligare. Den här handeln präglar dessutom 
då och då delar av Möllevången tidsligt. Ett exempel på detta är han-
deln med narkotika i rondellen som beskrevs ovan.

Olika scheman samlar olika människor kring rondellen. 
Föräldrarna har slutat jobbet och hämtar sina barn. Pokemonspelarna 
har slutat skolan. Narkotikahandeln intensifieras under sen efter-
middag och tidig kväll. De här tre vitt skilda företeelserna äger alltså 
rum samtidigt och på samma plats och samtidigheten är i alla tre 
fall resultatet av den linjära rytm som är konsekvensen av att väldigt 
många människor har liknande arbetstider. Det uppstår jitter mel-
lan föräldrarnas schema och narkotikahandelns. Pokemonspelet kan 
däremot vara förlagt till samma plats vid samma tid utan att friktion 
uppstår, även om man inte bör underskatta riskerna med att min-
deråriga befinner sig i en miljö där det handlas med narkotika. Både 
spelet och handeln är dessutom medialiserade. De sköts med hjälp 
av telefoner, appar och nätverk.

Det som händer kring rondellen ska inte främst beskrivas som 
tidskompression, även om det åtminstone är teoretiskt möjligt att 
köpa narkotika, hämta barn och spela Pokemon Go samtidigt. Snarare 
handlar det om en sorts rumskompression där medieteknologier gör 
flera aktiviteter möjliga samtidigt på samma plats. Rondellen kame-
raövervakas sedan en tid tillbaka och narkotikahandeln har flyttat 
några kvarter längre bort från centrum. Ytterligare en medieteknolo-
gi har alltså till sist flyttat handeln. 

En annan rytm som då och då präglar Möllevången är gentrifie-
ringens. Det finns typiska tecken i gatubilden på gentrifiering såsom 
trendiga restauranger, gallerier och frilanslokaler. Men även om 
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nya och omskrivna restauranger öppnar, som Kvarteret Åkern och 
Lyran, flyttar andra, som Green Mango och Sakanaya, till andra de-
lar av staden. I det förstnämnda fallet handlar det enligt ägaren om 
att komma bort från våld och stök (Gillberg 2019). 

Det är givetvis mycket svårt att mäta ett fenomen som gentrifie-
ring, men intrycket efter att ha bott och bedrivit fältstudier i området 
under många är att gentrifieringen stannat av något och att inbroms-
ningen inleddes i samband med finanskrisen 2008. Om det fanns 
en direkt koppling till krisen eller om det har att göra med att andra 
stadsdelar tog upp konkurrensen är svårt att svara på. Malmö väx-
er, förtätas och gentrifieras fortfarande. Men nu är det, med några 
undantag, snarare områdena kring Centralstationen och Malmö uni-
versitet som berörs.

Detta intryck stärks av att bostadspriserna ökar mindre i området 
än i exempelvis Centrum (Svensk mäklarstatistik 2020). Att spelut-
vecklingsföretaget Massive köpt och byggt om hela det kvarter som 
en gång huserade tidningen Arbetet är snarare resultatet av en an-
nan rytm, Malmös förvandling från industristad till postindustris-
tad. Det är också delvis ett resultat av Malmö stads medialiserings-
agenda som bland annat syftar till att locka just den här typen av 
arbetstillfällen till staden. 

En annan företeelse som skapar rytmer i området är frukt- och 
grönsaksmarknaden på Möllevångstorget som är öppen mellan sju 
och tre alla dagar utom söndagar. Precis som på många andra ställ-
en i stadsdelen handlas det främst med kontanter, affärsidkarna har 
sällan hemsidor, de erbjuder inte krediter eller hemkörning av varor 
i någon större utsträckning. Även här rör det sig alltså om en sorts 
andra medialiseringsvågens ekonomi. På torget bredvid marknaden 
ligger en korvkiosk som är försedd med en av områdets mycket få 
offentliga klockor. 

Även på Möllevången finns affärer och restauranger som har öp-
pet dygnet runt. Även om det rör sig om ett fåtal innebär det en max-
imal utsträckning av den tid det är möjligt att konsumera och den tid 
då några måste arbeta. 

Den som fortsätter sin promenad genom Malmö från 
Möllevångstorget och svänger av på Södra Förstadsgatan kom-
mer att göra ytterligare en tidsresa. I kvarteren ner mot Triangeln 
ligger flera etablissemang som legat där sedan sjuttio- och åttiotalen. 
Restaurangerna Stippes och Plaka, Martins Conditori och ett antal 
affärer. Lite tycks ha förändrats när det kommer till allt från utbud 
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till skyltning. Detta tillsammans med det faktum att representanter 
från stora butikskedjor helt saknas skapar en känsla av att befinna 
sig i det förgångna. 

Triangeln, eller Triangelen på malmöitiska, har fått sitt namn 
efter en vägkorsning med just triangulär form. Här fanns bebyg-
gelse redan på 1100-talet, alltså innan Malmö existerade som stad. 
Sedermera har Triangeln lånat sitt namn åt både en tåg- och bussta-
tion samt ett köpcentrum som vi kommer att titta närmare på senare. 

Mellan Triangeln och Centrum löper den hårt trafikerade 
Föreningsgatan som man gående passerar via bevakade övergångs-
ställen. Även om trafik, särskilt biltrafik, starkt bidrar till en stads 
rytmer handlar den här undersökningen i liten utsträckning om det-
ta. Den skulle räcka till en helt egen undersökning och får helt enkelt 
redas ut vid ett annat tillfälle. Det kan ändå vara på plats att påpeka 
att trafikljus utövar mycket stor tidslig makt över stadsborna. Den 
som bestämmer frekvens och rytmer kan stjäla eller skänka stads-
borna många minuter om dagen. 

Vid övergångsställena möts också det fattigare södra Malmö och 
det rikare norra. Detta är ytterligare en plats där de olika delar av 
Malmö som Dalia Muktar-Landgren (2006) beskriver möts. Där det 
går att beskåda delarna med blotta ögat och där man bokstavligt talat 
kan ta ett kliv från ena delen till den andra. 

Centrum

Fältanteckning: Centrum måndagen 13 augusti 2018

Det är Malmöfestivalen, som de två senaste åren haft tydliga 
samtidsmarkörer. 2017 introducerades rejäla fordonshinder på grund 
av terrordåden i Stockholm tidigare samma sommar. I år har hindren 
kompletterats med ett grillförbud på grund av torkan, vilket fått många 
matförsäljare att ställa in sin medverkan.

Ironiskt nog regnar det i kväll. 

Förutom matförsäljningen pågår konserter på flera scener runt om i 
centrala Malmö. Människor fotar och filmar och konserterna blir innehåll 
på sociala medier - ibland innan de ens är färdiga. 



122

Kvällens stora dragplåster är Thåström, en artist som fungerar som min 
personliga tidsmarkör mer än någon annan. Jag har följt honom hela 
karriären. Bott någon port ifrån på Skebokvarnsvägen i Högdalen. Bott 
någon stadsdel ifrån i Malmö. Älskat samma barer på Sønder boulevard. 

Konserten exponeras på två stora skärmar som visar kopior av kopior av 
kopior av konserten. Tusentals Thåström sjunger om ”bluesen i Malmö”. 

Thåström under Malmöfestivalen 2018

Ett evenemang som Malmöfestivalen är ett exempel på vad Michel 
Foucault (1984) kallar heterokroni, alltså något som tillfälligt bry-
ter en plats sedvanliga rytmer. Det bryter inte helt med platsen utan 
snarare representerar och utmanar. I den här fallet är heterokronin 
dessutom märkt av två av samtidens stora hot, terrorism och klimat-
förändringar. Jag visste inte då att festivalen senare skulle ställas in 
två år i rad på grund av ytterligare ett hot, virus. 

Det som gör festivalen så intressant är att den just bryter mot de 
sedvanliga rytmerna i centrum. Efter Triangeln byter stads bilden 
nämligen helt karaktär. Om kvarteren på södra sidan är en resa till-
baka till sjuttiotalet, är kvarteren på norra sidan en resa tillbaka 
till nutid. Nutiden i vilken svensk stadskärna som helst dessutom. 
Längs gågatan som löper nästan hela vägen till Centralstationen 
ligger representanter för kedjor som Pressbyrån, H&M, Lindex, 
Espresso House, Levis, Tre, Telenor, Telia, ICA, Naturkompaniet, 
Apoteket Hjärtat, Åhléns, TGR, Granit, Burger King och Stadium. 
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Affärsutbud och arkitektur gör att området ser ut som ett stort an-
tal andra svenska städer. Det skulle kunna vara Falköping, Boden, 
Karlstad eller Katrineholm. 

Vissa delar av Centrum ser ut som vilken annan svensk stad som helst

Om området strax söder om Triangeln skulle kunna vara en helt an-
nan tid, skulle det här området kunna vara en helt annan plats. Det 
skapar en märklig känsla av att har varit här förut. Jag känner igen 
mig men kan inte förklara på vilket sätt. Den perfekta illustrationen 
till detta är den trubadur som ofta står på gågatan och spelar regga-
eversioner av olika låtar. Det var särskilt en låt jag kände igen men 
inte kunde placera. Jag hade bara en vag känsla av att jag hört den 
förut, precis som jag får en vag känsla av att ha varit där förut när jag 
första gången besöker en stadskärna som ser ut som det gör längs 
gågatan. Femte eller sjätte gången jag hörde låten insåg jag att det 
var Kents ”Utan dina andetag”. 

Konsumtionen, främst i form av affärernas öppettider, skapar en 
tydlig rytm i den här delen av staden. Innan öppning och efter stäng-
ning är det betydligt lugnare, med färre och svagare ljud och färre folk i 
rörelse. Detta förstärks av att det i vissa kvarter inte bor någon. Husen 
är istället helt och hållet tillägnade arbete och affärsverksamhet. 

De faktum att delar av staden saknar invånare skapar i sig rytmer, 
som emellanåt är intensiva när affärer är öppna och kontor beman-
nade och obefintliga när de har stängt. När inga pseudooffentliga lo-
kaler finns, såsom affärer och restauranger, uppstår en sorts jitter 
där de här kvarteren parasiterar på stadens rytmer. De som har sina 
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arbetsplatser där kan ta del av ett levande stadsliv, men kvarteren 
bidrar inte själva till det, tvärtom. 

Människors arbetstider sätter stor prägel på Centrum. Det är 
märkbart fler människor i rörelse mellan halv tolv och ett då många 
äter lunch samt under tidig kväll då många slutar arbeta. 

I Centrum finns också betydligt fler offentliga klockor än de en-
staka på Möllevången och Seved. Här blir klockans funktion som lo-
gistiskt medium också mycket tydlig (Peters 2015). Den koordinerar, 
ordnar och arrangerar och skapar genom sina oavbrutna tidsangivel-
ser egna rytmer. Klockan är en tidslig motsvarighet till en GPS som 
anger människors position i rummet. Den auto-positionerar och pla-
cerar alla och allting i tiden, både den egna och alla andras. Den gör 
det möjligt för arbetstider, avgångstider, öppettider och scheman att 
fungera. Den berättar hur långt det är kvar på lunchen, att Stadium 
stänger, när det är dags att hämta barnen från förskolan. Till skillnad 
från en GPS där alla punkter befinner sig på olika ställen och anting-
en rör sig eller är stilla placerar klockan alla på samma plats och rör 
alla åt samma håll. 

Norr om Triangeln intensifieras också reklamen och annan kom-
munikation från företag och organisationer. Dels blir reklamskyltar-
na fler, men det blir även antalet personer som försöker sälja saker, 
värva medlemmar eller tigga pengar till olika ändamål. Detta är ett 
exempel på tidskompression, eftersom ytterligare aktiviteter läggs 
till promenaden och ärendet. 

Men det är också ett exempel på kolonisering. Promenaden för-
vandlas till konsumtionstid. Även om centrala Malmö skulle kunna 
beskrivas som hypermedierat och många bär med sig sammansmält 
medieteknologi i form av smarta telefoner, är fysisk reklam i form 
av stora tavlor, neonskyltar och försäljare ett tydligt framträdande 
inslag i gatubilden. Detta inslag förvandlar den tid som spenderas till 
både konsumtions- och arbetstid. Stadsborna blir oavbrutet lockade 
att köpa saker och de tillverkar – vare sig de vill eller inte – en vara, 
något vi kommer att gå in i detalj på senare i kapitlet ”Flanörvaran”. 

En annan mycket vanlig form av tidskompression i Centrum är 
take-away-kaffe. Människor dricker sitt kaffe medan de promenerar 
istället för vid ett bord på kaféet. Även om det kan vara svårt att se 
kopplingar mellan det här mobila kaffedrickandet och makt och me-
dialisering innebär det inte att sådana saknas. Många kaféer erbjud-
er appar, vilket gör att kaffe kan beställas i förväg och är klart när 
kunden kommer. Detta komprimerar tiden ytterligare. I många fall 
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kan också det upplevda behovet av att dricka samtidigt som man rör 
sig bero på ett allmänt tillstånd av social acceleration som exempel-
vis Hartmut Rosa (2013a,b) beskriver. Ett tillstånd som enligt Sarah 
Sharma (2014) omfattar den som dricker kaffe, men inte nödvän-
digtvis i lika stor utsträckning som den som serverar det. Skulle vi 
dessutom följa kaffets väg ända från kaffeplantagen, likt Nick Dyer-
Whiteford (2015) följer medieteknololgier, skulle en hel värld av 
maktrelationer veckla ut sig.

Ett annat framträdande inslag i gatubilden är tidsligt arbete i form 
av utkörning av mat samt uppsamling och laddning av elskotrar, vil-
ket vi också kommer att titta närmare på senare. Båda företeelserna 
är helt beroende av och sammanflätade med medieteknologier som 
klockor, appar, nätverk och telefoner. Elskotrarna dök upp i Malmö 
hösten 2018 men försvann nästan helt under pandemin våren 2020, 
för att snabbt komma tillbaka igen. Utkörningen av mat fick däremot 
ett rejält uppsving under samma tid. 

Det är inte ovanligt att se en kombination av de här två förete-
elserna som exempelvis ett Foodora-bud på en Voi-skoter. I dessa 
fall handlar det om köp av andra människors tid i två led. En person 
köper en annan persons tid för att hämta mat från en restaurang. 
Personen som sålt sin tid köper i sin tur någons annans tid för att 
leverera en laddad skoter. För att det här ska fungera krävs både me-
dieteknologi samt att människors tid värderas olika. 

Även spekulativ tid är ett vanligt inslag i centrum. Här är det kon-
tanter, snarare än kort som inte accepteras. Samtliga affärer på gå-
gatan och i köpcentret Triangeln erbjuder någon form av kreditköp, 
antingen administrerade av dem själva eller via något företag som 
exempelvis Klarna.

Det går att se både den frekventa reklamen och de offentliga klock-
orna som förmedlare av tidsliga normer. I det första fallet handlar 
det om normer kring hur vi bör spendera vår tid, det vill säga genom 
att konsumera. I det andra handlar det om en påminnelse om var vi 
befinner oss i förhållande till olika scheman som arbetstider, öppet-
tider, avgångstider och så vidare. Det förekommer också normer om 
att röra sig i vissa hastigheter på vissa ställen, som att hålla sig till 
höger i rulltrappan när man står stilla och till vänster om man vill 
gå. Även köande inne i butikerna och på restauranger utan bordsser-
vering är omgärdat av starka normer. Alla förväntas dela på den här 
tiden solidariskt. Man ställer sig sist i kön och väntar på sin tur. 

Pandemin drev på digitaliseringen av köandet. Flera restauranger 
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i Centrum avskaffade helt sina kösystem och krävde istället att gäs-
terna använde deras app för att beställa mat. 

På vissa håll i världen har det uppstått ett tidsligt arbete förknip-
pat med köande (Nield 2019). Genom en app går det att hyra nå-
gon som står i kö. Detta kanske inte är aktuellt när det gäller restau-
ranger, men väl vid olika typer av premiärer, konserter och dylikt. 
Fenomenet har i skrivande stund ännu inte kommit till Malmö. 

Det finns få tecken på jitter eller att människor på något sätt gör 
motstånd mot tidsliga maktrelationer. Däremot inträffar varje år nå-
got som kan beskrivas som en heterokroni, nämligen Malmöfestivalen. 
Under en vecka i augusti varje år invaderas främst Gamla staden av sce-
ner, restaurangtält och åkattraktioner. Festivalen har de senaste åren 
också haft tydliga tidsmarkörer. Efter terrordådet på Drottninggatan i 
Stockholm 2017 ökade säkerheten markant vilket framförallt syntes på 
olika typer av hinder mot bilar och andra fordon. 2018 begränsade den 
svåra torkan matutbudet. De restauranger som använt mycket vatten 
eller öppen eld fick antingen anpassa sig eller ställa in sin medverkan. 
2020 och 2021 ställdes festivalen in helt på grund av pandemin. 

En annan sak som det heller knappt syns några spår efter i 
Centrums utbud av affärer och restauranger, är Malmös etniskt blan-
dade befolkning. De affärer, restauranger, skyltar och skyltfönster 
som präglar Möllevången och i viss mån Seved och som skvallrar om 
att det bor människor med ursprung från många olika delar av värl-
den saknas nästan helt i Centrum. 

Men det finns åtminstone ett undantag. I det här fallet rör det 
sig inte om maktrelationer som givit upphov till medierade budskap 
utan om ett medierat budskap som uttrycker en maktrelation, precis 
på samma sätt som skyltarna på Möllevången. Med jämna mellan-
rum dyker det upp anslag i stadens parker, som Slottsparken och 
Kungsparken, om att camping är förbjuden. Budskapet på skyltarna 
är skrivet på romani och direkt riktat till stadens EU-migranter. 

Den som rör sig från centrum mot Frihamnen kommer att passera 
Centralstationen. Denna byggnad är i sig intressant ur ett tidsligt per-
spektiv och kommer att presenteras närmare senare. 
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Frihamnen

Spannmålshanteringen är en av de mer livliga verksamheterna i hamnen

Fältanteckning: Frihamnen 10 maj 2018
Jag cyklar från Centralstationen via Grimsbygatan. Det lastas spannmål från 
kajen vid Lantmännens silos. Intill har ett av kustbevakningens fartyg lagt till. 

Området runt omkring börjar sakta men säkert gentrifieras. Här ligger 
bland annat arkitektkontor och vad som av många anses vara Malmös 
bästa lunchrestaurang ”Saltimporten Canteen” som ligger i en byggnad 
som användes för just saltimport tidigare. 

Vidare längre in i hamnen finns flera uppställningsplatser för bilar som 
ska exporteras eller har importerats. Här ligger ”Yarden” där Kristian 
Lundbergs Malmöskildring med samma namn utspelar sig. Här finns 
också lunchrestauranger som serverar lunch från 08:00.
 
Ytterligare längre in håller ett företag, möjligen Biltema, på att etablera sig 
i ombyggda lokaler. 
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En doft av friterad lök avslöjar att det pågår livsmedelstillverkning i 
området. Då och då vibrerar marken till av tunga transporter som känns i 
hela kroppen. 

Området är brokigt. Längs Lodgatan finns flera företag som sysslar 
med förpackningar på olika vis, det finns förlag, företag som tillverkar 
inredningsdetaljer i sten samt en biltvätt för väldigt stora bilar. Det finns 
också ett kontor för ”Copenhagen Malmö Port”. 

Ingenstans är det dock mer liv och rörelsen än vid spannmålshanteringen. 
Det skulle vara ironiskt om denna kvarleva från tiden innan 
industrialismen skulle överleva alla industrierna i området.  

Precis som övriga områden i studien präglas Frihamnen av arbetsti-
dernas rytmer. De skiljer sig dock lite från övriga staden. Dels börjar 
många arbetare tidigare på dagen. Redan vid femtiden på morgonen 
börjar människor röra sig mot sina arbetsplatser. Under nätterna ar-
betar också många lastbilsförare med transporter. 

Området utmärks också av flera längre rytmer. Delar av hamnen 
är fortfarande i högsta grad industriell. Här ligger byggföretag, verk-
städer, bilexportföretag och verksamheter som sysslar med olika ty-
per av marina tjänster. Detta är också platsen för ”Yarden”, en stor 
omställningsplats för bilar som skildrats i Kristian Lundbergs bok 
med samma namn.

Utsikt över an av områdets ”yarder”. 

I Frihamnen finns också spår av det postindustriella Malmö i form av it- 
företag, konstnärsateljéer, tidningsredaktioner och ett museum för di-
gital konst. Postindustrialiseringen sätter också sina spår när det gäller 
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utbudet av mat. Det finns fortfarande lunchserveringar och kiosker där 
man kan köpa en tidig lunch. Men i takt med att människor i området 
arbetar med andra saker under andra tider har dessa senare år komplett-
erats med bland annat Saltimporten Canteen, av många ansedd som 
Malmös bästa lunchrestaurang samt nyligen öppnade vegetariska Mygel. 

Även Malmös migrationsvågor är representerade. Här finns ex-
empelvis företag som tvättar orientaliska mattor och importerar mat 
från Mellanöstern.

Även om verksamheterna i området är blandade är det tydligt för 
den som besöker området att Malmö fortfarande i hög grad är en 
industristad. Här finns tung industri och tunga transporter, både på 
väg och järnväg. 

Men inte bara det. De två anläggningar i området där det ofta är 
mest liv och rörelse tillhör Lantmännen. Vid Malmö Stora Valskvarn, 
som varit i drift sedan 1880-talet, och närliggande silos och omlast-
ningsanläggningar på Hullkajen pågår aktiviteter oavbrutet. Mitt 
bland industrierna och framväxande postindustriella anläggningar 
finns alltså en i högsta grad levande rest av vad Hardt och Negri (2003) 
kallar ”handelsstaden”, där varor produceras utanför staden och frak-
tas in för att säljas. I det här fallet handlar det om att lantbrukare runt 
omkring Malmö fraktar in och förädlar spannmål som sedan säljs och 
transporteras vidare. Inom ett begränsat geografiskt område återfin-
nas alltså exempel på samtliga tre av Hardt och Negris (2003) urbana 
utvecklingsfaser; handelsstaden, industristaden och metropolen. 

Det finns inga offentliga klockor i området, men några företag 
har mindre klockor på sina fasader. De former av kolonisering som 
märks handlar om att de nya postindustriella verksamheterna har 
andra tider, vilket sträcker ut den potentiella arbetstiden i området 
och tvingar serviceinrättningar att anpassa sig. 

Det finns få tecken på spekulativ tid, vilket inte är så konstigt med 
tanke på att de ligger få affärer i området. En av de få formerna av 
tidsligt arbete som går att observera handlar om att Saltimporten kör 
ut mat i området. Här finns få elskotrar uppställda och matleveran-
törer som Foodora och Uber Eats varken levererar eller hämtar i om-
rådet i någon större utsträckning. 

Men det finns flera exempel på hur medialiseringen skapar både 
tidsliga maktrelationer och jitter även i Frihamnen. Dessa kommer 
att presenteras närmare i fallstudien ”Tidsskapet Lodgatan”. 
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10 TIDSKAPEN

I följande kapitel presenteras de olika fallstudierna. Dessa är 
Centralstationen, Triangeln, Kaféet framför disken, Kaféet bakom dis-
ken, Lodgatan, Tidsarbetet, Flanörvaran, Corona och Utanförtidskapet.

Klocka vid Gustav Adolfs torg
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Tidskapet Centralstationen

Centralstationen präglas av tidsangivelser

Fältanteckning: Centralstationen fredagen 15 december 2017
Det är fredag kväll i december. Stationen är sporadiskt julpyntad. Gott om 
människor som sökt skydd från ruskvädret utanför. En kvinna har slagit 
sig ner på borden utanför Burger King i stora vänthallen. Hon har två blåa 
Ikea-kassar. Den ena är full med pantflaskor och den andra med filtar, 
kläder, mugg och en tallrik. 

Människor som söker skydd gör sin egen tidskolonisering av den mörka, 
kalla kvällen när de kliver in i stationens ljus och värme. 

I vänthallen där de flesta restauranger är belägna har det samlats ett antal 
ungdomar kring en telefon som spelar filmer från Youtube. Två av dem dansar, 
en halsar folköl ur en burk. Två tjejer berättar att de skulle ta Pågatåget till 
Burlöv för att gå på fest hemma hon en klasskompis, men att de fastnat på 
stationen eftersom de misstänkte att de var minst lika kul där. Två killar, med 
afghanska rötter, berättar att de ofta brukar träffa landsmän på olika stationer. 
Inte sällan börjar de hänga med andra som sökt sig till stationen av andra skäl. 

En man som har med sig en sorts halvakustisk balalajka börjar 
ackompanjera ungdomarnas YouTube-klipp och får applåder till svar.
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Det skulle gå att beskriva den tid som ungdomarna, kvinnan med 
kassarna och mannen med balalajkan skapar som en heterokroni, 
där tid ”representeras, motsägs och kastas om (Foucault 1984:3)”. 
De skapar sin egen tolkning av hur och vilken sorts tid som spen-
deras på stationen. En tid som motsäger stationens övriga ordning 
där mycket handlar om att effektivisera den semiformella, indirekta 
arbetstid som pendlingen innebär. En effektivisering genom normer, 
flöden och ständiga tidsangivelser i form av ljud, vibrationer, dofter, 
skyltar, anslag, tabeller och skärmar.

Förutom fabriker finns få mer typiskt industriella byggnader än 
järnvägsstationer. Centralstationen i Malmö stod klar 1856, precis i 
inledningen av Malmös förvandling till industristad. Centralstationens 
mest framträdande rytm är även den en direkt konsekvens av industri-
samhällets arbetstider. Flödet av människor som rör sig på stationen 
intensifieras när folk är på väg till eller från sina arbetsplatser. Från 
sex till nio på morgonen och från tre till sex på eftermiddagen är det 
märkbart fler människor i rörelse än annars. Det sker också en föränd-
ring strax innan tolv på dagen då många har lunchrast. Tidsrytmerna 
på stationen följer också industrisamhällets vecko- och årsrytmer. Det 
är färre människor i rörelse under helger och under semestermåna-
derna juni och juli.

Även perrongerna präglas av tidsangivelser
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Rusningstiderna är dock mer utdragna än vid exempelvis bussknut-
punkterna vid Södervärn och Gustav Adolfs torg, sannolikt beroende 
på den större andelen långväga resenärer som hamnar ur synk med 
sina ordinarie arbetstider.

På Centralstationen är tid närvarande överallt. Tider annonseras på 
vanliga klockor, på tavlor och skärmar med tidtabeller, på skyltar och i 
högtalare. Förutom sedvanlig klocktid annonseras också trafikbolagens 
avgångs- och ankomsttider samt om det uppstått några avvikelser. 

En annan tydlig påminnelse om tid får den som passerar den sto-
ra Pressbyrån mitt i stationshallen. Den som tittar på löpsedlar och 
omslag till dagstidningar och magasin får en rik och precis uppfatt-
ning om när i tiden hen befinner sig. Genom att sälja medier blir 
Pressbyrån i sig ett logistiskt medium. 

Den som vill kan med hjälp av olika appar få ännu fler tids-
meddelanden. Min egen smarta klocka har exempelvis SJ:s app in-
stallerad som meddelar mig om avgångstider, eventuella försening-
ar, avgångstider vid resans destination, var jag ska sitta på tåget och 
en rad andra saker. Klockan har en dessutom en haptisk funktion 
som gör att den vibrerar av vissa meddelanden. 

Åtminstone en gång om dagen går det till och med att lukta sig till 
vad klockan på ett ungefär är. Strax efter elva på förmiddagen bör-
jar stationens många lunchserveringar förbereda dagens servering. 
Den som då, strax efter elva kommer in genom stationens huvuden-
tré och sen fortsätter längs med stråket av restauranger möts av den 
distinkta doften av risvinäger från sushibaren, smält ost och nybakt 
bröd från pizzaugnar, husmanskost, nybryggt kaffe och sist men inte 
minst doften av den maträtt som kanske mer än någon annan för-
knippas med Malmö, falafeln.

Den linjära rytm som uppstår i kölvattnet av industrisamhällets 
arbetstider är alltså så påtaglig på Centralstationen att den till och 
med doftar en gång om dagen.

Om människor kunnat resa i tiden skulle det till och med vara 
möjligt för den som anlände Malmö Centralstation från framtiden 
att med hjälp av luktsinnet avgöra gränsen för hur långt tillbaka i 
tiden hen färdats. Pizza började säljas i Sverige under 70-talet, falafel 
under 80-talet och sushi i större skala på 90-talet.

Modern teknologi kombinerad med den urgamla praktiken att 
värma mat gör det möjligt att både känna och dofta tid på centralsta-
tionen. Klockans haptik och kökens dofter gör att den som blundar 
och håller för sina öron ändå kan uppfatta klocktid.
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Pendlingstid – en indirekt, semiformell, oavlönad arbetstid – är 
också den mest framträdande arbetstiden på Centralstationen. 
Indirekt, eftersom den visserligen är helt nödvändig för att kunna 
sköta ett arbete, men inte handlar om att utföra direkta arbets-
uppgifter. Semiformell, eftersom den inte är schemalagd, men direkt 
påverkas av arbetarens schema. Oavlönad i de allra flesta fall, eftersom 
väldigt få människor får betalt för att resa till och från jobbet.

Nätverk och rumtidsmaskiner, till exempel bärbara datorer, pad-
dor och telefoner, gör att vissa arbetsuppgifter inom vissa yrken kan 
utföras under pendlingstiden. Den som tittar sig omkring på statio-
nen, närsomhelst under öppettiderna, kommer se människor som 
åtminstone verkar arbeta. I synnerhet om man kliver på ett tåg eller 
går in på något av stationens kaféer.

Centralstationen är också – precis som i stort sett alla offentliga 
eller pseudooffentliga stadsmiljöer – en plats där publikvaran tillver-
kas i stor skala, även om vi bortser från den reklam som stationens 
besökare själva bär runt på. Det finns reklamtavlor överallt och det 
är inte ovanligt att företag och organisationer uppträder fysiskt i sta-
tionen för att göra reklam och påkalla uppmärksamhet. 

Men det finns också ett undantag. De två nyare, underjordis-
ka perrongerna är helt fria från reklam, så när som på några små 
tv-skärmar. Istället projiceras filmer på väggarna, med miljöbilder 
från olika delar av världen som ger ett intryck av att betraktaren tit-
tar ut genom ett tågfönster. Stationerna Hyllie och Triangeln som 
byggdes samtidigt som de underjordiska perrongerna är även de fria 
från reklam. Detta är om inte unikt, så åtminstone väldigt ovanligt 
både i Sverige och andra delar av västvärlden.

Det finns också massor av människor som har sin direkta, formel-
la och avlönande arbetstid förlagd till stationen. De arbetar i affärer, 
kaféer, restauranger eller på något av trafikbolagen.

För de flesta andra är stationen en transitbyggnad. Det är inte me-
ningen att någon ska stanna här en längre tid. Du får vänta, men inte 
hänga. Till och med lunchrusningen, som är av något annan karak-
tär än i resten av centrala Malmö, präglas av detta. De sittplatser som 
finns inbjuder inte till att sitta någon längre tid. I stora hallen finns 
barstolsliknande anordningar precis där pendlare strömmar fram och 
tillbaka. Känslan av att lunchrusningen ska vara just en rusning för-
stärks av uppmaningar i stil med ”köpa något smaskens on the run”. 

Den här typen av normerande uppmaningar är vanligt före-
kommande på stationen. Då och då dyker det upp en pop-up-butik 
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Tidsnormerande reklam
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som säljer enportionsförpackningar avsedda för mikrougnen. 
Reklamskyltar kallar dig ”Speedy Gonzales” och frågar om du har 
”brådis”. En annan skylt uppmanar den som passerar att ”fånga fru-
kosten”, som om till och med maten på stationen befann sig i rörelse 
och måste fångas i flykten.

De flesta restauranger på Centralstationen går att beskriva som 
snabbmatsrestauranger. Maten beställs inte vid bordet utan direkt 
vid en disk och serveras omgående. Det finns ett antal lokala restau-
ranger men också globala kedjor som Burger King och Subway. Den 
senare är just nu världens största restaurangkedja. 

Men det finns också två restauranger som inte serverar snabbmat. 
Båda dessa har dock tydliga tidsliga egenskaper. Den ena är en sport-
bar i kedjan O’Learys. Sportbarer erbjuder en form av tidskompres-
sion där gästerna äter, dricker, ser på sport och – om de vill – spelar 
på sport samtidigt. Att sportåskådare äter, dricker och spelar är inget 
nytt. Men den andra vågens medialiseringen med etermedia och ra-
dio- och tv-apparater frikopplade åskådandet från den fysiska plat-
sen där sporten utövades. Det var inte längre nödvändigt att befinna 
sig på exempelvis en fotbollsstadion för att ta del av en fotbollsmatch. 
Den tredje vågens medialisering har ökat möjligheterna för spelande. 
Skärmarna som visar sport, varav minst en är synlig från varje sitt-
plats i restaurangen, visar oavbrutet olika odds och spelmöjligheter 
från de spelbolag som sponsrar sändningen. Sportbarer är ett tydligt 
exempel på hur tid komprimeras med hjälp av medieteknologier. 

Den andra restaurangen som inte serverar snabbmat är Bistro 
Royal. Den har en tydlig inriktning mot företagskunder och erbjuder 
after work samt möjligheter till konferenser och möten. Lunchpriserna 
är också betydligt högre än på många andra håll (165 kronor) vilket kan 
vara ett tecken på att många äter på företagets bekostnad. Personalen 
på restaurangen bekräftar också att det är vanligt att större sällskap 
från olika platser sammanstrålar, äter lunch och diskuterar affärer. 
Det faktum att restaurangen ligger på stationen sparar tid och ur just 
det perspektivet skulle maten kunna betraktas som snabbmat. 

Även Centralstationens arkitektur inbjuder till rörelse. 
Restaurangerna har få riktiga sittplatser. Vissa av dem är dessutom 
placerade i den gång där människor som ska till och från tåg och 
bussar passerar. Det förekommer också flera sorters exkluderande 
design (Edin 2014, 2017), bland annat bänkar det inte går att ligga 
på. I vissa fall går det inte ens att sitta, bara luta sig med lätt böj-
da ben. Trots att arkitekturen, reklamens budskap och de otaliga 
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tidsangivelserna inbjuder till rörelse, marknadsför ägaren Jernhusen 
(2020) stationen som ”en populär mötesplats där man gärna spen-
derar mycket tid och umgås”. Efter att under de senaste fyra åren 
ha spenderat otaliga timmar på stationen har jag hittat mycket lite 
som stämmer överens med Jernhusens beskrivning. Det är snarare 
uppenbart att det är meningen att byggnadens besökare får vänta, 
men inte hänga. 

I praktiken är det här väntandet också graderat. Det går att köpa 
bekvämare väntetid i olika grad. Den går att slå sig ner, men inte 
ligga. Det är överhuvudtaget inte särskilt bekvämt på någon av bän-
karna. Det går också att göra som Agnes, en kvinna i sextioårsåldern 
från Markaryd, som med jämna mellanrum åker till Malmö för att 
hälsa på barn och barnbarn. Hon köper alltid en kopp thé och sätter 
sig på kaféet som är beläget bredvid perrongerna på stationens övre 
plan. På så sätt slipper hon ”stök, stress, jäkt och en massa människor 
som bara hänger runt”. Den som har förstaklassbiljett på SJ:s tåg el-
ler särskilda prioritetskort kan använda SJs Lounge. Loungen mark-
nadsförs som en ”lugn och avkopplande plats där du kan jobba, läsa 
e-post, äta en bit mat, ta en fika, umgås eller bara koppla av medan 
du väntar på att tåget ska gå (SJ 2020)”. Lokalen är alltså direkt av-
sedd för både arbete och tidskompression. 

Ibland uppstår jitter mellan stationens rytmer och klocktid och 
andra rytmer. Den vanligaste formen av jitter är när det uppstår 
förseningar i trafiken vilket påverkar resenärernas egna scheman, 
arbetstider och övriga rytmer. Ibland uppstår jitter mellan det upp-
skruvade tempot, det påbjudna väntandet och kroppens egna rytmer. 
Den som behöver gå på toaletten kommer dock att hitta väldigt få 
sådana. De som väl finns är avgiftsbelagda. Det går dessutom endast 
att betala med kort. Den som behöver gå på toaletten måste alltså ha 
en etablerad affärsrelation med en bank eller liknande.

De fåtaliga toaletterna är ytterligare ett tecken på vilken typ av tid 
som uppmuntras och tillåts på stationen. Många som väntar kom-
mer snart att kliva på ett tåg där det finns toaletter, så det behövs 
bara några få i nödfall. Den som bara hänger har egentligen inget 
på stationen att göra och behöver inte tas hänsyn till på samma sätt.
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Tidskapet Triangeln

Många affärer på Trianglens köpcentrum har täckt över sina fönster, vilket 
försvagar kopplingen till cykliska rytmer

Fältanteckning: Triangeln tisdagen 9 januari 2018
I Telenors fysiska butik, belägen i köpcentrumet Triangeln, höjs inga 
ögonbryn när jag förklarar att min ännu inte ett år gamla telefon slutat 
fungera och att jag behöver en ny. Att deras kunder byter telefoner 
varje år är så vanligt att de till och med erbjuder ett abonnemang där 
detta kan ske utan extra kostnad. Den här efterfrågan drivs av ständiga 
lanseringar av nya eller uppdaterade produkter. Men också av det faktum 
att de här sakerna inte håller särskilt länge. Sedan jag började använda 
smarta telefoner för tio år sedan har livslängden för varje ny modell varit 
kortare än dess föregångare. Ibland går de heller inte att laga. Andra 
gånger går det, men är ofta så krångligt eller dyrt att det framstår som 
privatekonomiskt mer rationellt att köpa en ny telefon.

Trots att jag varit kund hos Telenor i nästan tio år, och såvitt jag vet 
aldrig varit sen med en räkning, tar de en kreditupplysning. Tack vare 
medieteknik och en databas får de på ett ögonblick en överblick av min 
privatekonomi och tillåter mig därefter att ta ytterligare en telefon på 
avbetalning. Jag betalar nu för tre olika telefoner även om det är sista 
månaden för den äldsta av dem. Att jag kan göra på det här sättet kommer 
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sig inte bara av att jag har en någorlunda oproblematisk relation till 
Telenor. Det beror även på att jag har ett arbete med tillräcklig inkomst, 
ett personnummer, en hemadress och en kundrelation till en bank. 
Utan dessa saker hade jag varit utestängd från väsentliga delar av den 
mediestad jag ofta tar för given. 

Jag lämnar butiken som ägare av tre telefoner, eller rättare sagt, som 
någon som är skyldig arbete till ett värde som motsvarar tre telefoner. 
Det faktum att jag egentligen inte äger eller har betalat för någon av dem 
ännu är inget jag egentligen reflekterar över. Inte nog med det. Jag har 
dessutom redan börjat snegla på nästa modell. Den finns ju bara någon 
knapptryckning och sekund bort bakom disken i Telenorbutiken. 

Precis som när det gäller Centralstationen finns ett överordnat syf-
te som präglar rytmerna i och omkring Triangeln. Centralstationen 
är en transitbyggnad som människor ska passera igenom eller på sin 
höjd stanna upp ett slag och vänta på ett tåg eller en buss. De som 
besöker stationen påminns också oavbrutet om vad klockan är och 
vilka avgångs- och ankomsttider som gäller samt tilltalas som några 
som är på väg eller till och med har bråttom. Triangeln däremot är en 
byggnad avsedd för konsumtion. Här påminns ingen om vad klockan 
är eller om att de borde vara på väg någonstans.

Men det finns några tidsliga likheter. I observationerna framträ-
der tydligt att Triangelns rytmer präglas av arbetstider. Det är fler 
människor i rörelse på eftermiddagarna när arbetsdagarna närmar 
sig slutet. Det märks även en tydlig förändring i flödet av människor 
från 11:30 till 13:00 då många äter lunch. Den här rytmen är dock 
inte lika tydlig som på Centralstationen, runt Möllevången, längs gå-
gatan eller på Lilla torg. Detta beror sannolikt på att Triangelns res-
tauranger i de flesta fall ligger i utkanten av byggnaden och dessutom 
ofta är vända ut mot gatan, vilket gör att den som vill äta inte behöver 
gå in i Triangeln. 

Den största restaurangen, McDonalds, har exempelvis två stora 
entréer mot gatan men bara en mindre ingång från köpcentrumet. 
Den entrén är dessutom belägen på andra våningen längst ifrån kas-
sorna. Detta gör också att man inte känner matoset lika påtagligt 
som på Centralstationen.



140

En av ytterst få klockor på Triangeln, som dessutom bara visar rätt två 
gånger per dygn

En annan stor och väldigt påtaglig skillnad gentemot Centralstationen 
är att den som besöker Triangeln inte påminns om vad klockan är 
eller andra tider än köpcentrumets öppettider. Vid entréerna häng-
er skyltar med öppettider och vid två av entréerna avgångstider för 
bussar och tåg i närheten. Inne i byggnaden saknas offentliga klockor 
helt. Den enda stora klockan är en bild och återfinns på en skylt ut-
anför en klockaffär.

Det är inte bara så att det saknas klockor. Förutom i den del av bygg-
naden som täcks av glastak kan det vara väldigt svårt att avgöra vad klock-
an är eller vilken årstid som råder genom att se sig omkring. Lampornas 
dunkla ljus lyser med samma sken oavsett årstid, tid på dygnet eller vä-
derlek. Detta förstärks av att många affärer täckt sina fönster med reklam 
med följd att dess förmåga att släppa in ljus kraftigt begränsas.

Att det ser ut såhär är inte en slump. Triangeln följer ett väl be-
prövat mönster som hämtats från kasinovärlden. Kasinochefen och 
spelmissbrukaren Bill Friedman formulerade på 70-talet ett antal 
principer som haft stort inflytande över hur kasinon ser ut (Friedman 
2000, Schüll 2012). Hela idén är att besökare under sin vistelse ska 
spendera så lång tid och så mycket pengar som möjligt. För att lyck-
as med detta bör besökarna tappa orienteringen såväl tidsligt som 
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rumsligt. Friedman menar att kasinon bör utformas som labyrinter 
utan alltför tvära kurvor. Besökaren ska inte riktigt veta var hen är 
eller tvingas stanna upp i alltför tvära kurvor och där börja fundera 
över var de befinner sig. Toaletter ska placeras längst in i labyrinter-
na så en nödig besökare måste passera så stor del av lokalerna som 
möjligt på vägen. Belysningen ska vara dov, taken låga och det får 
inte finnas konst eller tapeter i uppseendeväckande mönster som ris-
kerar flytta besökarnas fokus från spelande. Fönster bör täckas över 
och det ska heller inte finnas klockor eller andra tidsangivelser. 

Delar av köpcentret är designat som kasinon, med ringlande gångar, 
övertäckta fönster och avsaknad av tidsmarkörer
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Det är väldigt vanligt att köpcentrum följer principerna. Det finns vis-
serligen delar av Triangeln som inte gör det, som glastaket över en del 
som släpper in dagsljus och går att se som jitter mellan kasinodesig-
nens icke-tid och dygnets och vädrets cykliska rytmer. Men stora delar 
av byggnaden skulle kunna vara designad av Friedman själv. Designen 
skapar en tid som är frånkopplad det omgivande samhällets tid. En tid 
som bara begränsas av de öppettider som gradvis utökats de senaste 
åren, med undantag för perioden under pandemin våren 2020. 

De ständigt utökade öppettiderna är en form av jitter. Med dem upp-
står fler möjligheter till tidskompression, förlänger den tid det är möjligt 
att shoppa och ökar därmed konkurrensen med andra tider. För vissa är 
det här inte heller en möjlighet. För de arbetare vars arbetstider anpas-
sas efter de allt mer generösa öppettiderna är det ett faktum. 

Frånvaron av tidmeddelanden skapar dessutom en känsla av 
att den här tiden står stilla. Ju längre öppettider desto mer bryter 
Triangelns egen rytm av från de rytmer som skapas av att människor 
jobbar åtta timmar, med start på morgonen och slut på eftermidda-
gen. Rytmer som innebär att konsumtion ofta sker i anslutning till 
arbetsdagen. Här sker en kolonisering av både cykliska rytmer som 
dygn och årstider, samt linjära rytmer som arbetstider. 

På översta våningen i den publika delen av byggnaden finns det 
etablissemang vars öppettider är husets mest generösa. Gymmet 
Repeat har öppet dygnet runt för sina medlemmar. Sofia som jobbar 
i receptionen berättar att det är ganska många som tränar nattetid. 
Det är människor som jobbar annorlunda arbetstider och tränar före 
eller efter jobbet. Folk som jobbar på krogen, som poliser eller inom 
sjukvården. Studenter som inte kan sova. Småbarnsföräldrar som 
passar på att träna medan partnern sover med barnen. 

Sofia berättar också att gymmet erbjuder virtuella träningspass 
med yoga- eller workoutinstruktörer eller olika personliga tränare. 
Det är bara att trycka på skärmens knapp så drar passet igång.

Även detta är ett exempel på kolonisering av tid. I det här fallet 
sträcks den tid som det är möjligt att träna på ut över hela dygnet. 
Även det faktum att de virtuella träningspassen kan starta närhelst 
någon behöver kan ses som en form av kolonisering av tid, där den 
som tränar gör sig oberoende av tränarens scheman och andra tids-
liga förehavanden. Passet startas vid behov, inte en sekund senare 
eller tidigare. Precis som tillverkning startar precis när den behöver 
i just-in-time produktion. Gymmet Repeat erbjuder en sorts just-in-
time reproduktion.
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Men detta innebär också en möjlighet att fly från den tidsordning 
som träningsanläggningar vanligen erbjuder. Den som tränar bestäm-
mer sina egna träningstider. Det påverkar heller inte personalen på 
samma sätt som när någon väljer att fika sent på kvällen.  Baristan 
måste anpassa sina arbetstider efter kaféets öppettider, medan träna-
ren i det virtuella passet kan spela in sig själv vid ett tillfälle då det 
passar hen och sedan inte behöva bry sig om när någon väljer att träna.

Gymmets närmaste granne är en nagelsalong. Tillsammans med 
en rad andra etablissemang utgör de ytterligare en funktion, näm-
ligen rekalibrering (Sharma 2014). På Triangeln finns två gym, två 
nagelsalonger och flera frisörer. Det går att slå sig ner, hämta andan 
eller köra ett pass på gymmet för att på så vis rusta sig för ytterliga-
re shopping. Även kaféerna och restaurangerna bidrar med den här 
funktionen. Jag använder själv dessa strategier, som att träna, äta 
gott och ta hand om mig själv. Inte för att minska stress eller krav, 
utan för att bli bättre på att hantera dem. 

Minnesanteckning: Triangeln 2013
Det finns dock, precis som på Centralstationen, en doftande tidsmarkör, 
om än möjligen en tidsmarkör bara för mig. I en av gångarna finns en 
parfymaffär. Det doftar starkt när man går förbi den, vilket jag gjorde flera 
gånger i veckan när mitt äldsta barn var i tvåårsåldern. Vi brukade köpa 
glass och sedan gå ner för att titta på tågen på den intilliggande stationen. 
På vägen passerade vi parfymaffären. 

Varje gång jag går förbi den sedan dess och känner den karaktäristiska 
doften reser jag mentalt tillbaka till den tiden. Jag är på väg för att titta på 
tåg tillsammans med Edvin. Jag känner vad jag kände då, minns en massa 
saker jag glömt eller åtminstone inte tänker på så ofta längre. Jag bor på 
ett annat ställe och har varken börjat skriva den här avhandlingen eller 
träffat min dotter ännu.

Den mest framträdande formen av tid på Triangeln är den spekulati-
va tiden, pengarnas tid. Samtliga affärer på Triangeln erbjuder någon 
form av lån eller kredit, det vill säga olika sätt att manipulera tiden ge-
nom att redan nu låta kunder konsumera för potentiella framtida in-
komster. Särskilt påtagligt är detta i de affärer som handlar med kom-
munikation såsom telefoner, surfplattor och abonnemang till dessa. 

Den som anses vara kreditvärdig kan resa i tiden. En tillräckligt 
sannolik framtida inkomst kan användas genast. Den skuld som 
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uppstår förvandlas också till en rad olika varor, ibland utan kundens 
inflytande eller ens vetskap. Det går alltså inte bara att betrakta den 
här sortens skuldsättning som tidsmanipulation, utan också som en 
form av arbetstid som ger upphov till varor. 

Eftersom Triangeln är ett köpcentrum, ägnat åt konsumtion, före-
kommer även uppmaningar till konsumtion. Detta sker genom reklam 
och följaktligen också tillverkning av publikvaran. Det finns reklam 
i varje skyltfönster, riktad både inåt och utåt, samt reklam för själva 
köpcentrumet. Dessa två arbetstider är – tillsammans med arbetsti-
derna för alla de som är anställda i butiker, kaféer, restauranger eller 
av själva köpcentrumet – de mest framträdande. Men det förekommer 
också att folk sitter på de olika kaféerna och arbetar. Dock inte lika 
frekvent som på exempelvis kafékedjorna längs gågatan. Delvis kan 
det bero på lokalernas arkitektur. Det till ytan största kaféet i Triangeln 
ligger exempelvis mitt i en gång där människor oavbrutet rör sig fram 
och tillbaka. Det har heller inte eluttag vid varje sittplats, vilket gör det 
svårare att spendera informell arbetstid där. 

Det går även att betrakta reklamen på Triangeln som normerande, 
som tidsliga uppmaningar. De anger vilken tid som bör spenderas, 
det vill säga konsumtionstid. Triangelns egen reklam handlar sällan 
om hur tiden bör spenderas, snarare om att den här tiden sträckts ut 
och att icke-tiden blir längre och längre. 

Alla köpcentrum rymmer åtskilliga exempel på tidskompres-
sion. Det går till och med att argumentera för att syftet med ett 
köpcentrum är att pressa samman tid. Inte i betydelsen att sa-
ker nödvändigtvis går snabbare, utan att fler saker kan hända 
samtidigt eller i närmare anslutning till varandra än vanligt. På 
Triangeln kan den som vill ekipera sig, fika, äta lunch, klippa sig, 
få manikyr, träna, handla verktyg, telefoner, möbler, livsmedel 
och en rad andra saker. Allt ligger nära och åtminstone några av 
sakerna går att göra samtidigt. Detta uppmuntras också aktivt av 
köpcentrumet genom skyltar med budskap som ”mat, kultur och 
shopping i samma kvarter”.

Desto svårare är det att hitta någon form av motstånd mot 
Triangelns tidsliga regimer. Visst hänger människor här utan att 
konsumera, men här är hängande inte problematiskt på samma vis 
som i Centralstationen. De som hänger på ett sätt som är oförenligt 
med Triangelns övriga verksamhet håller istället till alldeles utan-
för. Skateboardåkare vid fontänen, tiggare precis utanför ingångarna 
och grupper av främst män som konsumerar alkohol och skränar vid 
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bänkarna mellan köpcentrumet, stationen och S:t Johannes kyrka. 
Ibland irrar någon av dem in i köpcentrumet, vilket brukar leda till 
en tillrättavisning av köpcentrumets väktare. 

Men vad är då Triangeln för typ av tidskap? Det är flera som med 
utgångspunkt i Michel Foucault beskriver köpcentrum som hete-
rotopier (Kern 2008, Muzzio och Muzzio-Rentas 2008), alltså ett 
slags motrum där alla arrangemang som återfinns i övriga samhället 
”representeras, utmanas och upphävs (Foucault 1984:332)”. Skulle 
Triangeln vara ett sådant här motrum? Skulle den tid som spenderas 
där vara den tidsliga motsatsen till heterotopi, alltså heterokroni? 

Nej, det finns få tecken som tyder på detta. Triangeln är snara-
re ett sorts med-rum, med en med-tid eller superkroni, där övriga 
samhällets arrangemang förstärks och renodlas. Det finns ingenting 
i den konsumtion eller rekalibrering som äger rum i byggnaden, som 
på något vis utmanar eller upphäver en samtida kapitalistisk ord-
ning, snarare tvärtom.

Marc Augé (2008) beskriver köpcentrum som ”icke-platser” där 
människor vistas men förblir anonyma, och där korta, identitetslösa 
möten äger rum. Andra exempel på icke-platser är hotell, motorvä-
gar och flygplatser. Få människor känner sig känslomässigt bund-
na till icke-platserna. De saknar även tydliga tecken på historia, till 
skillnad från exempelvis ett torg med en marknad som har en tydlig 
identitet, historia och som många människor känner anknytning till. 

Detta gäller dock främst konsumenterna. Jag är övertygad om att 
någon som arbetat många år i Triangeln kan ha en stark känslomäs-
sig koppling, av flera olika slag, till platsen. Jag har själv en stark 
känslomässig koppling i den tidsresa jag gör varje gång jag passerar 
parfymaffären på bottenvåningen. 

Det går att argumentera för att ett köpcentrum inte alls är en icke-
plats, utan snarare ett torg som byggts in och där marknadsaktivite-
terna koncentrerats och sträckts ut i tiden. Vissa köpcentrum är dess-
utom bokstavligt talat byggda på torg. Då är det rimligare att beskriva 
tiden på Triangeln som en ”icke-tid”. En linjär tid som inte bara saknar 
historia utan även en gradvis allt svagare koppling till såväl övriga lin-
jära rytmer och cykliska rytmer som till dygnet och årstiderna. 

Precis som Centralstationen är Triangeln ett tydligt exem-
pel på tidslig kolonisering (Adam 2004). En skillnad är att på 
Centralstationen handlar det om tidkolonisering, alltså kolonise-
ring med tid. På Triangeln handlar det istället om tidskolonisering, 
alltså kolonisering av tid. Men även om kolonisering med tid inte 
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förekommer inom Triangeln går det, att som tidigare nämnts, se 
deras ständigt utökade öppettider som jitter och kolonisering av tid 
på andra platser och av människors vardags och -arbetsliv. I syn-
nerhet för dem som har Triangeln som sin formella arbetsplats. 

Det finns ytterligare en markant skillnad. På Centralstationen 
sker koloniseringen också med hjälp av logistiska medier och kom-
munikation. På Triangeln sker koloniseringen snarare genom från-
varon av dessa. Här sänds inga tidsangivelser, snarare döljs sådant 
som avslöjar vad klockan är i övriga samhället, som just klockor eller 
årstidernas och dygnets skiften. En kolonisering som sakta men sä-
kert sträcks ut och koloniserar andra tider och rytmer och ersätter 
dem med Triangelns egen icke-tid, en tid tänkt att ägnas åt konsum-
tion av varor, livsmedel, lagad mat och träning.

Tidskapet kaféet, del I: kontoret utan väggar

Kaféerna i centrum fungerar som arbetsplatser för många människor

Fälanteckning, kafékedja måndagen 12 februari 2018
De flesta av kaféets besökare är upptagna med att arbeta. Flera har spridit 
sina tillhörigheter kring sig på ett sätt som signalerar att de inte vill att 
någon ska slå sig ner bredvid dem. I det flesta fall rör det sig om laptops, 
telefoner och böcker. 
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Många äter också medan de jobbar. Det är semmeldagen och många äter 
följaktligen just semlor. Någon läser, stryker under och för anteckningar. 
En medelålders kvinna är djupt försjunken i en bok av pseudonymen Elena 
Ferrante. Jag kollar telefonens Bluetooth och ser att jag kan få kontakt med 
en massa olika apparater såsom datorer, telefoner, hörlurar och läsplattor.

Jag går runt i lokalen, presenterar mig och frågar om jag får ställa några 
frågor. De första tre jag frågar viftar avvärjande utan att ta reda på 
närmare vad jag vill. Den fjärde, Yamina, berättar att hon är student och 
brukar komma hit för att läsa och göra hemuppgifter. Hon pluggar till 
läkare och säger att hon gillar kafémiljön. Det är inte så många studenter 
här och dessutom kan hon äta och dricka kaffe medan hon pluggar, vilket 
hon inte får på biblioteket.

Rytmerna på kafékedjornas filialer1 i centrala Malmö styrs givetvis 
av öppettiderna12. Många har öppet från sju på morgonen till tio på 
kvällen. Strömmen av gäster är någorlunda jämnt fördelad över da-
gen, med en liten ökning kring lunch. Många restauranger öppnar 
inte förrän vid halv tolv så det är inte ovanligt att se hantverkare och 
andra som börjar jobba tidigt äta lunch vid tiotiden. 

Precis som på Triangeln är klockor och andra tidsangivel-
ser få. Ingen behöver ha bråttom eller påminnas om tiden som på 
Centralstationen. Det är inte ett problem att folk spenderar tid, att 
de hänger på kaféet. Tvärtom. Åtminstone så länge de konsumerar. 
Men till skillnad från Triangeln är kaféet begränsat på ett annat sätt. 
Triangeln blir inte fullt. Men det går att föreställa sig att en massa 
människor kommer tidigt till kaféet, köper en kopp kaffe och sedan 
tar upp en plats i flera timmar. Det finns kaféer som begränsar den 
tid man får sitta och plugga eller jobba. Jag har dock inte sett något 
sådant, varken via skyltar eller muntliga uppmaningar, här eller på 
någon annan av kedjans filialer. 

Den tydligaste formen av jitter uppstår vid lunchtid, från 11:30 
till 13:00 då gäster kommer för att fika eller äta lunch. De som suttit 
och jobbat eller pluggat och brett ut sig i lokalerna får då maka lite 
på sig, fälla ihop sina böcker eller sätta sig i hörnet av det bord de 
tidigare helt ockuperat. Detta är också den tid då personalen på kafé-
erna verkar ha det som mest stressigt. Tre olika rytmer sammanfaller 

12 Av skäl som angetts tidigare är kafékedjan och den filial det rör sig om anonymiserad 
av hänsyn till personalen. 
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alltså – några kunders konsumtion, några andra kunders arbete och 
personalens arbete – och jitter riskerar att uppstå mellan dem. 

Kaféet är alltså en arbetsplats för många människor, däribland 
mig själv. De senaste åren har jag spenderat åtskillig tid med att ar-
beta på kafékedjornas filialer i centrala Malmö, både före, under och 
efter undersökningen.

Ett vanligt pass brukar inledas med att jag kommer vid niotiden. 
Jag brukar gå direkt till kassan och köpa en dubbel espresso. Är det 
mycket folk och få bra platser kvar kan det hända att jag ställer ifrån 
mig mina saker innan jag handlar något. Det är till och med så att 
man inte behöver köpa något, åtminstone inte om man är vit, man, 
medelålders och någorlunda välklädd som jag. Jag har vid några till-
fällen provat att slå mig ner för att arbeta, utan att handla. Ingen 
har reagerat på detta. Jag är dock övertygad om att exempelvis de 
romska migranterna Jonny och Dimitri eller ett gäng tonåringar inte 
skulle komma undan med samma sak. 

När jag fått mitt kaffe slår jag mig ner vid vad som kommer att 
vara dagens kontor. Jag riggar upp den utrustning jag behöver. 
Ibland använder jag datorn och då börjar jag med att koppla upp 
den. Det finns alltid en rad nätverk att välja bland, dels kafékedjans 
eget och de som tillhör närliggande kaféer och restauranger. Om ka-
féet är beläget i ett köpcentrum finns som regel ytterligare en lång 
rad nätverk, däribland köpcentrets gästnätverk och Malmö stads 
motsvarighet. Jag använder dock av flera skäl alltid nätverket från 
min egen telefon. Det är både säkrare och snabbare och jag behöver 
inte krångla med inloggning. Många andra som arbetar på kaféerna 
gör likadant. De börjar med att fälla upp sin dator, ta fram telefonen 
och synka med nätverket. Ibland har jag med mig en trave böcker is-
tället. Vid sådana tillfällen ser jag till att ha telefonen undanstoppad 
för att undvika störningar.

Även om kaféet givetvis också är ett helt vanligt kafé dit folk går för 
att fika är det påfallande många som precis som jag använder det som 
arbetsplats. Gäster sitter och skriver på datorer och papper. De läser 
och för anteckningar. De håller möten, ibland ytterst formella sådana 
med dagordning, ordförande och sekreterare. Det förekommer också 
att gäster ägnar sig åt telefonförsäljning eller genomför marknadsun-
dersökningar via sin telefon. Vid flera tillfällen under fältstudierna har 
det sett ut som att samtliga gäster på ett kafé arbetar. 

Det finns inga skyltar eller annan information som berättar att 
kaféerna är arbetsplatser för gästerna, men det är uppenbart att 
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lokalerna anpassats för att gäster ska kunna utföra vissa typer av ar-
beten. På det kafé jag spenderat mest tid finns exempelvis eluttag vid 
så gott som varje plats. Till vissa platser har man till och med dragit 
skarvsladdar. Vid fönstren mot gatan finns skrivbordsliknande bord 
som är tillräckligt djupa och breda för att rymma både laptop, an-
teckningsböcker, litteratur och kaffe. Det finns också bord omgivna 
av tiotalet stolar som ser ut att vara anpassade för möten.

I det här avseendet fungerar kaféet inte annorlunda än uttalade så 
kallade ”coworking spaces” eller ”kontorskollektiv” som exempelvis 
Djäkne Kaffebar & Coworking eller Beyond Us. Dessa erbjuder saker 
som kaféerna inte gör – som möjligheter att använda mötesrum, tek-
nisk utrustning, skrivare och postfack – men i övrigt är de lika. Båda 
har wifi och eluttag överallt. Det är bara att köpa en kopp kaffe, slå 
sig ner och börja arbeta. 

Fältanteckning: Kafékedja, centrala Malmö fredagen 1 
December 2017
Några bord från mig sitter en omsorgsfullt sminkad kvinna i strikta 
kläder, kritstrecksrandiga byxor och kavaj och vit blus och ringer vad jag 
uppfattar som en sorts säljsamtal. Hon verkar inte känna de hon ringer till 
utan presenterar sig med förnamn och säger att hon ringer från ett företag 
som heter Beauty och någonting jag inte uppfattar. Samtalen blir mycket 
korta, jag uppfattar det som att de som blir uppringda inte är intresserade 
av att prata. Mellan varje samtal skriver kvinnan febrilt på sin iPad. 

Det finns dock en skillnad mellan kaféerna och uttalade ”coworking 
spaces”. Många coworking spaces har öppna platser där vem som 
helst kan slå sig ner och arbeta utan andra förpliktelser än att köpa 
något från kaféet. Men vissa platser, rum eller delar av lokalerna hyrs 
också av företag eller enskilda näringsidkare. Det finns avtal och, om 
inte en närvarande arbetsgivare, så åtminstone en formell koppling 
till en sådan. Detta saknas helt på kaféerna. De är formellt sett ingen 
annans arbetsplats eller arbetsmiljö än för anställda där. I praktiken 
ser det dock annorlunda ut. En massa människor spenderar arbets-
tid, men det finns ingen närvarande arbetsgivare som tar ansvar för 
arbetsmiljön eller som det går att ställa krav på. Skillnaden mellan 
att spendera arbetstid på ett kafé och ett coworking space är snarast 
av juridisk art. Ur det perspektivet är kafékedjornas filialer i ännu 
större utsträckning en ”fabrik utan väggar” än coworking spaces som 
Djäkne och Beyond Us. 
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Ur det här perspektivet går det också att betrakta kaféerna som he-
terokronier (Foucault 1984:332)”. För många gäster är kafékedjorna 
arbetsplatser utan arbetsgivare närvarande, och tiden de spenderar 
där en mottid i form av arbetstid. På ett coworking space är det me-
ningen att besökarna ska arbeta och att tiden de spenderar ska vara 
arbetstid. De utmanar eller upphäver ingenting. På kaféerna skapar 
människor – studenter, arkitekter, kommunala tjänstemän, jurister, 
författare, försäljare och en rad andra – sin egen arbetsplats och sin 
egen arbetstid. 

Det faktum att kaféet både är ett kafé och en arbetsplats inbjuder 
givetvis till tidskompression. Det finns till och med skäl att påstå att 
detta är en av kafékedjornas affärsidé. Det är meningen att de som 
besöker kaféerna ska kunna äta, dricka kaffe och arbeta samtidigt. 
Vissa går också hit för att man, till skillnad från exempelvis vissa 
bibliotek, just kan äta och fika samtidigt som man läser en bok eller 
skriver på sin laptop. 

Spekulativ tid är inte någonting framträdande på kafékedjorna, 
men det förekommer. Alla kedjor erbjuder köp via app, vilket också 
brukar innebära rabatter. Espresso House erbjuder exempelvis ett 
”lojalitetsprogram” som innebär att man får en dryck gratis efter ett 
antal köp. Det är alltså en sorts belöning till den som återkommer 
som kund en obestämd tid framöver. Det går också att sätta in peng-
ar och sedan handla med appen, då till ett lägre pris. I det här fallet 
lånar kunden i praktiken ut pengar, även detta på obestämd tid, till 
en sorts ränta som kan kvitteras ut vid framtida köp. Till skillnad 
från en vanlig ränta, på exempelvis insatta pengar på ett bankkonto, 
sker betalningen inte i pengar utan i reducerade priser. I båda fallen 
handlar det om manipulation av tid. Kunden påverkar sin ekonomi 
genom att vara lojal mot Espresso House, antingen genom upprepa-
de köp eller genom att låna ut pengar. Tidsramarna för detta är inte 
bestämda på förhand utan föremål för ständiga förändringar. 

Men det finns också en annan form av spekulativ tid som vi kom-
mer in närmare på i nästa kapitel. Den kafékedja där jag spenderat 
mest tid betraktar nämligen sina anställdas anställning som en in-
vestering i framtiden. 
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Tidskapet kaféet, del II: På andra sidan disken

Kampanj från en av kedjorna för att locka anställda

Fältanteckning: Kafékedja torsdagen 11 oktober 2018
Det börjar dra ihop sig mot lunchtid och flera nya gäster anländer. 
Det bildas snabbt en kö framför kassan, där endast en person arbetar. 
Beställningarna blir mer omfattande. Inte längre bara kaffe utan sallader, 
smörgåsar och smoothies. Den ensamma kvinnan sköter både betalning, 
servering av mat och kaffemaskinen. 

Hon är märkbart stressad. Dessutom förkyld. Vid två tillfällen tar hon ett 
steg tillbaka, nyser i armvecket och ber om ursäkt. Hennes ögon är röda. 

Efter några minuter anländer en kollega från rummet bakom kassan där 
diskmaskinerna står. Även hon verkar stressad. Hon fyller på i diskarna. 

– Gick han igen eller?
– Ja
– Fan också.
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Tillsammans jobbar de två kvinnorna metodiskt och effektivt bort kön, 
den ena bakom kassan, den andra bakom kaffemaskinen. När kön 
försvunnit helt skyndar kvinnan bakom kaffemaskinen ut i lokalen för att 
plocka disk som hon sedan försvinner med i rummet bakom kassan. 

För att den här ”kontoret utan väggar” ska kunna existera krävs en 
massa arbetstid från människor som inte befinner sig i en heterokro-
ni utan på en helt vanlig arbetsplats med schemalagda arbetstider. 
För att jag och många andra ska kunna sitta och arbeta i lokalerna, ta 
en kopp kaffe och kanske något att äta, krävs personal bakom disken, 
någon som städar efter stängning och någon som levererar varor, 
bara för att nämna några av de nödvändiga sysslorna. 

Ungefär samma medieteknologier som möjliggör kontoret, som 
frikopplar det från rummet och tiden, kan användas för att binda 
personalen ännu mer. Det går att mäta personalens prestationer och 
förehavanden kontinuerligt. Vad de säljer, när de säljer, när de tar 
raster och hur de presterar i förhållande till varandra. Personalen 
kan heller inte välja när de ska göra saker utan styrs av sina arbetsti-
der och kundernas önskemål. Om de inte har administrativa arbets-
uppgifter kan de inte göra som jag brukar göra och beta av några 
arbetsuppgifter på vägen till jobbet för att på så vis förvandla lite av 
den obetalda arbetstid jobbpendling innebär till betald arbetstid. 

Hösten 2019 uppmärksammas arbetsförhållandena på en av de 
största kedjorna, Espresso House, i en artikelserie i Aftonbladet 
(Johansson 2019 och Tornarp 2019 a,b,c,d,e,f,g). Det berättas bland 
annat om anställda som tvingats sluta när de blivit gravida, om obe-
tald övertid, hårda chefer och uteblivna löner (Tornarp 2019a). Det 
är inte bara baristorna, de som serverar mat och kaffe som upplever 
stress och press ovanifrån, utan också platscheferna, de som ansva-
rar för driften av kaféerna (Tornarp 2019e). Espresso House använ-
der sig bland annat av så kallade ”mystery shoppers”, alltså personer 
som är anlitade av företaget för att kontrollera verksamheten, men 
som låtsas vara vanliga kunder. 

En platschef vittnar om att de tvingats sätta ihop scheman som 
inte fungerade i praktiken (Tornarp 2019d). Hon fick bara sche-
malägga en barista åt gången, trots att det behövdes minst två. Att 
anställda inte hunnit ta raster och att hon själv behövt arbeta gra-
tis för att få kaféet att fungera. Hon beordrades dessutom att stryka 
både övertidstimmar och schemalagda timmar när det var dags att 
rapportera in löner. 
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Den anställde berättar för Aftonbladet att:

Grejen är att det alltid finns massor av 18–19-åringar som väntar på att ta 
sådana här jobb. Det spelar ingen roll hur företaget behandlar dem, om 
någon slutar så kan de alltid anställa nya”

(Tornarp 2019d)

Samtidigt med den mediala uppmärksamheten lanserar Espresso 
House (2019) en kampanj med tydligt tidsligt innehåll, ”Tomorrow 
Friendly”. Dels handlar den om att kafékedjan, enligt sig själva, an-
vänder ekologiska produkter, hållbara produktionskedjor, att de för-
söker reducera matsvinnet samt minska användandet av plast i sina 
engångsartiklar. Men kampanjen innehåller också en annan central 
del, som berör personalen. 

Espresso House (2019) menar att de lagt ner mycket arbete på att 
skapa en bra arbetsmiljö, samt på utbildning, kommunikation och 
ledarskap. De har infört fokusgrupper, feedback via mail och ett sys-
tem för anonyma visselblåsare. De har också tagit fram riktlinjer för 
arbetsmiljö, jämlikhet och mångfald. En del i dessa berör persona-
lens raster. 

En annan central del i ”Tomorrow Friendly” är personalens möj-
ligheter till fortbildning. Espresso House presenterar olika steg för 
den som vill göra karriär inom företaget. Kampanjen ackompanjeras 
av skyltar på kaféerna med budskap som ”Inget CV när du börjar. 
Långt CV om du slutar”.

En anställning på kafékedjan presenteras alltså som en investering 
i framtiden. Ur ett tidsligt perspektiv är detta på många sätt motsatsen 
till att låna. Den som lånar kan få nytta av något nu och betala för det i 
framtiden. Den som investerar i framtiden genom sin anställning pre-
sterar något nu och för att eventuellt kunna dra nytta av i framtiden. 

Som vi tidigare sett är lån en form av spekulativ tid. Den här tiden 
är föremål för ständiga omförhandlingar. Men även om så är fallet 
går det ofta att göra en rimlig uppskattning av på vilket sätt den här 
tiden kan komma att förändras. Det är väsentligen svårare att vär-
dera tiden för den som investerar i framtiden genom att få ett ”långt 
CV”. Det är svårt att uppskatta vad ett CV kommer vara värt eller 
hur det kommer att kunna användas. Kommer det att leda till en ny 
anställning? Flera nya anställningar? Några anställningar som inte 
skulle vara möjliga utan meriter från kaféet? Kommer meriterna bi-
dra till högre lön eller bättre villkor?
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Om det är svårt att avgöra vad en anställning på kafé är värd i 
framtiden, är det desto enklare att svara på vad den innebär idag. 
Jag har pratat med ”Caroline” (i/Caroline 2019) som vid tiden för 
vårt samtal var anställd av en kafékedja i Malmö samt ”Johanna” (i/
Johanna 2020) som arbetat på flera av de kaféer som besökts under 
fältstudierna och som nyligen slutat arbeta på ett coworking space. 
Båda bekräftar det Aftonbladet rapporterat om. Tidspress, indragna 
raster och osäkra anställningar. Caroline berättar dessutom att ar-
betsgivaren uttryckligen förbjudit de anställda att tala med media. 

De berättar en rad saker som är intressanta ur ett tidsligt perspek-
tiv. Bägge kvinnor vittnar om att de arbetat under hård press, att det 
varit väldigt stressigt och svårt att ta raster. De menar dessutom att 
detta är en konsekvens av en högst medveten underbemanning, att de 
under delar av arbetspassen behövt avlastning men inte kunnat få det. 

Det rör sig alltså om en sorts tidskompression, dock av en annan 
art än gästernas. Jag och många andra som besöker kaféer för att ar-
beta gör ju det helt frivilligt. Vi väljer att äta eller dricka kaffe medan 
vi jobbar och pressar därmed frivilligt ihop vår egen tid. 

De anställda väljer inte tidskompressionen frivilligt. Tvärtom 
skulle de helst velat undvika den. Caroline (i/2019) beskriver att 
både hon och andra flera gånger känt sig så stressade på jobbet att 
de gråtit. Caroline menar vidare att tidskompressionen är en med-
veten strategi från arbetsgivaren. De underbemannar medvetet för 
att spara pengar och effektivisera de anställdas arbetspass genom att 
exempelvis omöjliggöra raster. 

Alla jobbar över raster, alla jobbar övertid utan att få betalt för det”
Caroline (i/2019)

Johanna (i/2020) menar att även om det sett likadant ut på andra 
ställen där hon jobbat har det då snarare handlat om okunskap än 
medveten planering. Arbetsgivaren har helt enkelt saknat erfarenhet 
av arbetsledning och kunskaper om arbetet på kaféet. Resultatet har 
dock varit detsamma. 

I Carolines fall har hon dessutom, i egenskap av arbetsledare, 
fungerat som mellanhand. Hon har fått försvara och administrera 
ett system hon själv är djupt kritisk mot, medan arbetsgivaren, som 
medvetet skapat samma system, delvis sluppit den kontakten. 

En annan tidslig maktrelation de anställda påverkas av är prov-
anställningar. Både Caroline och Johanna upplever att många kaféer 
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satt provanställningar i system. De anställer folk precis så länge de 
kan utan att behöva erbjuda tillsvidareanställning. 

Jag upplever att många ställen gör så. Låter folk jobba så länge det går 
innan de får fast och så säga upp dem i sista stund. Ofta med svepskäl om 
att de söker annan typ av kompetens och liknande. Särskilt när det gäller 
unga som inte har koll på sina rättigheter eller är med i facket. Jag räknar 
alltid kallt med att få gå mot slutet av min provanställning.

Johanna (i/2020)

Ur ett tidsligt perspektiv går det att jämföra detta förfarande med pla-
nerad kassering, alltså när producenter av teknologi av ekonomiska skäl 
medvetet begränsar en produkts livslängd (Bulow 1986). Här rör det sig 
om en medvetet begränsad anställning. Provanställningen är inget prov, 
utan den period det är ekonomiskt rationellt för arbetsgivaren att ha 
någon anställd. Provanställningen är alltså ett ”planerat avsked”. 

Den tidspress som de anställda utsätts för är också en tidsnorm. 
För att vara en bra anställd ska man hinna med ett visst antal saker 
under en viss tid. Johanna menar också att många av det omgivan-
de samhällets normer, som sexism och bristande jämställdhet, även 
finns representerade på kaféerna. En av hennes tidigare arbetsgiva-
re krävde exempelvis att den kvinnliga personalen arbetade i svarta 
kjolar och strumpbyxor. 

Fältanteckning; kafékedja måndagen 18 juni 2018
Av kaféets 17 gäster sitter 13 bakom laptops. De flesta ensamma, men vid en 
dator har det samlats tre personer. Alla utom två av de arbetande är män. 

Bakom disken arbetar två personer, en man och en kvinna. Mannen tar 
emot gäster, ler och skämtar. När kön försvinner lutar han sig tillbaka, 
kollar in sin mobil. Kvinnan arbetar däremot oavbrutet, vare sig det 
kommer gäster eller inte. Fyller på. Torkar disken. Kollar kvaliteten på 
bakverk. Räknar varor. Plockar disk. Fyller i något formulär. Torkar bord. 
Plockar mer disk. Tömmer en ugn när den avger signal. 

Ute i lokalen arbetas det febrilt. Många har förutom datorer och telefoner, 
papper och böcker framför sig. En man med hörsnäcka pratar intensivt 
och högljutt med någon samtidigt som han gestikulerar. Den kvinnliga 
baristan gör tecken mot honom som för att fråga om hon kan ta bort 
mannens urdruckna kopp. Han tar ingen notis utan fortsätter sitt samtal. 
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Ett sällskap kommer in i lokalen, tre kvinnor och en man. Den manlige 
baristan tilltalar mannen i sällskapet, trots att han inte står närmast kassan. 

– Hallå chefen, vad får det lov att vara idag?

Kvinnan tittar surt på sin kollega. 

När det är dags att stänga packar de arbetande ihop sina saker. Ett 
mödosamt jobb för flera av dem som spridit ut massor av saker. Den 
manlige baristan går runt och skojar med gästerna och önskar dem en bra 
kväll. I bakgrunden fortsätter hans kollega jobba med att plocka undan, 
torka bord, och ställa tillbaka stolar. 

En majoritet av de anställda på kafékedjorna i centrala Malmö är 
kvinnor. Även om det vore väldigt svårt att göra en exakt uppskatt-
ning är en kvalificerad gissning, som också delas av Johanna, att även 
en majoritet av de som slår sig ner för att arbeta på kaféerna är män. 
Även om skillnaden i det här fallet inte är lika stor. Uppdelningen 
i produktiva respektive reproduktiva sysslor mellan män och kvin-
nor i övriga samhället reproduceras alltså på kafékedjorna. Johanna 
(i/2020) menar att så ofta är fallet även vid de tillfällen då hon har 
manliga kollegor. De hjälper ogärna till med städning och disk. Det 
innebär ytterligare ofrivillig tidskompression för den kvinnliga delen 
av personalen. 

De anställdas tidskap kan beskrivas som heteronormativt kodat 
(Halberstam 2005). Kvinnor objektifieras och sexualiseras genom att 
tvingas arbeta i särskilda kläder som till exempel kort kjol. Kvinnor 
utför i högre utsträckning sysslor som diskning och städning, trots 
att dessa även ingår i männens arbetsuppgifter. Den kvinnliga perso-
nalen serverar mat och kaffe samt städar efter männen som arbetar 
i lokalerna. Den typiska heterosexuella parrelationen reproduceras 
under arbetstiden. Jag själv, i egenskap av en av de arbetande män-
nen, har en aktiv roll i den här reproduktionen. Även ur ett större 
perspektiv är tiden de anställda spenderar på kaféerna ”krononor-
mativ” (Freeman 2010). Samhället är tidsligt organiserat på ett sätt 
som gör att många unga människor måste arbeta under otacksamma 
villkor för att skaffa sig tillräckliga meriter för att senare kunna göra 
någonting annat. Kafékedjorna stärker normen genom att hävda att 
anställningen hos dem är en investering i framtiden. 
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Om medieteknologier är avgörande för att förvandla kaféerna 
till arbetsplatser för gästerna, spelar de mindre roll för de anställda. 
En liten tidslig maktförskjutning kan dock anas även i detta fallet. 
Under pandemin 2020-2021 lanserade flera kafékedjor appar eller 
marknadsförde befintliga appar. Apparna gör det möjligt för gäster-
na att beställa varor i förväg eller på distans för att sedan få dem 
levererade, av personal eller företag som exempelvis Foodora eller 
Uber eats. På det ”coworking space” där Johanna arbetade kunde 
gäster som befann sig i andra delar av byggnaden beställa varor via 
en app. Personalen fick då både leverera varor och samla in porslin 
i efterhand. 

Den som handlar av ett matbud köper tid av den som levererar. 
Istället för att ägna tid åt att hämta sina varor själv, får någon annan 
betalt för att göra detta. I fallet Johanna (i/2020) beskriver handlar 
det inte ens om ett köp utan ren tidslig maktförskjutning utan ersätt-
ning. Med hjälp av appen kan gäster utan motprestation ta hennes 
och hennes kollegors tid i anspråk för att leverera varor och hämta 
disk och därmed öka deras tidspress ytterligare. Appen tvingar dem 
att utföra ett arbete som gästerna tidigare skött. 

Hur kommer det sig att någon ändå vill arbeta under sådana här 
villkor? Hur lyckas kedjor och coworking spaces rekrytera folk? Både 
Johanna (i/2020) och Caroline (i/2019) menar att det finns tillräck-
ligt många unga människor som inte har något val. De måste ha ett 
arbete och de behöver meriterna för att kunna gå vidare. 

De vet också om att de lätt kan hitta ny personal. De kör hårt med folk och 
de som inte pallar får gå. Det finns massor unga utan meriter som är på 
jakt efter vadsomhelst. Som inte har så många val. Bara att plocka in nån 
nu imorgon. 

Caroline (1/2019)

Genom att arbeta på kaféet för en låg summa har jag själv varit del-
aktig till att upprätthålla det prekära låglönesystemet med osäkra 
anställningar, omfattande tidspress och krav på att inte avslöja miss-
förhållanden för journalister. Mitt arbete på kaféer är alltså också en 
form av maktutövning mot personalen. 

Jag ska villigt erkänna att jag inte tänkt särskilt mycket på det här 
tidigare. Jag har däremot instinktivt reagerat på många av de nya 
gigjobben, som utkörning av mat och insamling av elskotrar. Där har 
jag känt att arbetsvillkoren är så dåliga och miljöpåverkan så stor 
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att jag inte vill bidra till att upprätthålla affärsmodellerna. Men är 
Förhållandena här verkligen så mycket värre än på kafékedjorna? 
Jag vet exempelvis väldigt lite om vilken miljöpåverkan kaféernas 
produkter bidrar till. Personalen är visserligen osäkert anställda, 
men de har en anställning och, till skillnad från många gigjobbare, en 
timlön och inte bara betalt per utfört uppdrag. Å andra sidan bidrar 
den här timlönen till ökad tidspress eftersom varje arbetad timme 
kostar kafékedjan pengar. Det i sin tur innebär att det blir ekono-
miskt rationellt att ha så låg bemanningsgrad som möjligt. Handlar 
det bara om att gigjobben är nya och granskas på ett annat sätt?

Efter samtalet med Caroline förstod jag också att jag utövat makt 
över personalen på ett annat sätt. Jag hade lagt märke till att perso-
nalen varit reserverad när jag ställt frågor. Artiga men undvikande. 
Det gjorde ingen skillnad om jag presenterade mig själv och mitt pro-
jekt. Vid ett tillfälle ombads jag att ”vända mig till ledningen om jag 
hade frågor”. Det finns anledning att misstänka att personalen miss-
tänkt att jag varit journalist, eller ännu värre, en så kallad mystery 
shopper, alltså någon som är anonymt utsänd av arbetsgivaren för 
att spionera på de anställda. 

Bara genom att ställa några oskyldiga frågor har jag bidragit till 
en sorts skrämselkultur på kaféet, en kultur där de anställda är räd-
da att förlora den lilla anställningstrygghet de faktiskt har. En kul-
tur som gör att jag uppfattar exempelvis Caroline som mer obekväm 
och rädd för konsekvenserna av att diskutera sitt arbete med mig, än 
Labinot, som vi kommer att träffa senare, när han pratar om grov 
kriminalitet. 
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Tidskapet Lodgatan

Spår av Lodgatans industriella förflutna

Fältanteckning: Lodgatan måndagen 25 maj 2020
Två män knackar på porten. De är iklädda smutsiga och välanvända 
overaller. En av dem drar en kärra efter sig. Han frågar efter ”chefen” och 
undrar om någon har metall att skänka bort. 

Efter överläggningar mellan Jonas och en av hantverkarna kommer de 
fram till att de faktiskt har metall att undvara, en större spiraltrappa av 
järn. De två männen får hjälp att baxa ut trappan på parkeringen. De 
ägnar sedan resten av eftermiddagen åt att metodiskt montera ner trappan 
i små delar och dra iväg med den i omgångar. 

Den här typen av skrothantering har sannolikt förekommit i de flesta 
industriområden. Men om den post-industriella utvecklingen fortsätter 
kommer den troligen snart vara ett minne blott. När lokalerna är färdiga 
på Lodgatan kommer det inte att produceras särskilt mycket metallskrot 
längre. Detsamma gäller för många andra verksamheter i området. 

Jag frågar männen var de ska sälja sitt skrot och den ena av dem pekar ner 
mot kajen. 
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– Man får fan knappt nåt för det längre. Det är fan inte värt besväret.

Jag kan inte låta bli att tänka att det bokstavligt talat är industrialismen 
som männen packar ihop och släpar iväg. 

Huset på Lodgatan är beläget mitt i frihamnen i Malmö, en miljö som 
fortfarande i högsta grad präglas av industrialismen. Här finns verk-
städer, transportföretag, olika typer av marin verksamhet samt stora 
ytor för uppställning av bilar för export och import. Området korsas 
också regelbundet av tunga transporter. 

Lokalerna på Lodgatan rymmer en rad olika verksamheter från 
snickerier och ett hackerspace, till it-företag, en tidningsredaktion, 
ett teatersällskap och ett kontorslandskap för tillfälliga projekt där 
utomstående kan hyra plats. 

Till en början besökte jag Lodgatan någon gång per månad. Där 
hände flera saker som berörde undersökningen. Det fanns både fö-
retag som arbetade med själva förutsättningen för medialiseringen, 
såsom servrar, nätverk och olika typer av ip- och domäntjänster. 
Men lokalerna representerar också Malmös gradvisa övergång från 
industrialism till post-industrialism. Övergången kan till och med 
observeras med blotta ögat. 

Huset på Lodgatan användes ursprungligen som lagerlokal och 
serviceanläggning för tåg. Det har gått att köra in hela tåg i byggna-
den och rälsen är fortfarande väl synlig i golvet. Lokalerna har också 
använts av ett företag som på olika sätt sysslat med vågar och väg-
ning vilket också går att se tydliga spår av.

Flera taxibolag har haft sina kontor här. Åtminstone ett av bola-
gen har varit inblandat i kriminella uppgörelser kring taxibranschen i 
Malmö, vilket bland annat lett till att fastigheten beskjutits. Det sista 
taxibolaget flyttade ut efter att ha gått i konkurs under pandemin 2020. 

Den huvudsakliga verksamheten bedrivs idag av ett par före-
tag inom it-sektorn som erbjuder tjänster för nätverk, domäner, 
IP-nummer, kryptering och andra typer av it-säkerhet. Kunderna 
består främst av andra företag. Lodgatan har alltså de senaste 100 
åren gått från att arbeta med industrialistisk infrastruktur i form 
av järnväg till post-industrialistisk infrastruktur i form av nätverk. 
Den gamla rälsen i golvet leder symboliskt ända fram till den ser-
verhall som utgör hjärtat i verksamheten. 
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Den gamla rälsen går ända fram till serverhallen

Shannon Mattern (2017) beskriver städer som skiktade, där in-
frastruktur ligger lager på lager, nyare ovanpå äldre och menar att en 
mediearkeolog bokstavligt talat kan gräva sig igenom historien. På 
Lodgatan behövs inte ens något grävande. De här lagren går att skå-
da med blotta ögat. Järnvägsrälsen, traversen i taket, fästen för vågar 
avsedda för att väga ton och för all del kulhål i väggen där taxibolaget 
brukade ligga är väl synliga bredvid de servrar som är förutsättning-
en för nätverk, telekommunikation och medialisering. 

Men lokalerna rymmer inte bara it, utan också andra typer av 
verksamheter. Det finns två snickeriverkstäder och en keramikateljé, 
en tidningsredaktion och ett hacker-space. I lokalerna arbetar även 
arkitekter, designers och kulturarbetare. Det finns också öppna plat-
ser för tillfälliga gäster. Denna del av verksamheten är under utveck-
ling och kommer utökas. I början av 2021 öppnade också en restau-
rang i ena änden av huset. Lokalerna har renoverats kontinuerligt de 
senaste åren och flera hantverkare arbetar dagligen i lokalerna. 

Trots att många som är verksamma på Lodgatan helt eller delvis 
bestämmer sina egna arbetstider, följer rytmerna ändå det omgivan-
de samhällets. Särskilt it-verksamheten är egentligen helt oberoende 
av tid och plats för att kunna utföra sitt arbete. Enligt Mario (i/2020) 
kan de arbeta varsomhelst i världen, vilka dagar och vilka tider 
som helst, men har själva valt någorlunda normala kontorstider. 
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De flesta andra på Lodgatan jobbar också på ungefär de här tider-
na. Hantverkarna kommer vid sju, sedan droppar övriga in fram till 
klockan nio. Vid fem brukar de flesta ha gått hem. Den enda verk-
samhet som avviker tidsmässigt är hackerspacet. Det drivs på friti-
den av personer som har annat arbete på dagarna. 

Det vore alltså felaktigt att tala om kolonisering med tid i det här 
fallet. De linjära rytmer som uppkommer av människors arbetstid 
har införts helt frivilligt på Lodgatan. Ingen har egentligen fasta ar-
betstider. De enda som behöver förhålla sig till särskilda klockslag är 
egentligen restaurangen som har fasta öppettider. 

Varför väljer man då helt vanliga kontorstider om man kan välja 
själv? Enligt Mario (i/2020) beror det delvis på att flera av de anställ-
da har barn och anpassar sig efter skolors och förskolors verksamhet. 
Men Mario menar också att det handlar om att de arbetar med sina 
hobbies och att de lätt blir att arbetet flyter ut över hela dagen om de 
inte har tydliga ramar. 

Mario (i/2020) menar också att det finns sociala skäl till arbets-
tiderna. När de valt hyresgäster har de varit noga med att ta in per-
soner som jobbar med andra saker än de själva gör, det vill säga inte 
med it i någon form. De har eftersträvat att både ha en stor bland-
ning på verksamheterna och att de ska finnas ett socialt utbyte mel-
lan dem. När de har raster vill de har raster från sitt arbete. De vill 
inte snacka teknik och datorer utan helt andra saker. 

Men det finns ytterligare skäl till att de inte vill ha andra it-företag 
i lokalerna, särskilt inte så kallade ”start-ups” och de skälen är både 
moraliska men också tidsligt präglade. 

Vi pallar inte den typen av tech-bolag. Det är inte direkt hållbart. De får 
in en massa miljoner, sen ska dom typ bränna pengarna på fem år. Sen 
försvinner de. Det är rätt komiskt egentligen. Man vill få bort tiggarna 
utanför ICA. Men bolag som tigger pengar av andra bolag är helt ok. Det är 
inte ok att tigga fem kronor, men det är helt ok att tigga fem miljoner. 

Mario (i/2020)

Det går att beskriva Lodgatans förhållande till start-ups som en stra-
tegi för att motverka jitter. Verksamheterna genomsyras av långsik-
tighet och hållbarhet. Restaurangen har till exempel inskrivet i sitt 
kontrakt att de bara får servera vegetarisk mat. De korta, snabba lin-
jära rytmerna i start-up projekt skulle krocka med det här tänkandet. 
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Men det förekommer andra former av jitter i närheten av verksam-
heten. I en annan lokal, inte långt bort, håller ett konstnärskollektiv 
till. De har vid flera tillfällen klagat över buller och den starka belys-
ningen från industrierna runt om. Gentrifieringen, som ur ett tidsligt 
perspektiv innebär att en del av en stad eller ett område förändras i 
snabbare takt än omgivningen, ger upphov till den här störningen. Det 
buller och den belysning som är en förutsättning för de industrier som 
i många fall funnits där mer än ett sekel stör de nyinflyttade konstnä-
rerna som arbetar efter andra tider och under andra villkor. 

Det finns inga klockor på Lodgatan annat än personliga. Mario 
(i2020) berättar att han har ett armbandsur i sin ryggsäck som sätter 
igång ett alarm varje eftermiddag. Han har försökt stänga av alarmet 
flera gånger men misslyckats. Det kan verka ironiskt att en person 
som arbetar hela dagarna med att lösa avancerade tekniska problem 
åt sina kunder inte kan programmera en enkel klocka. 

Men it-verksamheten är upptagen med andra tidsrymder än vår 
vanliga klocktid. En sådan är Unixtid, det vill säga den tid som an-
vänds i unixliknande operativsystem. Unixtid räknas i det antal sek-
under som förflutit sedan midnatt 1 januari 1970. Operativsystem 
som arbetar med 32-bitars ordbredd kommer att stöta på problem 
senast klockan 03:14:08 19 januari 2038. Då tar nämligen det antal 
sekunder dessa system kan hantera, 2147483647 stycken, slut och 
tidräkningen börjar om på -2 147 483 648 vilket motsvarar den 13 
december 1901 klockan 20:45. 

Även om arbetstiderna på Lodgatan har ungefär samma dagar 
skiljer sig innehållet åt. En del av verksamheterna som håller till i 
lokalerna sysslar med småskaligt hantverk och arbetar huvudsakli-
gen mot uppgiftsbetalning. Både själva arbetet och ersättningen har 
alltså pre-industriell form. Tidsligt är Lodgatan en kombination av 
industrialismens arbetstider och pre- och post-industriellt arbete, 
precis som själva byggnaden rymmer element från båda epokerna. 

Det skulle gå att beskriva Lodgatan som en heterokroni, i Karin 
Deckners (2019) betydelse där man skapat en slags ”mottid”, poten-
tiellt sett frånkopplad de linjära rytmer, tidsliga normer och andra 
tidsregimer som många andra människor tvingas ta hänsyn till, men 
där man frivilligt kopplat på vissa av rytmerna igen. 
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Tidsarbetet

Han blir avskedad på stående fot samma dag. Det är så med oss 
timanställda. Oss kan man skicka fram och tillbaka, det spelar ändå 
ingen roll. Det står alltid en ny kandidat utanför grinden och väntar. Vi 
tvingas leva våra liv på huk. Vi tvingas in i ett system som påminner om 
skadedjurens; vi anger varandra för att säkerställa våra platser. Inte alla, 
men tillräckligt många. 

Kristian Lundberg ”Yarden” (2012:42)

En Lime-hunter i arbete

Fältanteckning: Centrum lördagen 19 januari 2019
En sen kväll i början av januari stöter jag på en man som åker runt och 
samlar in elsparkcyklar. Han åker runt i sin privata vita skåpbil. Jag 
presenterar mig och frågar om jag får ställa några frågor. Efter en stunds 
tvekan svarar han ja. 

Han berättar att han använder en app som visar både var skotrarna 
finns och deras batteristatus. Sedan åker han runt och samlar in dem. 
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Vissa ställer han ut igen, på bättre platser som torg och liknande. De som 
behöver laddas tar han hem och laddar i vardagsrummet. 

Mannen förklarar att man inte behöver lämna tillbaka skotrarna vid någon 
särskild plats. Det är bara att lämna dem när man åkt klart. Därför kan de 
ligga slängda varsomhelst. 

Han säger att han får 20 kronor för varje skoter han placerar ut, och 
ytterligare 20 om han laddat den. 

Jag frågar honom om han vet hur mycket det kostar honom att ladda en 
skoter. Det vet han inte. 

Hur mycket han tjänar sammanlagt eller vilken sorts avtal han har med de 
företag han arbetar åt vill han inte uppge. 

Idag präglas gatubilden i Malmö av tidsligt arbete, som insamling 
och uppställning av fordon, utkörning av varor samt olika typer av 
taxitjänster. Detta var inte alls lika framträdande när undersökning-
en inleddes 2017. Det förekom visserligen utkörning av mat även 
tidigare, men inte alls i samma utsträckning. Detta fenomen tilltog 
drastiskt i samband med pandemin 2020. 

Trots försök med särskilda parkeringar hamnar skotrarna lite varstans
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En annan form av tidsligt arbete dök upp medan undersökningen 
genomfördes. På morgonen onsdagen 19 december 2018 stod det 
plötsligt ett stort antal elsparkcyklar uppställda runt om i centrala 
Malmö. De följdes snart av fler från en rad andra företag. Cyklarna är 
färgglada och heter saker som Lime, Voi, Tier och Circ.

Det tog ett tag innan jag insåg att det faktiskt dolde sig ett tids-
ligt arbete bakom skotrarna. Olika typer av hyrfordon främst cyk-
lar, fanns sedan tidigare. Dessa hyrdes vanligen vid en viss plats och 
återlämnades vid en annan. Det nya med skotrarna är att de inte be-
hövde återlämnas. Den som hyr lämnar den bara när hen inte vill åka 
längre. Sedan besparar någon annan uthyraren tid genom att hämta 
upp skotern, ladda den vid behov och ställa ut den. 

Skotrarna marknadsförs som smarta och hållbara. En av uthyrarna, 
Lime, lovar exempelvis att leverera ”en säker och hållbar mikro- 
mobilitetsupplevelse i varje stad vi tjänar (Lime 2019a)” och erbjuder 
människor att vara en del av en ”smart mobilitetsrevolution (Lime 2019b)”. 

Jag inser snart att det inte bara är vi potentiella åkare som del-
tar i den här smarta mobilitetsrevolutionen. Dolt bakom mitt åkande 
finns arbete som inte hade varit möjligt utan samma åkande. 

Samtidigt börjar det dyka upp rapporter om att livslängden på 
skotrarna är kort. En kartläggning gjord av tidningen Breakit visar 
att den kan vara under en månad i vissa fall (Blixt 2019a). Företaget 
Vois grundare Douglas Stark räknar med en genomsnittlig livslängd 
på två till tre månader (Blixt 2019b). 

Även dessa betingelser är dolda för mig när jag hyr en elskoter. 
Jag ser inte arbetet som krävs för att ta fram mineraler och annat 
material till sparkcyklarna. Jag ser inte arbetet med att sätta ihop 
dem. Jag ser inte arbetet med att kassera dem. Jag ser varken den 
miljöpåverkan kasseringen eller framställningen innebär. Det jag ser 
är ett stycke tid under vilken cykeln står där den ska, batteriet funge-
rar och den kan ta mig från ena sidan staden till den andra på ett sätt 
som jag upplever som miljövänligt. 

En del företag, exempelvis Uber, erbjuder flera olika typer av tidsli-
ga tjänster samtidigt, såsom transport i privatbilar, cyklar och skotrar 
samt utkörning av mat. Det är också möjligt att arbeta med både flera 
typer av tidsliga arbeten och åt flera företag samtidigt. Betalningen för 
arbetet baseras på levererade enheter, alltså den form av löneprincip 
som var vanligast innan kapitalismen och den industriella revolutio-
nen. En del av företagen betraktar inte dem som utför deras tjänster 
som anställda utan som kunder (Rosenblat 2018). 
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De nya tidsliga arbetena är beroende av medieteknologier. De 
köps och säljs via appar varför uppkoppling och autopositionering 
är förutsättningar för att de ska fungera. Autopositioneringen gör att 
de som samlar in skotrarna hittar dem. Medieteknologierna gör det 
också möjligt för företagen att övervaka, poängsätta och skapa olika 
typer av brister, något vi kommer in på senare. 

Utkörningen av mat följer ungefär samma rytmer som övriga sta-
den och sammanfaller med annan måltidsförsäljning. Den ökar vid 
lunch och på kvällar på vardagar. Det är också många matbud i rörel-
se från ungefär 14:00 på helger fram till midnatt. 

Det är svårare att se ett mönster när det gäller skotrarna. 
Uthyrningen verkar vara jämnt fördelad under dagen. Det tidsliga 
arbetet, även kallat ”Voi-hunting” efter ett av de första och största 
företagen, bedrevs i början ofta nattetid. De som samlade in skotrar-
na gjorde det ofta med egna fordon såsom lådcyklar och skåpbilar. 

Om matutkörningen ökade med pandemin, försvann skotrar-
na nästan helt under flera månader. Mellan mars och maj 2020 
fanns endast sparkcyklar från företaget Tier kvar. Men i början av 
sommaren 2020 kom de tillbaka och då kunde också en slags pro-
fessionalisering av det tidsliga arbetet skönjas. Det blev vanligare 
med officiella, särskilda fordon som samlade in. Många av dem 
var också eldrivna. 

Minnesanteckning: Malmö april 2019
En vän skickar länk till en artikel ur tidningen Popular Science med 
rubriken “7 apps that will let you hire people to do almost anything – 
Outsource work without leaving your bed (Nield 2019)”. Tidningen listar 
appar där man kan köpa olika tjänster av folk. Det slår mig hur många av 
de här tjänsterna som har en tydlig tidslig prägel. De handlar om att spara 
tid åt konsumenten så att denne kan ägna sig åt något viktigare. 

Via TaskRabbit kan du hyra någon som monterar möbler, städar, plockar 
upp varor från affären eller står i kö åt dig. De erbjuder också en omfattande 
nöjd-kund-garanti om hyllan skulle bli sned eller om den så kallade ”taskern” 
skulle sno något av dig medan du köper hens tid. Fancy Hands kan hjälpa 
till att hitta en lämplig plats för ungarnas barnkalas eller göra research till 
ditt bokprojekt. Fiverr specialiserar sig på mindre ”lågkostnadsjobb” som 
exempelvis att skriva meddelanden på sociala medier och översätta dokument 
medan Seamless kör hem mat från restauranger. 
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Popular Science skriver ingenting om villkoren som de som utför de 
här tjänsterna arbetar under. Är de anställda? Har de något som liknar 
kollektivavtal? Acceptabla löner? Någon sorts garantiersättning? Rätt 
till semester och raster? Kan de sjukskriva sig? Vara föräldralediga? Äta 
lunch på arbetstid? Betraktas de överhuvudtaget som arbetare eller som 
konsumenter av en tjänst?

Tidsligt arbete är den tydligaste formen av tidvara som identifierats 
i undersökningen. Någon köper bokstavligt talat någon annans tid. 
Det finns tidsliga inslag i väldigt många arbeten, men här är det den 
mest centrala komponenten. Den som exempelvis köper mat på en 
restaurang kanske sparar tid, kanske inte. Men det är främst maten 
och miljön som är själva varan. Den som köper mat av ett bud betalar 
både för maten men också för utkörningen och den här utkörningen 
är varken mer eller mindre än en tidsbesparing åt den som köper. 

Men det är inte allt. Köparen köper inte bara budets tid. Hen be-
talar också för en rad andra saker. En sådan är risken att bli skadad 
i trafiken. Den här risken påverkas sannolikt av att de flesta matbud 
åtminstone delvis får betalt per uppdrag, vilket gör det ekonomiskt ra-
tionellt för buden att köra så snabbt som möjligt (i/Lundberg 2020). 

Under pandemin har köparen också överlåtit en annan risk, näm-
ligen risken att bli smittad av Covid 19. Den som beställer mat slipper 
både röra sig genom staden och gå in på restaurangen. Som vi snart 
kommer se se har även hemleveranser av narkotika ett liknande in-
slag (i/Labinot 2020). Den som låter någon annan köra hem narko-
tika överlåter åtminstone en del av risken för att bli gripen av polisen 
på budet. Tidsvarorna är alltså också riskvaror. 

Även om det spekulativa inslaget inte är så stort finns det flera 
sätt att betala för den här typen av tidvaror senare, det förekommer 
bonussystem och liknande. När det gäller tidnormer har det gått 
att identifiera bland annat två olika typer. En återfinns i företagens 
marknadsföring. Företaget Lime (2019a) menar exempelvis att de 
säljer en ”smart mobilitet för den moderna världen” och säger sig 
sträva efter ”en renare och hälsosammare planet”. Det handlar alltså 
om att kunna vara rörlig i staden på ett miljövänligt sätt. 

En annan typ av norm uppstår under pandemin då 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor att hålla avstånd och 
att inte röra sig i offentliga miljöer i onödan. Det framställs därmed, 
åtminstone indirekt, som mer ansvarsfullt att beställa hem mat än 
att äta på restaurang. 
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Det tidsliga arbetena omfattas även av tidskompression, bland 
annat för att de helt eller delvis är uppgiftsbetalda. Arbetarnas er-
sättning avgörs av hur snabbt de jobbar. Ju fler uppgifter desto högre 
ersättning. Men tidskompression påförs också på ett annat sätt när 
det gäller matbuden.

Många av de här företagen sätter i system att ha brist på uppdrag. Om det 
finns ett överskott på uppdrag får nämligen kunderna vänta. Det ska alltid 
finnas ett antal sysslolösa arbetare som är redo att ta uppdrag direkt. Det 
här innebär också att de blir väldigt svårt att exempelvis strejka. Det enda 
som händer om en grupp strejkar är att de blir fler uppdrag åt de som inte 
strejkar. Så även strejkbryteri är på sätt och vis inbyggt i systemet.

(i/Lundberg 2020)

Det skapas kompression genom att ha för många bud vilket bland an-
nat leder till ökad konkurrens och ökad stress för de enskilda buden. 
Den här formen av kompression är möjlig eftersom buden är uppgifts-
betalda. Hade de haft timlön skulle den improduktiva tiden bekostats 
av arbetsgivaren. Nu får buden istället bära kostnaden själva.

Fältanteckning:  Sushibar i Centrum tisdagen 19 mars 2019
Det är lång kö vid baren där man beställer mat. Det enda som avslöjar att 
råder en global pandemi är möjligen att en majoritet av de som köar är 
matbud. Det uppstår en irriterad stämning längst fram i kön.

Bud: Ser du inte att jag väntar?
Servitör: Ursäkta, men jag har fler gäster än du
Bud: Och jag har fler ställen att åka till
Servitör: Ledsen, men vi jobbar så fort vi kan. Det är många som vill ha 
mat såhär dags. 
Bud: Du kanske kan stå här och fisa på timlön, men jag måste leverera

När väl maten kommer rycker budet till sig kassarna och går utan att säga tack

Här uppstår jitter, helt enkelt för att budets arbete och servitörens 
arbete har olika tidslig form. Uppgiftsbetalningen gör att icke-pro-
duktiv tid också blir icke-betald tid. Så är det inte för en timavlönad, 
åtminstone inte på kort sikt. 

Matbudens arbete uppmärksammas i media på ungefär samma 
sätt som kafépersonalens. En av de första som granskar deras villkor 
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är Gustav Gelin (2017). Han rapporterar om bud som arbetar 11 till 
12 timmar om dagen, sex dagar i veckan som får ut 2 000 kronor i 
veckan efter skatt och efter att företaget de arbetar åt tagit sin andel. 
Buden vittnar om hög stress, låga löner, inga eller oklara försäkring-
ar, ojämna arbetstider, ingen sjuklön, bristfällig anställningstrygghet 
och hot om uppsägning vid sjukdom. Ett av företagen betraktar inte 
ens buden som anställda utan sig själva som en ”plattformsdistribu-
tör” och buden som ”leveranspartners”. Gelin (2017) berättar om ett 
bud som skadat sig i arbete men inte får sjuklön och som efter att ha 
kontaktat facket fått ett sms om att kontraktet inte förlängs. 

Tidningarna Breakit (Wisterberg 2017) och Sydsvenskan (Ivarsson 
2020) granskar budverksamheten genom att wallraffa arbetsgivar-
na. Även dessa granskningar visar att buden har låg ersättning. Men 
Ivarssons (2020) granskning visar också att många bud upplever den 
höga stressen som ännu mer problematisk än den låga ersättningen. 
Det är ständigt jakt på jobb och minsta avbrott, en kisspaus till ex-
empel, innebär lägre ersättning. Buden är dessutom under ständig 
övervakning med stöd av auto-positionering. Deras prestationer po-
ängsätts och den som får för låga poäng får inga nya uppdrag. 

Anledningen till att Dan Ivarsson (2020) beslutade sig för att 
wallraffa var att inga bud ville prata med honom. De var helt enkelt 
rädda att förlora jobbet. Jag känner igen den här tystnaden. Under 
studiens genomförande har jag flera gånger försökt prata med bud 
om deras arbete, men de har i samtliga fall vänligt men bestämt 
avböjt. Likadant på kaféerna. Det var väldigt svårt att få någon att 
prata. De som väl gjorde det, som Caroline (i/2019) berättar att hon 
uttryckligen förbjudits att ställa upp på intervjuer och är rädd att få 
byta yrke om hon bryter mot detta. 

Fältanteckning: Centrum Lilla Torg, fredagen 12 april 2019 
Vid Lilla Torg får jag syn på en Lime-hunter. Han samlar elskotrar i en 
cykelkärra som ser hemgjord ut och som han målat i något som troligen 
försöker efterlikna företaget Limes gröna färg. Han har smyckat kärran 
med några av företagets och en konkurrents dekaler. Mannen är fullt 
upptagen med att samla in de elskotrar som ligger slängda på torget. 

Jag närmar mig honom och frågar om jag får ta bilder på hans kärra och 
ställa några frågor. Han stirrar på mig utan att säga något. Jag presenterar 
mig och mitt projekt och försäkrar att jag bara vill ha bilder på kärran, inte 
på honom. Han skakar på huvudet. 
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– No picture, no good.

Jag försöker förklara vad jag ska använda bilderna till men mannen 
blir irriterad. Han säger något som kan tolkas som att han antingen har 
”permission”, alltså tillstånd att samla in elskotrar eller ”permit” som i 
arbetstillstånd. Han upprepar detta flera gånger, vänder sig sedan om 
utan att vänta på mitt svar och fortsätter sitt arbete. Jag tolkar mannens, 
som jag på utseende och uttal bedömer ha rötterna i nordöstra Afrika, 
beteende som att han misstänker att jag är från någon myndighet, kanske 
skatteverket, migrationsverket eller polisen. Jag har flera gånger tidigare 
i livet misstänkts för att vara polis. Detta faktum, tillsammans med 
mannens kommentarer, stärker min tolkning. 

Jag beslutar mig för att varken fortsätta ställa frågor eller ta några bilder 
mot mannens vilja. Att störa någon som är uppgiftsavlönad är bokstavligt 
talat att utöva tidslig makt och minska personens inkomster. I det här 
fallet verkar det dessutom som att mannen tror att jag har dolda avsikter. 

Det är talande att de här personerna, vars gemensamma nämnare är 
osäkra anställningar, verkar vara betydligt mer rädda för att tala med 
media eller en forskare än Labinot (i/2020) som diskuterar kriminell 
verksamhet. 

Det faktum att den som hyr en skoter kan lämna den vart hen vill 
innebär följaktligen att skotrarna också ligger slängda överallt. Det 
uppstod snart en sorts jitter av att det låg skotrar mitt i gatan, i högar 
på trottoaren eller i de ställ som är avsedda för cyklar. Malmö stad 
försöker råda bot på problemen genom att erbjuda särskilda upp-
ställningsplatser - med varierande framgång. På vissa av platserna 
står det skotrar, medan andra fungerar sämre. Jag åker dagligen för-
bi flera uppställningsplatser och på en del av dem kan det gå måna-
der utan att en enda skoter syns. 

Affärsmodellen gör det inte tillräckligt rationellt för den som hyr 
att ställa tillbaka skotern. Det får istället lösas med tidsligt arbete. 
Även det här arbetet röner medial uppmärksamhet under undersök-
ningens gång. Sydsvenskans reporter Elina Pahnke (2019) tar jobb 
som ”Lime Juicer” det vill säga insamlare och uppladdare av skotrar 
från företaget Lime. Med hjälp av en app ger hon sig ut och sam-
lar in skotrar. Dessa tas sedan med och laddas i hemmet, på egen 
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bekostnad. Det tar ungefär tre timmar att ladda en skoter. Pahnke 
konstaterar att hon tjänat sammanlagt 80 kronor på ett arbetspass. 

En sak som tidigt observerades när det gäller dessa tidsliga ar-
beten, är att en majoritet av de som utför dem är män, ofta med ut-
omnordiskt ursprung. Jacob Lundberg på organisationen Gigwatch 
bekräftar den här bilden. Även om gigjobb ibland marknadsförs som 
extraknäck för studenter har de extraknäckande studenterna ofta 
någon form av chefsposition, medan buden ofta är helt beroende av 
jobbet för sin försörjning. 

Det går att se på detta på två sätt. Det råder stor arbetslöshet bland 
den här gruppen i Malmö. Gigjobben minskar arbetslösheten. Det går 
också att se det som ett sätt att utnyttja dem som inte har andra alter-
nativ än att jobba för låg lön, obefintlig trygghet och konstant stress. 
Är det bättre än att vara arbetslös? Vem är jag att avgöra detta?

Systemet med att köpa och sälja tidsligt arbete är också ytterligare 
ett tecken på hur delat Malmö är. Människor med stor tidslig makt 
i ena delen av staden köper tid av människor med liten tidslig makt 
från andra delen. Det är lätt att observera hur matleveranser sker 
betydligt mer frekvent i Centrum, medan exempelvis många bud bor 
vid Seved. Vissa tidsliga tjänster, som att hyra elskotrar är ibland inte 
ens tillgängliga i områden som Rosengård, Holma eller Kroksbäck 
då företagen som hyr ut skotrarna klassar dem som ”no go–zoner” 
(Marinkovic 2021). 

Det faktum att de tidsliga arbetarna ibland inte räknas som arbe-
tare av företagen som säljer deras tid kan också bidra till det osynliga 
Malmö som Tapio Salonen (2012) beskriver. Deras arbete registreras 
helt enkelt inte som arbete och det kan verka som att de istället är 
kunder, sysslolösa eller helt enkelt inte finns i Malmö överhuvudtaget. 

Foodora, haha. Du vet, knarklangarna uppfann det där
Labinot (i/2020)

Det finns en annan form av tidsligt arbete som är synligt på vissa platser 
i Malmö, nämligen leverans av narkotika. Det är ingenting som präglar 
gatubilden i stort, utan det handlar snarast om några få platser och vissa 
tidpunkter. Jag är också säker på att många som befinner sig på de här 
platserna och tidpunkterna inte märker att handeln äger rum. 

Efter egna observationer och samtal med Labinot (i/2020) står 
det klart att delar av distributionen fungerar på ungefär samma sätt 
som vid leverans av mat. En kund gör en beställning via sin telefon, 
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genom samtal, meddelande eller chatt. En central distributör tar 
emot beställningen och skickar i sin tur ordern vidare till ett bud som 
hämtar upp leveransen och kör den till kunden. Det tidsliga arbetet 
med att leverera narkotika är sålunda väldigt likt det tidsliga arbetet 
med att leverera mat. 

Infrastrukturen är alltså densamma och används på samma vis. Den 
är något mer decentraliserad när det gäller narkotikaförsäljning och har 
en känslig punkt i form av den telefon som innehåller kontakter. 

Även rytmerna påminner om varandra. Det verkar inte vara nå-
gon större lunchrusning runt narkotikaförsäljningen. Däremot följer 
den arbetsdagens rytmer på andra vis, med toppar efter arbetets slut,  
på kvällen och vid helgens ledigheter. 

Minnesanteckning: Malmö augusti 2019
– Pappa, pappa, någon har blivit skjuten. Pappa, pappa, kommer jag att 
bli skjuten?

Edvin åtta år kommer hem från parken med sin mamma. De har 
bevittnat ett större pådrag med polisbilar, ambulanser och helikopter. På 
Sydsvenskans hemsida framgår det att en person skjutits på öppen gata i 
Slottsstaden i Malmö. Senare under dagen framkommer det att det är en 
nybliven mamma som skjutits till döds medan hon höll sitt barn i famnen. 
Det är fjärde gången på fem år som något av mina barn befinner sig precis 
i närheten av en dödsskjutning. 

De politiska utspelen låter inte vänta på sig. Några moderata politiker tar 
selfies vid polisens avspärrningar och lovar hårdare tag. 

Det dröjer inte många timmar innan regeringen berättar att de vill ta fram 
ett lagförslag med krav på att den som köper kontantkort till mobiltelefon 
måste identifiera sig. Inrikesminister Mikael Damberg säger i radio att 
det är vanligt att kriminella använder sig av anonyma kontantkort och att 
det innebär ett stort problem för polisen som inte kan knyta numren till 
misstänkta eller avlyssna samtal. 

Ovanstående historia avslöjar några saker. När samhället vill slå till 
mot kriminalitet riktar det in sig på att slå sönder infrastrukturen. 
Telefoner och annan medieteknologi är central i det här samman-
hanget, vilket också bekräftas av Labinot (i2020). Samtidigt hand-
lar mycket om symbolpolitik. Allt från politiker som tar selfies vid 
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brottsplatser till de åtgärder som föreslås. Enligt Labinot (i/2020) 
skulle ett förbud mot anonyma kontantkort vara verkningslöst då 
grovt kriminella har massor av sätt att komma runt detta. 

Men det finns ytterligare en intressant aspekt som har med tid att 
göra. Det kan visserligen röra sig om en slump, men de skjutningar 
som mina barn varit i närheten av har inträffat på väg till eller från 
skolan. De har följt arbetsdagens rytmer till väldigt stor utsträckning, 
alltså precis som narkotikaförsäljningen. 

Karl Marx (1968) menar att brottslighet är produktivt arbete pre-
cis som vilket annat arbete som helst. En brottsling ger upphov till 
en rad olika varor och tjänster varav bara en liten del är olagliga. I 
Malmö sysselsätter brottsligheten vaktbolag, klottersanerare, säker-
hetskonsulter, advokater, larminstallatörer, socialarbetare, låssmed-
er, försäkringsbolag och en rad andra. Själva brottsligheten bedrivs i 
vissa fall på precis samma sätt och vid precis samma tider som sina 
lagliga motsvarigheter, eller tvärtom, om vi får tro Labinot (i/2020). 
Den medialiserade brottsligheten i Malmö bidrar till och förstärker 
stadens linjära rytmer. 
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Flanörvaran

Många äldre reklamskyltar finns bevarade i centrala Malmö

Fältanteckning: Centrum fredagen 12 januari 2018
Den språkmaterialistiska poeten Alexandra Nemerov (2011) brukar 
beskriva sina dagar genom att lista varumärket på alla föremål hon 
kommer i kontakt med. 

Jag försöker göra likadant. Det fungerar hyfsat så länge jag är hemma i en 
någorlunda kontrollerad miljö. Även om det finns massor av varumärken 
i mitt hem är situationen hanterbar. Jag vågar dock inte ta upp telefonen 
eller sätta mig framför datorn. 

Leken fungerar fortfarande när jag går utanför dörren. Jag bor mitt i stan, 
men på en bakgata. De enda varumärken jag stöter på finns på parkerade 
bilar och kläderna på personer jag möter. 
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Men när jag svänger runt hörnan vid Åhléns exploderar allt och jag får ont 
i huvudet. Här finns så många varumärken att jag skulle vara tvungen att 
stanna tiden för att få en överblick. Vad ska jag ens räkna?

Skyltar?
Mobilen?
Klockan?
Ljudmeddelanden?
Reklamgåvor?
Skyltfönster?

Det finns till och med kopior på varumärken. Det lilla ståndet på torget 
saluför en hel del piratkopior. Bredvid spelar reggaetrubaduren en cover 
på Kents ”Utan dina andetag”. 

Jag ger upp. 

Många av de fenomen som diskuteras i undersökningen är delvis re-
sultat av relativt nya medieteknologier såsom trådlösa nätverk och 
smarta apparater. Men som vi sett när det gäller klockor är mediali-
sering något som påverkat städer under lång tid. Det finns fler exem-
pel, som de skyltar där reklam, varumärken och liknande budskap 
exponeras. Reklamskyltar har precis som klockor betydelse för hur 
städer är organiserade. Precis som när det gäller andra logistiska me-
dier är deras funktion att koordinera, ordna och arrangera relationer 
mellan människor och ting (Peters 2015). 

De är dessutom intressanta ur ett tidsligt perspektiv då de, vilket 
vi snart kommer se, fyller en funktion som senare former av medier 
och medieteknologier ännu inte lyckats fylla. 

Malmö är precis som de flesta andra städer fullt av reklam. Jag 
har vid några tillfällen försökt anteckna hur många varumärken jag 
exponeras för i centrala Malmö, men snabbt tvingats ge upp efter-
som de varit för många för att jag ska kunna registrera alla.

Enligt Paul Virilio (2012) leder det här bombardemanget av bud-
skap till att städer blir ”överexponerade”. Statiska skyltar har på se-
nare år kompletterats med skärmar och dynamiska skyltar som stän-
digt byter budskap. Den här överexponeringen leder i sin tur till att 
människors tidslighet påverkas då budskapen skapar egna rytmer. 
De skapar högfrekventa rytmer som när skylten vid torget byter bud-
skap var tionde sekund eller när skärmen vid busshållplatsen växlar 
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mellan reklam, trafikinformation, väderleksrapporter och nyheter. 
De skapar lågfrekventa rytmer som förstärker konsumtionssamhäl-
lets tidsregimer. Den som flanerar genom Malmö och tittar på re-
klamskyltar kan bilda sig en uppfattning om ungefär vilken tid på 
året det är. Viss reklam är säsongsbetonad som när den visar vinter-
kläder på vintern och glass på sommaren. Det är också vanligt med 
uppmaningar till konsumtion kring olika högtider och liknande, som 
julen och mors dag. Sedan en tid tillbaka finns också helt konsum-
tionsinriktade ”högtider” som Black Friday. 

Reklam exponeras överallt i staden

Det här bombardemanget är också en tydlig form av jitter, inte sällan 
i dess mest intensiva och påtagliga form. Budskapen konkurrerar 
inte bara med varandra utan också med alternativa sätt att rikta sin 
uppmärksamhet. 

Men överexponeringen sker inte bara med hjälp av logistiska 
medier utan också via människor som de gatuambassadörer, alltså 



178

representanter för företag och organisationer, som hejdar människor 
på gatan och försöker sälja varor, värva medlemmar eller samla in 
bidrag. De flesta håller till i området från Stortorget via gågatan till 
Triangeln och är så vanliga att jag inte under något tillfälle under de 
år undersökningen pågått varit med om att sådana helt saknats. Inte 
ens när pandemin härjade som värst hösten 2020. 

Reklam och gatuambassadörer är två sätt att göra tiden produktiv. 
Att ta del av reklam är som vi varit inne på tidigare ett produktivt arbe-
te som skapar varor (Smythe 1977). En promenad genom staden ska-
par en särskild variant av publikvaran som vi kan kalla ”flanörvaran”. 
Ur ett tidsligt perspektiv förvandlar den promenaden till arbetstid och 
går därmed också att betrakta som en form av tidskolonisering. 

Den här arbetstiden är indirekt. Varan tillverkas inte direkt, utan 
uppstår som en konsekvens av vårt flanerande. Uppmärksamheten 
som riktas mot reklamen är själva varan. Den här arbetstiden är också, 
åtminstone delvis, linjär. Den äger rum på särskilda konkreta platser. 
Den som flanerar längs gågatan bestämmer heller inte själv när den 
ska spenderas. Reklamen är väldigt svår att undvika. Den som inte 
blundar kommer vare sig hen vill eller inte att ta del av reklam. 

Denna arbetstid är dessutom oavlönad. Det utgår ingen ersätt-
ning. Tvärtom. Det påstås ibland att saker och ting är ”reklamfinan-
sierade”, men det är inte sant. Ingenting är någonsin reklamfinansie-
rat. De pengar som kommer in via reklam betalas i slutändan alltid 
av konsumenten eftersom kostnaden för reklamen ligger inbakad i 
varans pris. Precis som när det gäller pendling är det här alltså en 
form av arbetstid som vi betalar för att spendera. 

Reklamen förvandlar inte bara flanerandet till arbete, den tilltalar 
också flanören i egenskap av konsument. Flanerandet får därigenom, 
förutom den produktiva dimensionen också en reproduktiv. De oav-
brutna uppmaningarna till konsumtion bidrar till att stärka speku-
lativa tidsligheter genom ökad skuldsättning. Det förekommer inte 
bara reklam för varor som går att konsumera genom att skuldsätta 
sig, det förekommer även reklam för olika typer av skuldsättning. 

Reklam förmedlar också andra typer av normer. Förutom att upp-
mana till konsumtion i allmänhet är det vanligt med könsstereotypa 
bilder av män och kvinnor. Ur det perspektivet går det att se en pro-
menad genom Malmö som både tidskompression (Adam 2004) och 
heteronormativ tid (Halberstam 2005). Flanörens tidslighet kom-
pletteras med könsnormativa uppmaningar. 
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Ur ett större tidsligt perspektiv fyller reklam och gatuambassa-
dörer även en annan funktion. De tillgängliggör reklam, uppmanar 
till konsumtion, förstärker normer och rytmer samt möjliggör pro-
duktion av publikvaran under perioder som annars skulle vara im-
produktiva. Många som promenerar genom Malmö har visserligen 
en skärm i fickan som potentiellt skulle kunna visa reklam. Men det 
kräver en aktiv handling och det är dessutom inte alltid lämpligt eller 
ens möjligt att ta upp och stirra på en skärm medan man prome-
nerar. Skyltar är svårare att undvika. De finns där medan vi går. Vi 
registrerar dem vare sig vi vill eller inte. 

Reklam och ambassadörer fyller helt enkelt en lucka som senare 
medieteknologier ännu inte förmått fylla. De gör flanerande produk-
tivt och kommer sannolikt att fortsätta göra det på det här sättet till 
det att någon ny form av kommunikationsteknologi, exempelvis aug-
mented reality, kan göra det bättre. 

Men det handlar inte bara om att kolonisera improduktiv tid. De 
här äldre kommunikationsformernas kolonisering, i ambassadörer-
nas fall något så grundläggande som muntliga samtal, är dessutom 
effektivare i vissa avseenden. 

Reklam på TV eller radio kommer i en viss ordning vid vissa till-
fällen, ofta mellan program. Det går därmed att förutse när den ska 
komma och på så vis undvika den. Reklam på internet går att del-
vis dölja med hjälp av annonsblockerare. I appar och liknande finns 
dessutom olika typer av abonnemang där man via en motprestation, 
som exempelvis att betala en summa eller teckna medlemskap, slip-
per reklam. Det finns inga motsvarande sätt att slippa reklam på 
stan. Det finns ingen reklamfri premiumversion av kollektivtrafiken 
eller gågatan i centrala Malmö. 

Fältanteckning: Gågatan, Centrum 18 februari 2020 
Jag går längs gågatan från Gustav Adolfs Torg i riktning mot Triangeln. På 
långt håll ser jag två gatuambassadörer från en organisation som arbetar för att 
stärka barns rättigheter. De bär overaller i organisationens färger och stannar 
förbipasserande för att ställa frågor och försöka värva medlemmar. 

När jag passerar vänder sig en av dem mot mig. Jag försöker förekomma 
henne innan hon hinner säga något genom att berätta att jag tyvärr inte 
hinner stanna och prata. 

– Ok, men får jag promenera tillsammans med dig ett tag?
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Ambassadörerna är ännu svårare att undvika än reklamen eftersom 
de aktivt söker upp potentiella mottagare. Det går inte att blockera 
eller koppla ner dem, som på nätet. Inte låta bli att svara och blocke-
ra numret, som i telefonen. Det enda som fungerar är att gå omvägar, 
skicka tydliga kroppsliga signaler eller verbalt avböja konversation. 
Ambassadörerna ger inte alltid upp för det. De är betydligt mer of-
fensiva än exempelvis de romska tiggare som, åtminstone innan pan-
demin våren 2020, också var ett vanligt inslag i gatubilden. 

Trots att ambassadörerna är betydligt mer offensiva och påflugna 
än migranterna är det de sistnämnda som blivit föremål för politiska 
utspel om förbud. Ett antal svenska kommuner har infört förbud mot 
att tigga, däribland Malmös grannkommun Vellinge. Ytterligare ett 
antal försöker göra det. Med tigga åsyftas i det här fallet att be om en 
slant till sig själv, inte till ett företag eller organisation. 

Jag funderar ofta på vad som skulle hänt om Jonny från Rumänien, 
som brukar tigga utanför en livsmedelsbutik, hade använt samma 
strategi som ambassadörerna. Om han våldfört sig på någons tids-
lighet på samma vis genom att blockera någons väg, kräva uppmärk-
samhet och fortsätta kräva den trots att personen tydligt avböjt, för 
att till sist erbjuda sig att följa med på en promenad? 

Jag funderar på vad skillnaden består i. Handlar det om att det 
är mer omoraliskt eller opassande att be om pengar till sig själv? 
Handlar det om rasism? En kombination? Eller är det helt enkelt 
så att företagens och organisationernas ofta ganska brutala koloni-
sering av vår tid är så omfattande och vanligt förekommande att vi 
uppfattar den som helt naturlig. Ungefär på samma sätt som alla de 
klockor i centrum som tickar över våra huvuden. Oavsett vad det be-
ror på är det också ett uttryck för en tidslig klasskillnad där vissa kan 
utöva stor tidslig påverkan på andra, medan andra utsätts för repres-
sion när de utövar betydligt mindre. 

Men det är också ett tecken på en annan sak. Även om alla olika 
reklambudskap innebär jitter för den enskilde, betyder det inte att 
de gör det för själva systemet. För kapitalismen är det av intresse att 
vi producerar och konsumerar, exakt vad vi producerar och konsu-
merar spelar mindre roll. För kapitalismen konkurrerar inte reklam-
budskapen med varandra, snarare hjälps de åt för att hålla hjulen 
snurrande. Men det gäller inte för Jonny, gatukonst eller affischering 
för mindre ideella evenemang. Därför begränsas dessa. Därför är de i 
vissa fall förbjudna eller åtminstone begränsade och föremål för dis-
kussioner om förbud.
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När de ändå förekommer, vilket de gör, går de att beskriva som 
upphov till heterokronier. De erbjuder en annan tidslighet än pro-
duktionens och konsumtionens (Foucault 1984).
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Tidskapet Corona

Pandemin satte tydliga spår i stadslivet

Fältanteckning: Centralstationen 12 mars 2020
Det har talats om restriktioner en tid, men några sådana har ännu inte 
införts. Ändå är det glesare än vanligt med resenärer på Centralstationen. 
Jag samtalar med två kvinnor som är på väg till Stockholm för ett möte i 
tjänsten. Den ena menar att hennes arbetsgivare borde ha ställt in resan.
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– Ingen vet ju vad som händer. 

Vi pratar vaccin. Kommer det att komma ett ungefär som när det gäller 
svininfluensan? Jag berättar om min forskning och vi börjar diskutera 
vaccin ur ett tidsligt perspektiv. Det liknar en försäkring. Du tar lite nu 
för att slippa mer senare. Motsatsen till lån där man får mycket nu och 
betalar igen lite åt gången framöver. Kanske är vaccinet också en sorts 
kolonisering av tid där sjuktid koloniseras av frisk. 

Jag kliver på tåget norrut, mot Karlstad. Märker att jag fått ett säte som är 
vänt mot färdriktningen. Jag frågar konduktören om jag kan byta:

– Det går bra, du är ensam i vagnen och kan sitta var du vill. 

Den globala pandemin 2020-2021 satte så tydliga tidsliga spår i 
stadslivet i Malmö att det går att betrakta den som ett eget tidskap. 
Många av de fenomen som studerats i andra sammanhang förstärk-
tes, några försvagades. 

Vad är en epidemi för typ av rytm egentligen? Helt klart på-
verkar den, flätas samman med och krockar med andra rytmer. 
Virussjukdomar som säsongsinfluensan återkommer i cykler, vävs 
samman med kroppsliga rytmer och ger den som insjuknar hög fe-
ber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Det påverkar i sin 
tur arbetets linjära rytmer i form av sjukskrivningar. 

I skrivande stund, två år senare, har jag inte varit i Karlstad se-
dan den där tågresan jag nämner ovan. Jag har heller inte vaccine-
rats. Däremot har jag haft covid 19 utan att förstå det förrän några 
veckor efter sjukdomstillfället, när jag testade mig för antikroppar. 
Men pandemin har ändå satt mycket tydliga spår, både i mitt liv 
och i stadslivet i Malmö.

Coronaviruspandemin börjar göra tydliga avtryck på Malmö i 
slutet av mars 2020. Färre människor rör sig genom staden. Bussar 
och tåg åker halvfulla. Allra mest märks det på den annars så tydliga 
lunchrushen som vanligen drar igång strax innan tolv. De köer som 
vanligtvis bildas vid Lilla torg, restaurangerna längs gågatan, vid 
Möllevångstorget och på Centralstationerna lyser med sin frånvaro. 
Uteserveringarna som just öppnat för säsongen gapar tomma. Bland 
de som trotsat uppmaningar om att inte röra sig ute i onödan tillhör 
påfallande många riskgruppen äldre. 
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Fältanteckning: Lilla Torg - Möllevången måndagen 16 mars 2020
Dåligt väder. Kallt. Blåsigt. Det är tomt, nästan postapokalyptiskt i Malmö. 
Uteserveringarna på Lilla torg är öde. Bland de få som rör sig ute är 
förvånansvärt många ”boomers”. 

Går vidare via Gustaf, längs gågatan upp till Triangeln. Samma där. 

Lite fler folk uppe vid Möllan. Träffar Ibbe, en person jag känner genom 
brottningen. Vi snackar lite om att det är tomt på stan. Om att de få som 
rör sig ute ser ut att vara antingen i riskgruppen äldre eller ha rötterna i 
Mellanöstern. 

– Bara blattar och folk som ändå snart ska dö, skojar Ibbe.

–Har du hamstrat toapapper och pasta Ibbe?

– Haha, nä. Allvarligt. Jag växte upp i flyktingläger i Libanon. De ska mer 
till innan jag blir prepper. Tror det är så för många här. Kriser är nån sorts 
normaltillstånd. Många har varit med om så jävla mycket värre saker. Jag 
ska inte skoja bort det här, det verkar vara en fett allvarlig sjukdom. Men 
ändå. Har du flytt från giftgas, kemiska vapen, diktatur eller att din by blev 
jämnad med marken en morgon har du kanske andra perspektiv på livet 
och döden än om du växer upp i trygga Sverige. 

Förutom att påverka några av stadens mest framträdande rytmer har 
pandemin sina alldeles egna. Den drabbade i vågor. En första från 
mars till juni 2020 och en andra från oktober 2020 till februari 2021. 
Den andra hann knappt sluta innan ännu en började i mars 2021. I 
början av 2022 befinner vi oss i slutet av den tredje eller fjärde vågen 
beroende på hur man räknar. 

Det går att se dessa vågor, och de restriktioner som infördes för att 
hantera dem som en kolonisering av tid. Viruset gjorde staden otrygg un-
der långa perioder. Restriktionerna begränsade vissa delar av den genom 
att tillåta ett visst antal besökare på vissa platser eller att bara tillåta res-
taurangerna att sälja alkohol fram till 20:00 under en längre period. 

Personligen har jag besökt vissa platser där fältarbete bedrivits, 
som exempelvis kafékedjorna och Triangeln, med stor försiktighet. De 
informella samtal som jag fört tidigare minskade i antal och omfatt-
ning. Dock i mindre utsträckning än man kanske kan föreställa sig, 
då många människor verkat helt oberörda av såväl restriktioner som 
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eventuell smittorisk. Även om jag själv inte tagit initiativ till samtal har 
andra samtalat med mig i ungefär samma utsträckning som tidigare. 

Kanske går det att se människors behov av social samvaro som en 
cyklisk rytm. Något som vi behöver tillfredsställa med jämna mel-
lanrum, på ungefär samma sätt som sömn och hunger. Det har varit 
uppenbart att den här rytmen inte tryckts undan trots risker, regler 
och normer. Människor har fortsatt att prata med främlingar. Om 
det beror på att den driften är så stark, eller som i fallet Ibbe ovan, att 
man har andra perspektiv på faror vet jag däremot inte. 

Pandemins rytmer har också påverkats av andra cykliska rytmer, 
speciellt vädrets växlingar. De dagar, särskilt under virusvågornas 
toppar, då det varit sämre väder har Malmö ekat tomt. Under några 
kalla, regniga och blåsiga dagar i slutet på mars 2020 rådde en stäm-
ning på stadens gator och torg som påminde om en postapokalyptisk 
film. Men så fort solen tittat fram har uteserveringarna fyllts igen. 
Från juli 2020 och en bit i på hösten ser det ut som vanligt på uteser-
veringarna på Lilla Torg och Möllevången. Det är som att vädrets och 
årets cykliska rytmer trumfar pandemins. 

Vissa fenomen som undersökts i andra sammanhang förstärktes. 
Det tidsliga arbetet med att köra ut mat ökade så markant att ökning-
en gick att observera med blotta ögat. Antalet matbud blev mångdub-
belt fler. Men arbetets innehåll förändrades också. Från att handla 
om att någon köper någon annans tid kom det också att handla om 
att någon betalar någon annan för att utsätta sig för risken att bli 
smittad. Annat tidsligt arbete minskade. Samtliga elskotrar, utom de 
av märket Tier, försvann under en längre period.

 Jag såg heller inte av Jonny på flera månader. Sydsvenskan (Fjellman 
2020) rapporterade om att de som tigger pengar på Malmös gator har 
fått det betydligt svårare under pandemin och den summa de brukat 
samla på en dag in minskat till mindre än hälften. När jag träffar Jonny 
igen, i början av 2021 berättar han att det varit svårt att resa genom 
Europa. Den lift han har kunnat räkna med, där han bytt olika tjänster 
för att få åka med långtradare, har helt uteblivit under perioder. 

Det blev också vanligare att människor arbetade utanför arbets-
platserna, helt enkelt för att de inte fick vara där längre. Om medie-
teknologier förstärkt de här tendenserna tidigare är det som att pande-
min i det här fallet drivit på utvecklingen av medieteknologier. Många 
kaféer och restauranger i centrala Malmö lanserar appar eller börjar an-
vända befintliga appar i större utsträckning. De ber sina gäster att inte 
beställa vid disken utan ber dem slå sig ned och beställer via appen. 



186

Pandemin hanterades på en rad olika sätt
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Jag ersatte själv fysiska möten med virtuella med hjälp av program 
som Skype, Teams, Zoom, Slack, Signal och Wire. 23 mars 2020 
laddades konferensprogrammet Zoom ner av 2 130 000 människor. 
Företaget Zoom Video Communications skulle under pandemin 
mångdubbla sin omsättning och göra grundaren Eric Yuan till en av 
världens rikaste människor (Neate 2020). 

Men om människor som jag själv frivilligt valt att exempelvis arbeta 
på kaféer, rörde det sig för andra om ett ovälkommet tvång. Man sakna-
de inte bara sin arbetsplats, i förekommande fall också sina arbetstider. 

Fältanteckning: Kafé, Centrum söndagen 12 april 2020
Jag kommer i samspråk med Haysam, som jobbar med it på ett företag i 
byggbranschen. Han har arbetat hemifrån under några veckor. Trots att 
det inte pågått så länge känner han hur tiden börjar flyta ihop. Han känner 
att han håller på att förlora sin tidsuppfattning och har inte ens tänkt på 
att det blivit sommartid. 

Haysam är orolig för hur det här kommer att sluta och hävdar att han 
aldrig kommer att vänja sig. Han beskriver hur han blir uttråkad och 
tappar stilen. Han går runt i flera dagar iförd samma mjukisbyxor med 
kaffefläckar. Idag har han tagit en rejäl dusch och satt på sig ordentliga 
kläder och gått ut på stan.

Han beskriver situationen som en sorts ”tidsavtändning”. Helt annorlunda 
än en semester. Då är man ledig och man vet när den slutar. Haysam 
tycker att det absolut värsta med den här situationen är att ingen vet 
hur länge den ska pågå eller vad som kommer att hända. Han vill gå 
till gymmet men vet inte om han får. Han är dessutom rädd att hans 
arbetsgivare ska se fördelar med att ha honom på distans och göra 
situationen permanent. 

– Jag är rädd för att de aldrig vill att jag ska komma tillbaka. Det har gått 
så smidigt att jobba hemifrån. Varför skulle de slösa kontorsplats på mig? 
Bara be mig skaffa F-skattsedel och fortsätta sitta hemma. Men jag dör 
hellre än jobbar så. 

Haysam är inte ensam om att sakna sina scheman och sina rutiner. 
Jag träffar flera andra i samma situation, som Leila som arbetar med 
löner och personalfrågor i en offentlig verksamhet. Vi har hamnat 
bredvid varandra flera gånger på kaféet och har börjat hälsa. Hon får 
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inte vara på sin arbetsplats om det inte är absolut nödvändigt, och det 
är det aldrig. Hennes jobb går, precis som mitt, att sköta på distans. 
Egentligen är det meningen att hon ska sitta hemma och jobba. Men 
hon går istället till kaféet i stort sett dagligen ”fast jag inte borde”. 

Pandemin och restriktionerna för att hantera den skyndar på en 
rad saker vi vanligen förknippar med medialiseringen. Ett ökat an-
vändande av nätverk, appar och andra medieteknologier, men kanske 
framförallt, den minskade kopplingen mellan arbete och fysiska ar-
betsplatser. Medialisering är inte längre bara en process som påverkar 
alla städer som påminner om Malmö, den är inte längre bara stadens 
officiella strategi, den är dessutom något som påskyndas av en sjuk-
dom. Att sitta hemma och arbeta är en regel med dubbla avsändare, 
arbetsgivare och regeringen när de utlyst restriktioner, men också en 
så stark norm att Leila känner att hon gör fel när hon sitter på kaféet. 

Precis som alltid påverkas människor olika. De som redan har 
tidslig och rumslig makt över sin tillvaro är ofta de som påverkas 
mest, eftersom deras arbete redan tidigare varit föremål för förhand-
ling och påverkan när det gäller när och var det utförs. 

För människor med liten tidslig makt förändras ingenting, de har 
fått jobba på som vanligt. Personalen på kaféerna, busschaufförer, 
skolpersonal, vårdpersonal och affärsbiträden förväntades jobba på 
som förr, med skillnaden att de nu också exponerades för ett poten-
tiellt dödligt virus. 
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Utanförtidskapet

Dorothy: Lägg noga märke till vad som händer oss. Det är din tur nästa gång. 
Victoria Eubanks (2018:188)

Två skyltar med 20 meters mellanrum. Ett budskap till några malmöbor, ett 
annat på romani till några andra.

Minnesanteckning: Centrum december 2018
Jag är på väg till Lund för att arbeta. På väg till tåget passerar jag en 
livsmedelsbutik som just håller på att öppna. Jonny som tigger utanför 
affären är redan på plats. Vi hälsar som vanligt och han visar att han är på 
väg in i affären för att ladda sin mobiltelefon och ta en kopp kaffe. Jonny 
har olika typer av relationer till flera längs gatan, både affärsinrättningar 
och privatpersoner. Ibland byter han tjänster mot tjänster eller pengar. Han 
hjälper till att flytta, bära saker och gå ut med hundar. Ibland får han saker 
villkorslöst. Som tillgång till den elektricitet de flesta av oss tar för given. 

Senare samma dag träffar jag Börje som är hemlös till och från. När han 
är nykter får han bo hon sin syster i Oxie. De perioder han inte orkar vara 
nykter bor han hos vänner eller utomhus. Han berättar att han ska till 
Arbetsförmedlingen. Inte för att söka jobb, utan för att dricka kaffe, träffa 
vänner, skriva ut ett kontrakt och ladda telefonen.

Många av de tidskap vi besökt tidigare har återfunnits på en sär-
skild eller åtminstone någorlunda avgränsad plats. Men under stu-
diens gång har jag träffat en rad människor på helt olika platser vars 
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situation haft så stora likheter att jag valt att betrakta den här situa-
tionen som ett eget tidskap. Det handlar om människor som på olika 
sätt exkluderas från eller av medieteknologier och medialisering. Jag 
har kallat detta tidskap för Utanförtidskapet. 

Med tanke på att det råder full täckning överallt och hela tiden kan 
det vara lätt att föreställa sig att alla malmöbor alltid är uppkopp-
lade. Men tillgången till mediepraktiker och medieteknologier är i 
allmänhet ojämnt fördelade och påverkas av bland annat socio-eko-
nomiska faktorer. Den här ojämna fördelningen riskerar dessutom 
att öka ojämlikheterna ytterligare (Hargittai 2011). 

Förutom sådana här generella tendenser föreligger även hinder 
på en individuell nivå. För att kunna använda internet måste man 
ha någon sorts apparat som går att koppla upp. En telefon, en surf-
platta eller en dator. Man måste också ha någon sorts abonnemang 
eller använda en apparat som någon annan har abonnemang till. Det 
måste också finnas elektricitet, åtminstone nog för att kunna ladda 
apparaten med jämna mellanrum. 

Leverans av den el många av oss tar för givet, men långtifrån självklar för alla 

Den här tillgången påverkar människors tidslighet, särskilt för den 
som är beroende av någon form av medieteknologi. För Jonny som 
utför enklare uppdrag och har sin familj i en annan del av Europa är 
telefonen viktig. Han kan inte göra som många av oss andra, lägga 
den på laddning innan sänggåendet. Det finns nämligen ingen elek-
tricitet där han brukar sova. Istället måste han inleda dagen med att 
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leta efter en plats att ladda sin telefon. Först därefter kan ha nå den 
person som förmedlar uppdrag, och om han vill, också ringa eller 
skicka ett meddelande till familjen. 

Minnesanteckning: Centralstationen i Karlstad, tisdagen maj 2018
En kvinna frågar väktaren som arbetar på stationen om det finns något 
eluttag som hon kan använda för att ladda sin telefon. Väktaren förklarar 
att det inte finns något sådant, att alla uttag tagits bort för att undvika bråk 
om de få som fanns. Väktaren nämner också en annan anledning:
– Det var en massa hemlösa tiggare här tidigare som använde dem till lite 
allt möjligt. 

En annan sak som åtminstone jag tar för givet är möjligheten att be-
tala för saker. Alltså inte för att jag alltid har råd, men när jag väl 
har det så utgår jag från att jag också kan genomföra en transaktion. 
Detta är inte heller något som är självklart för alla personer i alla 
situationer. I Malmö skämtas det som tidigare nämnts om att de inte 
tar kontanter i ena halvan av staden och inte tar kort i den andra. 
Precis som med de flesta roliga skämt ligger det en hel del sanning i 
botten. Under mina första år i Malmö bodde jag i den del där de en-
ligt skämtet inte tar kort. Många affärer och inrättningar gjorde hel-
ler inte det. Några tog kort men la på en avgift för besväret. Jag hade 
alltid kontanter på mig under den här tiden. När jag så flyttade till 
andra delen av staden behövdes inte kontanterna längre. Det är till 
och med så att många etablissemang här är så kallat ”kontantfria”. 
Den som vill handla där måste ha ett betalkort.

Även detta påverkar tidsligheten för dem som får betalt i kontan-
ter, som exempelvis tiggare, gatumusikanter eller människor som 
samlar in pantflaskor. 

Fältanteckning: Pressbyrån på Gustav Adolfs torg 7 augusti 2018
På den lilla kiosken på torget går det att köpa alla möjliga typer av 
presentkort. Det går också att köpa kontantkort för telefoni och surf. 
Det senaste tillskottet i kontantkortsfamiljen är Paygoo som är ett 
betalkort som kan laddas i kiosken och sedan användas överallt där de 
vanligaste betalkorten accepteras. Kortet marknadsförs med texten ”Ingen 
kreditupplysning” och kostar 99 kronor att köpa, 29 kronor att ladda. 
Sedan är i stort sett alla typer av användning belagt med avgifter. Till och 
med om man inte använder kortet på ett tag. 
Det går att köpa och använda kortet helt anonymt. Men då finns 
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begränsningar när det gäller saldo, maxbelopp och användningsområden. 
Sedan finns olika typer av identifieringsnivåer, från att uppge namn, 
adress och födelsedatum till att ge sig till känna via BankID. Då fungerar 
kortet som vilket betalkort som helst, förutom att alla avgifter gör 
användningen väldigt mycket dyrare. 

En man i trasiga, smutsiga kläder och härjat utseende som står i kön före 
mig köper ett Paygoo för småmynt som tar en ansenlig tid att räkna. Jag 
tänker att han just köpt ett medlemskort till den medialiseringen som vi 
andra tar för given. 

Systemet med kortbetalningar sköts idag till stor del med hjälp av me-
dieteknologier. Transaktioner och saldoupplysningar tar ett ögonblick 
att genomföra och är möjliga att göra i stort sett närsomhelst och var-
somhelst. Men även det här systemet har gränser. Många betalkort 
kräver att innehavaren har ett bankkonto. Enligt Konsumentverket 
(2019) har alla som är bosatta inom EES rätt att öppna ett betalkonto 
med betalkort kopplat till kontot. Banken har inte rätt att neka någon 
för att denne exempelvis har betalningsanmärkningar. Enda anled-
ningen att neka är om det finns skäl att misstänka att kontot kommer 
att användas till penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller om 
den som ansöker tidigare misskött sig mot banken. 

Fältanteckning: kafé i Centrum 22 augusti 2018
Jörgen har dragits med missbruksproblem under större delen av sitt 
snart 50-åriga liv. Han har enligt sig själv ”misskött det mesta som går 
att missköta”. Men då och då försöker han få ordning på sitt liv. Det 
brukar börja med någon typ av arbete eller praktikplats och någon typ 
av permanent boende. Sist ville han också öppna ett bankkonto. Han 
lyckades först på tredje försöket. Den första banken godkände inte den 
brevlåda dit han fick post som adress. Jörgen var skriven på en adress där 
han inte varit på tio år och inte hade tillgång till. Av den anledningen hade 
han skaffat en postbox . Nästa bank erbjöd honom ett konto, men inget 
kort eller betaldosa. De ville istället att han skulle komma till banken för 
att betala sina räkningar. Först på tredje försöket lyckades han. 

Jag frågar om han inte känner till han rätt enligt lag att öppna ett bankkonto
– Jovisst, och jag hade säkert fått ett konto redan på första banken om jag 
stått på mig. Men det var så uppenbart att de inte ville ha något med mig 
att göra. 
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För vem är det alltmer kontantlösa samhället ett problem? För en 
del äldre och andra som av olika skäl kan ha svårt att använda den 
teknik som krävs. För Jörgen, åtminstone under de perioder då han 
inte har tillgång till bankkonto. Definitivt för Jonny som får i stort 
sett alla sina inkomster i kontanter av lägre valör. Jonny skulle vis-
serligen kunna skaffa ett bankkonto och be folk exempelvis swisha 
honom en slant. Men för det behöver han en annan telefon eller 
en dator. Kanske även användarkonton hos telefontillverkaren, nå-
gon mobiloperatör och banken. Han behöver dessutom kontinuer-
lig tillgång till el. Om Jörgen har vissa problem med att öppna ett 
bankkonto är det ingenting mot vad en romsk man från Rumänien 
som talar dålig svenska och engelska, och som bor i en bil på ett 
industriområde har. 

Det finns fler gränser som upprätthålls genom medieteknologier. 
Dessa påverkar också människors tidsligheter. Några sådana är betal-
ningsanmärkningar, kreditupplysningar och belastningsregister. 

Virginia Eubanks (2018) beskriver hur data som myndigheter och 
andra organisationer samlar in används till att skapa vad hon kallar 
ett ”digitalt fattighus”, där fattiga profileras, övervakas, begränsas, 
exkluderas och straffas. Det kan handla om allt från att registrera och 
övervaka hemlösa till att systematiskt neka ansökningar om bidrag 
eller peka ut barn som löper risk att fara illa och utsättas för över-
grepp. Eubanks (2018:7) beskriver det som en kollektiv varningsflag-
ga och en sorts loop av orättvisor. Du övervakas för att du är fattig 
och övervakningen begränsar dig sedan ännu mer vilket riskerar leda 
till att du blir ännu fattigare. 

Martin Fredriksson (i/2019) är delägare i företaget BeInformed 
som säljer utdrag ur brottsregister till företag och privatpersoner. 
När jag frågar honom vilka som är deras kunder svarar han att det i 
de allra flesta fall rör sig om företag som vill kolla upp en person de 
överväger att anställa eller göra affärer med. Detta skulle kunna leda 
till en övervakningsloop liknande den Eubanks (2018) beskriver. Om 
en tidigare straffad person vill lämna det kriminella livet bakom sig 
blir det svårare eftersom hen återfinns i brottsregistret. För att kun-
na lämna kriminaliteten måste personen troligen ha ett jobb. Det blir 
svårare att få jobb för den som återfinns i brottsregistret. 

Den typ av register som BeInformed och liknande företag saluför 
får tidsliga konsekvenser. De riskerar att stänga ute människor från 
delar av arbetsmarknaden vilket i sin tur kan påverka möjligheten att 
ta lån och krediter. 
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Ett liknande exempel är den övervakning och kontroll som kom-
mer med den information som tillhandahålls av kreditupplysnings-
företag. De registrerar bland annat uppgifter om inkomst, fastighets-
innehav och betalningsanmärkningar (Datainspektionen 2019). Den 
som inte betalar en skuld i tid kan få en betalningsanmärkning som 
blir kvar i tre år, även om skulden betalas. 

Inte heller kreditupplysningar eller betalningsanmärkningar 
är något nytt. Men även här har medieteknologier gjort processen 
snabbare och informationen mer tillgänglig. 

Det är inte myndigheter utan privata företag som säljer både upp-
gifter om domar och kreditupplysningar, även om företagen hämtar 
sin information hos exempelvis domstolar och Kronofogden. När det 
gäller betalningsanmärkningar rör det sig alltså om privat rättsskip-
ning och inte myndighetsutövning. Kronofogden (2019) är mycket 
tydliga med att det är kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogden, 
som beslutar om betalningsanmärkningar.

Fältanteckning: Kafé i Centrum onsdagen 12 september 2018
Zoran är delägare i ett företag som för några år sedan hamnade i en rättslig 
tvist. Under tvisten kunde inte företaget bedriva delar av sin verksamhet 
vilket påverkade Zorans privatekonomi. Han fick skulder och under en period 
då han av familjeskäl var tvungen att vistas utomlands hamnade några av 
skulderna hos Kronofogden vilket i sin tur ledde till betalningsanmärkningar. 
Han blev också tvungen att söka ekonomiskt bistånd hos Socialtjänsten

– Jag kan inte teckna abonnemang eller låna pengar till rimlig kostnad. 
Jag kan inte flytta eftersom hyresvärdar kollar upp anmärkningar. Jag 
har till och med blivit nekad ett jobb efter att arbetsgivaren gjort en 
kreditupplysning. 

Allra värst upplever Zoran att kontakten med Socialtjänsten varit

– Den relationen har varit en lång och utdragen kränkning

Zoran upplever att det fanns ett underförstått krav på att han skulle 
visa tacksamhet för hjälpen. Han kände att det fanns en mycket tyd-
lig maktrelation med krav på han skulle vara medgörlig på precis det 
sätt tjänstemannen önskade, och att han var helt och hållet uteläm-
nad till dennes godtycke. Han upplevde också ett moraliserade som 
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han menar bottnade i fördomar som många medelklassmänniskor 
hyser om arbetarklassen. Från ett tidigare arbete känner Zoran 
många människor i samma situation och som upplevt den på liknan-
de sätt. Zoran menar att detta kan vara en del av förklaringen till att 
vissa ur arbetarklassen röstar på partier som vill skära ner det offent-
liga. De upplever inte myndigheter som exempelvis Socialtjänsten 
som en hjälp utan som utövare av makt. 

Det finns de som skuldsatt sig så mycket att de inte kan betala till-
baka och inte får låna mer eller åtminstone får betala mycket dyrt för 
att låna. Enligt Sveriges Television (2015) ökar antalet evighetsgälde-
närer varje år. 2015 passerade antalet 100 000 i hela Sverige. En evig-
hetsgäldenär är en person som funnits i Kronofogdens register och 
levt på existensminimum i minst 20 år, och som bedöms ha mycket 
små chanser att någonsin bli skuldfri. Det beror bland annat på att det 
saknas preskriptionstider för många typer av skulder i Sverige. Det är 
inte bara lån och krediter de här människorna är exkluderade från. En 
evighetsgäldenär har väldigt svårt att teckna olika typer av abonne-
mang, öppna konto, köpa kommunikationsutrustning och så vidare. 

Zoran berättar att han visserligen kan skaffa ett telefonabonne-
mang, men av en typ där han betalar innan han kan använda det 
istället för efter. Det är dessutom dyrare än ett vanligt abonnemang. 
Han menar att han kanske till och med skulle kunna flytta till en ny 
lägenhet, men att han i såna fall behöver ge värden en summa peng-
ar för att bortse från hans betalningsanmärkning eller åtminstone 
deponera några hyror. Zoran beskriver sin skuldsatta tillvaro som ett 
jättestort pussel av olika speciallösningar. Lösningar som tar massor 
av tid och energi. Hans påtvingade oförmåga att manipulera tiden 
genom skuld gör honom ännu mer fast i tiden. 

Ur ett tidsligt perspektiv är depositionen raka motsatsen till att 
handla på kredit eller avbetalning. Istället för att få något nu och be-
tala senare, måste du betala genast och först därefter få tillgång till 
det du betalt för. Istället för att manipulera tidsligheten genom att 
använda framtida inkomster, används tidigare inkomster. Om den 
som lånar reser framåt i tiden, reser den som deponerar bakåt. 
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11. RUMTIDREPLIKANTEN

I ljuset av den sentida kapitalismen kan uppkomsten av bärbara 
biometriska monitorer bara förstås som en disciplinär maktutövning som 
omfattar hela kroppen och alla dess flöden. En makt Frederick Taylor 
aldrig hade kunna drömma om och som Foucault hade blivit utskrattad för 
om han vågat förutspå. 

Adam Greenfield (2017:35)

I följande kapitel redogörs för observationer, tolkningar och slutsat-
ser som gjorts i samband med att jag burit en smart klocka. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för de tidskap som själva 
klockan ger upphov till. Klockan har påverkat mig i så stor utsträck-
ning att jag valt att betrakta den som ett eget tidskap.

Att bära en smart klocka innebär att bli ständigt mätt och utvärderad.
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Tidskapet klockan 

Fältanteckning: klockan november 2019
Det finns inte bara en massa inbyggda kronografer i klockan. Det går 
dessutom att ladda ner såna som är direkt anpassade för intervallträning. 
Det gör det möjligt att använda klockan till min egen, frivilligt påtagna, 
supertidskompression. 

Jag upptäckte den under en period i livet när jag intresserade mig för intervall-
träning, särskilt det så kallade ”tabata-protokollet”. Tabata går ut på att 
anstränga sig maximalt i tjugo sekunder för att sedan anstränga sig minimalt i 
tio. Detta upprepas sedan under ett antal ronder, vanligen åtta stycken. 

Oftast använder man protokollet vid löpning eller styrketräning, men jag 
kom i kontakt med en person som använde det på sin arbetsplats, dock 
med andra intervaller. Han menade att det var särskilt lämpligt för att 
avverka trista arbetsuppgifter och påstod att han förkortat sin arbetsdag 
till två timmar effektiv tid. 

Det går till såhär: 

- Gör en lista på åtta saker du vill ha gjort under dagen.
- Ställ intervalltimern på tio minuter arbete, fem minuter vila i åtta ronder. 
- Arbeta med maximal ansträngning med den första saken och vila sedan 
fem minuter. Gör så lite som möjligt under vilan, som exempelvis att ligga 
i fosterställning på golvet. 
- Arbeta sedan maximalt med den andra saken på listan i tio minuter och 
vila sedan fem. Upprepa till listan är slut. 

Man hinner förvånansvärt mycket på tio minuter. När jag började använda 
det här protokollet upptäckte jag att få av mina dagliga sysslor, på arbetet 
såväl som på fritiden, tog mer än tio minuter effektiv tid att genomföra. 
Personen som tipsade mig om detta berättade att han följde programmet 
varje dag på sitt jobb. När dagens uppgifter klarats av ägnade han 
arbetsdagens återstående timmar åt att spela nätverksspel.

I december 2017, alldeles i början av den här undersökningen, 
köpte jag en smart klocka av märket Apple Watch. Anledningen 
var att den representerade en form av medieteknologi jag var obe-
kant med, och således ville studera närmare. Klockan blev också 
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viktigare i takt med att undersökningens fokus på det tidsliga växte 
sig starkare.

Jag har burit klockan dagligen under närmare fyra år. Jag laddar 
den under natten och tar på mig den för att logga in på morgonen. 
Klockan berättar då hur jag presterat fysiskt under gårdagen och 
uppmanar mig att fortsätta kämpa även idag. Även om det här mä-
tandet av prestationer är en av klockans centrala funktioner, är den 
också en helt vanlig klocka. Den mäter tid på en rad olika sätt. Det 
finns en klocka för lokal tid, med det går också att få tidsangivelser 
från andra tidszoner, istället eller samtidigt. Det finns timer, tidtaga-
rur, väckarklocka samt ytterligare kronografer att ladda ner. 

Jag väljer också urtavla beroende på vad jag ska göra under dagen. 
Det finns ett flertal att välja mellan i klockans grundutförande, åtskil-
ligt fler att ladda ner. Det går också att designa egna urtavlor för den 
som vill och behöver. Vanligtvis väljer jag en tavla som tydligt visar an-
tal tagna steg, antal minuter av ansträngning samt antal timmar under 
vilka jag lyckats stå i minst fem minuter. Ibland blir jag dock stressad 
över prestationskraven och väljer en urtavla med bara tim- och minut-
visare samt väderuppdateringar.

Det går att beskriva den här stressen och den beslutsångest den ger 
upphov till som en form av jitter. Olika potentiella tidsligheter konkur-
rerar om plats på klockans skärm. Ska jag låta dagen präglas av fysiska 
prestationer, av information om nyheter och väder eller ska jag bara 
låta en klocka med ungefärlig tidsangivelse styra min dag? 

Det går också att välja appen Circa Solar som imiterar ett solur 
och försöker koppla klockbäraren till cykliska rytmer. Utvecklaren 
(Circa Solar 2021) menar att vi bör leva i harmoni med naturen och 
att ett sätt för detta är en anpassning till de dagliga rytmer som dikt-
eras av solen. Appen i sig kan beskrivas som en form av jitter. I klock-
an – som mäter, anger och skapar linjära rytmer – finns alltså även 
en funktion som försöker skapa cykliska rytmer. 

Klockan är ständigt uppkopplad, via telefonen eller nätverk. Det 
innebär att den oavbrutet registrerar var jag befinner mig, samtidigt 
som den delar annan information om mig till ett okänt antal parter. 

Det går att ringa, läsa mail, surfa, se filmer, lyssna på radio, läsa 
böcker, förvara biljetter, uppdatera kalendern och använda en lång rad 
appar med olika funktioner – varav de flesta tillåter interaktion i realtid 
med andra människor. Om jag vill kan jag ansluta min kyl och frys till 
klockan, fjärrstyra temperaturen och få varningar när något är fel. 

Klockan är en rumtidmaskin som med råge matchar de fyra 
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tendenser Scott McQuire (2016) menar utgör förutsättningen för 
geomedia - nämligen; täckning, sammansmältning, autopositione-
ring och realtidsinteraktion. 

Men klockan är inte bara sammansmält i betydelsen att den rym-
mer funktioner från en rad olika apparater som tidigare varit fristå-
ende. Den är också i hög grad sammansmält med en telefon. Det är 
förvisso möjligt att använda klockan utan telefonen, men på bekost-
nad av att en stor mängd funktioner i sådana fall går förlorade. Min 
modell har exempelvis ingen egen GPS. Klockan autopositionerar 
alltså inte av egen kraft utan via en parkopplad telefon. Flera av mina 
appar har dessutom en mer avancerad version där den data klock-
an samlar in bearbetas ytterligare och mer detaljerat. Det i sin tur 
innebär att den cykel som McCrossen (2013) beskriver, att klockan 
genom historien vandrat fram och tillbaka mellan handled och ficka, 
imploderar. Klockan, och för den delen telefonen, är i fickan och runt 
handleden på en och samma gång. Klockan är snarare en nod i ett 
nätverk än en fristående apparat. 

Den skapar egna rytmer samtidigt som den läser av och ordnar 
befintliga. Den läser av cykliska rytmer som dygn och väder. Den ad-
ministrerar linjära rytmer som arbetsdag, arbetspass och den tid då 
det är dags att kliva upp på morgonen. Den är i högsta grad ett lo-
gistiskt medium som koordinerar, ordnar och arrangerar relationer 
mellan mig, andra människor och ting (Peters 2015, Rossiter 2016).

Det går att beskriva flera av dessa funktioner som en kolonise-
ring, både av och med tid. Klockan koloniserar linjära rytmer genom 
att avläsa och kvantifiera dem. Jag har tidigare i livet aldrig burit 
klocka. Om jag behövt veta vad klockan är har jag använt min tele-
fon. Innan mobiltelefonernas tid fick jag förlita mig på offentliga ur 
eller fråga någon. Medieteknologiernas intåg har alltså inneburit en 
kolonisering med tid, åtminstone i mitt fall. En kolonisering med tid 
som dessutom sker med hjälp av något som mäter tid. Nu sneglar 
jag oavbrutet på klockan och har, inbillar jag mig, effektiviserat min 
tidsanvändning rejält. Jag tar klockan och informationen den ger för 
givet,  utan någon närmare reflektion. 

Clancy Wilmott, Emma Fraser och Sybille Lammes (2017) som 
gjort varsin auto-etnografisk undersökning av att bära en smart klocka 
har liknande erfarenheter. De beskriver hur snabbt det gick från den 
inledande entusiasmen och nyfikenheten för den nya teknologin, till 
att klockorna blev en del av de dagliga rutinerna, ingrodda i vardagen. 

Vi har tidigare sett att andra medieteknologier fungerar på samma 
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sätt (Mosco 2005, Jansson 2018). Efter en första fas, där teknologin 
upplevs som revolutionerande, blir den snabbt en del av vardagen 
som vi slutar reflektera över och istället tar för givet. Det är i den 
stunden klockan får verkligt inflytande. 

Klockan i sig innebär också en form av tidskompression. Bara det 
faktum att jag bär en klocka, och hela tiden vet vad klockan är, inne-
bär att jag effektiviserar min tidsanvändning. Andra funktioner, som 
att jag känner när jag får mail till exempel, pressar tiden ytterligare. 
Jag känner när mailet kommer och kan snegla på urtavlan för att se 
avsändare och ämne. 

Men klockans olika funktioner inbjuder också till betydligt mer 
intensiva former av kompression. Som att träna eller utföra det taba-
taprotokoll som finns beskrivet i inledningen.

Protokollet har givetvis gått att utföra tidigare också, med hjälp av 
telefonen eller en särskild timer. Men klockan underlättar ytterligare. 

Under de här åren har jag vid flera tillfällen känt att klockans kvan-
tifiering av aktiviteter är viktigare än själva aktiviteten. En av klockans 
mest centrala appar, både när det gäller framtoning och funktion, är den 
så kallade fitness-appen. Den mäter tre olika saker; hur mycket jag står 
upp, hur mycket jag tränar och hur många kalorier jag förbrukar jäm-
fört med om jag hade varit stillasittande hela dagen. Det är lätt att börja 
tävla med sig själv, vilket också är meningen. Klockan sätter mål för var-
je dag. Stå upp i minst fem minuter under minst 12 av dygnets timmar. 
Träna minst 30 minuter varje dag. Bränna ett antal överskottskalorier. 
Det sistnämnda målet är det enda på listan som låter mig själv sätta 
nivån. Klockan lämnar ett förslag baserat på tidigare veckor, men nivån 
går att justera upp eller ner. Klockan erbjuder också utmaningar veck-
ovis och månadsvis. Varje vecka får jag en sammanställning som visar 
om jag haft en ”perfekt” vecka, det vill säga klarat målen för varje dag, 
när det gäller någon av aspekterna eller kanske till och med samtliga tre. 
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Klockan mäter flera kroppsfunktioner, bland annat puls, rörelse och kalori-
förbrukning.

Även den här ständiga kvantifieringen av kroppen går att beskriva 
som en kolonisering med tid. Allt mäts oavbrutet i olika tidsenheter. 
Tävlingsmomentet i detta, som jag har så svårt att motstå, gör att den 
här koloniseringen åtminstone delvis är frivillig. Ibland blir det dock 
för mycket. Jag har vid flera tillfällen, särskilt under ledigheter, känt 
ett behov av att stänga av flera funktioner, eller till och med ta av mig 
klockan. Sommaren 2018 lämnade jag den hemma i nästan två må-
nader när jag var ute och reste. Även om detta för det mesta kändes 
skönt kom jag ändå på mig själv att vid flera tillfällen tänka att ”det 
här skulle jag velat mäta”. Det handlade då om fysiska ansträngning-
ar - som långa eller snabba promenader. 

Fitnessappen är uppenbart anpassad efter en stillasittande med-
elklass. Den registrerar all fysisk ansträngning, som en rask prome-
nad eller att gå i trappor, som ”träning” och har som mål ”träna” 30 
minuter varje dag. Om jag burit klockan tidigare i livet när jag jobba-
de på lager, som flyttgubbe eller med rivning hade jag kommit upp i 
flera timmars träning per dag.

Jag är långt ifrån ensam, eller mest extrem, när det gäller 
viljan att mäta och tävla mot sig själv. Det finns ett globalt, löst 
sammansatt nätverk som kallar sig ”Quantified Self (2010)” med 
”självkännedom genom siffror” som motto. Nätverkets med-
lemmar mäter och utvärderar ständigt olika typer av kroppslig 
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information. Metoderna varierar från enklare sammanställningar 
på papper, till avancerad analys med stöd av datorer. De arbetar 
systematiskt på ett sätt som inte är helt olikt ett vetenskapligt ar-
bete, där insamlad data granskas noga. Är de relevanta? Går de att 
samla in på ett tillfredställande vis? Går det att lita på dem?

I boken med samma namn som rörelsen drar Deborah Lupton 
(2016) en rad slutsatser om den här självkvantifieringskulturen. Den 
utgår från att kroppen mår bra av reglering, kontroll och ordning. 
Den har en positiv syn på den digitala teknikens möjligheter att allt 
mer detaljerat kunna utvärdera kroppen. Den frodas i ett samhälle 
där ansvar för hälsa främjas och belönas. Där digital information om 
kroppen har ett värde - kommersiellt, vetenskapligt och administra-
tivt. Där både offentliga och kommersiella aktörer kan använda in-
formationen för sina egna syften. 

Även om det aldrig går så långt att jag överväger ett medlemsskap 
i Quantified Self är den ständiga kvantifieringen normerande på flera 
sätt. Klockan framställer fysiska aktiviteter som något positivt och 
eftersträvansvärt. En annan av klockans appar heter ”Andas”, och 
ska hjälpa bäraren att fokusera på sin andning. 

Klockans egen version av mindfulness

Det går att ställa in hur ofta man vill fokusera på sin andning, hur 
länge, samt hur långa andetag man vill ta. En enkel grafik på urtavlan 
visar sedan när det är dags att andas ut och andas in. ”Andas” är i sin 
tur kopplad till appen ”Mindfulness”. Den som öppnar appen möts 
av den här beskrivningen: 
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Mindfulness är ett tillstånd med aktiv, öppen uppmärksamhet på nuet. 
När du är mindful betraktar du dina tankar och känslor på avstånd, utan 
att värdera dem som bra eller dåliga. Mindfulness handlar om att leva i 
ögonblicket och öppna upp för nya upplevelser, istället för att låta livet 
rinna iväg 

Appen Mindfulness (Apple 2021)

Inte heller mindfulness framställs som något annat är eftersträ-
vansvärt. Det skulle gå att beskriva den här funktionen som något 
som balanserar andra funktioner. Som får mig att lugna ner mig och 
hämta andan ett tag. Men även detta förvandlas snart till ett tävlings-
moment med ett visst antal mindfulperioder som målbild. 

Jag kommer dessutom ofta på mig själv med att överdriva den 
kontroll klockan har över min kropp. När appen påminner mig om 
att andas börjar jag instinktivt tänka att den registrerat något onor-
malt, att min andning inte är optimal. Det tar ofta några sekunder 
innan jag kommer på att jag själv programmerat appen att påminna 
mig vid två slumpmässigt valda tidpunkter varje dag. 

Appen ”Andas” innebär en kvantifiering av sådant jag inte tänkt på i 
kvantitativa termer förut. Tidigare reflekterade jag sällan över min and-
ning frekvens eller rytm. Det är också svårt att föreställa sig en mer ge-
nomgripande kolonisering. Klockan är ett logistiskt medium som ord-
nar, koordinerar och kalibrerar min kropps allra viktigaste funktioner. 

Sarah Sharma (2014) beskriver liknande fenomen som ”reka-
librering” och en form av biopolitisk kontroll som handlar om att 
vi ska lära våra kroppar när vi ska vara snabba och när vi ska vara 
långsamma. Sett ur ett större perspektiv, att snabbt kunna anpassa 
oss till olika skiftande tidsliga strukturer samt hantera stress, högt 
tempo och andra tidsliga krav. 

Det handlar alltså inte om att lösa problem med stress eller tem-
po, utan om att internalisera dem. Göra dem till mina egna problem. 
Att förvandla stress och höga krav från ett samhällsproblem till en 
kroppslig brist som jag själv måste hantera. 

Tidskapet kroppen
Klockan mäter inte bara prestationer utan också kroppsliga funktio-
ner som puls och kroppsposition. Senare modeller mäter även hjärtats 
rytm och varnar vid oregelbundenheter, samt mäter temperatur och 
transpiration. De sistnämnda används av vissa appar som indikatorer 
på tillstånd av stress, tristess och upphetsning (Greenfield 2017). 
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Det finns också appar för att mäta och utvärdera sömn och men-
struationscykler. Detta är ytterligare exempel på hur naturliga cy-
kliska rytmer kvantifieras, mäts, utvärderas, kontrolleras och blir 
mer linjära. Åtminstone i fallet sömn rör det sig om en kolonisering 
av tid. Klockan kvantifierar och kontrollerar en period den tidigare 
bara avgränsat genom sin funktion som väckarklocka. Nu är den ak-
tiv även under den period bäraren sover. 

Adam Greenfield (2017) menar att de här funktionerna går att för-
stå som bryggor mellan kroppen och olika nätverk, som sätt att över-
föra kroppsliga processer direkt till platser där de kan lagras och ut-
vinnas på samma sätt som vilken annat data om oss själva som helst. 
De blir därmed potentiella varor. Någon som exempelvis säljer min 
uppmärksamhet till annonsörer kan använda kroppslig data på sam-
ma vis som min sökhistorik eller annan information som jag delar med 
mig av på sociala medier. Annonser kan sedan anpassas efter faktum 
som att jag är stressad, försöker gå ner i vikt eller har lågt blodtryck. 

Jag ska villigt erkänna att jag inte har en aning om vilka som har 
tillgång till informationen klockan samlar in, eller vad de använder 
den till. Kanske framgår det av alla de där kontrakten med villkor jag 
godkänner utan att läsa först. Kanske framgår det inte. Det enda jag 
vet är att klockan oavbrutet samlar information. 

Jag är inte ensam om mitt beteende. En studie som omfattade 
drygt 500 mediestudenter visade att de flesta struntar i att läsa avtal 
och policyer (Obar och Oledorf-Hirsch 2020). Det gäller oavsett om 
de tecknar nya avtal eller förnyar ett gammalt. När de väl läser slutar 
de så snart det dyker upp en möjlighet att acceptera avtalet. I princip 
ingen läste  länge nog för att hinna med hela texten. Personerna i un-
dersökningen studerar just saker som integritet, övervakning och ”big 
data”. Om inte ens de bryr sig finns det enligt forskarna skäl att tro att 
gemene man inte heller gör det (Obar och Oledorf-Hirsch 2020:13). 

Genom avtalen säkrar företagen en juridisk rätt att samla in in-
formationen. Samtidigt orkar nästan ingen ta reda på hur de tänker 
använda den. 

Det rör sig dock inte om en envägskommunikation där klockan 
abstraherar data från min kropp. Klockan skickar också signaler till 
kroppen genom en haptisk funktion. Olika typer av information får 
klockan att vibrera, till exempel när jag får ett mail, när någon näm-
ner mitt namn i sociala medier eller när en nyhetstjänst jag prenu-
mererar på uppdateras. Den kan också påminna mig om när tåg jag 
har biljetter till är försenade eller ändrat spår. 
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Det faktum att klockan både samlar och sänder data till och från 
min kropp ger den en tydlig biopolitisk dimension, något exempelvis 
Hardt och Negri (2003, 2007, 2009), Boutang (2012) och Sharma 
(2014) betonar är en central egenskap hos medialisering. Det logis-
tiska mediet klockan kopplar samman min kropp med andra appa-
rater och andra människor. Jag, inte bara klockan, blir en nod i ett 
nätverk där andra noder utgörs av klockan, min telefon, min padda, 
tv-apparaten, stereon, en stor mängd servrar, andra människor och 
deras apparater, samt om jag så önskar - mitt kylskåp. 

Juli Zehs roman ”Corpus Delicti” (2010) utspelar sig år 2058 i 
en hälsodiktatur där det flesta skydd av den personliga integriteten 
avskaffats och där staten regelbundet mäter medborgarnas fysiska 
prestationer, näringsintag och sömnkvalitet. Alkohol och tobak är 
förbjudet och alla är tvungna att följa ”METODEN” vilken föreskri-
ver att man ska vårda sin hälsa genom bland annat motion och vissa 
typer av kost. 

Efter några år med klockan runt handleden misstänker jag att vi 
varken kommer att behöva en diktatur eller vänta till 2058. Klockan 
får mig att följa METODEN helt frivilligt redan idag. Jag är till och 
med mer noggrann när det gäller vissa saker än vad som föreskrivs 
i boken. Skillnaden är att jag inte har en aning om vilka mer än jag 
som mäter och utvärderar mina värden. 

Jag får också hjälp på traven. Livsmedelskedjan där jag handlar 
majoriteten av min mat erbjuder en särskild hälsorabatt (ICA 2020). 
Om jag laddar ner ytterligare en app som mäter mina prestationer 
kan jag får 25% rabatt på vissa utvalda varor ut ett sortiment med 
särskilt nyttig mat. Livsmedelskedjan beskriver appen såhär:

Vi ger dig mer rabatt ju mer du rör på dig, och det är antalet aktiva 
minuter som räknas när vi summerar din rabatt. Appen belönar normalt 
tempo och högt tempo, och du kan även få extrarabatter genom att klara 
en eller flera utmaningar.

ICA 2020

De avslutar kampanjen med ett löfte:

Så skynda dig att ladda ner appen ICA hälsorabatt! Förmodligen går du 
redan fler steg per dag än du tror. Nu kan du tjäna pengar på dem och 
samtidigt bli ännu friskare på köpet.

ICA 2020
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Det handlar alltså om att maximera antalet ”aktiva minuter” för att 
bli både rikare och friskare. Det handlar om att göra tiden produk-
tiv, något Foucault (1993:180-181) beskriver som en ”negativ disci-
plinär funktion”. Skillnaden är att Foucault beskriver obligatoriska 
scheman som människor tvingas förhålla sig till. Den som använder 
exempelvis ICAs hälsoapp eller den smarta klockans fitnessapp inför 
den här disciplinen helt frivilligt. 

Våren 2019 presenterar tankesmedjan Tiden en rad förslag till 
Socialdemokraternas partikongress (Kjellgren 2019, Holmqvist 
2019). Det handlar om att förbättra svenskarnas hälsa. Tiden vill 
bland annat införa sockerskatt och vill att Sverige ska bli rökfritt se-
nast 2030. Förutom likheterna med Juli Zehs dystopi presenterar 
Tiden ett förslag med tydlig tidslig maktdimension. 

För att nå de löntagare som i dag inte är intresserade av att motionera på 
fritiden av hälsoskäl, eller att använda friskvårdsbidraget av ekonomiska 
skäl, krävs i stället andra incitament. Ett alternativ är att uppmuntra fysisk 
motion, genom att belöna med mer semester.

Kjellgren (2019:38)

Även här handlar det alltså om att göra tiden mer produktiv. Det 
handlar också om en kolonisering av tid. Det är löntagarnas fritid, 
inte arbetstid, som ska göras produktiv. Inte heller här förekommer 
direkt tvång, utan uppmuntran. 

Men förslaget döljer också en tidslig ojämlikhet. Det är rimligt att 
föreställa sig att en del människor helt enkelt inte hinner motionera. Om 
jag tar mig själv som exempel kan jag träna regelbundet eftersom jag 
har någorlunda fria arbetstider. Jag kan förlägga träningen till eftermid-
dagen och jobba ikapp på kvällen. Hade jag haft fasta arbetstider skulle 
det blivit färre träningspass. En ensamstående förälder med heltidsjobb 
och fasta arbetstider har svårare att hinna träna än någon utan barn och 
utan fast schema. Detsamma gäller en kvinna i en parrelation som skö-
ter en större del av de reproduktiva sysslorna än sin partner. 

Förslaget skulle kanske få några att motionera mer. Men det 
riskerar också att exempelvis belöna den priviligierade parten i ett 
ojämnställt förhållande. Det skulle också riskera att ge ännu mer 
tidslig makt åt den som redan har relativt stor kontroll över sin tid 
och på så vis öka tidsliga orättvisor ännu mer. Oavsett resultat är 
den smarta klockan ett passande redskap för den som förespråkar en 
sådan samhällsutveckling. 



208

Det går också att beskriva det här som en form av beteendeeko-
nomi, en nyliberal strategi som handlar om att optimera människors 
beteende för att skapa största möjliga avkastning (McMahon 2014). 
Målet är att skapa ”homo economicus”, anpassade till marknadens 
krav på producenter och konsumenter. Klockan – med dess ständiga 
mätningar, kvantifiering och lekifiering, gör dessutom gränserna – 
inte bara mellan arbete och fritid utan också mellan olika typer av 
fritid – ännu mer diffusa (Willmot et al 2017). 

I ljuset av detta handlar exempelvis Tidens förslag om att skapa 
produktiva arbetare som använder sin fritid till att förädla sig själva 
i egenskap av arbetskraft. 

Under de fyra åren med klockan runt handleden har jag flera 
gånger funderat över hur ett motstånd mot den här samhällsutveck-
lingen skulle kunna se ut. En samhällsutveckling där individernas 
hälsoprestationer är i fokus, men som inte liknar Juli Zehs dystopi 
utan bygger på frivillighet och morötter. Där vi mäter och utvärderar 
för att vi är nyfikna, tävlingsinriktade och blir belönade emellanåt. 
Är det ens önskvärt att göra motstånd mot något som leder till att 
människors hälsa faktiskt förbättras?

Jag kommer flera gånger osökt att tänka på den franske poeten 
Antonin Artaud (Deleuze och Guattari 2016:229). Artaud drabbades 
av en hjärnhinneinflammation som barn och blev aldrig helt åter-
ställd. Han led av kronisk smärta och ständigt återkommande de-
pressioner för vilka han behandlades med både elchocker och opia-
ter, som han snart också blev beroende av. Till sist var Artaud så 
trött på sin kropp att han den 28 november 1947 förklarade krig mot 
den. Kroppen svarade med en cancer i tjocktarmen som tog livet av 
honom i mars 1948.

Det är givetvis enorm skillnad mellan Artauds situation och en 
frisk människa som tävlar mot sig själv. Men det finns också en lik-
het. Något håller på att hända med min kropp och jag vill sätta stopp 
för det. Ska jag göra det genom att vara destruktiv och kanske försö-
ka leva så ohälsosamt som möjligt? Även detta skulle ju gå att kvan-
tifiera och förvandla till lek och tävling. Men det vore högst troligt ett 
mycket kortsiktig och kostsamt motstånd. 

Sannolikt är det bättre att bejaka de positiva tendenserna, men änd-
ra på syftet eller kanske snarare subjektet. Tidens (2019) förslag hand-
lar uttalat om löntagares hälsa. Det är alltså inte människor i allmänhet 
som ska bli friskare, utan arbetare. Även de exempel Sharma (2014) 
nämner, som kontorsyoga och jetlagterapi, handlar om att få arbetare 
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tidsligt tåliga och anpassningsbara. De ska tåla stress och kunna hantera 
tidsliga krav och omställningar. Det handlar om reproduktion i bokstav-
lig betydelse, där arbetare förädlar sin egen arbetskraft. 

Ett första steg till motstånd skulle kunna vara att omformulera både 
syfte och subjekt. Att låta det hälsofrämjande aspekterna vara, men för 
någon annan och av andra skäl. Det är jag i egenskap av människa, 
inte arbetare, som ska må bra. Det är för min egen skull och inte för 
min prestation på arbetsplatsen jag ska göra det. Istället för att få hjälp 
att hantera stress och högra krav, går det att kämpa för minskad stress 
och minskade krav. På så sätt går det att förvandla en form av tidslig-
het, arbetstid, till en annan: fri tid, eigenzeit (Nowotny 1994) eller till 
och med en heterokroni (Deckner 2019). Alltså en slags mottid, utan 
annat syfte än att må bra. Kanske till och med förvandla detta till en 
kollektiv rörelse. Om det fortfarande får oss att bli mer produktiva ar-
betare får vi väl helt enkelt lära oss leva med den bieffekten.

Men jag får också lust att gå andra hållet. Ge upp alla tankar på 
motstånd och bara ge efter. Att som Willmot et al (2017) leta efter 
möjligheter till friare former av aktiviteter i vardagen. Jag trivs ex-
empelvis med den haptiska funktionen. Den är paradoxalt nog av-
stressande. Det kan kanske verka konstigt med tanke på att den 
brummar till varje gång jag får meddelanden och liknande. Men det-
ta innebär samtidigt att jag inte går runt och undrar om jag fått något 
mail eller om någon retweetat mig. Jag tar inte upp telefonen med 
jämna mellanrum för att kontrollera detta. Istället kan jag i lugn och 
ro ta fram min telefon när jag vet att jag fått ett meddelande och har 
tid att hantera det. All min medieteknologi har på något vis kopplats 
ihop med, eller till och med blivit en del av, min kropp.

Ett tag drivs jag av en stark lust att ta det ännu ett steg längre. 
Klockan är trots allt något jag kan ta av mig om jag känner för det. 
Den vilar mot min hud, tar och ger signaler. Men jag vill låta medie-
teknologierna komma ännu närmare. Jag blir sugen på att modifiera 
mig själv på riktigt. 

Jag läser om en amerikansk företagsledare som fick en idé från 
ett poolparty på Ibiza (Clapperton 2018). Eftersom partydeltagarna 
knappt har några kläder på sig och ingenstans att ha sina pengar eller 
kort erbjuds de ett rfid-implantat under huden. Det är ett litet chip 
av samma typ som används för att märka husdjur. Chipet aktiveras i 
närheten av viss utrustning. I de här fallet kunde de laddas med in-
formation om krediter och användas för att handla i baren. 

Företagsledaren införde ett liknande system på sitt företag. Han 
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försåg sina anställda med implantat som de sedan använde som pas-
serkort, för att handla i cafeterian och för att låsa upp sina datorer. 

Jag får lust att prova det här själv och tar upp saken med Jonas 
på Lodgatan som är ytterst kunnig när det gäller både teknik och 
övervakning. Han påminner om att chipet visserligen har en ganska 
svag och dessutom passiv signal, men att det inte går att stänga av på 
samma sätt som exempelvis en mobiltelefon, ”du kommer att sända 
oavbrutet om du typ inte lindar in armen i folie”. 

Detta avskräcker mig inte till en början. Men så kommer jag att 
tänka på en episod tidigare under sommaren då jag ofrivilligt aktive-
rade en massa larm när jag lämnade butiker. Det visade sig att lar-
men utlöstes av en hotellnyckel jag glömt att lämna tillbaka. När jag 
väl förstod orsaken var det bara att göra sig av med nyckeln. Men 
tänk om mitt chip skulle göra något liknande? Sätta igång larm eller 
på annat vis sända ut oönskade signaler. Skulle det gå att program-
mera om det? Skulle jag vara tvungen att operera bort det igen?

Lusten att ta det hela till ytterligare en nivå är dock starkare än alla 
farhågor. Jag vill låta apparaterna och den biopolitiska kontrollen ta ännu 
ett steg. Från utsidan av min hud till insidan. Jag vill låta min kropp ko-
loniseras ytterligare av Apple, Google och Facebook. Jag vill veta vad som 
händer, vilka möjligheter och problem som skulle kunna uppstå. 

Efter att ha övervägt saken noga beslutar jag mig dock för att låta 
bli. Det handlar inte om integritet, om kontroll eller om att inte vil-
ja ha främmande objekt under huden. Det slår mig att chipen inte 
skulle vara kompatibla med övrig teknologi. Inte med telefonen, inte 
med datorn, inte med iOS eller Mac OS. Den skulle inte bli en nod i 
nätverket utan snarare en satellit i min kropp. 

Dessutom går det att diskutera huruvida chipet verkligen är nästa 
steg i den teknologiska utvecklingen. Vi har tidigare sett hur telefo-
ner känner igen både fingrar och ansikten. Att läsa av kroppsdelar 
med unika egenskaper borde vara ett säkrare sätt att ta emot infor-
mation än ett chip som vem som helst med grundläggande kunska-
per kan programmera. 

Är det du, Rachel?

Biologiska organismer har blivit biotiska system, kommunikations-
anordningar. Det finns ingen grundläggande, ontologisk skillnad när det 
gäller vår formella kunskap om maskin och organism, om tekniskt och 
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organiskt. Replikanten Rachel i Ridley Scotts film Blade Runner står som 
sinnebilden för en cyborgkulturs fruktan, kärlek och förvirring. 

Donna Haraway (1988:219)

Klockan är alltså inte bara en klocka utan också en förlängning av 
min telefon som i sin tur är en förlängning av min dator som i sin tur 
förgrenar sig till en rad andra apparater, av vilka bara ett fåtal är be-
kanta för mig. Åt andra hållet förgrenar sig hela det här systemet via 
klockan in i min kropp, till mina hjärtslag, min kroppstemperatur, 
min andning, mina rörelser och min kroppsposition. Genom telefo-
nen och datorn känner den igen mitt ansikte och mina fingrar.

Det är inte bara så att jag använder vad Scott McQuire (2016:6) 
beskriver som ”rumtidsmaskiner” som förlänger mina sinnen och 
skapar nya möjligheter för social och kulturell organisering i tiden 
och rummet. Jag är i allt större utsträckning en sådan maskin själv. 
Precis som det blir allt svårare att dra en meningsfull gräns mellan 
arbete och fritid, blir det allt svårare att dra en meningsfull gräns 
mellan mig själv och de apparater jag är ihopkopplad med. Det är 
inte bara fabriken som saknar gränser i form av väggar, det gäller 
även fabriksarbetaren. 

Jag är ett biopolitiskt logistiskt medium som mäter, organiserar 
och skapar flöden. En människa som blir allt mer maskin. En cyborg. 
Men det motsatta är lika sant. Jag är ett nätverk av maskiner som 
inkluderar allt mer av det vi föreställde oss vara mänskligt. En repli-
kant. För det är inte bara en förlängning av mig själv ut i samhället, 
en ”extension of man” som Marshall McLuhan (1994) uttrycker det. 
Det är lika mycket en förlängning av samhället in i mig. 

Sammansättningen av mig och en rad apparater gör det möjligt 
för mig att manipulera tiden och rummet. Det är i ännu större ut-
sträckning möjligt för samhället – i form av företag, organisationer 
och myndigheter – att manipulera min tidslighet och rumslighet. 
Vem som har makt att manipulera avgörs av de styrkeförhållanden 
som uppstår i olika situationer. 

Ett kafé eller Pågatåget 09:18 till Lund kan vara mitt kontor. I 
stort sett vilken tid som helst kan vara min arbetstid. Vad som helst 
kan vara min restaurang, i stort sett närsomhelst. Jag har gymmet 
med mig i fickan och instruktörer ger mig kommandon genom att 
brumma mot min hud.

Någon annan sammankopplad replikant som befinner sig var-
somhelst i staden kan i stort sett närsomhelst vara min servitör, 
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chaufför eller knarklangare. Kaféet är inte bara min arbetsplats utan 
också ett arkitektkontor, ett universitetsbibliotek, ett call center el-
ler en sammanträdeslokal för en förening under förutsättning att det 
samtidigt finns några för vilka kaféet alltid är ett kafé där de serverar 
kaffe, diskar och städar. 

Ur det här perspektivet innebär medialisering att tidsligheter och 
rumsligheter blir allt mer abstrakta och därmed möjliga att mani-
pulera. Samtidigt som detta sker mäts, kvantifieras och utvärderas 
vi alla. Av oss själva, men i många fall också av våra arbetsgivare. I 
samtliga fall av en rad olika företag som kan samla in, sammanställa 
och bearbeta information om allas våra sammankopplade kroppar 
och handlingar. 

Det kanske kan verka som att den här sammankopplingen vidgar 
min värld. Men ofta är det tvärtom. Det uppstår ett tillstånd som 
liknar vad Torsten Hägerstrand (2009:38-39) kallar ”avfjärmning”, 
det vill säga att vi ägnar oss åt den lilla del av omvärlden som vi anser 
angår oss. Avfjärmning är ”det sätt på vilket vi ger mening åt det vi 
varseblir och sedan tänker på”. Vi väljer helt enkelt ut saker som vi 
anser vara viktiga för oss. Dessa saker kan sedan upplevas som när-
mare oss, både tidsligt och rumsligt, än saker som faktiskt är närma-
re men som vi inte upplever relevanta. 

Skillnaden i det här fallet är att det inte är jag som väljer utan 
maskinerna. 

Minnesanteckning, mars 2021
Under en intensiv skrivperiod i slutet av projektet vaknar jag upp 
med vad som ser ut som ett brännsår under klockans armband. Det 
skulle också kunna vara någon form av allergi, men jag har aldrig varit 
känslig för sådant innan. Kanske det var kroppens, eller för den delen 
klockans, sätt att säga att nu är vi trötta på det här, nu får du skriva 
färdigt avhandlingen. 

Är det kanske en auto-immun reaktion? Har kroppen förklarat krig mot 
mig, alltså motsatsen till fallet Antonin Artaud? Protesterar den mot att 
förvandlas till maskin eller att maskinerna förvandlar den till delar av 
sig själva? Är såret en form av jitter?

Såret sitter också mycket symboliskt precis bredvid en av mina 
tatueringar. Tatueringen, som gjordes långt innan jag påbörjade 
undersökningen, symboliserar även den mitt replikantblivande. Den 
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föreställer ett qwerty-tangentbord av klassisk skrivmaskinsmodell som 
växer ut ur min underarm. 

Innan jag gjorde den bad jag tatueraren läsa Donna Haraway och vi såg 
även David Cronenbergs filmatisering av William S. Burroughs roman 
”The Naked Lunch” tillsammans. I boken förvandlas skrivmaskiner 
till bland annat muskler och skalbaggar. Jag ville att tatueringen 
skulle symbolisera den alltmer diffusa gränsen mellan mig själv, mina 
arbetsredskap och fabriken. 

Jag har alltså låtit rita en bild av mitt replikantblivande bara centimeter 
ifrån den yta jag flera år senare skulle koppla in maskiner i min kropp i, 
och låta dem bli en del av mig. Jag en del av dem. 

Visste jag redan, långt innan undersökningen började, vad jag skulle 
komma fram till? Det är en högst relevant fråga att ställa sig som forskare. 
Upptäcker jag något nytt eller bekräftar jag bara vad jag tror mig veta. 
Kanske är det både och? Kanske manifesterar sig strukturella fenomen i 
mitt omedvetna och det enda sättet att göra dem tillgängliga för tolkning 
och reflektion är att göra en sån här undersökning?

Uppfinnaren och forskaren Steve Mann (1998) har experimenterat 
med att koppla ihop sin kropp med olika apparater sedan mitten av 
80-talet. Däribland bärbara datorer fästa vid kroppen, olika typer av 
glasögon och uppkopplade kameror som andra har kunnat styra och 
spela in filmer med. Han har också förvandlat sitt hår till en sändare 
och gjort andra mer eller mindre permanenta förändringar. Mann 
beskriver det som att han till sist utvecklade ett beroende av appa-
raterna. Vid de tillfällen han tvingades koppla bort de delar av ut-
rustningen som fortfarande gått att koppla bort upplevde han svårig-
heter att se, illamående, yrsel och desorientering. Hans hjärna hade 
helt enkelt anpassat sig till de olika flödena av sensorisk information 
som apparaterna matat den med. En del av Steve Mann existerar ut-
anför Steve Manns ursprungliga kropp och han börjar må dåligt när 
den delen kopplas loss. 

Adam Greenfield (2017:78) konstaterar att detta kan sägas gälla 
oss alla. Att vi alla har viktiga delar, som gör oss till dem vi är, ut-
anför våra kroppar. Att skillnaden mellan oss och Mann är att han 
är mer extrem och bygger sina delar själv. En annan skillnad är att 
Mann har kontroll över sina delar, medan vi andra är beroende av 
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kontinuerlig service i form av uppdateringar, felsökning, virusskydd 
och liknande. En service vi vet kan utsättas för vad som helst. 

Som vi konstaterat tidigare är detta inte ett envägsförhållande. 
Om en liten del av oss själva existerar i apparater och nätverk i det 
omgivande samhället, existerar en liten del av samhället – med dess 
medialisering och maktrelationer – inom oss. Egentligen allt jag lärt 
mig av att utföra den här undersökningen talar för att den här delen 
kommer växa. 

Rachel: Det verkar som du inte tycker att vårt arbete är en tillgång 
för allmänheten.
Deckard: Replikanter är som alla andra maskiner, de är antingen en 
tillgång eller en fara. Om de är en tillgång är det inte mitt problem.

Bladerunner (1982)
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12. SPEKULATIVA RYTMER

Syftet med den här etnografin har varit att undersöka hur medialise-
ringen påverkar stadslivet i Malmö, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. 
Det tidsliga perspektivet lämnar också ett teoretiskt bidrag till förstå-
elsen av medialisering.

Så vad kan man då lära sig om medialisering och tidsliga makt-
relationer genom att spendera nästan fyra år i olika stadsmiljöer i 
Malmö? Detta redogörs för i följande kapitel. Avdelningen inleds 
med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna om hur me-
dialiseringen påverkar stadslivet. Efter detta problematiseras både 
de historie- och samtidsbeskrivningar som utgjort undersökningens 
teoretiska bakgrund. 

Sen följer en analys av den infrastruktur som medialiseringen är 
sammanflätad med samt det arbete den ger upphov till. 

Avdelningen avslutas med en analys av fyra aspekter som är sär-
skilt tongivande när det gäller medialiseringen av stadslivet i Malmö. 
Dessa är kontroll, brist, skuld och jitter.
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Stadslivets framträdande rytmer
Den mest framträdande tidsliga maktrelationen är den linjära rytm som 
uppstår i kölvattnet kring malmöbornas arbetsdag. Även om människor 
arbetar olika tider och Malmö är en storstad som aldrig sover, förstärks 
rytmen vid flera tillfällen varje dag. Den är tydligast i samband med att 
malmöborna börjar arbeta på morgonen, när de har lunch mitt på da-
gen, och när de slutar arbeta på eftermiddagen. Detta beror till en viss 
del på att många är schemalagda under dessa tider och har litet tidsligt 
inflytande över sitt arbete. Men som vi sett väljer också vissa att frivilligt 
underkasta sig den här rytmen medan ytterligare några saknar den när 
den inte längre finns där i samma utsträckning. Arbetets rytm är alltså 
djupt förankrad i malmöbornas vardagsliv. 

Det har också gått att observera att arbetstid förläggs utanför tradi-
tionella arbetsplatser, på bland annat co-working spaces. Samtal och 
observationer har också visat hur personer med stort inflytande över 
sitt arbete förlägger detta till platser som inte är deras arbetsplatser 
eller egentligen ens arbetsplatser i klassisk mening överhuvudtaget. 
Det här fenomenet har varit lätt att observera under samtliga besök 
på de stora kafékedjornas filialer under åren undersökningen pågått. 
Den här frivilligt förlagda arbetstiden står också i skarp kontrast till 
dem som är anställda för att sköta kaféerna och som har väldigt liten 
makt över sina arbetstider. 

Klocktid och logistiska medier, såsom kalendrar och scheman för 
arbets- och öppettider, spelar en stor och viktig roll i att stärka den här 
rytmen. Det ser dock olika ut på olika platser. På Centralstationen är 
klocktiden mycket framträdande, medan den på Triangelns köpcen-
trum lyser med sin frånvaro. Där råder istället snarast en tidkoloni-
sering där man, i likhet med många kasinon, försöker upprätthålla en 
egen tidsregim och påminna om det omkringliggande samhällets tid i 
så liten utsträckning som möjligt. Det kommer sig av att platserna föl-
jer olika tidsregimer. På Centralstationen ska människor, ofta i form 
av arbetskraft på väg till arbetsplatser, forslas iväg så snabbt som möj-
ligt vid en särskild tidpunkt. På Triangeln är det tvärtom meningen att 
människor ska spendera så mycket tid – och pengar – som möjligt. 

Olika typer av tidvaror är väl synliga i gatulivet. Leveranser av 
mat ökade markant under pandemin 2020-2021 och en helt ny form 
– insamling, uppladdning och utplacering av elskotrar – dök upp 
medan studien genomfördes. 

Även spekulativ tid är tydligt framträdande. Så gott som samtliga 
butiker i centrala Malmö erbjuder någon typ av tidsmanipulation. 
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Uppmaningar, ofta förmedlade av reklam – både indirekt för kon-
sumtion och direkt för olika typer av krediter eller lån – bidrar till 
normer som förstärker det här fenomenet. Det förekommer också 
andra typer av tidsnormer. Även dessa påbjuds via reklam, men 
också genom uppmaningar om att hålla ett visst tempo, som på 
Centralstationen. Det går också att se kafékedjornas organisering av 
arbete som tidsligt heteronormativa där i synnerhet kvinnor tilldelas 
vissa roller i viss kronologisk ordning. 

Andra normer bidrar till tidskompression. Malmöborna uppma-
nas att skynda sig, vara produktiva och göra flera saker samtidigt. 
Det är möjligt tack vara medieteknologier som gör dem uppkoppla-
de, interaktiva och auto-positionerade i tid och rum. 

Det uppstår jitter, särskilt när arbetets linjära rytm påverkas. 
När kollektivtrafiken är försenad eller när de som arbetar på kaféer-
na måste maka ihop sig eller avbryta sina pass för att andra vill äta 
lunch. En särskild form av jitter som har att göra med arbetets olika 
tidsliga former har också observerats. Uppgiftsbetalning och tidsbe-
talning ger upphov till två helt olika rytmer. Ibland hamnar dessa i 
osynk och jitter uppstår. Ett tydligt exempel är när de uppgiftsbetal-
da strävar efter att utföra så många uppgifter som möjligt, medan de 
tidsbetalda nöjer sig med att klockan går. 

De tydligaste heterokronier som observerats finns på 
Centralstationen under helgkvällar. Då förvandlas stationen från en 
hubb för transport av arbetskraft till värmestuga, fritidsgård och ut-
slussningsrum från närliggande krogar. Men det går även att se de 
publika delarna av kafékedjorna som heterokronier där rytmer, nor-
mer och regimer som vanligtvis omfattar arbete kopplas bort, utan 
att själva arbetet för den sakens skull upphör. 

Den mest intressanta observationen är de rytmer som tar formen 
av spekulativa rytmer. De uppkommer precis som linjära rytmer ur 
teknologi och mänskliga aktiviteter såsom arbete och konsumtion, 
och återkommer kontinuerligt.

Till skillnad från linjära rytmer, som exempelvis industrisamhäl-
lets arbetsdag, är de inte stabila. De återkommer, men inte regel-
bundet eller med samma frekvens eller intensitet. De ersätter inte 
linjära rytmer utan existerar parallellt. Deras inbördes kronologiska 
ordning är i ständig förändring. Framförallt är de föremål för kon-
stanta omförhandlingar och konflikter vars utgång är ett resultat av 
de inblandade parternas respektive maktförhållanden. Jag har kallat 
de här rytmerna för spekulativa, eftersom de följer samma logik som 
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Lisa Adkins (2018) beskriver när det gäller tid, pengar, finansialise-
ring och kapitalets spekulativa karaktär. 

Vi kommer snart att gå närmare in på vad för sorts rytmer de är, 
och hur de har uppstått. Men en sak kan vi slå fast redan nu. Att vi 
befinner oss mitt i en ny medialiseringsvåg. 
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Fjärde medialiseringsvågen

”...vi måste komma ihåg att tidsliga regimer är förutbestämda i all den här 
teknologin, precis som storleken på skärmen eller kraften i processorn”

Judy Wajcman (2016:2)

Den som tittar på stadslivet, människors vardag och medialisering 
ur ett tidsligt perspektiv, som i den här undersökningen, kommer 
upptäcka att vi befinner oss i en ny medialiseringsvåg, av den art som 
Nick Couldry och Adrian Hepp (2017) beskriver. Precis som tidigare 
beror den på att samhälle, kapitalism och teknologi sammanflätats. 

Likaledes är tekniken i sig inte avgörande. Den är ett resultat av 
sociala relationer och materiella omständigheter och blir vad den an-
vänds till. Tidsliga maktrelationer uppstår inte på grund av teknologi. 
De är snarare inbyggda, medvetet eller omedvetet, redan från start.

Bland den teknologi som spelar en betydande roll under den här 
vågen märks bland annat utbyggda telenät med betydligt större ka-
pacitet än tidigare, kylsystem för serverhallar, smarta apparater, 
GPS, blockkedjor och ökad användning av algoritmer samt olika for-
mer av maskininlärning. 

En innovation som har tydlig påverkan på vardagslivet i en stad 
som Malmö är smarta apparater. Den smarta telefonen är kanske 
det tydligaste exemplet. Den ersätter i allt högre utsträckning en rad 
av de saker vi tidigare burit med oss i fickor, plånböcker och väskor 
(Mainwaring, Anderson och Chang 2005). Den som har en smart te-
lefon kan idag klara sig utan kontanter, kreditkort, kartor, biljetter, 
identitetshandlingar, medlemskort, nycklar och en rad andra före-
mål (Greenfield 2017). 

Men den smarta telefonen – hopkopplad med kroppar, klockor, 
datorer, servrar, databaser, och administrationssystem – innebär 
också andra förändringar, några av dem av stort intresse för den här 
studien. Det faktum att den inte bara tar emot utan också sänder 
information är grunden för många av de tidsliga fenomen som be-
skrivits tidigare. 

Den vars arbetsuppgifter tillåter att de kan utföras var som helst 
och ibland också när som helst kan således arbeta på bussen, på köp-
centret, på kaféet eller på en bänk längs kanalen. Det går att kolla 
mail, surfa och interagera med andra på sociala medier, varsomhelst 
och närsomhelst på dygnet, utan att vara beroende av några andra 
nätverk än apparatens eget. Någon kan från vilken plats som helst i 
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staden beställa varor såsom mat eller droger som någon annan som 
också har en smart apparat hämtar upp och levererar. Någon kan 
hyra ett fordon och lämna det varsomhelst som någon annan sedan 
spårar med sin smarta apparat för att plocka upp, ladda och placera 
ut igen. 

Tillsammans med annan teknik ingår den smarta apparaten i nät-
verk som gör det möjligt för exempelvis en leverantör av mat att inte 
bara koppla samman restauranger, bud och kunder utan också opti-
mera flöden och göra dem så lönsamma som möjligt. Det gör det också 
möjligt att förvandla allt fler platser till arbetsplatser och allt fler tider 
till arbetstider. Allt fler aktiviteter till arbete. Detta förändrar arbete 
och konsumtion – de två rytmer som Henri Lefebvre och Catherine 
Régulier (2016) menar är de mest centrala i staden – i grunden. 

En konsekvens av de förändrade rytmerna är att vissa människ-
ors ordinarie arbetstider sträcks ut och att arbetsdagen kan pågå på 
tåget till jobbet, vid frukostbordet eller ute i staden. Ibland uppstår 
särskilda rum, som på kaféerna. Dessa kan vara mer eller mindre 
uttalade arbetsplatser och mer eller mindre utrustade. Här finns allt 
från kafékedjans filialer med rymliga bord, gott om eluttag och över-
seende personal till Lodgatan eller de co-working spaces som dedike-
rats för denna typ av arbete. 

Det är lätt att föreställa sig att den här sortens arbete främst ut-
förs av en privilegierad medelklass, med stort inflytande över både ar-
betstider och arbetsuppgifter. Det stämmer också till viss del, men det 
finns undantag. Ett exempel är de försäljare utan grundtrygghet i form 
av timlön eller anställning som arbetar på kaféer och liknande platser, 
helt enkelt för att deras uppdragsgivare inte erbjuder kontorsplats. 

Det är dessutom så att en rad andra människors arbete måste anpas-
sas till dessa rytmer. När några människors arbetsdag sträcks ut, ibland 
frivilligt och högst medvetet, måste städare, serveringspersonal, kockar, 
busschaufförer, butiksbiträden och många andra följa efter, vare sig de 
vill eller inte. Den här ojämlikheten förstärktes tydligt under pandemin 
då flera av de här yrkesgrupperna inte kunde välja att jobba hemifrån 
för att minska risken att utsätta sig för smitta. 

Det är heller inte bara så att de spekulativa rytmerna gör att or-
dinarie arbetstider blir allt mer diffusa och utsträckta. Andra tider 
förvandlas också till arbetstider, oavsett hur arbetet är beskaffat eller 
vilka arbetsuppgifter som ingår. Våra smarta apparater sänder sök-
historik, uppgifter om var vi befinner oss, felmeddelanden och infor-
mation om hur vi använder datorer, telefoner, klockor och appar. Den 
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informationen omvandlas sedan till varor. Den smarta apparaten är 
inte bara en sammansmältning av teknologier utan, för att låna ett ut-
tryck från Emre Canpolat (2021), en exploateringens smältdegel. 

Vi som använder medieteknologier arbetar alltså åt medieföretag. Vi 
är arbetare som exploateras, vare sig vi vill eller inte (Fuchs 2015:152). 

Arbete är aldrig frivilligt i ett kapitalistiskt samhälle. Men det 
kräver ofta en aktiv insats. På exempelvis sociala medier är arbete 
snarare en bieffekt av andra aktiviteter. Den data vi producerar och 
sänder iväg kräver inte ens någon aktivitet. Det räcker med att vara 
passivt hopkopplad med en rad olika former av medieteknologi. 

Om den smarta telefonen ansluter våra apparater och sinnen till 
nätverken tar den smarta klockan den här processen ytterligare ett 
steg. Den ansluter våra kroppar, rörelser, andning, hjärtslag och en-
ergiförbrukning till samma nätverk. Våra kroppar blir precis som vår 
arbetskraft tillgängliga överallt och – alldeles oavsett vad vi gör med 
dem – oavbrutet. 

Men de här uppkopplade anslutningarna sträcker alltså inte bara 
ut och intensifierar linjära rytmer. De skapar dessutom sina egna 
instabila, spekulativa rytmer där allt är föremål för förhandling. 
Varsomhelst kan vara en arbetsplats eller en butik, närsomhelst kan 
vara arbetstid eller ett tillfälle att shoppa. 

De spekulativa rytmernas historia
Medialiseringen påverkar rumsligheter, på samma sätt som industri-
alismen påverkade tidsligheter. Den abstrakta tidslighet som varit ett 
faktum i drygt 200 år kompletteras sakta men säkert med en abstrakt 
rumslighet. Rumsligheter och tidsligheter förlorar i större utsträck-
ning sin koppling till konkreta rum och konkreta tider. Det gör dem 
möjliga att manipulera, vilket i många fall gör dem ännu mer abstrakta 
och förvandlar ännu fler linjära rytmer till spekulativa rytmer. 

För att förstå hur vi hamnat här måste vi återgå till den histori-
eskrivning som presenterades tidigare. Innan mekaniska klockor på 
kyrktorn och centrala byggnader blir vanliga under 1300-talet lev-
de människor i en tidslighet som var direkt kopplad till cykliska ryt-
mer, såsom dygnets och årstidernas skiftningar. Det fanns visserligen 
klockor som exempelvis solur, men även de styrdes av cykliska rytmer. 
Ett solur medierar exempelvis jordens läge i förhållande till solen. 

De mekaniska uren innebar en konkret tidslighet i städerna. 
Timmarna lika långa oavsett årstid. Det finns fortfarande en kopp-
ling till cykliska rytmer, även om kopplingen var, och fortfarande är, 
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ungefärlig och godtycklig. Ett dygn är exempelvis inte exakt den tid 
det tar för jorden att rotera runt sin egen axel och det är inte själv-
klart att ett nytt dygn ska börja precis vid midnatt. Men en mekanisk 
klocka skapar en tid som är konkret och lika för alla som befinner sig 
i klockans närhet. 

Den här likheten skapar en annan sak som är viktig i det här fallet. 
Den innebär en tidslig motsvarighet till den autopositionering som 
McQuire (2016) och Deleuze (1998) beskriver, och som innebär att 
tekniska apparater definierar vår position i rummet. De mekaniska 
klockorna skapar en autotemporalisering som definierar vår position 
i tiden. Den här autotemporaliseringen kom till en början att omfatta 
områden kring enskilda klockor och senare hela städer med någor-
lunda synkroniserade klockor. I takt med telegrafens och järnvägens 
intåg under 1800-talet synkroniseras tiden först inom och sedan 
även mellan länder (Lundmark 1993, Heidegren 2014). 

Autotemporaliseringen innebar också att en allt mer avancerad pro-
duktion gick att samordna och synkronisera, vilket enligt Lewis Mumford 
(1984) gjorde klockan till industrialismens viktigaste verktyg. 

Men under industrialismen blir vardagens tidslighet på olika sätt 
också mer abstrakt. Kopplingen till cykliska rytmer blir svagare. 
Vardagen styrs allt mindre av exempelvis solens upp- och nedgång 
och allt mer av abstrakta tidsenheter som inte sällan utgår från linjä-
ra rytmer. Arbete eller utbildning till exempel. I takt med att den blir 
mer abstrakt, blir den också möjlig att manipulera i större utsträck-
ning. En arbetsdags början, slut och utsträckning följer snarare pro-
duktionens behov och är dessutom ett resultat av styrkeförhållandet 
mellan arbetarklassen och kapitalet. Jordens och solens rörelser kan 
vi däremot inte påverka. 

Den här formen av tid präglar vardagen än idag. Det kan handla 
om det klockslag när väckarklockan ringer och ett antal påföljande 
snoozeperioder á nio minuter, det kan handla om den tid då bussen 
till jobbet går, om längden på ett antal raster under dagen eller den 
tid då barnen ska hämtas från skolan (Wendling 2012). Den här ti-
den präglar också i högsta grad de stadsmiljöer som besökts under 
undersökningens gång. Några exempel är kaféernas och Triangelns 
öppettider samt avgångs- och ankomsttider på Centralstationen. 

Men under industrialismen blir tidsligheten också abstrakt på ett 
annat sätt. Arbete börjar att allt mer mätas i tid och allt mindre i an-
tal utförda uppgifter. Tid, ofta i form av timmar, blir därmed ett sätt 
att mediera det värde som skapas av arbetet (Thompson 1983). 
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Vardagens tidslighet har alltså utvecklats från ”cyklisk” till ”kon-
kret” och lokalt autotemporaliserad - till ”abstrakt” och globalt 
autotemporaliserad. 

Vardagens rumsligheter utvecklas på samma sätt. Även här 
sker en förändring från konkret till abstrakt, men betydligt sena-
re. På samma vis bör abstrakt här förstås som att kopplingen till 
cykliska rytmer försvagas, eller mer exakt, att kopplingen till de 
platser där rytmerna uppstår försvagas. En viktig faktor i denna 
utveckling är nätverken. 

Det går dock att se betydligt äldre teknologiska innovationer som 
telegrafen, telefonin, radion – och till och med röksignaler, kurirer 
och brevduvor – som första steg mot abstrakta rumsligheter. Dessa 
innovationer möjliggjorde för människor att på helt olika platser 
kommunicera med varandra eller ta emot budskap. De hindrades 
inte av att befinna sig på olika platser, men var bundna till platser 
där det fanns en telegraf, telefon eller radioapparat. 

Nästa steg mot abstrakt rumslighet är de olika typer av kom-
munikation som uppstod under 1980-talet då telenätet kunde an-
vändas för till exempel BBS eller Heta linjen. De som deltar gör det 
fortfarande med hjälp av telefoner på en konkret plats, men själva 
kommunikationen äger rum i en abstrakt rumslighet, ofta med flera 
deltagare. Som en elektronisk anslagstavla när det gäller BBS eller 
ett vakant telefonnummer som tillät gruppsamtal när det gäller Heta 
linjen. Även om de som samtalar befinner sig på helt olika och högst 
konkreta platser, och kommunikationen möjliggörs genom exempel-
vis servrar, så sker kommunikation i en rumslighet utan direkt kopp-
ling till någon fysisk plats. 

Internet driver utvecklingen mot abstrakt rumslighet ytterligare 
ett steg. Sociala medier är exempelvis abstrakta rum i den här me-
ningen. Oavsett om användarna befinner sig på en viss plats vid en 
viss tid är de samtidigt i rum som saknar direkt koppling till någon 
fysisk plats, även om detta givetvis förutsätter högst fysiska rum som 
serverhallarna på exempelvis Lodgatan och materiella, konkreta sa-
ker som servrar, ledningar, energi, arbete och så vidare. 

Spekulationssamhället
Under undersökningens gång har det varit tydligt att de abstrakta 
tids- och rumsligheterna sammanfaller i allt större utsträckning. 
Nätverk med smarta apparater gör att de allt oftare existerar samti-
digt vilket gör rytmerna än mer spekulativa. Deras inbördes ordning 
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kastas om och det blir vanligare att flera olika, och ibland konkur-
rerande, jittriga rytmer både existerar samtidigt och omförhandlas 
oavbrutet. 

De olika miljöer som besökts under undersökningens gång är ock-
så föremål för ständiga omförhandlingar och konflikter. Det gäller 
både korta tidsrymder, en rast eller ett arbetspass, och längre som 
det faktum att Lodgatan och Triangeln kan vara preindustriella, in-
dustriella och postindustriella på en och samma gång och att den 
inbördes kronologiska ordningen mellan dessa faser är flytande. 

Det kan också uppstå jitter mellan rytmerna, som när det upp-
giftsbetalda matbudet hamnar i konflikt med den timavlönade servi-
tören om i vilken hastighet maten bör levereras. 

Ytterligare en konsekvens av spekulativa rytmer är att den autopo-
sitionering som är så central för McQuire (2016) och Deleuze (1998) 
minskar i betydelse, både rumsligt och tidsligt. Det spelar inte lika stor 
roll var och när någon är om detta var och när kan manipuleras. Som 
när ett kafé i centrala Malmö kan vara ett arkitektkontor, ett call center 
eller en sammanträdeslokal. Eller en gammal tågverkstad i hamnen 
kan vara en del av Karlstads universitet eller it-support för tusentals 
företag runt om i världen. Som när flera rumsligheter och tidsligheter 
existerar samtidigt då Pågatåget 09:18 till Lund är ett kontor, en trans-
port av arbetskraft och en fabrik där replikanter producerar värde åt 
Google och spenderar arbetstid, fritid och bildar en heterokroni på en 
och samma gång. 

Spekulativa rytmer är precis som linjära ett resultat av maktre-
lationer. Omförhandlingarnas utgång påverkas i hög grad av styr-
keförhållanden mellan de inblandade parterna. Ibland sker omför-
handlingarna smärtfritt eller till och med obemärkt. Ibland uppstår 
konflikt. Men skillnaden är att de spekulativa är föremål för ständiga 
förhandlingar medan de linjära förhandlas betydligt mer sällan och 
förändras långsammare. 

I de här förhandlingarna har vissa stort inflytande, andra betydligt 
mindre. Jag väljer själv att slå mig ner på ett visst kafé vid en viss tid 
och förvandlar delar av tidsligheten till arbetstid och delar av rumslig-
heten till ett universitet. Någon annan kanske väljer när de ska jobba 
men sitter på kaféet för att uppdragsgivaren inte håller med kontors-
plats. De som serverar kaffe och städar väljer varken när eller var de 
ska arbeta. Deras rytmer präglas istället av arbetsgivarens krav. 

Att flera tidsligheter och rumsligheter existerar samtidigt är inte 
något nytt. Kanske satt någon och arbetade på det allra första tåget 
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mellan Malmö och Lund, 1856. Men nätverk och smarta apparater 
gör de möjliga tidsligheterna och rumsligheterna fler. De gör dem 
också möjliga att intensifiera och komprimera i större utsträckning. 
Tack vare de smarta apparaternas förmåga att inte bara ta emot in-
formation utan också sända och interagera blir vi också potentiellt 
sett alltid producenter av värde. Den fabrik som Michael Hardt och 
Antonio Negri (2003) menar saknar väggar, saknar även konkret 
tidslighet och rumslighet. De spekulativa inslagen gör fabriken in-
stabil. Om det överhuvudtaget är en fabrik eller inte beror på de styr-
keförhållanden som råder vid varje tid och på varje plats.

Men det är inte bara fabriken som saknar tidsliga och rumsliga 
gränser. Det gäller även fabrikens arbetare. Precis som det blir allt 
svårare att dra en gräns mellan arbete och fritid, blir det också svåra-
re att dra en gräns mellan kroppen och maskinerna och därmed även 
mellan fabriksarbetaren och fabrikens maskiner. Även om tenden-
sen inte är lika stark och utvecklingen inte hunnit lika långt finns det 
fog för att tala om att våra kroppar manipuleras, omförhandlas och 
präglas av spekulativa rytmer på liknande sätt som tidsligheter och 
rumsligheter. Vad utgången blir är också här ett resultat av maktre-
lationer. På sätt och vis väljer jag kroppslighet när jag väljer urtavla 
på morgonen. Jag kan välja en prestationsinriktad eller en som över-
huvudtaget inte visar vad klockan är. Jag kan också välja att koppla 
min dag till cykliska rytmer med hjälp av Cirka Solars solurtavla. 

Min valfrihet är delvis ett resultat av min privilegierade position. 
Jag har ett jobb som tillåter att jag kan strunta i vad klockan är under 
större delen av dagen. Men mina och andras val är också, som vi tidi-
gare sett, resultat av normer, av myndigheters behov av styrning och 
av kommersiella intressen. 

Tidskapens spekulativa rytmer
Låt oss återvända till de olika tidskapen och se hur tidsligheter och 
rumsligheter abstraheras, vilka spekulativa rytmer som uppstår samt 
vilken roll medieteknologier spelar i processen. 

TRIANGELN
Som rumslighet betraktat är köpcentret Triangeln egentligen inte 
mer än en stor butik med generösa öppettider. Den är alltså ett högst 
konkret rum. Även om jag håller med Ståle Holgersen (2017) att köp-
centrum är typiska postindustriella byggnader, går det att se saken 
ur andra perspektiv. De är postindustriella i betydelsen att industrier 
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flyttat till andra delar av världen och att konsumtion delvis tagit över 
produktionens centrala roll i stadslivet. Men det går också att se ett 
köpcentrum som ett inglasat torg där köpmän och stadsbor samlas 
för att köpa och sälja varor, alltså en kvarleva av vad Hardt och Negri 
(2007:249-260) kallar ”handelsstaden”. Detta är ju inte alls något 
postindustriellt, utan tvärtom det sätt som städer organiserades på 
före industrialismens intåg. 

Det finns dock åtminstone spår av abstrakta rumsligheter på 
Triangeln. Ett exempel är de ställen där man kan hämta ut paket med 
produkter som inhandlats på nätet. Abstrakta butiker som kan nås 
obundet av tid och plats förutsätter samtidigt en konkret rumslig-
het där människor kan hämta sina varor och returnera sådant de vill 
lämna tillbaka. 

Triangelns tidslighet är däremot abstrakt. Visserligen avgränsas 
den av sina öppettider, men under dessa råder en sorts icke-tid, där 
officiella tidsangivelser saknas och cykliska rytmer döljs, bland annat 
genom att täcka över fönster. Som vi tidigare sett liknar Triangelns, 
och många andra köpcentrums utformning, kasinon där klockor och 
fönster saknas och byggnaderna utformats som labyrinter för att göra 
människor desorienterade och få dem att förlora sin tidsuppfattning. 
Allt med syfte att besökaren ska spendera mer pengar och längre tid 
(Schüll 2012). Eller för att göra tiden produktiv som Foucault (1993) 
uttrycker det. 

Det rör sig alltså om en abstrakt tidslighet som inte skapas med 
hjälp av logistiska medier eller andra medieteknologier, utan tvärt-
om, genom frånvaron av dem.

Men det finns ytterligare ett spekulativt inslag på Triangeln. Under 
projektet har det undersökts vilka etablissemang som erbjuder någon 
form av kredit eller avbetalning, det vill säga spekulativ tid. Det visade 
sig vara samtliga. Det spekulativa inslaget förstärks av medieteknolo-
gier och logistiska medier i form av register. Det går lätt och snabbt att 
sätta sig i skuld. Det finns digitaliserade kontrollsystem som kreditupp-
lysningar och betalningsanmärkningar som går att nå på ett ögonblick 
för den som är uppkopplad. Butikerna själva har digitala kundregister 
och betyg. Kunderna har bank-id, digitala plånböcker och appar där de 
snabbt kan ta ett lån om butiken eller kontrollsystemen nekar dem kre-
dit. Många av de här kontrollsystemen hade varit otänkbara utan me-
dieteknologier och digitala arkiv (i/Fredriksson 2019). 

Sammanfattningsvis är Triangeln en konkret rumslighet fylld av 
abstrakta tidsligheter. 
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CENTRALSTATIONEN
Ur ett perspektiv är rumsligheter och tidsligheter konkreta och 
rytmerna linjära på Centralstationen. Det är en typisk industriell 
byggnad. Även om Lewis Mumford (1984) inte håller med dem 
menar Hardt och Negri (2003) att järnvägen var industrialismens 
viktigaste verktyg. Byggnadens främsta funktion är också att trans-
portera arbetskraft och rytmerna på stationen präglas av människ-
ors linjära arbetstider. 

Det går visserligen att hävda att alla de tidsangivelser, ofta i form 
av avgångstider, som oavbrutet kommuniceras på en rad olika sätt 
är abstrakta (Wendling 2012). Men även om detta är sant har de en 
linjär snarare än spekulativ form. Tiderna är varken föremål för för-
handling eller spekulation i någon större utsträckning. 

Men det finns även exempel på spekulativa rytmer. Logistiska 
medier i form av nätverk skapar tillsammans med smarta apparater 
både abstrakta rumsligheter och tidsligheter. Det gör att åtminstone 
vissa människor kan förvandla en del av den här indirekta arbetsti-
den till direkt arbetstid, genom att exempelvis koppla upp sig under 
resan till jobbet och utföra arbetsuppgifter. En linjär rytm, i form av 
det indirekta arbetet att resa till och från jobbet blir spekulativ. Det 
indirekta arbetet kan dessutom vara direkt arbete, fritid eller allt på 
en och samma gång. 

Den som tittar in i en tågvagn på Centralstationen mellan sex och 
nio på morgonen kommer att se massor av människor med uppfäll-
da datorer. Vissa av dem äter, dricker, svarar på mail och pendlar 
samtidigt, vilket gör att en rad olika arbetstider överlappar varandra. 
Detta är ytterligare ett exempel på kompression, att allt fler aktivite-
ter och händelser äger rum samtidigt och under allt kortare tid. 

På kvällarna, särskilt fredagar och lördagar, förvandlas sta-
tionen till en träffpunkt. En plats där företrädelsevis unga män-
skor samlas och hänger. Centralens rumslighet och tidslighet har 
därmed abstraherats, blivit föremål för förhandling och förvand-
lats till en heterotopi (Foucault 1984). En förhandling vars ut-
komst beror på ungdomarnas envishet och väktarnas goda vilja. 
Medieteknologier spelar mindre roll i den här förvandlingen, men 
det förekommer exempelvis att något tar fram sin smarta telefon 
och spelar musik eller film. 

Sammanfattningsvis är Centralstationen en till stor del konkret 
rumslighet präglad av linjära rytmer, men där det också förekommer 
spekulativa rytmer tack vare medieteknologier. 
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LODGATAN
Lodgatan präglas precis som Centralstationen av industrialismens 
arbetstider. Skillnaden är att detta är självvalt. De flesta som arbetar 
eller genomför projekt i lokalerna har valt att anpassa sig till skolors, 
förskolors, familjemedlemmars och i hög utsträckning det omgivan-
de samhällets tider. Tiderna är alltså linjära och konkreta även om de 
skulle kunna vara annorlunda. 

En del av verksamheterna på Lodgatan omfattas av en väldigt 
konkret rumslighet. Ett snickeri, ett måleri eller ett drejeri är i hög 
grad knutet till en fysisk plats. Det måste ske där och platsen kan inte 
utan vidare användas till något annat. 

Även om delar av it-verksamheten kan sägas vara abstrakt både 
ur rumsligt och tidsligt perspektiv, rymmer den även den konkreta 
osynliga delen av nätverken, alltså de servrar som är en förutsättning 
för att samma nätverk överhuvudtaget ska fungera. 

Det skulle gå att se Lodgatan som präglat av linjära rytmer. Men 
det är snarare så att huset präglas av spekulativa rytmer som tangerar 
linjära. De flesta som arbetar på Lodgatan har väldigt stort inflytande 
över sig egen arbetssituation. De väljer själva var och när. Rytmerna 
förhandlas ständigt och resulterar i ungefär samma tider som gäller 
för någon som jobbar på exempelvis kafékedjan där styrkeförhållan-
dena är de motsatta. Kaféarbetarna har påtagligt lite att säga till om 
när det gäller sina arbetstider, medan de flesta på Lodgatan äger stor 
tidslig makt. 

När det gäller spekulativa rytmer är således utgången av förhand-
lingarna inte given på förhand. Vissa styrkeförhållanden leder inte 
per automatik till ett visst resultat och två helt olika typer av styrke-
förhållanden kan leda till samma resultat. 

Sammanfattningsvis är Lodgatan både abstrakt och konkret 
rumslighet, både abstrakt och konkret tidslighet och präglas till stor 
del av spekulativa rytmer som tangerar arbetets linjära. 

KAFÉKEDJAN
I vissa avseenden är kaféerna de platser i undersökningen som är 
mest präglade av spekulativa rytmer. Kaféet kan vara ett vanligt kafé 
eller restaurang, men det kan också vara ett call center, en arkitekt-
byrå, en föreningslokal, ett bibliotek eller en del av Karlstads univer-
sitet. Tidsligt avgränsas allt som händer på kaféet av dess öppettider, 
men inom ramen för dessa uppstår en rad olika spekulativa rytmer, 
ibland flera samtidigt. 
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Jag kan slå mig ner, äta lunch, svara på jobbmail och surfa runt på 
sociala medier och på så vis ha arbetstid, lunchrast och fritid samti-
digt. Återigen påverkas rytmerna av min makt över mitt eget arbete, 
som är stor både ur tidsligt och rumsligt perspektiv. Någon annan, 
som en försäljare som arbetar från kaféet, har stor rumslig makt över 
sin situation men kanske måste ringa sina kunder vid vissa tillfällen. 

Kontrollen över var, och i vissa fall när, vi arbetar är inte frånva-
rande för att vi frigjort oss från den. Den är frånvarande för att den 
inte behövs. 

Kaféarbetarnas rytmer är däremot linjära. De arbetar efter ett sche-
ma och med bestämda arbetsuppgifter. Deras rytmer påverkas också 
av andra människors linjära rytmer, exempelvis när kunder kommer 
för att äta lunch eller dricka kaffe efter lunchen. I vissa fall påverkar 
de heller inte när – eller ens om – de kan ta rast, vilket bland annat är 
ett resultat av en planerad brist i form av medveten underbemanning, 
som gör att det ständigt råder brist på arbetskraft. 

De som arbetar bakom disken kan heller inte påverka var de för-
lägger sin arbetstid, eftersom de allra flesta sysslor måste utföras på 
kaféet. Det kan finnas mindre undantag, som Johanna vars uppgift 
var att uppdatera kaféets hemsida. Detta skulle hon i princip kunna 
göra någon annanstans än på kaféet och vid något annat tillfälle än 
under den schemalagda arbetstiden. Ibland tvingades hon också att 
göra just detta, då hon inte hann under ordinarie arbetstid, vilket 
förvandlade tiden hon utförde denna syssla på till obetald arbetstid. 

Men medieteknologier abstraherar även kaféarbetarnas arbetstider 
genom att skapa flera potentiella arbetsuppgifter. Johanna uppmanas 
exempelvis att uppdatera hemsidan, att skriva om månadens kaffe böna, 
planera inköp, scheman och menyer under de få stunder som det inte 
kommer så många kunder. Detta innebär både att tiden görs mer pro-
duktiv samt att flera olika arbetstider kan existera samtidigt. Hon är ba-
rista, chef, inköpare och PR-ansvarig samtidigt. Alla uppgifter utom den 
första kan hon sköta med hjälp av sin smarta telefon. 

Sammanfattningsvis präglas kaféet av väldigt olika rytmer bero-
ende på vilken sida av disken någon befinner sig. De anställdas till-
varo är linjär. Det är också vissa av gästernas, som när någon tar en 
kopp kaffe i samband med lunchen eller arbetsdagens slut. Men an-
dra gästers vistelse är starkt präglade av spekulativa rytmer. Kaféet 
kan som vi tidigare sett vara en rad olika platser och tider och det 
är dessutom något kafékedjan förstärker genom att erbjuda infra-
struktur. Kaféet är till viss del till och med mer präglat av spekulativa 
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rytmer än ett co-working space. Här finns inte ens konkreta struktu-
rer i form av närvarande arbetsgivare. 

GATULIVET
Gatulivet i Malmö präglas av linjära rytmer såsom affärernas öppetti-
der, lunchrusningar, och pendlingens morgon- och eftermiddagsryt-
mer. Det kan dock ta sig väldigt olika uttryck. Delar av staden där det 
finns många butiker och restauranger har delvis andra linjära rytmer 
än de delar där det huvudsakligen finns bostäder. Det finns givetvis 
skillnader mellan stadsdelar som Seved, Centrum och Frihamnen, 
men som vi tidigare sett även mellan kvarter i samma stadsdel. 

Även gentrifiering är en linjär rytm, dock med betydligt längre 
tidsspann än exempelvis arbetsdagen. Men gentrifieringens rytmer 
har också spekulativa drag. Som vi sett kan olika delar av staden be-
finna sig i olika tidsepoker samtidigt. Rytmerna är inte stabila utan 
föremål för förhandling där inblandade parter har olika stort infly-
tande. Fenomenet ”renovräkning”, eller bortträngning (Polanska 
och Richards 2018), går att se ur det här perspektivet. Renovräkning 
innebär att en hyresvärd renoverar en lägenhet så mycket att hyres-
gästen inte har råd att flytta tillbaka. Ur ett tidsligt perspektiv är det-
ta en förhandling om vilken epok som ska råda där utgången till stor 
del avgörs av de inblandades ekonomiska resurser. 

En hel del av det tidsliga arbete som observerats präglas både 
av linjära och spekulativa rytmer. Leveranserna av exempelvis mat 
och droger är på ett sätt spekulativa. Var som helst och i stort sett 
närsomhelst kan vara en restaurang eller en ”coffee shop”. Samtidigt 
är det lätt att se att leveranserna följer industrisamhällets arbetsti-
der. Leveranser sker vid lunch, efter arbetsdagens slut och på helg-
kvällar. De präglas av en spekulativ rumslighet, men inte en lika spe-
kulativ tidslighet. 

Det förekommer också samma spekulativa rytmer som på kafé-
erna när folk slår sig ner på en bänk eller liknande för att arbeta, ha 
ett möte eller använda sociala medier. De smarta apparaterna gör 
att hela staden potentiellt sett kan präglas av spekulativa rytmer på 
samma sätt som kaféet. 

Sammanfattningsvis är det svårt att uttala sig generellt om gatu-
livet eftersom det är så skiftande till sin karaktär. Till stor del följer 
det linjära rytmer, men det finns exempel på spekulativa rytmer och 
ännu fler som potentiellt sett är spekulativa. Pandemin under åren 
2020 och 2021 har dessutom skyndat på de spekulativa inslagen 
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genom att bryta upp många människors arbetsdag och abstrahera 
arbetet både tidsligt och rumsligt. Människor jobbade i större ut-
sträckning när de ville och var de ville, förutom på de arbetsplatser 
som var stängda. Detta var dock inte resultatet av arbetarnas styrka i 
förhandlingar, tvärtom ett tvång som de fick hantera bäst de kunde. 

KROPPEN
Den kroppslighet som är föremål för undersökning inom ramen för 
den här studien, nämligen min egen, präglas i hög grad av linjära ryt-
mer. Jag kliver upp på morgonen lagom i tid för att barnen ska hinna 
till skolan. Jag arbetar sedan när de är i skolan och slutar i lagom tid 
för att hinna hämta dem. Jag försöker lägga mig så att jag ska vakna 
upp någorlunda utvilad. 

Mitt arbetes innehåll är däremot spekulativt präglat. Inom ramar-
na för familjerutiner kan jag jobba när jag vill och var jag vill. Jag 
är sällan bunden till någon plats. Under våren 2021 när jag skrev 
detta var jag anställd av tre olika universitet utan att fysiskt besöka 
något av dem. Den här abstrakta rumsligheten förstärktes dessutom 
av pandemin och de restriktioner den medförde. Jag hade inte fått 
besöka mina arbetsplatser även om jag velat. Covid-19, har som vi 
tidigare sett drivit fram och förstärkt många spekulativa rytmer. 

Det är dessutom så att ju fler anslutningar jag gör till min kropp 
och ju fler appar, program och liknande jag använder, desto stör-
re blir förutsättningarna för att det ska uppstå spekulativa rytmer. 
Klockan innebär exempelvis ständiga förhandlingar om vilken sorts 
tidslighet som bör råda. Ska den präglas av cykliska rytmer genom 
appen Cirka Solar, av linjära rytmer genom ideliga abstrakta tidsan-
givelser eller spekulativa rytmer genom möjligheten att tävla med 
mig själv vid varje ögonblick och aktivitet? 

I vissa avseenden förekommer inte ens någon förhandling. Jag 
har, genom att koppla upp mig, givit upp en del av makten över min 
kropp. Den tankas oavbrutet på information. Data och därmed värde 
utvinns utan att jag behöver utföra en aktiv handling. 

Men undersökningen har inte bara visat på en tilltagande kroppslig 
maktlöshet. Det finns också tecken på motsatsen. Min kropp – min 
vita, manliga, självklara kropp – innebär i sig tidslig makt i olika situ-
ationer. Det handlar om allt från att inte vara rädd för att vara på vissa 
platser vid vissa tider, till att bli behandlad som någon med självklart 
ärligt uppsåt av säkerhetspersonal, eller till att vara undantagen från 
konsumtionskrav på kaféet. Även om detta inte uteslutande inneburit 
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fördelar för själva undersökningen, har det faktum att min kropps liga 
uppenbarelse signalerat att jag kan vara en myndighetsperson eller 
en mystery shopper medfört att jag utövat tidslig makt över andra 
människor. Denna erfarenhet är något jag kommer att bära med mig 
långt efter att den här undersökningen är slutförd. 

De spekulativa rytmernas infrastruktur
Men vad krävs egentligen för att spekulativa rytmer ska kunna upp-
stå? Ett sätt att beskriva detta är att utgå från Scott McQuires (2016) 
fyra olika tendenser som han menar utgör förutsättningen för geo-
media. Nämligen; täckning, sammansmältning, positionsmedveten-
het och realtidsinteraktion. Det räcker dock inte med dessa fyra. Vi 
måste tänka bredare när det gäller tid, rum och teknologi. 

Det första som måste göras är att problematisera begreppet posi-
tionsmedvetenhet. Dels är det viktigt att påpeka att positioner anges 
oavbrutet och alldeles oavsett om vi själva eller någon annan är med-
vetna om att det sker. Det rör sig alltså snarare om en autopositione-
ring än en medvetenhet om positioner13. 

Ännu viktigare är att inse att det här inte bara är ett rumsligt feno-
men. Vi är inte bara positionerade i rummet utan också i tiden. Vi är 
”autotemporaliserade” och har så varit sedan 1300-talet då mekanis-
ka klockor i städerna placerade alla någonstans i tiden. 

Det kan vara lätt att bortse från den här tidsliga motsvarigheten 
till autopositionering. Men vi har ju tidigare sett hur innovationer 
och framförallt de maktrelationer de medför snabbt försvinner ur 
vårt medvetande. Vi tar tekniken för givet och slutar reflektera över 
att den finns där. I vissa fall slutar vi uppleva den överhuvudtaget 
och det är då den börjar utöva verkligt stort inflytande (Mosco 2017, 
Peters 2015, Jansson 2018). Autotemporalisering har haft 700 år på 
sig att gömma sig i vår vardag.

Autotemporaliseringen och andra mer eller mindre dolda feno-
men, såsom logistiska medier ger upphov till, har flera ideologiska 
funktioner (Althusser 1976). Den döljer existensbetingelser, stärker 
maktrelationer, påverkar människors beteenden och rättfärdigar 
den rådande samhällsordningen. 

Precis som när det gäller övriga tendenser förstärks autotempo-
raliseringen av medieteknologi. Klockor byggs in och kontrollerar 

13 Teknikjournalisten Marcus Jerräng föreslog under en diskussion begreppet ”autoposi-
tionering” vilket jag använt sedan dess. 
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väldigt många av de sammansmultna maskinerna. Nätverket är ock-
så en klocka, datorn är också en klocka, telefonen är också en klocka 
och så vidare. Klockorna placerar alla i tiden, precis som en GPS pla-
cerar alla i rummet. När klockor och annan medieteknologi smälter 
samman, smälter också den rumsliga och tidsliga kontrollen sam-
man, rumsligheter och tidsligheter abstraheras och förutsättningar 
för spekulativa rytmer uppstår. 

Detta är inte bara förutsättningen för spekulativa rytmer utan 
också för ett annat fenomen, den särskilda form av planerad brist 
som vi kommer att titta närmare på framöver. 

De smarta sammansmultna apparaterna och de spekulativa ryt-
mer de ger upphov till skapar också ojämlikheter. Vi har sett flera 
exempel på hur malmöbor saknar abonnemang, möjlighet att upp-
datera mjukvaror, tillgång till kreditkort och till och med tillgång till 
elektricitet. Det kanske räcker med en omfattande samhällskris eller 
radikala förändringar i miljön för att det ska se ut så för oss alla.

På samma vis som när det gäller positionsmedvetenhet, förtjänar 
tendenserna ”täckning” och ”realtidsinteraktion” att diskuteras. Båda 
innebär att vi ingår i nätverk och har kopplingar till andra människor 
och andra apparater. Den här typen av nätverk skulle kunna beskrivas 
som ”rhizomatiska” (Deleuze och Guattari 2016:17-49). Sådana nät-
verk kan skapa nya bindningar i varje punkt, de kan koppla samman 
element av olika art, de skapar nya egenskaper och förmågor som inte 
kan förklaras genom att lägga samman de enskilda elementens egen-
skaper, de kan överleva trots lokala sammanbrott, de saknar början 
och slut och dess utveckling påverkar och präglar sin omgivning. 

Det här är en bra beskrivning på vad som händer när någon slår 
sig ner på ett kafé och kopplar upp sig mot internet för att jobba. 
Eller när någon hyr ett fordon eller beställer mat med hjälp av en app 
på telefonen. Nya bindningar mellan olika element uppstår i ett nät 
utan början och slut som inte är beroende av enskilda element för sin 
existens och som framförallt präglar sin omgivning, som ett torg, ett 
kafé, en frilansplats, en tågvagn eller en parkbänk genom att skapa 
förutsättningar för spekulativa rytmer. 

Men våra uppkopplade apparater och kroppar ingår i en annan 
typ av nätverk också, nämligen de globala kedjor av arbete, energi 
och resurser som bland andra Nick Dyer-Whiteford (2015) beskri-
ver. Dessa nätverk är av en helt annan art. De har en tydlig början 
och ett tydligt slut, och de avbryts om någon länk försvinner. 

Flera av apparaterna som vi stött på i undersökningen – exempelvis 
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elfordon, klockor och telefoner – har batterier som innehåller ko-
bolt eller skal som innehåller tenn, två mineraler som utvinns i fat-
tiga länder med stor negativ påverkan på både människor och natur 
(Greenfield 2017). Efter att apparaterna satts ihop hamnar de hos 
oss under en period som, på grund av olika former av planerade bris-
ter blir allt kortare (Bulow 1986). Sådana här nätverk kan börja i en 
gruva i Kongo, passera en fabrik i Kina, ett programmeringsföretag 
i Indien, hamna på Telenors butik på Triangeln, stanna hos en mal-
möbo i några år för att till slut hamna på en e-soptipp i Ghana. 

Men de finns liknande nätverk av framförallt arbete på lokal nivå 
som är en förutsättning för spekulativa rytmer. Tidsliga arbeten är ett 
exempel men även arbetena med att servera och sköta kaféet under 
öppettider, att städa och underhålla det när det är stängt, att leverera 
och tillaga mat och dryck. Utan detta arbete skulle vi, det fåtal som 
mer eller mindre frivilligt arbetar på kafé, inte kunna göra detta. 

De spekulativa rytmer som omfattar ett fåtal ofta relativt privile-
gierade människor skulle inte kunna existera om det inte vore för ett 
betydligt större antal människors arbetsinsatser, både lokalt och glo-
balt. Ett arbete som, åtminstone globalt, orsakar stort lidande både 
för arbetarna och deras samhällen. Ett arbete som är lägre betalt än 
det arbete som köparna utför, annars skulle de inte existera i någon 
större omfattning. De tendenser McQuire (2016) beskriver bör följ-
aktligen kompletteras enligt följande:

• Rhizomatiska nätverk
• Linjära nätverk
• Täckning
• Logistiska medier
• Smarta apparater
• Autopositionering
• Autotemporalisering
• Realtidsinteraktion
• Energi
• Arbete

Om vi följer Deleuze och Guattaris (2016:149) råd och tittar på vad 
de här olika sakerna gör snarare än vad de är, framträder deras logis-
tiska karaktär mycket tydligt. De koordinerar, underordnar och ar-
rangerar relationer mellan människor och ting (Peters 2015:37). De 
fångar in och kontrollerar människors, pengars och sakers rörelser. 
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Deras främsta funktion är att extrahera värde genom att effektivisera 
levande arbete och leverantörskedjor (Rossiter 2016:4-5) och dess-
utom att ”stjäla det levande arbetets tid” (Rossiter 2014:67).

Det här beskriver inte bara en medialiserad värld ur ett makro-
perspektiv. Det beskriver också vad som händer när någon tar upp 
sin smarta telefon, öppnar Foodoras app och beställer mat. Appen 
fångar in budets rörelser och placerar hen i ett system optimerat för 
att skapa så mycket vinst som möjligt åt Foodora genom att stjäla 
budets tid i så stor utsträckning som möjligt. 

  
De spekulativa rytmernas arbete
Men hur ser då arbete ut i de spekulativa rytmernas tidevarv? Vilka 
olika typer av arbetstider förekommer? Hur påverkas de av att tids-
ligheter och rumsligheter abstraheras?

Det som framkommit i undersökningen tvingar oss att nyansera 
och delvis revidera den översikt som presenterats tidigare. Ur det här 
perspektivet är det viktigare att skilja mellan linjär och spekulativ 
arbetstid än formell och informell sådan. 

Formell arbetstid är i huvudsak linjär. Det finns ett schema som 
återkommer med viss regelbundenhet. Ibland ser det likadant ut år 
efter år, ibland ändras det oftare. Men det är tydligt definierat vad 
som är och vad som inte är arbetstid. 

På kafékedjan har de anställda litet inflytande över sin arbetstid. 
De har linjär direkt arbetstid. Tiderna är bestämda och arbetaren ar-
betar direkt med sitt arbete. 

Vi som sitter och arbetar på andra sidan disken har betydligt större 
inflytande över när och var vi arbetar. Den här sortens arbetstid är 
spekulativ och direkt och vi har stor möjlighet att påverka förutsätt-
ningarna. Spekulativ arbetstid är instabil. Här finns ibland varken fast 
arbetstid eller arbetsplats. Var och när är istället föremål för förhand-
ling. Ibland har den som arbetar stort inflytande över förhandlingen. 
Ibland är inflytandet litet, som exempelvis ett bud som kan skickas 
mellan olika platser vid olika tider, utan att själv bestämma vilka. 

Men det kan finnas spekulativa inslag även i linjär arbetstid. Otillåtna 
raster under arbetstid är ett exempel. Den här rasten är ett föremål för 
förhandling, även om arbetsgivaren inte nödvändigtvis är medveten om 
att en förhandling ägt rum. Utgången är också ett resultat av styrkeför-
hållanden. Arbetare kan organisera sig informellt och hjälpa varandra 
att ta rast. Arbetsgivaren kan genom medveten underbemanning, en 
annan sorts planerad brist, försämra möjligheterna för sådana raster. 



238

Medieteknologier, som nätverk, bärbara datorer och smarta telefo-
ner, spelar stor roll när det kommer till att göra arbetstid spekulativ. 
På vissa platser, som på kaféet, underlättas detta ytterligare genom 
öppna nätverk, generöst med eluttag, bänkar och stolar lämpade för 
skrivbordsarbete och en tillåtande attityd som gör det möjligt att 
spendera långa arbetspass där. 

Vissa etablissemang har tagit detta ännu ett steg, som kaféet där 
Johanna tidigare arbetat och i viss mån Lodgatan. Där är det uttala-
de syftet att människor ska spendera arbetstid och det finns ytterli-
gare resurser att tillgå som exempelvis möjligheten att skriva ut, låna 
mötesrum eller inspelningsutrustning. 

Medieteknologier kan också förvandla fritid eller indirekt arbets-
tid till direkt arbetstid. En pendlare kan koppla upp sig och arbeta 
på väg till eller från jobbet. Pendlaren med fasta arbetstider förvand-
lar pendlingen till oavlönad arbetstid, medan pendlaren med fria 
arbetstider förvandlar den till avlönad arbetstid. Den som har fria 
arbetstider har stora möjligheter att med hjälp av smarta apparater 
förvandla i stort sett vilken tid som helst till arbetstid.

Men medieteknologier kan också förvandla arbetstid till fritid, som 
när någon bakom disken på kaféet eller i kassan på butiken i Triangeln 
använder sociala medier via någon smart apparat under sin arbetstid. 

I båda fallen gör medieteknologier tiden spekulativ och dessutom 
tidskomprimerad, då flera olika sorters tid pågår samtidigt. 

Även när det gäller indirekt arbete går det att göra distinktioner 
mellan linjärt och spekulativt. En frilansares eller timvikaries upp-
lärning för arbete är spekulativt till sin natur. Var och när detta ska 
utföras och vad det ska innehålla är inte stabilt eller bestämt på för-
hand utan avgörs genom förhandling. Pendling är däremot ofta lin-
järt indirekt arbete. Det sker på en viss tid, i anslutning till arbetsti-
der, och mellan vissa platser. Vanligtvis hemmet och arbetsplatsen. 
Men så är inte alltid fallet. Även vikarier, frilansare och andra med 
osäkra anställningsformer pendlar. 

Det går att se löner ur det här perspektivet också. De nya tidsligt 
präglade så kallade ”gigjobben” är som vi tidigare sett helt eller delvis 
uppgiftsbetalda. Även detta är ett spekulativt inslag där betalning-
en inte bara avgörs av hur snabbt arbetaren levererar utan också av 
vilka uppdrag hen tilldelas. Det sistnämnda påverkas av en särskild 
form av brist som vi kommer att diskutera inom kort. 
Det kan vara lätt att se uppgiftsbetalning som en återgång till en 
preindustriell ordning, men det finns skillnader. Uppgiftsbetalda 
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arbeten innan industrialismen och vissa samtida typer, som exem-
pelvis hantverken på Lodgatan, är linjärt präglade. Flera av de som 
arbetar där har berättat att deras arbeten ofta följer en viss ordning 
och präglas av förutsägbarhet. Den som exempelvis tillverkar stolar 
på uppdrag och som får betalt per stol har en hel del linjära inslag i 
sitt arbete. Hen vet exempelvis hur arbetets innehåll kommer att se 
ut. En viss mängd trä kommer att förvandlas till en viss mängd stolar 
under en viss tid och på en viss plats. Är uppdragen återkommande 
blir arbetstiden ännu mer linjär. 

Men för ett uppgiftsbetalt bud som använder sitt eget fordon är 
egentligen allt föremål för spekulationer. Var, när och hur avgörs av 
styrkeförhållandet mellan budet och den organisation som kanske 
inte ens betraktar budet som anställd, utan som konsument av en app-
tjänst (Rosenblatt 2018). Den som köper den här typen av arbete be-
höver heller inte intensifiera arbetet genom pressade scheman, som på 
exempelvis kafékedjan. Pressen överlåts istället på budet som ju inte 
får något betalt om hen inte utför uppgifter. Detta innebär också att all 
improduktiv tid för en uppgiftsbetald arbetare är oavlönad. Kostnaden 
för improduktiv tid förskjuts från arbetsgivare till arbetare. 

Medieteknologier har gjort det lättare att administrera och inten-
sifiera den här typen av arbete, samt skapa olika typer av planerade 
brister. Samtliga typer av tidsligt arbete som studerats utförs också 
med hjälp av appar. 

Det finns ytterligare en aspekt av arbetstid som är värd att beakta 
i relation till detta, och som också varit tydligt framträdande under 
fältarbetet på kafékedjan, nämligen hur säker någons anställning är. 
Det finns ett spekulativt inslag i osäkra anställningar, speciellt om 
arbetaren tror att det finns en möjlighet att den osäkra anställningen 
har en chans att omvandlas till en säker. Detta förvandlar varje mi-
nut på arbetsplatsen till en förhandling om en framtida anställning. 

Om den här chansen verkligen existerar är inte alltid säkert. Vi har 
tagit del av vittnesmål både från media och anställda om hur arbetsgi-
vare sätter i system att inte anställa arbetare efter deras tid som prov-
anställda löpt ut. Arbetsgivare kan dock stärka sin förhandlingsposi-
tion och använda det här både som piska och morot. Den som tror att 
hen kan få en säker anställning är mån om att sköta sitt arbete. 
Det har varit slående att de som varit mest ovilliga att delta i un-
dersökningen, något även exempelvis Sydsvenskan (Ivarsson 2020) 
vittnat om, har varit de med osäkra anställningar. Det har varit per-
soner som Caroline som vet att om hon pratar med media kommer 
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hennes arbetsgivare att utnyttja det faktum att hon inte har en säker 
anställning och sluta anlita henne. 

Den ultimata osäkra anställningen är dock att utföra arbete som 
överhuvudtaget inte betraktas som arbete av arbetsgivaren eller av 
andra som köper eller säljer ens arbete. Som när vi använder appar, 
sociala medier eller tillverkar flanörvaran. En variant av detta är de 
företag som betraktar sig själva som ”plattformsdistributörer” och 
arbetarna som ”leveranspartners” (Gelin 2017). 

Om vi uppdaterar modellen tidigare får vi:

Linjär <———————————————————————> Spekulativ

Direkt <———————————————————————> Indirekt

Avlönad <——————————————————————-> Oavlönad
↓

Tidsavlönad <———> Uppgiftsavlönad

Säker <————————————————————————> Osäker

De förändringar som medialiseringen för med sig är främst att den för-
vandlar några människors linjära arbetstider till spekulativa. Ibland är 
detta en frivillig förändring av arbetaren själv. När några människors 
arbetstider blir spekulativa anpassas andra gruppers linjära arbetsti-
der efter dessa. Här finns inte alls samma grad av frivillighet. 

För varje timme kaféet öppnar tidigare eller stänger senare så att 
jag och andra kan sitta där och jobba förskjuts andra människors, 
som städares och baristors, arbetstider i motsvarande utsträckning. 

En annan tydlig förändring som medialiseringen medfört är upp-
giftsbetalningens återkomst. De nya gigjobben, som i hög grad är sam-
manflätade med medieteknologier, betalas huvudsakligen på detta 
sätt. Den här typen av arbeten – olika typer av bud , persontransporter, 
insamling av elskotrar – är ett väl synligt inslag i gatubilden i Malmö.

Var på skalorna olika arbeten hamnar har delvis att göra med 
arbetets beskaffenhet. Men det är också en fråga om makt och om 
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styrkeförhållanden mellan arbetare och arbetsgivare. Ju större det 
spekulativa inslagen är, desto mer föremål för förhandling är ar-
betstiden. Ju mer föremål för förhandling desto större betydelse får 
styrkeförhållandena. 

Linjärt, direkt, tidsbetalt, avlönat arbete under någorlunda säkra 
villkor är ett barn av industrialismen. Även den här typen av arbete 
är föremål för förhandlingar och ett resultat av klasskamp. Villkoren 
är inte nödvändigtvis bra och arbetet förutsätter dessutom en massa 
dolt reproduktivt arbete, ofta utfört i hemmen av företrädesvis kvin-
nor. Men det är någorlunda stabilt och förutsägbart.

Arbetet bakom disken på kafékedjan är ett exempel på ett sånt här 
arbete. Det är linjärt och det sker inga regelbundna förhandlingar 
om villkoren. 

Ett osäkert uppgiftsbetalt arbete med många indirekta och oavlö-
nade inslag är däremot föremål för ständiga förhandlingar och dessa 
förhandlingar omfattar i vissa fall allt som har med arbetet att göra. 
Var det ska utföras, hur det ska utföras, när det ska utföras, med 
vilka redskap det ska utföras, med vems redskap de ska utföras, hur 
mycket betalt det genererar och så vidare. Som det bud som betrak-
tas som konsument av sin arbetsgivare och som använder sitt eget 
fordon för att leverera varor till platser och vid tidpunkter hen inte 
kan påverka. Som får stå för kostnaden för varje improduktiv minut 
själv. Som måste göra en massa indirekta arbetsuppgifter för att kun-
na utföra de direkta. 

Flera av de tidsliga arbetena som presenterats tidigare ser ut på 
det här sättet. Som ”huntern” som använder sitt eget fordon för att 
samla in elskotrar, som betraktas som kund av företaget vars skotrar 
han samlar in och som står för kostnaderna för allt mellan impro-
duktiv tid, sitt eget fordon och elen hen laddar skotrarna med. 

Det går inte att bortse från att arbeten som är osäkra, uppgiftsbetal-
da och utförda i rhizomatiska nätverk styrda av medieteknologier gör 
att arbetarna blir lättare att exploatera. Det går inte att bortse från att 
den här typen av arbete både är ett resultat av medialiseringen och en 
maktförskjutning från arbetarklassen till kapitalet. 

Men det finns också en ytterligare intressant aspekt. I Grundrisse 
(2010) beskriver Karl Marx en motsättning inom kapitalismen. 
Kapitalet strävar ständigt efter att försöka minska arbetstiden, sam-
tidigt som arbete är det enda som skapar värde. Väldigt förenklat 
innebär det att försök till att spara pengar genom att automatisera 
arbete också leder till att mindre värde skapas.
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Flera typer av medialiserat arbete löser den här motsättningen 
på en mikronivå. Budfirman minskar arbetstiden genom att istället 
betala per uppgift och låta buden stå för all improduktiv tid. Företag 
som tjänar på våra aktiviteter med appar, program och smarta appa-
rater samt de som säljer vår uppmärksamhet i form av publikvaror 
erbjuder oss ingen arbetstid alls, men profiterar ändå på vårt arbete.  
På en makronivå har däremot inte särskilt mycket hänt. 

Kontroll
Spekulativa rytmer kräver också en annan typ av kontroll än linjära. 
Även här kan det vara intressant med en kortare historisk redogörelse. 

När Gilles Deleuze (1998:195-196) beskriver samhällsutveck-
lingen under 1900-talet menar han att vi gått från ett kontrollsam-
hälle till ett disciplinsamhälle. Kontrollsamhället, som bland annat 
beskrivs av Michel Foucault (1993), har panoptikonet som modell. 
Panoptikonet designades i slutet av 1700-talet av den brittiske filo-
sofen Jeremy Bentham som en modell för fängelsebyggnader. Ett 
panoptikon är en rund byggnad med torn i mitten där en fångvaktare 
kan se in i alla celler utan att fångarna kan se fångvaktaren. Fångarna 
vet alltså inte om de är övervakade eller inte. Men det faktum att de 
skulle kunna vara det har en disciplinerande effekt.

När Foucault (1993) beskriver hur det moderna fängelsesystemet 
växer fram beskriver han också hur panoptikonet står modell för en 
rad andra typer av institutioner, alltså inte bara fängelser. Även sko-
lor, arbetsplatser och offentliga miljöer utformas som panoptikon. 
Särskilt vanligt blir det i fabriksmiljöer där en förman kan övervaka 
arbetare från ett litet torn utan att själv synas. En modern variant 
av ett panoptikon är övervakningskameran. Vi vet aldrig om någon 
tittar just nu eller om kameran spelar in. Men det faktum att vi skulle 
kunna vara övervakade har en disciplinerande effekt.

Det finns flera exempel på panoptikon i de miljöer som studerats 
i den här undersökningen. Centralstationen, Triangeln och Lodgatan 
är exempelvis försedda med övervakningskameror. Det sitter nume-
ra också övervakningskameror i ”knarkrondellen” på Möllevången, 
vilket flyttat narkotikahandeln några meter därifrån. 
I ett kontrollsamhälle är människor alltså inspärrade, hårt eller mjukt, 
och därmed möjliga att kontrollera. Den förändring Deleuze (1998) be-
skriver består i att institutionerna luckras upp och flyter ut överallt. Vi 
är alltid på jobbet, ständigt under vidareutbildning och i viss mån också 
alltid föremål för både inspärrning och mentalhygieniska åtgärder. 
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I disciplinsamhället är människor inte längre inspärrade men 
fortfarande möjliga att övervaka. Deleuze (1998:201) menar att det 
inte är ”science fiction att tänka sig en kontrollmekanism som i varje 
ögonblick anger ett elements position i en öppen miljö, ett djur i ett 
reservat, en människa i ett företag”. 

Redan när Deleuze skrev det här 1990 gick det i vissa fall att ta 
reda på en människas position genom att kartlägga användande av 
exempelvis kredit- eller passerkort. I dag är det ännu mindre scien-
ce fiction utan beskriver snarast det McQuire (2016) kallar täckning 
och positionsmedvetenhet. Ett exempel är de appar som matbuden 
använder som låter både kunder och arbetsgivare följa leveransernas 
rörelser genom Malmö.

Kontrollsamhället försvinner dock inte, utan fortsätter existera 
parallellt med disciplinsamhället. Övervakningskamerorna är ett 
exempel. Ibland existerar de här två olika formerna av kontroll pa-
rallellt i ett och samma instrument, som det flygplan som med jäm-
na mellanrum kretsar på låg höjd över grannstaden Köpenhamn 
(Danmarks Radio 2017 och Ekstra Bladet 2017). Planet är försett 
med kameror som varje sekund tar högupplösta bilder. Bilderna gör 
det möjligt för polisen att gå tillbaka till vilken plats som helst vid 
vilken tidpunkt som helst för att observera ett misstänkt brott. När 
de hittat något av intresse kan de gå tillbaka i tiden och studera upp-
rinnelsen. De kan också gå framåt i tiden för att studera efterspelet. 
Vad ledde fram till brottet? Var tog förövaren vägen? 

Enligt Byung-Chul Han (2016, 2017) lever vi numera dessutom 
i ”prestationssamhället”. Disciplinsamhällets ”måste” har komplet-
terats med ett ”kan”. Byung-Chul Han (2016:17) använder Barack 
Obamas paroll ”Yes we can” som metafor för den här förändringen. 
Istället för bara förbud, order och lagar gäller också projekt, initiativ 
och motivation. 

I prestationssamhället är vi alla autoexploaterande arbetare 
med egna företag (Han 2017:19). Människan är både herre och slav. 
Klasskampen har förvandlats till en inre kamp mot sig själv. Han går 
så långt att han menar att det inte finns något proletariat längre. Det 
finns inte längre någon arbetarklass som exploateras av de som äger 
produktionsmedlen. När produktionen blir immateriell äger alla re-
dan produktionsmedlen, det vill säga sig själva. 

Låt oss börja med att konstatera att det Han (2016, 2017) beskriver 
möjligen gäller ett fåtal människor, främst i de rikaste och mest tekno-
logiskt utvecklade länderna i världen. Han beskriver mig och många 
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av de som hyr in sig på co-workingspaces för att arbeta med olika pro-
jekt och som har stor tidslig och rumslig makt över vårt arbete, men 
knappast den som åker runt i Malmö på natten med flakmoped och 
samlar in elskotrar, även om denne råkar äga mopeden själv. 

För även om produktionen blir allt mer immateriell och åt-
minstone några av oss är i någon mening produktionsmedel, något 
för övrigt även Hardt och Negri (2003, 2007, 2013) och Boutang 
(2012) beskriver, innebär detta inte nödvändigtvis att vi också 
står för exploateringen av oss själva. Det som hänt är snarare att 
administrationen över produktionen delvis överlåtits till oss själva. 
Faktorer som skuld, uppgiftsbetalning och planerade brister ersät-
ter den kontroll som arbetsgivaren tidigare utövat. Med skuldsat-
ta arbetare som får betalt per prestation och där uppdragsgivaren 
skapat en konstgjord brist behövs inga stämpelklockor, panoptikon 
eller påförd arbetsmoral. Arbetaren har inget annat val än att på 
egen hand uppehålla takten. Det är kontrollen och disciplinen som 
överlåtits, inte exploateringen. 

Spekulativa rytmer innebär att behovet av rumslig och tidslig auto-
positionering minskar. Istället för att hålla reda på när och var vi är, 
kan ”var” och ”när” omdefinieras. De kan manipuleras och bli föremål 
för förhandlingar. Vi kan vara varsomhelst och närsomhelst så länge 
detta varsomhelst och närsomhelst kan omdefinieras till exempelvis 
arbetsplatser eller butiker. 

Det finns ytterligare en sak i Byung-Chul Hans (2016, 2017) be-
skrivning som går att känna igen, men som tyder på något annat än 
det Han antyder. Prestationsaspekten går att känna igen från det 
tidsliga arbetena inom ”gigekonomin” som betalas per utfört upp-
drag, alltså per prestation. Prestationerna är ett måste om det över-
huvudtaget ska bli någon lön. Detta gäller också i hög grad försäl-
jarna som sitter och ringer sina kunder från kaféet, och som arbetar 
helt eller delvis på provision. Uppgiftsbetalningens återkomst är helt 
i linje med vad Han (2016, 2017) beskriver. Alla de olika tävlingar jag 
utsätter min kropp för med hjälp av klockan – ibland på eget bevåg, 
ibland på uppmaning av andra – är ytterligare exempel. 

Men även om prestationerna är viktiga i sammanhanget spelar 
en annan sak ännu större roll. Prestationerna handlar snarast om att 
hantera den här saken, nämligen planerade brister. 

Brist
En stark drivkraft bakom många spekulativa rytmer är olika former 
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av planerad brist. Ett exempel är den planerade kasseringen av smar-
ta apparater. Apparaterna är medvetet tillverkade med begränsad 
livslängd i syfte att hålla konsumtionen uppe. Det är meningen att 
de antingen ska gå sönder, inte kunna uppdateras eller gå att laga till 
rimlig kostnad (Bulow 1986). 

Hal Foster (2013:47) menar att planerad kassering blivit så själv-
klart att vi inte längre reflekterar över hur galet det är. Produkternas 
livscykler blir allt hetsigare och varor är inte längre i första hand pro-
dukter som produceras, utan datum som manipuleras. Även själva 
apparaternas livslängd är alltså föremål för en förhandling, där den 
ena parten, tillverkaren, har mycket stor makt. 

Två andra exempel hittar vi på kaféet respektive bland matbuden. 
På kaféet råder en planerad brist på arbetskraft. Intervjuer, observa-
tioner och tidningsartiklar avslöjar att kafékedjorna i undersökning-
en medvetet underbemannar arbetsplatserna. De som arbetar är så 
få att de inte hinner ta raster eller sänka tempot, utan måste arbeta i 
hög takt genom hela arbetspasset. Personalen vittnar om att de stän-
digt har för mycket att göra. Är stressade och känner stor press. Den 
här planerade bristen leder till en påtvingad tidskompression där allt 
fler moment måste ske på allt kortare tid. Här rör det sig inte om 
en frivillig kompression som när gästerna äter och arbetar samtidigt 
utan en kompression som påförs genom den planerade bristen. 

Bland matbuden råder tvärtom en planerad brist på uppdrag. 
Många av de företag som levererar mat har satt detta i system (i/
Lundberg 2020). Om det finns ett överskott på uppdrag får nämligen 
kunderna vänta. För företagen är det därför bäst om det alltid finns 
ett antal sysslolösa bud som är redo att ta uppdrag direkt. 

I det ena fallet finns för få arbetare, i det andra för många. Den här 
skillnaden beror på att de är betalda på olika sätt. Kafépersonalen 
har timlön, medan buden har betalt per uppdrag. För den som be-
talar sin personal per timme blir det ekonomiskt rationellt att ha så 
liten personalstyrka som möjligt. Den som betalar per uppdrag be-
höver inte tänka på den här begränsningen. Det blir istället rationellt 
att förlägga bristen till uppdragssidan. I det första fallet handlar det 
om att få ut mer arbete per timme, i det andra fallet om att öka has-
tigheten på uppdragen och på så vis kunna leverera fler måltider på 
samma tid. I båda fallen handlar det om att göra tiden mer produktiv 
genom planerad brist. 

Det går också att se uppgiftsbetalning i sig ur det här perspek-
tivet. Till skillnad från någon som är tidsbetald har den som är 



246

uppgiftsbetald en brist på lön som måste åtgärdas genom att utföra 
just uppgifter. Är arbetet helt och hållet uppgiftsbetalt är bristen på 
lön total. Det här påverkar också den kontroll som är nödvändig. En 
tidsbetald arbetare måste kontrolleras eftersom varje icke-produktiv 
tidsenhet kostar lika mycket som en produktiv. Den här kontrollen 
kan som vi tidigare sett ske genom underbemanning. Den upp-
giftsbetalde arbetaren behöver inte kontrolleras på det här sättet. 
Kostnaden för icke-produktiv tid står arbetaren själv för till stor del. 
Det uppstår ett behov av att prestera. Prestation är i det här fallet inte 
en ledstjärna som Han (2016, 2017) beskriver, utan ett tvång som 
uppstått för att de ekonomiska förutsättningarna ser ut på ett visst 
sätt. Det är en konsekvens av den tidsliga form arbetet har. 

Skuld

Exploateringen baseras inte längre i första hand på utbyte (jämlikt eller 
ojämlikt) utan på skuldsättning, det vill säga på det faktum att 99 procent 
av befolkningen är underkastad – är skyldig arbete, är skyldig pengar, är 
skyldig lydnad – den resterande procenten.

Michael Hardt och Antonio Negri (2013:25)

Men inte heller den som har fast lön kommer nödvändigtvis undan 
de planerade bristerna. Även den allt mer omfattande skuldsättningen 
kan ses som ett sätt att hantera en planerad brist, nämligen att arbe-
tare tjänar för lite, inte bara för kunna konsumera tillräckligt mycket, 
utan ibland för att överhuvudtaget kunna köpa livsnödvändigheter. 

Lisa Adkins (2018) beskriver hur den här bristen leder till skuld-
sättning som i sin tur blir ett sätt att organisera hela samhället, sär-
skilt tidsligt. Det blir ett sätt att göra människors tid produktiv, alltså 
ytterligare ett exempel på hur brist tvingar fram krav på prestation. 

Även det här har en historisk förklaring kopplad till hur produk-
tionen organiseras tidsligt. Under industrialismen rådde konkret tid 
som var lika för alla och som också fungerade som ett yttre mått. 
Arbete mättes i arbetstid och en varas värde avgjordes av den ”soci-
alt nödvändiga arbetstiden”, vilket förenklat betyder den tid det tar 
för en genomsnittlig arbetare, med genomsnittliga verktyg under ge-
nomsnittliga förhållanden att tillverka samma vara (Marx 1997:35). 

Exploatering innebär under sådana här omständigheter exploa-
tering av tid och klasskampen handlar följaktligen om bland annat 
arbetstidens längd, arbetspassens intervaller och produktionens takt 
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(Adkins 2018). Det finns en direkt koppling mellan kontroll av tid 
och arbete. Arbetarnas löner täcker också kostnaden för att repro-
ducera arbetskraft, det vill säga att pengarna räcker till mat, hyra 
och nöjen men förutsätter också exempelvis oavlönat hushållsarbete 
oftast utfört av kvinnor.

Men sedan uppstår en brist. Det går att diskutera om den är planerad 
eller snarare ett resultat av förändrade styrkeförhållanden mellan ar-
betarklassen och kapitalet. Men under 1970-talet börjar lönerna i väst-
världen sjunka relativt sett och anställningarna blir allt mer osäkra. De 
sammanlagda inkomsterna täcker allt mer sällan grundläggande behov. 
Den här bristen – att arbetare har för lite pengar – löses genom lån, av-
betalningar och krediter. Den innebär en sorts tidsresa där förväntade 
framtida inkomster kan användas innan de tjänats in (Adkins 2018). 

Lånen, avbetalningarna och krediterna blir sedan föremål för för-
handlingar. Räntor och villkor ändras. Befintliga skulder kan kombi-
neras och regleras mot nya. Den här tidsresan ger i högsta grad även 
den upphov till spekulativa rytmer. Precis som när det gäller många 
andra former av tidslig makt är den dessutom ojämnt fördelad. Olika 
människor tillåts skuldsätta sig olika mycket och till olika kostnad. 

Vi har tidigare sett hur den som är skuldsatt, som Jörgen, har svårt 
att ens öppna ett bankkonto och att Dimitri inte kan få ett vanligt be-
talkort utan får köpa ett med betydligt sämre villkor på Pressbyrån.

Skuldsättning i olika form är som undersökningen visar ett mycket 
vanligt inslag i både gatubilden och stadens butiker. Det finns reklam 
för lån, reklam för låneinstitut och upplysningar om att produkter i re-
klam går att köpa på olika former av kredit. I stort sett alla butiker som 
besökts under de fyra år som undersökningen pågått erbjuder någon 
form av skuldsättning. Alla som inte betalar med kontanter eller beta-
lar hela beloppet på en gång spenderar följaktligen spekulativ, indirekt 
och oavlönad arbetstid varje gång de konsumerar. Här sammanflätats 
Lefebvres och Réguliers (2016) mest centrala rytmer, arbete och kon-
sumtion, till den grad att det inte längre går att skilja dem åt. 

Den här utvecklingen har både teknologiska och ekonomiska 
drivkrafter. Även här spelar de smarta apparaterna roll. Den som 
exempelvis har en smart telefon kan varsomhelst, närsomhelst och 
mycket snabbt ansöka om lån. Kreditbolaget gör en lika snabb kon-
troll av kreditvärdigheten hos den som vill låna. Varsomhelst och 
närsomhelst kan vara en bank. 

Det finns också ekonomiska drivkrafter. Den som handlar på kre-
dit eller avbetalning, betalar faktura- eller förseningsavgifter eller 
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skyhöga räntor för sms-lån, betalar mer för sin konsumtion än den 
som betalar allt genast. Det är alltså ekonomiskt rationellt för en-
skilda handlare, kreditföretag och liknande att bidra så mycket som 
möjligt till den här typen av spekulativa rytmer.

Paul Mason (2017:45) beskriver det såhär:
En ensamstående mamma på bidrag, som tvingas till sms-lån och köper 
hushållsartiklar på kredit kan generera en mycket större vinstkvot 
för kapitalet än en fast anställd arbetare inom bilindustrin. När alla 
människor kan skapa finansiella vinster bara genom att konsumera – och 
de fattiga kan generera mest – förändras kapitalismens inställning till 
arbete i grunden.

En annan ekonomisk drivkraft är det faktum att de som lånar ut peng-
ar saknar intresse av att dessa betalas tillbaka. Eftersom inbetalning-
arna genom olika typer av finansialisering blir varor är den som lånar 
ut pengar inte intresserad av att den som lånar betalar tillbaka sin 
skuld (Calder 1999, Adkins 2018). Tvärtom. Om skulden betalas till-
baka upphör ju inbetalningarna och produktionen av de här varorna 
upphör. De som lånar ut pengar letar följaktligen inte efter någon som 
troligen betalar av sin skuld vid ett visst tillfälle, utan efter någon som 
förhoppningsvis alltid kommer att försöka lösa den planerade bristen 
på pengar genom att skuldsätta sig. Det blir alltså ekonomiskt ratio-
nellt för den som lånar ut att skapa spekulativa rytmer. 

Den här ökade skuldsättningen spelar också en annan roll. 
Skuldsättningen är ju egentligen ett löfte om att fortsätta arbeta. 
Behovet av arbetsetik minskar ju mer människor är skuldsatta och ju 
fler som är uppgiftsbetalda. Istället för arbetsetik skapas brister som 
människor är tvungna att utföra prestationer för att åtgärda. 

De planerade brister som löses med skuldsättning fyller alltså fle-
ra funktioner. De kontrollerar människor och deras arbete och sam-
lar dessutom in frukterna av det. Skuld kan alltså inte reduceras till 
en ekonomisk mekanism utan måste också ses som ett sätt att kont-
rollera och styra människor. 
Inte heller kroppen kommer undan de planerade bristerna. Flera av 
de förslag, uppmaningar och åtgärder som diskuterades i kapitlet om 
klockan är formulerade som brister som behöver åtgärdas med olika 
typer av prestationer. Vi motionerar för lite, fokuserar för sällan på 
andningen och är inte tillräckligt närvarande i nuet. 

Ett typiskt exempel är den kaloriförbränningsgräknare som är inbyggd 
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i min smarta klocka. Den utgår från ett mål som varje dag bör uppnås. Om 
målet uppnås ett antal dagar i följd höjs ribban. Det pågår en ständig för-
handling om hur mycket jag ska röra mig och det kommer alltid att vara 
en brist på rörelse, ungefär på samma sätt som vi alltid kommer att ha 
ekonomiska skulder. Så fort vi löser en brist, uppstår en ny. 

Det finns ingenting som talar för att det här kommer att minska, 
än mindre försvinna. Ju fler anslutningar till och från kroppen, de-
sto större möjligheter till förhandling, desto fler och mer spekulativt 
präglade rytmer. 

Även om kroppsligheter idag inte är lika abstrakta, möjliga att 
manipulera och därmed potentiellt spekulativa som tidsligheter och 
rumsligheter, finns skäl att tro att den här utvecklingen kommer 
fortsätta. Ett vanligt inslag i stadsbilden i Malmö är folk som med 
hjälp av augmented reality spelar Pokemon Go och liknande spel. En 
smart telefon visar en stadsmiljö i realtid som manipulerats på olika 
sätt. Vissa saker förstärks, andra tonas ner. I fallet Pokemon Go läggs 
en massa element från spelet till, men tekniken tillåter att i stort sett 
vad som helst kan läggas till. 

Det pågår ett projekt med augmentet reality i Malmö som är in-
tressant ur ett tidsligt perspektiv. Appen Be Here Then (Be Here 
Then 2021) har en slogan som lyder ”en tidsmaskin i din ficka” och 
låter användaren se hur olika stadsmiljöer sett ut genom historien. 
Den som riktar sin smarta telefon mot vissa byggnader och platser 
kan se hur dessa sett ut vid olika tidigare tidpunkter. Det rör sig alltså 
om en sorts tid-tidskompression där åtminstone illusionen av flera 
olika tidsligheter existerar samtidigt. 

Augmented reality kommer att skapa ännu fler möjligheter att 
göra tidsligheter och rumsligheter abstrakta, möjliga att manipulera, 
föremål för förhandlingar och präglade av spekulativa rytmer. Våra 
synintryck kommer att påverkas på samma sätt. 

Det är fullt möjligt att tänka sig att jag om några år vandrar genom 
Malmö med glasögon som visar en manipulerad version av staden, där 
det visas reklam direkt anpassad till mig, där det dyker upp uppmaning-
ar om att hålla ett visst tempo eller information om att jag borde svänga 
höger i nästa korsning och söka en affär som har ett erbjudande som jag, 
att döma av min sökhistorik och mina ögonrörelser, borde vara intres-
serad av. Glasögonen kanske dessutom erbjuder ett premiumabonne-
mang, där jag slipper reklam om jag betalar en månadsavgift.

Vilka sinnen som står på tur går bara att spekulera i. Kanske kom-
mer augumentedrealityglasögonen kompletteras med hörlurar? Eller 
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kommer luktsinnet att bli nästa arena för klasskamp och bli föremål 
för spekulativa rytmer? Ungefär som när en mäklare sprayar lägen-
heten med konstgjord doft av nybakade kanelbullar innan visning. 

Vad allt detta kommer att innebära för våra kroppar är ytterligare 
något som framtiden får utvisa. Kanske håller vi alla på att bli som 
Steve Mann (1998), så ihopkopplade med olika apparater som stän-
digt sänder stimulis till våra hjärnor att vi blir fysiskt sjuka när vi 
kopplar ur dem? Kanske kommer glasögonen att annektera och ex-
ploatera ytterligare delar av min kropp? Kanske kommer de att läsa 
av mina pupiller och därmed få en betydligt mer träffsäker bild av 
mina preferenser än någon sökhistorik någonsin kan ge? 

Jitter
Men medialiseringen präglas inte bara av brister, utan ibland istället 
av överskott. Ibland är detta planerat och ibland uppstår jitter, när 
flera olika rytmer eller tidsligheter hamnar ur fas eller börjar konkur-
rera med varandra. 

Vi har tidigare sett hur det kan uppstå jitter genom olika systemfel, 
oförutsedda händelser eller olyckor som när det uppstår jitter mellan 
arbetets och kollektivtrafikens rytmer när ett tåg är försenat. 

Men när vi väl kliver på det där försenade tåget kan en annan 
typ av jitter uppstå som är både förutsett och planerat. Det uppstår 
genast konkurrens mellan olika möjliga rytmer och tidsligheter. Ska 
vi luta oss tillbaka och titta ut genom fönstret, som en sorts rekalibre-
ring? Ska vi ta upp telefonen eller datorn och kolla vad som händer 
på sociala medier? Ska vi använda dem för att förvandla obetald ar-
betstid till betald genom att utföra några arbetsuppgifter?

Medieteknologier är ofta både orsak och lösning på jittret. Att det 
förekommer jitter beror på alla potentiella tidsligheter de erbjuder. 
Men de kan också göra de här olika potentiella tidsligheterna fören-
liga. Vi kan kommunicera med arbetskamrater på Facebook och på 
så vis minska jittret mellan arbete och fritid. Vi kan lyssna på avkopp-
lande musik medan vi arbetar och på så vis kombinera arbete och re-
kalibrering. Istället för det ena eller det andra kan vi göra både och. 
Medieteknologier erbjuder både konkurrerande alternativ, jitter, och 
olika sätt att minska jittret genom att göra alternativen möjliga att för-
ena. De skapar först jitter och gör sedan samma jitter produktivt. 

Här är det viktigt att komma ihåg att vad som är jitter på mikro-
nivå, inte nödvändigtvis är det på makronivå. För den kapitalistiska 
ekonomin är det ointressant exakt vilken form av tidslighet vi väljer 
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eller tvingas välja, så länge den är produktiv. Det är ointressant om 
vi arbetar eller hänger på sociala medier så länge vi producerar vär-
de. Det är ointressant om vi istället för något av detta bara stirrar ut 
genom fönstret och rekalibrerar så länge detta gör oss bättre rustade 
att möta de tidsliga krav som produktionen ställer. 

För kapitalismen spelar det mindre roll hur våra tidskap och tids-
ligheter ser ut så länge tiden är produktiv. Men för att kunna vara 
det måste en massa olika former av rytmer, jitter, tidskap och tids-
ligheter sammanflätas och en massa infrastruktur, energi och arbete 
finnas till hands.  

Facebook är inte produktivt för att jag använder det utan för att 
flera miljarder människor gör det. Vi kan göra detta och en rad andra 
saker, närsomhelst och varsomhelst, för att vi har smarta apparater. 
Vi har apparaterna för att någon grävt fram mineraler, någon annan 
skrivit ett program, någon ytterligare monterat den och ytterligare 
andra transporterat, sålt samt samlat in och kasserat apparatens li-
kaledes medvetet bristfällige föregångare. 

När allt är sammanflätat i ett sammanhängande system och all tid 
är potentiellt produktiv, är jitter inte ett problem utan en möjlighet 
att göra tiden ännu mer produktiv. 

Medialiseringen påverkar sammanfattningsvis stadslivet i Malmö 
genom att göra både tid och rum abstrakta, möjliga att påverka på 
olika sätt och därmed också föremål för konflikter. När detta sker 
uppstår en ny typ av rytmer, som jag valt att kalla spekulativa. De 
här rytmerna påverka våra arbetsvillkor, vår fritid och våra kropp-
ar. Gränserna mellan olika tidsregimer blir allt mer diffusa. Det kan 
vara det ena eller det andra eller både och på samma gång. 

Rytmerna manipuleras genom brister och jitter, genom avsaknad 
och överskott. Medieteknologier är ofta både uppkomsten och lös-
ningen om vi med lösning menar att göra något produktivt. Det går 
att skapa jitter genom att öka, förlänga och förtäta hastigheter och 
frekvenser vid behov. Det går att skapa brister genom att minska, 
förkorta, glesa ut eller till och med ta bort om detta råkar vara ännu 
mer produktivt.
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13 ATT FÖRSTÅ TID, MAKT OCH MEDIALISERING

– Det är förbjudet att ha en pistol för att du kan råka skjuta någon. Men 
hur kan du skada någon med en klocka?
– Är inte det uppenbart? Du kan ta tiden på honom och få reda på exakt 
hur lång tid det tar honom att göra något.
– Och?
– Sedan kan du få honom att göra det snabbare.

JG Ballard ”Chronopolis” (2014:207)

Det här kapitlet inleds med en sammanfattande diskussion om hur vi 
kan förstå medialisering samt en definition av vad medialisering är.

Det finns en kritisk ansats i undersökningen som handlar om att 
belysa tidsliga ojämlikheter i Malmö stadsliv. Ojämlikheterna har 
avhandlats tidigare, men jag skulle vilja avsluta med att spekulera i 
hur ett mindre tidsligt ojämlikt Malmö skulle kunna se ut. 

Sist men inte minst listas undersökningens bidrag till nuvarande 
forskning samt förslag på hur framtida forskning skulle kunna se ut.
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Det tidsliga perspektivet
En av undersökningens frågeställningar har handlat om att utveckla 
teoribildningen kring medialisering genom att integrera tid, tidslig-
heter och logistiska medier. Vad kan vi dra för slutsatser av det?

Först och främst att den som vill förstå medialisering måste bredda 
begreppet på olika sätt. Det räcker inte med att fokusera på medier, 
medieteknologier eller medielogik (se exempelvis Schultz 2004 och 
Hjavard 2008). Dessa är inte avgörande i sig, utan blir vad vi gör med 
dem. Det är först när de flätas samman med rådande produktionssätt, 
i samtida samhällen kapitalismen, som medialisering uppstår. 

Det är också viktigt att komma ihåg att det handlar om just produk-
tionssätt, inte specifikt kapitalismen. Medialisering är som vi tidigare 
sett ett betydligt äldre fenomen. Den här undersökningen gör en till-
bakablick till 1300-talet då logistiska medier som klockor och kalen-
drar sammanflätades med den tidens produktionssätt och bland annat 
möjliggjorde en allt mer omfattande och avancerad handel. Det hade 
varit möjligt att börja tillbakablicken ännu tidigare än så. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till alla former av medier och 
medieteknologier, särskilt logistiska medier. Gör vi detta får vi en 
delvis annorlunda historieskrivning än Nick Couldry och Andreas 
Hepp (2017), en historieskrivning som börjar med den mekaniska 
klockan istället för tryckpressen. 

Vi får också en annan bild av både historien och samtiden än 
Michael Hardt och Antonio Negri (2003, 2007, 2013) som har ett 
övervägande rumsligt perspektiv på medialisering. De ser järnvägen 
med sin förmåga att minska avstånd och tillgängliggöra avlägsna 
marknader som industrialismens viktigaste verktyg, men förbiser de 
klockor som gjorde att järnvägen överhuvudtaget kunde fungera. Vi 
kommer också att se deras ”fabrik utan väggar” i nytt ljus och inse att 
det inte är först och främst väggarna som försvunnit utan de klockor 
som förr eller senare signalerade arbetsdagens slut.

I någon utsträckning arbetar vi alla i en fabrik utan väggar, som när 
vi använder smarta apparater, kopplar upp oss eller tar del av reklam. 
Ett fåtal av oss gör det på andra sätt också, som när vi helt och hållet 
bestämmer var vi ska utföra våra arbetsuppgifter. Men för många ex-
isterar de här väggarna i högsta grad fortfarande, som alla de som är 
anställda på kaféerna, på Triangeln eller på Centralstationen. 

Tittar vi på fabriken ur ett tidsligt perspektiv ser den annorlunda 
ut. Det finns fortfarande skillnader, men av en annan art. Här sker 
en upplösning för alla. När de lilla fåtalet med stor tidslig makt löser 
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upp sina arbetstider påverkar de en rad andra människor också. 
Skillnaden är att de förstnämnda gör det frivilligt medan de andra 
tvingas anpassa sig. 

Om den rumsliga upplösningen av fabriken handlar om anting-
en eller, handlar den tidsliga om huruvida den är frivillig eller inte. 
Den tidsliga upplösningen är både mer genomsyrad av maktrelatio-
ner och mer omfattande. Vi lever alla alltmer i den 24/7-värld som 
Jonathan Crary (2016) beskriver. Många väljer det inte själva utan 
måste anpassa sina tider efter oss som valt det. Vi som valt det kan-
ske upplever det som frihet från arbetets linjära rytmer utan att re-
flektera över att dessa bara ersatts av spekulativa rytmer.

När vi lägger till ett tidsligt perspektiv förändras också förståelsen 
av den teknologi som är inblandad. Om vi lägger till logistiska medier 
till Scott McQuires (2016) utmärkta beskrivning av Mediestaden, har 
vi inte längre bara en rumslig autopositionering utan också en tids-
lig. Det blir också tydligare att den här positioneringen inte är något 
vi väljer eller ens behöver vara medvetna om. Den här kontrollen är 
just automatisk. 

Vi kommer också att upptäcka att det inte bara handlar om kon-
troll utan att kontrollaspekten tvärtom blir mindre och mindre cen-
tral och överlåts till oss själva. Medialiseringens infrastruktur un-
derlättar nämligen också skapandet av brister. Det handlar om allt 
mellan att vi har för lite pengar, att våra apparaters livslängd är ma-
nipulerade, att vi inte är tillräckligt många arbetskamrater bakom 
disken eller att uppdragen att leverera varor är för få. 

Det tidsliga perspektivet skapar också en annan bild av jitter, det 
vill säga rytmer som är i olag, ur synk eller till och med konkurre-
rar. Detta behöver inte alls innebära den arrytmi som Henri Lefebvre 
(2016) beskriver, som är ett sjukdomstillstånd. Jitter kan med hjälp 
av medieteknologier förvandlas till någon produktivt, som exempel-
vis när olika arbetstider staplas på varandra. 

Vi kommer också att behöva ompröva synen på skulder (Lazzarato 
2011 och 2013, Boutang 2011 samt Hardt och Negri 2013). Skulder är 
inte bara ett sätt att hantera att fabriken lösts upp, utan också en del 
av själva upplösningen. De fungerar visserligen både som kontrollin-
strument och metod att samla in värde, men de är också genom sin 
varufiering en av orsakerna till spekulativa rytmer. 

Den planerade bristen, att arbete har för låga löner, leder till kre-
diter och lån som i sin tur leder till att lånen förvandlas till varor och 
att arbetarnas vardag präglas av spekulativa rytmer. Det finns flera 
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ekonomiska incitament för starka aktörer att skynda på de här pro-
cesserna. Det går att tjäna pengar på själva lånen, och de som hand-
lar på kredit betalar mer för sin konsumtion. Det växer också upp en 
industri kring detta, med företag som specialiserat sig på att ge just 
krediter och kortfristiga lån till konsumenter. Precis som när det gäl-
ler budföretagen administrerar de här företagen sin verksamhet med 
stöd av olika typer av medieteknologier som databaser, appar, lån via 
smarta apparater och liknande. 

Det är alltså inte så att det först uppstår spekulativa rytmer och 
sedan skulder för att hantera, kontrollera och profitera på dem. 
Skulderna är sammanflätade med rytmerna redan från start. 

Sist men inte minst förändras bilden av stadens mest framträdan-
de rytm, arbete. Det blir tydligt att arbetets linjära rytm blir allt mer 
spekulativ. Att medieteknologier sammanflätade med kapitalismen 
förvandlar varje ögonblick till en konflikt om huruvida den ska vara 
arbetstid eller inte. En konflikt vars utgång avgörs av de styrkeför-
hållande som råder vid tillfället och vars konsekvenser överlåts åt 
självkontrollerande, självkvantifierande replikanter som alltid har 
en brist kvar att åtgärda. 

Kanske är detta ett sätt att lösa den inneboende motsättning inom 
kapitalismen som Marx (2010) beskriver, genom att förvandla så myck-
et som möjligt till arbete, men så lite som möjligt till formell arbetstid. 

Så vad är då medialisering?
Medialisering är en process där kapitalism och medieteknologier sam-
manflätas vilket gör rumsligheter och tidsligheter abstrakta och före-
mål för konflikt. Utgången av de här konflikterna är en konsekvens av 
de inblandade parternas respektive styrkeförhållande i varje situation. 

Detta skapar spekulativa rytmer. Det är en ny typ av linjära ryt-
mer som är instabila, saknar kronologisk ordning och befinner sig i 
ständig förändring. Potentiellt kan vilken plats som helst vara vilken 
annan plats som helst. Vilken tid som helst, vilken annan tid som 
helst. Ju mer makt en part har, desto större inflytande över utgången 
av de här konflikterna. 

Medialisering påverkar inte bara arbete, fritid, konsumtion och 
stadsmiljöer utan även kroppen och alla dess flöden och funktioner. 

När spekulativa rytmer uppstår måste befintliga former av kon-
troll kompletteras med nya. Den mest framträdande nya formen av 
kontroll är planerad brist. Vi lever inte som Byung-Chul Han (2016, 
2017) hävdar i ett prestationssamhälle utan i ett bristsamhälle där 
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vissa av bristerna kan åtgärdas med hjälp av prestationer. Ibland är 
dessa prestationer frivilliga och uppmuntrade, andra gånger ofrivilli-
ga och påtvingade. Medieteknologier är ofta både del av orsaken och 
del av lösningen. 

Det kan vara lätt att föreställa sig att spekulativa rytmer i första 
hand påverkar en liten grupp människor med stor tidslig och rumslig 
makt över sina liv. Men allt fler berörs, som personer vars arbetsgi-
vare inte erbjuder arbetsplats eller ens betraktar dem som arbetare. 
Likaså alla de som flyttade ut från sina arbetsplatser under pande-
min, och nu inte vet om de någonsin kommer återvända. 

De spekulativa rytmerna berör definitivt alla de som inte har nå-
got annat val än att anpassa sig, som butikspersonal, kafé och res-
taurangpersonal, städare och chaufförer som får sina arbetstider och 
ibland arbetsplatser anpassade. Någons frivilliga arbete på ett kafé 
halv tio en fredagskväll blir med detta någons annans obekväma, 
ofrivilliga arbetspass. 

Rytmerna omfattar också alla som har en smart telefon eller nå-
gon annan tidsligt och rumsligt autopositionerad apparat, vars tid 
förvandlas till arbetstid varje gång de använder apparaten. Som när 
de tar del av reklam, passivt sänder information om sina förehavan-
den, utför arbetsuppgifter eller finslipar den sociala medieplattfor-
mens algoritmer. 

Medialiseringens spekulativa rytmer både påverkar och påverkas 
av alla som har skulder och som åtgärdar planerade ekonomiska bris-
ter genom att ta lån eller kredit. Det finns idag väldigt få människor 
som är helt skuldfria. Som inte handlar på kredit och avbetalning, 
eller behövt låna till studier, bostad eller någonting annat.

Vi får heller inte glömma att allt hänger samman i globala kedjor. 
Arkitekten som sitter och jobbar på ett kafé i centrala Malmö är en 
nod i en rad olika kedjor varav vissa börjar i gruvor i Afrika – vars 
mineraler utvinns med hjälp av barnarbete och vars kontroll varit 
föremål för krig med miljontals offer – och slutar på samma konti-
nent på en enorm e-soptipp vars existens har oöverskådlig negativ 
påverkan på människor och miljö. 

När arkitektens dator hänger sig ringer hen en support som är ut-
lokaliserad till Indien, där engelsktalande personal arbetar åt ett ame-
rikanskt företag under svenska arbetstider. Medan arkitekten väntar 
på att datorn ska fungera igen köper hen en kopp kafé av baristan, 
som tillsammans med städare, leverantörer och en rad andra personer 
med mycket litet tidsligt och rumsligt inflytande över sina liv är en 
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förutsättning för att någon ska kunna arbeta på kaféet överhuvudtaget. 
Allt fler berörs på allt fler sätt. Inte ens våra kroppar är ju fredade. 

Det räcker med att bära en klocka för att kroppen och dess flöden ska 
tankas på information och producera varor. Inom en snar framtid 
kanske Malmö påverkas lika mycket av spekulativa rytmer som sta-
den idag påverkas av linjära och cykliska.

Vi ser redan hur medialiseringens spekulativa rytmer ger upphov 
till olika typer av maktrelationer. Hur människors tid komprimeras. 
Hur fler och fler tider läggs ovanpå varandra. Hur människors da-
gar och nätter koloniseras av och med tid. Hur arbete, konsumtion, 
skuld och normer blir tillgängliga överallt och närsomhelst. Hur det 
uppstår jitter mellan olika former av tidslig makt, potentiella tidslig-
heter och det inflytande människor själva har i varje situation. 

Medialiseringen riskerar också att både skapa nya ojämlikheter 
och förstärka befintliga. Dalia Mukhtar-Landgrens (2006) delade 
Malmö riskerar att bli ännu mer delat. Skillnaderna när det gäller 
exempelvis tillgänglighet till medieteknologier riskerar att öka, men 
framförallt ökar de tidsliga skillnaderna. Några malmöbor kommer 
att ha stor tidslig makt över sina liv. De kommer att kunna påverka 
både sina arbetstider samt andra viktiga faktorer, som exempelvis 
var de bor och vilket tidsligt avstånd de väljer att ha till olika saker. 
De kommer också att kunna ta betalt för sin arbetstid. Andra betyd-
ligt större grupper riskerar att få mindre tidslig makt. De kommer 
inte att kunna påverka när de arbetar eller var det bor. De kommer 
inte att få betalt för all sin arbetstid, utan tvärtom behöva stå för 
kostnaderna för improduktiv tid själva. De kommer att tvingas han-
tera en rad planerade brister som osäkra anställningar, brist på upp-
drag och för låga inkomster genom att tvingas utföra prestationer. 
De kommer heller inte ha något annat väl än att anpassa sig till de 
med stor tidslig makt. 

Men det mest intressanta är kanske inte vilka och vad som påver-
kas, utan hur vi påverkas. Om allt fler rum och tider blir föremål för 
konflikter och utgången av dessa är ett resultat av styrkeförhållande, 
är det kanske dessa styrkeförhållanden som borde belysas? Vilken 
makt har vi i olika situationer och hur kan vi påverka de spekulativa 
rytmer som uppstår i samma situation? Vilken blir nästa arena för 
handlingar, eller i bästa fall klasskamp?

Mycket av det som framkommit i undersökningen kanske verkar 
föga hoppfullt eller till och med dystopiskt. Men om allt fler rum och 
tider blir föremål för förhandling och maktutövning blir de också 
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tillgängliga för kamp och motstånd, för egentid och heterokronier. 
Klasskampen har tvingat fram tidsliga förbättringar tidigare och 

kan så göra igen. Den har resulterat i kortare arbetsdagar, rätt till 
semester, lägre pensionsålder, anställningsskydd, rätt till föräldrale-
digheter och en rad andra tidsligt viktiga reformer. Den kan förhopp-
ningsvis göra det igen. 

Men hur skulle det kunna se ut?

Några steg mot en tidsligt rättvisare stad
Industrialismen medförde en viktig förändring när det gäller hur 
arbetare ersätts för sitt arbete. Tidigare var det vanligt med upp-
giftsbetalning, men i takt med att produktionen blev mer storskalig, 
avancerad och invecklad blev det allt svårare att koppla någons ar-
betsinsats till en särskild vara. Man övergick istället till att ersätta 
arbetare för den tid de arbetade. 

Vi har sett att uppgiftsbetalning är på väg tillbaka. Så gott som 
samtliga av de nya gigjobben betalas helt eller delvis per utförd upp-
gift. Det innebär en försämring för arbetarna primärt då de tvingas 
bekosta all improduktiv tid själva. De råder en planerad brist på in-
komst och uppdrag som arbetaren måste lösa genom prestationer. 

Men skulle lösningen på detta vara att kräva tidsbetalning? 
Möjligen på kort sikt, men inte som någon långsiktig lösning. 
Medialiseringen medför nämligen också att fler sysslor på fler plat-
ser och under fler tider blir arbete. Det blir också otydligare vad 
som är arbete och vad som inte är det. Endast en del av det som är 
arbete avlönas. 

Vi befinner idag oss i samma situation som under industrialismen. 
Medialiseringen medför förändringar i produktionen som gör att vi 
förr eller senare också kommer att behöva förändra hur arbetare er-
sätts. Tidsbetalning blir allt mer obsolet och inadekvat allt efter grän-
serna mellan vad som är arbetstid och vad som inte är det upplöses. 

Men vad skulle kunna finnas istället? En lösning vore någon form 
av basinkomst eller medborgarlön. Låt oss kalla det basbetalning - 
att alla får en summa pengar oavsett arbetad tid eller utförda upp-
gifter. Inte för att basinkomst är en så bra reform, utan för att me-
dialiseringen kommer medföra att det är det enda rimliga sättet att 
hantera en förändrad produktion, alltså precis samma sak som en 
gång drev fram tidsbetalning. 

Basbetalning är ingenting gott i sig. Det går att tänka sig både bra och 
dåliga varianter, precis som när det gäller tid- och uppgiftsbetalning. 
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Det kommer att krävas mycket kamp när det gäller att fastställa nivåer, 
förutsättningar samt vem som ska ha rätt till den här inkomsten. 

Kommer den att vara tillräckligt hög för att kunna försörja sig el-
ler kommer den att innebära ytterligare en planerad brist som måste 
lösas genom andra inkomster eller skuldsättning? Kommer Jonny 
och Dimitri att ha rätt till den? Hur inkluderar vi Tapio Salonens 
(2012) dolda Malmö i det här systemet eller kommer systemet att 
gradvis förvandla det till ett synligt Malmö?

Om medialiseringen gör det allt svårare att avgöra vad som är ar-
betstid och vad som inte är det finns det också saker som idag inte 
betraktas som arbetstid, men som utan tvekan är det. Några exempel 
som vi stött på i undersökningen är pendling, att använda smarta ap-
parater samt att ta del av reklam. Bör vi kräva ersättning eller någon 
annan form av kompensation även för dessa sysslor? Eller åtminsto-
ne att de erkänns som arbete?

Om basbetalning införs kommer frågan om ersättning åtminsto-
ne delvis att lösa sig. Men innan dess? När det gäller pendling går det 
att inkludera pendlingstiden i arbetstiden. Det går också att erkänna 
detta som en form av arbete och låta arbetsgivarna eller samhället, 
inte arbetarna, att stå för kostnaden. Fri kollektivtrafik vore dessut-
om en reform som troligen skulle medföra andra goda saker såsom 
minskad bilism och därmed minskad miljöpåverkan. 

På ungefär samma sätt skulle sysslorna att använda smarta ap-
parater och att ta del av reklam kunna erkännas som arbete. Den 
som utvinner data från användare borde också ersätta användarna 
för detta. Det som väljer att exponera reklam offentligt borde också 
ersätta dem vars uppmärksamhet förvandlas till varor och vars pro-
menad genom staden förvandlats till arbetstid. 

Det skulle också gå att ställa tidsliga krav på de etablissemang 
som har olika former av publik verksamhet, som köpcenter, butiker, 
kaféer, restauranger och liknande. Den som väljer att ha en sådan 
verksamhet skulle behöva leva upp till vissa krav. Man kan tänka sig 
anständiga arbetsvillkor som exempelvis reglerades genom kollek-
tivavtal. Det skulle kunna innebära att osäkra anställningar förbjöds 
och att raster, rimliga arbetstider och inflytande över samma arbets-
tider garanterades. En tillsynsmyndighet skulle kunna kontrollera 
detta regelbundet, ungefär som miljöförvaltningen redan idag kon-
trollerar att andra regler efterföljs. 

Det som föreslagits ovan är just reformer. Inget av detta kommer 
att leda till ett klasslöst och fullständigt tidsligt rättvist samhälle. Den 
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som verkligen vill minska ojämlikheter, tidsliga och andra, måste 
förändra själva samhällssystemet, ett system vars hela förutsättning 
är tidslig ojämlikhet. 

En sista promenad genom Malmö
Så låt oss ströva genom Malmö en sista gång innan vi slutar. Låt oss låt-
sas att det är år 2032, att de reformer som förslagits ovan genomförts, 
att en rad andra förändringar har påverkat människors tidslighet. 

Vi börjar vid Sevedsplan som blivit ett betydligt mer blandat om-
råde. En omfattande byggnation av allmännyttiga lägenheter har 
minskat bostadsbristen i Malmö vilket medfört att människor har 
större valmöjligheter när det gäller bostad och därmed större tidslig 
makt över sin vardag. Både på Seved och Möllevången har de linjära 
rytmerna påverkats av att människor har större val även när det gäl-
ler arbete. Basinkomsten gör att ingen längre behöver arbeta svart 
eller ta jobb som innebär för mycket stress, påfrestningar, för låg lön 
eller till och med livsfara. Både det delade och det dolda Malmö har 
delvis försvunnit. 

Vägen mot ner mot Triangeln pryds inte längre av reklam då den-
na belagts med höga avgifter. Istället finns konst och anslagstavlor 
som malmöborna kan använda som det behagar dem. En annan sak 
som också minskat i omfattning är bilismen, en konsekvens av att 
kollektivtrafiken byggts ut och gjorts avgiftsfri. 

Vid Triangeln går det att välja mellan tåg eller tunnelbana till 
Danmark, eftersom Köpenhamns Metro numera har två linjer som 
sträcker sig till Malmö. Även dessa är avgiftsfria och det finns inte 
längre några passkontroller. Detta innebär ökade tidsliga möjlighe-
ter, ökad integration och dessutom en ny repetitionen av den mycket 
långa rytmen mellan danskt och svenskt inflytande över Malmö. 

De butiker, restauranger och kaféer som passeras erbjuder sina 
anställda anständiga villkor. Dels för att det är ett krav vars uppfyl-
lelse kontrolleras av myndighet, men också för att basinkomsten gör 
att ingen längre behöver finna sig i riktigt dåliga villkor på sitt arbete. 
Det har också gjort att de tidsliga arbetena försvunnit. Malmöborna 
hämtar sig egen mat och parkerar sina fordon själva. 

På Centralstationen är det mer folk i rörelse än vanligt eftersom 
det kollektiva resandet ökat. Den största förändringen i lokalerna är 
att biljettautomaterna försvunnit. Det går numera också kraftig sub-
ventionerade direkttåg till en rad europeiska städer. 

I Frihamnen har en ny stadsdel växt fram med blandade och billiga 
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bostäder vilket gör den betydligt mindre segregerad och likriktad än 
de bostadsområden som byggts åren innan. Även här går det att ta en 
gratis tur med tunnelbanan till Köpenhamn. 

Samtida och framtida forskningsbidrag
Vad har då den här undersökningen bidragit med för ny kunskap? 
Vilken framtida forskning skulle den kunna ligga till grund för?

I inledningen av projektet fanns ett antal mål. Jag ville att under-
sökningen skulle ha:

1. En tydlig empirisk förankring i människors vardag.
2. En koppling mellan medialisering och andra ekono-

miska, kulturella och sociala företeelser. 
3. Ett kritiskt perspektiv på medialiseringens effekter på 

vardagslivet.
4. Ett tydligt tidsligt perspektiv.
5. Fokus på andra gruppers vardagsliv än medelklassens.

Jag menar att målen uppnåtts i olika utsträckning. Det finns en för-
ankring i människors vardagsliv och de konsekvenser medialisering-
en medför, särskilt ur ett tidsligt perspektiv. Andra grupper än med-
elklassen är representerade med ett särskilt fokus på hur de måste 
anpassa sig till människor med större tidslig makt än de själva. 

Under arbetets gång har ett antal ytterligare bidrag uppenbarats. 
Främst handlar det om att empiriskt förankra de olika teorier som un-
dersökningen utgått från. Henri Lefebvre, Michael Hardt och Antonio 
Negri lämnar få empiriska belägg eller konkreta vardagsexempel på sina 
teorier. Den här undersökningen bidrar nu med sådana. Michael Hardts 
och Antonio Negris förståelse av medialisering är dessutom i huvudsak 
rumslig och jag hoppas ha bidragit med en tidslig komplettering. 

Undersökningen ger både teoretiska och empiriska bidrag till 
Gilles Deleuzes teori om kontrollsamhället samt Lisa Adkins teori 
om pengar. I det första fallet handlar det om att placera teorin i ett 
samtida sammanhang, i det andra om att applicera teorin på en an-
nan typ av logistiska medier. Istället för pengar handlar det om tid, 
klockor och scheman. 

Det handlar dock inte bara om att utveckla och exemplifiera en-
skilda teorier utan om att erbjuda empiriska bidrag till tidsforsk-
ning och ett exempel på tidsliga perspektiv på samhällsvetenskaplig 
forskning i allmänhet.
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När det gäller medieforskning bidrar undersökningen med ett tids-
ligt perspektiv, men också med både empiri och teori om logistiska 
medier i allmänhet. Det är ett forskningsområde som befinner sig i sin 
linda där Ned Rossister och John Durham Peters kommer att följas 
av mig och sannolikt många andra. Fokus på tid och logistiska medier 
utvecklar också Scott McQuires idé om hur städer medialiseras. 

Studien lämnar även ett metodologiskt bidrag. I samma anda 
som Passageprojektet påminner den om att det går att använda, inte 
bara medieetnografi eller nätnografi, utan även traditionell etnografi 
inom medieforskning. 

Till forskningen om medialisering bidrar studien både genom 
att bredda den, ge ett tidsligt perspektiv samt den förankring i 
människors vardag som både Johan Fornäs och Maren Hartmann 
efterlyser. Men det är inte bara vardagen som inkluderas utan även 
kroppen. Det bidrag jag själv tror kommer att bli viktigast är att 
lägga till inte bara en tidslig utan också en biopolitisk dimension till 
medialiseringsforskningen. 

Sist men inte minst hoppas jag att den här studien kan bidra till 
att nyansera, komplicera och utveckla bilden av Malmö som en pos-
tindustriell stad. Här handlar det inte så mycket om att visa ATT 
Malmö är postindustriellt, som att visa HUR. 

Men vilken framtida forskning skulle den här undersökningen 
kunna ligga till grund för?

De mest uppenbara vägarna framåt är att fördjupa resultat och 
slutsatser. Ambitionen med den här undersökningen har varit att 
skaffa en generell bild av hur medialiseringen påverkar stadslivet 
genom att studera specifika fall. Det går att komplettera den här 
bilden både genom att studera andra fall och fördjupa sig i de be-
fintliga. Varje fallstudie och varje exempel på tidslig maktrelation 
är möjligt att komplettera och problematisera. Några enskilda 
områden som skulle vara särskilt intressanta är de där det inte 
finns så mycket forskning idag. Jag tänker särskilt på studier av 
logistiska medier samt den biopolitiska dimensionen, alltså krop-
pen medialisering. 

Det är också fullt möjligt att utveckla både metod och teori. Trots 
framgångsrika exempel som Passageprojektet har traditionell etno-
grafi en undanskymd plats inom medieforskningen, vilket är synd. 
Metoden är ytterst lämplig för att studera urbana miljöer, logistis-
ka medier samt flera andra områden särskilt om man utgår från ett 
icke-mediecentriskt perspektiv. 
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Det skulle givetvis också vara möjligt att vidareutveckla den teo-
ribildning som påbörjats här. Den här undersökningen är ett steg 
på väg mot ett samlat perspektiv på hur medialisering påverkar var-
dags- och stadsliv i samtida kapitalistiska samhällen. 

Det finns också möjligheter att utveckla sådan som inte berörs 
i den här undersökningen. Jag har själv tidigare nämnt trafik. Den 
har en enorm tidslig påverkan på stadslivet och styrs i sin tur i hög 
grad av logistiska medier såsom skyltar, signaler, målade symboler 
på vägarna. Trafiken blir dessutom allt mer opåverkad av medietek-
nologier som exempelvis GPS. 

Ett annat område som inte heller berörts men som också sätter 
sina spår i stadslivet, drivs av medieteknologier samt har flera tidsligt 
intressanta aspekter är spel. Olika typer av spel är påfallande fram-
trädande i stadsmiljön. Jag tänker inte bara på det kasino som ligger 
i utkanten av området för fältstudierna utan på all reklam och alla 
platser som erbjuder möjligheter till spel. Precis som när det gäller 
lån går det dessutom att utöva aktiviteten på smarta apparater vilket 
gör spelandet tillgängligt ständigt och överallt. Precis som när det 
gäller lån är spelande en tidsresa, fast tvärtom. Om ett lån innebär att 
det går att spendera lite grann av förväntade framtida inkomster nu, 
innebär spel att spendera en liten befintlig summa nu för att even-
tuellt få en större inom en överskådlig framtid. Båda ger upphov till 
olika typer av instabila rytmer. När det gäller lån kan villkoren om-
förhandlas, men utgången är någorlunda förutsägbar. När det gäller 
spel är villkoren bestämda på förhand. Det är möjligt att kalkylera en 
sannolikhet men inte att förutspå utfallet. 

Den som lånar för att spela ger sig ut på en mycket instabil tidsresa. 
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14 ENGLISH SUMMARY

Chronopolis – Time, Power and Mediatization in Malmö is an 
ethnographic study with the purpose to examine how mediatization 
affects urban life in Malmö with particular focus on aspects of tem-
porality. Objects of study are the temporal power-relations and line-
ar rhythms, such as work and consumption which are engendered by 
the mediatization of urban space. 

The fieldwork was conducted in the city center of Malmö as well as 
in the districts of Seved, Frihamnen and Möllevången. In addition to 
providing an account of overarching temporal structures, the study also 
examines specific environments, phenomenon and their temporalities. 
These include The Central Station, The Triangeln area, Lodgatan and 
various cafés. The phenomena include temporal labor, the flaneur-com-
modity and the global Covid 19 pandemic which swept through Malmö 
during the year 2020. 

The study also includes an auto-ethnographic part about the author’s 
experience of wearing a smart watch for the duration of four years.

Background and theoretical points of departure
The thesis begins by describing the process of mediatization. This is 
informed by the work of Michael Hardt and Antonio Negri (2003, 
2007, 2013) and their account of how mediatization entails compre-
hensive structural changes in society that are intertwined with, and 
determined by, developments in media and media-technologies.

Since the inquiry is about temporality, it seeks to broaden the 
definition of media to also include logistical media whose function 
is to coordinate, subordinate and arrange relations between people 
and things (Peters 2015:37). Examples of such media include clocks, 
calendars, schedules and timetables. 

Following an account of these basic definitions, the thesis pro-
vides an overview of the history of mediatization in urban space. This 
section begins with a description of how mechanical clocks were in-
stalled in centrally located buildings during the medieval period and 
subsequently traces the historical role of the clock to the industrial 
revolution, during which time became a measure of labor productiv-
ity. The overview concludes with an account of the role that mediati-
zation plays in a modern city such as Malmö.  

Then, the city of Malmö is introduced in greater historical detail. 
A description is provided that shows its trajectory from starting as a 
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danish trading town, to becoming one of Sweden’s leading industrial 
cities, and finally becoming a segregated postindustrial city. A city 
that not only has been affected by mediatization in ways that are sim-
ilar to other cities, but one in which mediatization has become the 
official agenda of the city’s municipal government.

This dissertation employs a theoretical perspective that proceeds 
from what Sarah Sharma (2014) has called “power-chronography”. 
This involves considering the temporal aspects of power relations 
that are grounded in class, gender, race and or sexuality. In this ac-
count temporality is not an equal or universal experience but rather 
is affected by social disparity and material struggles. 

Next, some basic definitions of power and ideology are provided, 
including a summary of how temporality and power are interrelated. 
Moreover, the rhythms and temporal power relations which char-
acterize cities are described and the most significant linear rhythm 
– labor and consumption – are highlighted in this regard (Lefebvre 
and Régulier 2016).  

Here, the thesis provides examples of temporal power-relations 
that involve of a colonization of and with time, such as: time-pres-
sure, temporal norms, recalibration and speculative time. In light 
of these concepts, the thesis discusses the fact that people’s person-
al time is increasingly transformed into a commodity that is then 
bought and sold. 

Furthermore, the thesis describes how these rhythms and tem-
poral power relations, in combination with social divisions and in-
equality, result in a transformation of places whereby they become a 
unique timescape (Adams 2004) and in which every person possess-
es a unique temporality (Sharma 2014).

Methods
The dissertation is an ethnography, and the empirical material has 
been collected through participation observation and informal con-
versation. Towards the end of the inquiry, this material has been 
supplemented with interviews. 

The inquiry is highly reflexive in its aims and thus allows for a 
clear authorial presence; the researcher himself, whose own prior 
knowledge, role and relation to the research field as well as respon-
dents are discussed and analyzed. The study also includes an au-
toethnographic component that relates the author’s own experience 
of wearing a smart watch for the duration of four years.
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The inquiry also assumes a critical stance which focuses on power-re-
lations and injustice. It emphasizes placing the study in a broader 
context by relating the empirical material as well as the interpretations 
and its analysis to the theoretical work and research studies of others. 

Timescapes and temporalities in Malmö
Those areas of Malmö that are examined are highly defined by li-
near rhythms. The most prominent rhythm emerges as a result of 
the Malmö inhabitants’ working day. Although different people work 
different hours and despite the fact that Malmö is a mid-to large city 
that never entirely sleeps, the rhythm of the working day is reinfor-
ced during several instances during 24 hours. It is most evident when 
the people of Malmö start work in the morning, when they eat lunch 
in the middle of the day and when they stop work in the afternoon. 
This is mostly attributable to the fact that certain hours are included 
in work-schedules and the fact that many people have very little tem-
poral control over their own labor.  

Temporal labor such as delivering food is a very common feature 
of city life and grew even more prevalent during the global pandem-
ic which hit Malmö in the beginning of 2020 and which currently, 
two years later, is still ongoing. An entirely new type of temporal la-
bor, the collecting, charging and redeployment of electrical scooters, 
emerged while the research study was being conducted.

It has also become clear that the pandemic has accelerated certain 
tendencies within the process of mediatization such as remote work 
from home via network and consumption via media-technologies. 

A second obvious feature of urban life is the commodification oc-
curring through advertising and so-called street ambassadors. When 
considering temporality one can conclude that this leads to the trans-
formation of the life of city dwellers into informal labor time. 

The inquiry also presents the timescapes: The central station, 
Triangeln, Lodgatan as well as a chain of cafés. 

The central station and the Triangeln shopping center are polar op-
posites, temporally speaking. A person visiting the central station is 
bombarded by time messaging on screens and timetables via clocks 
and loudspeakers. The central station’s rhythms are determined by the 
commuter traffic and thus by the control of the labor time of people. 

In the Triangeln shopping center there are no clocks at all. Part of 
the building is constructed in such a way to make the visitors oblivi-
ous to the time of day, weather, seasons or any other cyclical or linear 
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rhythm apart from its own opening hours. 
The building on Lodgatan in the harbor area and which houses 

both office space, cultural activities, a restaurant and trade work-
shops, is highly defined, just like the central station, by the working 
hours of the industrial age. 

The coffee shop franchise chain also includes temporal contrasts, 
especially between customers and staff. It is strikingly common for 
people to use the café as a place of work. They write and make notes 
and read on computers or on paper and many host or attend work 
meetings, sometimes quite formally with an agenda, appointed chair-
man and secretary. Occasionally costumers even telemarketing or 
conduct surveys through their phone. The fieldwork has produced ob-
servations of instances during which every single costumer present in 
a café has been at work. These people often possess a great deal of tem-
poral and spatial autonomy and influence over their work conditions. 

The staff’s rhythms are linear by contrast. They work according to a 
schedule and have well defined tasks. Their rhythms are also affected 
by the linear rhythms of others, such as when costumers enter to eat 
lunch or have coffee after lunch. In certain cases they are unable to 
influence even when, or if, they are allowed to take a break from work. 

The researcher’s own temporality is the result of a high degree of 
temporal power and a lot of influence of especially labor time. The 
everyday is however characterized by time-compression and specu-
lative time. The most significant experience of wearing a smart watch 
is that is instantly leads to a quantification of both activities and bodi-
ly functions such as breath, caloric expenditure, physical effort, steps 
taken, conditioning and heart rate.  The watch also imposes recali-
bration, that is a form of biopolitical control which forces the body to 
adapt according to various temporal demands that are placed on it. 

The watch also connects itself to a variety of other devices, which 
makes it harder to differentiate the border between the body and 
these devices. This not only means that the body is extended to these 
devices but equally that they, and the surrounding society is extend-
ed into the body. This has several consequences, one of which is that 
the data collected by these machines becomes a commodity. 

The way that Malmö and other cities are affected
So how then is a city such as Malmö temporally affected by mediati-
zation? The dissertations most important finding is the observation 
that mediatization gives rise to a specific form of rhythm, namely 
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speculative rhythm. These, just like linear rhythms, arise out of tech-
nology and human activity such as work, and consumption and they 
recur continuously.

These rhythms are called speculative since they operate under the 
same logic as that which Lisa Adkins (2018) has defined as the specu-
lative character of time, money and capital.   

In contrast to linear rhythms, such as the industrial working day, 
they are not stable. They recur, but not regularly or in the same fre-
quency or intensity. They do not replace linear rhythms but rather 
exist in parallel. Their interior chronological order are in a state of 
constant change. Above all they are constantly the subject of renego-
tiation and conflict, the outcome of which are the result of the rela-
tive balance of power among the parties involved. 

Speculative rhythms mean that the need for spatial and temporal 
auto positioning is diminished. Instead of constantly monitoring when 
and where we are, “the where” and “when” can be redefined. These 
positions can be manipulated and be negotiated. We can be anywhere 
and for an indefinite duration of time as along as this anywhere and 
anytime can be redefined as workplace or a retail space. This tendency 
is reinforced in cases where payments for tasks occur since this form of 
wage, transfers the cost of unproductive time, and thereby part of the 
surveillance requirement from the employer to the worker. 

These speculative rhythms also mean that already existing forms 
of control are augmented with new ones. When the connection be-
tween work and traditional places of work is weakened, more ways 
to control workers and extract the fruits of their labor is required. 
Urban life itself, in a city such as Malmö, must become economically 
productive, as Antoinio Negri (2018) puts it. 

This occurs through increasing the rate of debt, that is the impo-
sition of speculative time. It also occurs through new forms of work, 
such as for example temporal labor, or through old forms of labor 
being performed in new ways, such as all of the tasks being carried 
out in cafés or in coworking spaces.

It also occurs through planned scarcity or shortages. These might 
include a scarcity of labor, scarcity of commissions or objectives and 
targets constantly being extended and postponed so that they are 
impossible to reach. Many of these shortages or deficiencies can be 
rectified through performance. Sometimes these performances are 
voluntary and encouraged, and sometimes they are involuntary and 
imposed. Media technologies are often both part of the cause and the 
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suggested solution to the problem. 
One might easily imagine that speculative rhythms mainly affect 

a small share of people who have a large temporal and spatial au-
tonomy and ability to determine the conditions of their own lives. 
But many more people are affected, such as people whose employers 
don’t offer them a designated workspace or even consider them as 
employees, or people who were forced to move out of their workplace 
during the pandemic and who now are unsure if they will ever return. 

The speculative rhythms definitely affect those people who have no 
other choice than to adapt to them, such as: retail workers, café and 
restaurant workers, delivery workers, craftsmen, cleaning staff and 
chauffeurs. People whose work schedules and sometimes workspac-
es are determined by and forced to adapt to other people’s schedules. 
Somebody’s voluntary, optional work in a café at 21.30 on a Friday 
night becomes someone else’s inconvenient, involuntary work shift. 

There’s no denying either that a lot of this type of work and forms 
of labor results in a worsening of the conditions for the people who 
perform it. Such as when a “hunter” or a delivery worker, performs 
their labor that is paid by task basis in a network controlled by me-
dia technology which has optimized the systems in order to generate 
a maximization of profit. An arrangement that sees this worker as 
another costumer and thus not employed by the firm who employs 
them, one in which the worker therefore must bear the burden of all 
of the necessary costs, such as unproductive time and tools, them-
selves. There is no denying that this type of labor is both the immedi-
ate result of mediatization and entails a transfer of power away from 
the working class and in favor of capital.

Not even our bodies are outside the remit of this process. One 
only has to wear a smart watch in order for the body and its flows 
to become an arena of conflict, a source of information, an object of 
control and given the task of producing commodities and profit for 
a variety of unknown corporations, while the wearer of the watch is 
often oblivious of this fact. 

What have learned about mediatization?
So what can we learn about the city and mediatization through look-
ing at it from a temporal perspective and by integrating logistical me-
dia-technologies in the concept of “media”?

First and foremost, if one wants to understand mediatization 
one must broaden the concept in certain ways. It is not sufficient to 
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merely focus on media, media-technologies or media-logics. These 
are not determinative in themselves and will simply be characterized 
by how we use them. It is only when they are intertwined with the 
existing modes of production in contemporary capitalist society that 
mediatization emerges. 

It is also important to remember that it is specifically the mode 
of production and not capitalism as a whole. Mediatization is a con-
siderably older phenomenon. This inquiry looks back historically at 
the 1300s during which logistical media such as clocks and calendars 
became intertwined with the modes of production which were domi-
nant at the time. It would’ve been possible to begin even earlier.

We are also presented with a different image of both earlier his-
torical periods as well as our contemporary age compared to that 
provided by Michael Hardt and Antonio Negri (2003, 2007, 2013), 
who predominantly employ a spatial perspective on the process of 
mediatization.

They consider the railroad and its capacity to reduce distances and 
integrate markets as the most important tool and apparatus for the 
industrial age, but they overlook the importance of clocks that were 
required to make the railroad to even function at all. We will also be 
able to to see their “factory without walls” in a new light and realize 
that it is not so much that the walls have disappeared but rather the 
clocks which eventually signaled that the workday was over. We will 
also see that when a small minority who hold a large share of temporal 
power dissolve their working hours they affect a variety of other people 
as well. The main difference being that the former choose to do this 
voluntarily while other people are forced to adapt to that choice.

Last but not least, this the most significant rhythm in a city, work. 
It is clear that the linear rhythm of work is becoming more and more 
speculative. It is clear that media-technologies in conjunction with 
capitalism are transforming every living moment to a conflict regard-
ing whether or not it should be worktime or not. A conflict whose out-
come is determined by the relative balance of power that is currently 
the case, the consequences of which are assigned to self-controlling, 
self-quantifying replicants to manage and who are perpetually given 
a shortage, deficiency or scarcity to rectify.

But the most interesting thing is perhaps not the question of who 
and what is being affected but rather how. If more and more spaces 
and temporalities become the subject of conflict, and it the outcome 
of these are determined by relative balance of power, then perhaps it 
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is these power relations that ought to be highlighted? What kind of 
power do we possess in differing, varying situations, and how may 
we influence the speculative rhythms that emerge in those situa-
tions? What will become the next arena for action, or preferably class 
struggle? If increasingly more spaces and temporalities become the 
subject of negotiation and subsequently the exercise of power they 
will also become accessible as a site for struggle and resistance, for 
personal time and heterochrony.

Class struggle has historically been able to achieve a number of 
temporal improvements such as shorter workdays, the right to paid 
vacation, lowered retirement age, the right to parental leave and sev-
eral other temporally significant reforms. Hopefully it will be able to 
enforce change and achieve temporal improvement again. 
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Bilaga 1: Fältarbetes biografi

Nedan följer en översikt över fältarbetet. Jag har arbetat i olika faser 
med olika fokus där mina observationer utgått från olika teman eller 
kategorier. 

FAS 1 September 2017 – december 2017
Under den här perioden tittade jag på maktrelationer i allmänhet 
och försökte se vilken roll medier, mediepraktiker och medieteknolo-
gier spelat i varje fall. Fältarbetet under den här perioden bestod inte 
i regelrätta fältstudier utan handlade snarare om att hitta lämpliga 
platser, fenomen och objekt att undersöka senare. 

Jag inledde arbetet med att cykla runt i Malmö. Jag hade redan 
beslutat mig för att utföra fältstudier på olika kaféer samt att under-
söka om Centralstationen och gågatan också kunde vara intressan-
ta för undersökningen. Men Malmö är en blandad stad och jag ville 
ha med så mycket som möjligt av den för att fånga blandningen. De 
centrala delarna av staden är visserligen mer blandade, etniskt och 
socio-ekonomiskt, än många andra svenska städer. Men det kändes 
inte tillräckligt. Så jag ägnade några dagar åt att cykla runt i andra 
delar av Malmö. Jag cyklade olika rutter:

Centrum - Sorgenfri - Annelund - Rosengård - Persborg - Heleneholm - 
Sofielund - Möllevången  

Centrum - Dammfri - Kroksbäck - Hyllie - Lindeborg - Lindängen - 
Hermodsdal - Fosie

Centrum - Slottsstaden - Ribersborg - Fridhem - Bellevue - Limhamn

Centrum - Västra hamnen - Frihamnen - Östra hamnen - Kirseberg

Centrum - Möllevången - Sofielund - Persborg - Jägersro - Elisedal - Oxie

Av skäl som jag redogör för i metodkapitlet valde jag till sist att inklu-
dera Möllevången och Seved i undersökningen. Jag hann dock aldrig 
utföra några regelrätta fältstudier på plats under den första fasen. 

Under den här perioden köper jag också en smart klocka som 
jag sedan använder regelbundet under hela avhandlingsarbetet. 
Anledningen till detta var att klockan representerade en form av 
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medialisering som jag ville lära mig mer om. Ju mer jag fokuserade 
på tid, desto större roll kom klockan att få. 

Fältstudier utförda under fas 1:

Kafé
Fredag 1 december 13-15 

Kafé
Måndag 4 december 19-21

Kafé
Onsdag 6 december 13-15 

Gågatan
Tisdagen 12 december 11-13

Centralen
Fredag 15 december 20-22
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FAS 2 Januari 2018 – september 2018
Under den här perioden utgår observationerna i hög grad från 
Michael Hardt och Antonio Negris (2003, 2007, 2013) definition av 
medialisering. Detta får till följd att jag vänder analysen. Istället för 
att titta på makt och se vilken roll media har, tittade jag på media och 
försökte se vilken roll makt hade. Jag sorterade material i kategorier-
na ”arbete”, ”lek”, ”shopping”, ”tid”, ”kontroll” och ”skuld”. 

Fältstudier är mindre omfattande mellan februari och april på 
grund av flera parallella doktorandkurser. 

Under den här perioden åker jag också till Köpenhamn för att ta 
reda om det kan vara värt att utöka undersökningen med fältstudier 
även där. Jag gör bedömningen att det skulle innebära mycket mer 
arbete men inte ge tillräckligt med ny kunskap. Särskilt med tanke på 
att jag kan staden sämre och, även om jag upplever att jag har goda 
kunskaper i danska, att det också finns en språklig barriär. 

Fältstudier utförda under fas 2:

Klassresan 2:1 
Tisdagen 9 januari 11-16
Seved - Lilla torg

Klassresan 2:2 
Onsdagen 10 Januari 14-16
Seved - Möllevången

Klassresan 2:3
Torsdagen 11 januari 17-19
Seved - Lilla torg

Klassresan 2:4 
Fredagen 12 januari 11-13
Gågatan

Klassresan 2:5
Måndagen 15 januari 10-12:30
Seved - Lilla torg

Centralen 2:1
Måndagen 22 januari 11-13
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Centralen 2:2
Tisdagen 23 januari 20-22

Centralen 2:3
Fredagen 26 januari 20-22

Kafé 2:1 
Fredagen 2 februari 18-21

Kafé 2:2
Måndagen 12 februari 18-21

Lodgatan 2:1
Tisdagen 3 april 19:00

Klassresan 2:6
Torsdag 5 april 17-19

Centralen 2:4
Onsdagen 9 maj 13-15

Klassresan 2:7 
Möllan - Gustav Adolfs torg
Måndagen 14 maj 08-10

Kafé 2:3
Tisdagen 15 maj 21-22

Köpenhamn 2:1
Tisdagen 22 maj 09-15

Kafé 2:4 
Måndagen 4 juni 10-12

Klassresan 2:8
Måndagen 11 juni 13-15

Kafé 2:5
Tisdagen 12 juni 14-22
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Klassresan 2:9
Onsdagen 13 juni 17-19
Seved - Centrum

Klassresan 2:10
Torsdagen 12 juli 09-11

Klassresan 2:11
Tisdagen 7 augusti 2018 16-19
Seved - Gustav Adolfs torg 

Lodgatan 2:2
Tisdagen 7 augusti 10-13

Klassresan 2:12
Måndagen 13 augusti 20-23:30

Klassresan 2:13
Måndagen 20 augusti 10-12

Kafe 2:6 
Onsdagen 22 augusti 19-20

Kafe 2:7
Onsdagen 12 september 10-12
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FAS 3 Oktober 2018 – januari 2019
Här utgår analysen från idén om ”den sociala fabriken” eller, med 
andra ord, det faktum att ”den kapitalistiska produktionen brett ut 
sig i en sån grad att hela samhällets arbetskraft tenderar att under-
kastas kapitalistisk kontroll (Hardt och Negri 2013:24-25)”. 

Jag kompletterar idéen med både ett rumsligt och tidsligt per-
spektiv. Jag vill dessutom inte begränsa analysen till att bara handla 
om arbete (fabrik) och lägger till konsumtion (butik) och reproduk-
tion (kök). Istället för bara en social fabrik utgår analysen från nio 
fabriker enligt:

Social fabrik Rumfabrik Tidfabrik

Social butik Rumbutik Tidbutik

Socialt kök Rumkök Tidkök

Under den här fasen arbetar jag också reflexivt genom att analysera 
och försöka förstå min egen roll i de olika sammanhangen.

Fältstudier utförda under fas 3:

Lodgatan 3:1
Fredag 5 oktober 10:15-12:15

Klassresan 3:1
Onsdag 9 oktober 13-15
Seved – Lilla torg

Kafé 3:1
Torsdag 11 oktober 11-15

Centralstationen 3:1
Fredag 12 oktober 13-15
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Lodgatan 3:2
Onsdag 7 november 14-16

Lodgatan 3:3 
Onsdag 15 – 16 november 23-01
 
Klassresan 3:2
Tisdagen 13 december 10-12

Lodgatan 3:4
Onsdag 19 december 11:45-13:45 

Klassresan 3:3
Tisdagen 8 januari 2019 14-16
Seved - Lilla torg 

Klassresan 3:4
Tisdagen 15 januari 2019 22-23
Centrum
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FAS 4 februari 2019 – maj 2019
Här utgår jag från olika objekt som den smarta klockan, betalnings-
anmärkningen, elsparkcykeln och gratistidningen. Objekten har bör-
jat dyka upp i både fältanteckningar och teorier. Jag har också börjat 
intressera mig för exkludering och inkludering av olika slag. Vilka 
inkluderas inte av medialisering? Vad krävs för att inkluderas? Vilka 
inkluderas frivilligt och vilka gör det mot sin vilja eller åtminstone 
utan att bestämma själva? Under den här perioden slutade tidningen 
Metro, som var tänkt som fallstudie, att dyka upp i tidningsboxarna. 
Å andra sidan verkar det som att elsparkcyklarna är här för att stan-
na, vilket skulle kunna innebära en annan fallstudie. 

Även här arbetas reflexivt. Vem är jag i förhållande till de olika 
fenomenen. Vad har andra för roller? Vad skiljer våra roller åt och 
vad beror de här skillnaderna på?

Fältstudier utförda under fas 4:

Lodgatan 4:1
Onsdag 6 mars 09-13

Klassresan 4:1
Onsdag 12 mars 10-12

Kafé 4:1
Tisdag 27 mars 15-17

Kafé 4:2
Tisdag 3 april 13-15

Kafé 4:3
Onsdag 4 april 20-22

Klassresa 4:2
Fredag 6 april 09-11
Seved - Centrum

Centralstationen 4:1
Torsdagen 11 april 13-21
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Klassresan 4:4
Fredag 12 april 13-15
Triangeln - Centrum

Köpenhamn 4:1 
Onsdagen 17 april 16-22
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FAS 5 

Juni 2019 – augusti 2019
Under den här fasen har jag arbetat efter kategorierna ”gränser”, 
”positioner”, ”pulser”, ”begär” och ”hastighet”. De här kategorierna 
är mer abstrakta än fenomenen i föregående fas. Särskilt stor vikt, 
både när det gäller observationer och analys läggs vid hastigheter 
och acceleration. Jag läser in mig på den politiska riktningen acce-
lerationismen som är en sorts politiskt bejakande av just hastighet.

I augusti 2019 meddelade Metro att den svenska utgivningen 
läggs ner, för att möjligen återkomma i någon annan form. 

Intervju genomförd med Martin Fredriksson 20 juli

Fältstudier utförda under fas 5:

Kafé 5:1 
Onsdagen 12 juni 11-13

Klassresan 5:1
Torsdagen 13 juni 17-19
Seved - Centrum

Centralen 5:1
Måndagen 17 juni 17-19

Berlin 5:1
Onsdagen 10 juli 2019
Jämförande undersökning, separata anteckningar

Klassresan 5:2
Måndagen 12 augusti 2019 11-12
Caroli köpcentrum, jämförande studie

Klassresan 5:3
Fredagen 16 augusti 20-22
Seved - Centrum (+ Centralstationen)

Centralstationen 5:2
Torsdagen 22 augusti 04:40-06
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Kafé 5:2
Måndagen 26 augusti 10-11 

Lodgatan 5:1
Tisdagen 27 augusti 14-16

Klassresan 5:4
Onsdagen 28 augusti 13-15
Seved - Centrum
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FAS 6 September 2019 – januari 2019

Efter att ha presenterat delar av undersökningen på seminarier, på 
bloggen och sociala medier samt bland vänner står en sak klart. Alla 
var överens om att de tidsliga aspekterna är mest intressant. Det verkar 
dessutom finnas en forskningslucka när det gäller tid. Följaktligen 
fattades beslutet att smalna av undersökningens fokus till att handla 
om tidsliga aspekter och tidsliga maktrelationer. 

En stor del av arbetet under den här perioden handlade om att 
läsa gammalt material med tidsliga glasögon. Teorier, fältanteck-
ningar och utkast till analys. En del saker vinklades om, annat föll 
bort och sådant jag inte trodde var av intresse blev plötsligt högin-
tressant. Det förvånade mig hur pass mycket av det äldre materialet 
som fortfarande var intressant. 

Jag gör också nya fältstudier för att se vad som händer när jag 
observerar platserna genom det nya tidsliga aspekterna. 

Många analyser utgår också från klockan. Jag börjar, men slutar 
inte i dess olika funktioner. Jag tänker först att jag helt måste kassera 
kategorierna ”gränser”, ”positioner”, ”pulser”, ”begär” och ”hastig-
het”, men upptäcker snart att dessa finns representerade i klockan. 
Att egentligen allt jag vet om medialisering på något vis berör en 
smart klocka. Inte nog med det. Ur ett tidsligt perspektiv råkar ju 
klockan vara ett ganska vanligt sätt att mäta just tid. 

Under den här perioden kraschar min dator för andra gången och 
jag förlorar en massa material, främst analyser som jag inte hunnit 
arbeta klart med. Även om det var tråkigt och arbetsamt var det tro-
ligen det minst olämpliga tillfälle detta kunnat inträffa på. 

Intervju genomförd med ”Labinot” 7 november
Intervju genomförd med ”Caroline” 8 november.

Fältstudier utförda under fas 6:

Centralstationen 6:1
Fredag 30 – lördag 31 augusti 23:45-00:30 

Lodgatan 6:1
Måndag 2 september 12:30-16
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Klassresan 6:1
Seved – Lilla Torg
Tisdag 3 september 10-13

Kafé 6:1
Måndag 9 september 18-20

Kafe 6:2 
Tisdag 8 oktober 11-13

Centralen 6:2 
Onsdag 9 oktober 11-13

Klassresan 6:2
Seved – Triangeln
Torsdag 10 oktober 12-14

Lodgatan 6:2
Torsdag 17 oktober 11-14:30

Kafé 6:3
Fredag 18 oktober 14-16

Centralen 6:3
Fredagen 6 december 19-21
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FAS 7 januari 2020 - augusti 2020

Under den här perioden spetsas det tidsliga perspektivet till ytterligare. 
En hel del arbete handlar om att testa teorier om tid och tidsliga makt-
relationer mot verkligheten. Detta gäller både fältarbete och analys. Jag 
provar om rytmer, kolonisering, kompression, tidsnormer, jitter och 
heterokronier säger något om stadslivet i Malmö och framförallt, om 
stadslivet säger något om teorierna. Särskilt fokuserar jag på tillfällen 
och fenomen där teorierna och verkligheten inte överensstämmer. 

Under den här perioden härjar pandemin som värst. Det innebär 
både möjligheter och problem. Jag hade flera inplanerade intervju-
er och aktiviteter som fick strykas. Å andra sidan fick pandemin en 
massa tidsliga effekter varför den fick utgöra en helt egen fallstudie. 

Intervju genomförd med ”Johanna”, 27 maj.
Intervju genomförd med Jacob Lundberg 21 augusti

Fältstudier utförda under fas 7:

Kafé 7:1
Måndagen 27 januari 13-15

Lodgatan 7:1
Tisdagen 28 januari 12-15

Centralen 7:1
Onsdagen 29 januari 15-17

Centralen 7:2
Måndagen 10 februari 14-16

Lodgatan 7:2
Tisdagen 11 februari 14-17

Kafé 7:2
Torsdagen 13 februari 17-19

Klassresan 7:1
Gustaf Adolfs torg - Möllan
Tisdagen 18 februari 11-13
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Klassresan 7:2
Seved - Lilla torg
Torsdagen 27 februari 10-14

Klassresan 7:3
Seved – Möllan
Torsdagen 5 mars 17-19

Klassresan 7:4
Seved – Lodgatan
Fredagen 6 mars 10-12

Klassresan 7:5
Lilla Torg - Triangeln
Måndagen 9 mars 14-16

Centralen 7:3
Tisdagen 10 mars 08-10

Centralen 7:4 
Torsdagen 12 mars 05-06:10

Centralen 7:5
Fredagen 13 / lördag 14 mars 23:45-00:30

Klassresan 7:6 
Måndagen 16 mars 11-13
Seved – Lilla Torg - Möllan

Klassresan 7:7
Tisdagen 17 mars 12:30-17
Möllan - Centrum

Klassresan 7:8
Torsdagen 19 mars 09-13
Triangeln - Centrum

Klassresan 7:9
Torsdagen 2 april 12-13
Seved – Lilla torg
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Kafé 7:3 
Söndagen 12 april 14-16

Klassresan 7:10
Tisdagen 14 april 06-08
Seved - Lilla torg

Lodgatan 7:2
Söndagen 4 maj 11-13  

Kafé 7:4 
Tisdag 12 maj 09-12

Klassresan 7:11
Fredagen 22 maj 10-12
Seved - Lilla torg

Lodgatan 7:3
Måndagen 25 maj 14-16

Klassresan 7:12
Torsdag 28 maj 18-20
Möllan - Tingsrätten

Klassresan 7:13
Tisdagen 2 juni 20-22
Seved - Lilla torg

Kafé 7:5
Tisdagen 16 juni 10-11
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Fas 8 Oktober 2020 – December 2020

Den här fasen har främst handlat om att komplettera information 
som samlats in tidigare, samt om att minnas. Jag har gått tillbaka till 
vissa platser under perioder då jag skrivit om dem. 

Intervju genomförd med ”Mario” 6 oktober

Klassresan 8:1 
Tisdagen 8 september 13-15
Seved - Centrum 

Kafé 8:1
Måndagen 14 september 20-22

Lodgatan 8:1
Tisdagen 6 oktober 09-11

Centralstationen 8:1
Tisdagen 27 oktober 15-17

Kafé 8:2
Tisdagen 3 november 13-15

Klassresan 8:2
Onsdagen 18 november 16-18

Centralstationen 8:2
Fredagen 20 november 21-23

Lodgatan 8:2
Tisdagen 24 november 14-16
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Bilaga 2: Samtalsmall

Den här mallen utgår från undersökningens frågeställningar. Den har 
använts som grund oavsett om det rört sig om informella samtal under 
fältarbetet eller om intervjuer. Mallen har främst fungerat som ett stöd 
för diskussionen. 

Vilka tider eller scheman måste du förhålla dig till?

Vem är det som bestämmer vilka tider du måste förhålla dig till?

Vilken roll spelar klockor och andra medier eller medieteknologier?

Hur stor möjlighet har du själv att påverka din tid?

Finns det något tillfälle du bestämmer helt själv?

Finns det något tillfälle då du känner att du tagit över 
kontrollen från någon eller något annat?
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Bilaga 3: Intervjuer

Följande intervjuer har genomförts:

Martin Fredriksson 190720
Delägare och grundare till BeInformed AB

Labinot 191107
Bekant med narkotikahandeln i Malmö

Caroline 191108
Anställd på kafé

Johanna 200527
Anställd på kafé

Jacob Lundberg 200821
Initiativtagare till organisationen GigWatch.

Mario 201006 
IT-entreprenör, Lodgatan
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Intervju 1: Martin Fredriksson

Delägare i företaget BeInformed AB,
Berlin 190714

Martin är delägare i ett företag som säljer kreditupplysningar och ut-
drag ut olika register.

Vilka är era huvudsakliga kunder? Har du någon uppfatt-
ning om hur uppgifterna folk hämtar hos er används? 
BeInformed har inte varit igång särskilt länge, men de jag kan se som 
har hört av sig till oss är främst företagare. De kollar upp antingen 
kandidater till arbete eller personer som de ska göra affärer med, i 
det senare fallet har det varit i finansbranschen. Det är svårt att veta 
hur uppgifterna används men det finns en SOU som har ett par år på 
nacken. SOU 2014:48 har en tabell som visar hur det ser ut i olika 
branscher. Obs detta gäller bara vid rekrytering, men det är väl det du 
är intresserad av.

Vad skulle du ge för råd till någon som dyker upp i era re-
gister, som söker jobb?
Mitt råd är att äga det och vara rak om arbetsgivaren frågar. Gäller 
även om man tycker att det är någonting som arbetsgivaren inte har 
med att göra. Det kan vara känsligt för dem om de går för långt, men 
om man är dömd för snatteri för ett år sedan och söker jobb inom de-
taljhandeln, eller är dömd för sexbrott och ska jobba med människor. 
För arbetsgivare kan ett brott vara helt avgörande, men för de allra 
flesta är det bara en komponent av många i anställningsprocessen, 
som väger olika tungt beroende på vem man pratar med och vad man 
söker för jobb och förstås vad det är för brott.

Hur vanligt det är att folk kollar upp typ grannar?
Hos oss tror jag inte det förekommer alls om det inte är någon spe-
cifik misstanke. Eftersom det kostar 600 spänn så sorteras alla nöj-
es-sökare bort. Men ser du på t.ex. Lexbase, vad jag noterar när jag 
bevakar vad folk skriver om dem på Twitter och andra forum, så sitter 
ju folk och söker hejdlöst och där räcker det tydligen med att se om 
en person är “förekommande” eller inte. De laddar inte ner domen 
(eftersom det kostar 80 spänn) utan nöjer sig med att konstatera att 
grannen/exet/whatever förekommer.



312

Väldigt intressant. En sista fråga: temat för min avhand-
ling är medialisering. Hade en tjänst som er varit tänkbar 
innan databaser, internet och liknande?
Noop! Och jag tror att myndighetsdata kommer bli ännu mer trans-
parent och globalt. Ser framför mig om hundra år när man kan gå in 
och läsa lokala myndighetsbeslut för någon by i Afghanistan på vilket 
språk man vill, vart man än befinner sig.

Ja, det här är kanske bara början?
Mycket fokus på att hitta klander på privatpersoner nu. Vi kommer 
bygga ut med ”skolkoll” där man får en sammanvägd rapport på en 
skola och dess ledning med data från skolinspektionen, arbetsmil-
jöverket, domstolar och årsredovisning. Koppla samman olika data 
och presentera det på ett sätt som ger nytta för läsaren.
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Intervju 2: ”Caroline”

Kafé i Malmö
8 november 2019 11-11:20 

Caroline arbetar på en kafékedja i centrala Malmö. Hon vill inte att 
jag spelar in samtalet. Hon begär också att få vara anonym och vill 
inte att jag avslöjar vilket kafé hon arbetar på. Jag inleder med att 
förtydliga att jag inte är journalist utan skriver en avhandling som 
kommer att publiceras tidigast 2021. Alla jag intervjuar kommer att 
vara anonyma och om de begär maskerar jag även andra uppgifter. 
Jag ger henne mitt visitkort och skriver också numret till prefekten, 
om hon vill kontrollera mina uppgifter. 

Tack, det är lite känsligt att prata. Det har varit mycket uppmärk-
samhet efter Aftonbladets artiklar. Vi har blivit tillsagda att inte pra-
ta med media.

Jag har försökt prata med andra anställda tidigare, men de 
har varit väldigt reserverade. 
Ja, vi får inte snacka med media. [Namn på företaget] har dessutom 
folk som låtsas vara vanliga kunder som snokar runt och ställer frågor. 

Mystery Shoppers?
Ja, så kanske det heter.

Har du läst Aftonbladets artiklar? Vad säger du om dem?
Ja, alla på jobbet har läst. Tyvärr känner vi igen oss. Folk får sparken 
på telefon. Folk som får minsta klagomål får inte förlängt. Folk får 
sluta precis innan de är klara med sin provanställning. Schemana är 
skittuffa. Lönen suger och så vidare. 

Berätta mer om era scheman?
Det är jäkligt tajta. Jag jobbar ofta själv, trots att mina chefer vet att 
det inte fungerar. Man behöver vara minst två, gärna tre under vissa 
perioder. Jag är platschef och måste försöka förklara det här för an-
dra, att jag gärna vill ta in fler, men inte får. 
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Är det tufft att förklara såna här saker?
Jättetufft. Det händer att folk gråter av stress. Jag har själv gråtit när 
jag skulle förklara. 

Hur stor möjlighet har ni som jobbar att påverka era scheman?
Ingen alls egentligen. Man får ett schema. Den som vill byta nåt pass 
får snacka med nån kompis. Jag har också kommit in och hjälpt till 
gratis när jag egentligen varit ledig för att jag tyckt så synd om folk. 

Så du jobbar ibland utan att få betalt?
Ja, ibland försöker de stryka timmar jag jobbat också, för att få ihop 
budgeten. Men jag vägrar. De har också bett mig ta bort övertid. 

Hur motiverar de såna saker?
Säger att de inte går ihop annars. Att de i såna fall måste ta från nå-
gon annan. Att jag som är chef måste ta ansvar. Det är skitsvårt, jag 
vet ju hur hårt alla sliter, så det har hänt att jag gått med på att ta bort 
övertid. Jag hamnar liksom mittemellan. 

Hur är det med raster och såna saker?
Det får vi ta när vi hinner. Problemet är att man inte hinner det när 
man jobbar själv. Det finns alltid nåt att göra, fylla på städa, fixa ma-
ten. Gör man inte det hamnar man efter och då blir det ännu värre sen. 
Alla jobbar över raster, alla jobbar övertid utan att få betalt för det. 

Finns det något tillfälle då du känner att du eller ni tagit 
över kontrollen?
Egentligen inte. Några gånger när vi varit två har någon kunnat ta 
det lugnt eller till och med fixat nåt eller bara suttit och glott. Men 
det är sån press hela tiden att det är skitsvårt. De planerar medvetet 
så sånt inte ska kunna hända. Man hinner inte ens med sina arbets-
uppgifter, än mindre ta rast.

Har du pratat med cheferna över dig? Vad säger de om saken?
De försöker alltid vända på allt. Säger att de själva jobbar över hela 
tiden utan att gnälla. Säger att de ser det som en möjlighet att göra 
karriär. Att jag har värsta chansen, men bara klagar. Att jag kanske 
får slita lite nu, men om jag visar framfötterna kan jag gå långt. En 
av mina chefer säger att hon aldrig kommit dit hon är idag om hon 
inte varit beredd att offra sig. Hon säger att hon jobbar sjukt mycket 
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mer än hon får betalt för att hon vill komma nånstans. De vet också 
om att de lätt kan hitta ny personal. De kör hårt med folk och de som 
inte pallar får gå. Det finns massor unga utan meriter som är på jakt 
efter vad som helst. Som inte har så många val. Bara att plocka in 
någon ny i morgon. 

Caroline försäkrar sig ännu en gång om att hennes riktiga namn eller 
stället hon jobbar på inte kommer att avslöjas. 
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Intervju 3: ”Labinot”

Slottsparken 
7 november 2019

Labinot är bekant med narkotikaförsäljningen kring Seved och Möl-
levången. Jag har försäkratr honom om att jag bara är intresserad av 
teknologi och metoder, inte personer eller platser eller liknande. Vi 
kom också överens om att han ska skaka på huvudet om jag ställer 
en fråga som han av någon anledning inte vill diskutera. 

Berätta gärna vidare om det vi pratade om sist [jag refere-
rar till ett tidigare samtal], alltså langning, mobiltelefoner 
och sånt. 
Foodora, haha. Du vet, langarna uppfann den där skiten. 

Berätta.
Ja, du vet. Ringa någon som kommer med moppe och levererar. Det 
är samma system fast olagligt. 

Jag forskar ju om tid. Vilka tider ungefär säljs droger, allt-
så när på dagen? Är det också samma?
Fredag, lördagskvällar. Helger på eftermiddagen. När folk kommer 
hem från jobbet. 

Annars tänker man sig kanske att folk som köper knark 
inte har jobb och handlar dygnet runt. 
Pundarna har egna kranar. De jag känner säljer till vanliga svens-
sons, svenskar och svartskallar, haha. 

Finns det perioder när det inte säljs så mycket, alltså tider 
då det saknas köpare?
Haha, nej. Det finns alltid folk som vill ha. Men om du inte vill stå ute 
på gatan eller i parken måste du ha kontakter. 

Hur fungerar det där?
Du samlar nummer av folk som handlat förr. Du ger dem ett num-
mer till en kontanttelefon. Du kan ringa dom, dom kan ringa dig. Du 
har kontaktlista i telefonen. Kodad. Folk kan beställa direkt. Ibland 
skickar dom sms till alla om det finns mycket av något. 
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En sån kontaktlista måste vara värd mycket?
Ja, mer än drogerna. 

Är man inte rädd för att bli av med telefonen när man är 
ute och säljer?
Nej, nej, nej, alltså den som åker runt med drogerna har inte den 
telefonen. 

Ok, hur fungerar det då. Säg att jag vill köpa en femma kola. 
Du skickar ett sms till en telefon. Den som har telefonen ringer nån 
som har grejerna från en annan telefon. Den personen åker själv eller 
skickar nån annan. 

Så den som levererar har inte telefonen med kontakterna?
Nä, precis. 

Berätta om tekniken. Vad är det för telefoner, är det iphones 
eller liknande?
Många kör enklare saker. Såna där Nokia som byggjobbare har med 
gummi runt som är vattentät var populära förr. Några använder ip-
hones. Ibland säljer dom på chattar. 

Chattar?
Ja, på typ spel. Du loggar in på ett spel och kan chatta med andra som 
spelar. Många spel har inga loggar, när spelet är slut raderas allt. Det 
finns fördelar, men det blir också svårare att spara kontakter.

Folk använder kontantkort säger du, det kommer ju då och 
då förslag och åtgärder för att hindra att folk har anonyma 
telefoner. Vad skulle hända om det blev svårare, skulle folk 
som säljer behöva byta sätt?
Nä, det finns alltid lösningar. Du kan köpa telefoner utomlands som 
funkar här. Du kan ha målvakter.

Målvakter?
Nån som står på telefonen. 

Hur får man nån att gå med på det?
Det finns folk här i stan som äger 50 bilar. Dom är skyldig nån pengar 
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kanske och kan inte betala så dom får står som ägare till en bil. Det 
finns folk som flyttat utomlands och aldrig tänker komma tillbaka, 
som sålt sitt pass till nån här. Det finns massa sätt. 

Har du nån aning om hur mycket en person kan sälja på en 
dag?
Säkert olika, men för många tusen om dagen. 

Det blir mycket pengar?
Ja, men det är många som ska dela. Alla ska ha sitt. De som tjänar 
mest är långt från gatan. Ärligt talat, för de långt ner är det inte så 
mycket pengar. Tror min morsa tjänar mer än de flesta som säljer på 
gatan. Särskilt om du får sitta. 

Sitta, som i fängelse?
Fängelse, häkte.

Är det något man räknar med?
Inte räknar kanske. Mer som en risk som finns där.

Samtalet fortsätter en stund. Av etiska skäl har detta inte dokumen-
terats då uppgifter av personlig art framkom. 
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Intervju 4: ”Johanna”

Kafé i Malmö 
27 maj 2020, 13-14 

Johanna, som är i 25-årsåldern, har jobbat på olika kaféer sedan hon 
gick på gymnasiet, bland annat några som ingår i undersökningen. 
Hon har nyligen slutat på ett kombinerat kafé och ”co-working space”. 

Berätta om kaféet [jag nämner namnet på kaféet] du arbe-
tade på sist.
Det var både kafé och kontor. Företag kunde hyra in sig i lokalerna, 
men kaféet var öppet för alla. 

Var det som här vissa tider på dagen, att typ 4 av 5 sitter 
och jobbar?
Jamen, precis. 

Vad hade ni för öppettider?
Åtta till arton måndag till fredag och sedan stängt på helgerna. 

Vad hade du själv för schema?
Alltså, man jobbade nästan hela öppettiden. Det var någon som kom 
tidigare och förberedde på morgonen och någon som var kvar själv 
och stängde och städade. Det kom ibland in någon timanställd och 
hjälpte till under den stressigaste tiden. 

Hade ni åttatimmarspass?
Åtta, nio ibland tio. 

Hur såg det ut med raster och såna grejer?
Man var oftast själv, så det fick man ta när det var lugnt. Äta lite macka. 
Oftast han man inte äta upp hela mackan förrän i slutet av dagen. 

Så hade man otur kom det kunder hela tiden?
Ja! De som hyrde kontorsplats hade också en app som de kunde beställa 
med. Det plingade till och så fick man fixa beställning och skriva när den 
var klar. I slutet av dagen fick man gå runt och leta efter porslin. 

Kunde du själv påverka ditt schema?
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Nej, man fick antingen förmiddags- eller eftermiddagspass. Ville 
man ändra något fick man själv lösa det med de andra som jobbade.

Fanns det klockor uppsatta eller stämpelklockor för att 
kolla när ni började och slutade?
Nej, men det fanns en bok där man fyllde i sina tider. 

Hade ni några strategier för att ta raster, om någon behöv-
de göra något ärende eller nånting?
Vi fick prata ihop oss om någon behövde gå iväg, om det var nåt som 
tog slut eller när det blivit fel med leveranser. Om man var själv fick 
man ringa vår chef och då kunde han ibland komma ner. 

Andra jag pratat med som jobbat på kafé har berättat att de 
kunde täcka upp för varandra om de behövde längre raster 
för att gå till posten eller liknande. Kunde ni göra såna saker?
Det skulle vara svårt för det var jättestressigt hela tiden. Direkt på 
morgonen ville de som jobbade där ofta ha frukost så man var tvung-
en att komma in tidigt och förbereda allt. Från morgonen fram till 
lunch fanns det inte en chans att gå någonstans. 

Så det gick inte att sticka iväg eller ta rast ens när ni var två?
Möjligen under lågsäsong, som i det här fallet var sommaren. 

Fanns det någon period på dagen då det var lite lugnare och ni 
kunde slappna av litegrann eller var det full rulle hela tiden?
Egentligen inte. När det inte var beställningar var man tvungen att 
förbereda massa saker. 

Det låter ju nästan som att någon planerat att det ska vara 
så intensivt som möjligt. Upplevde du att det bara blivit så 
eller fanns det en genomtänkt plan?
Nej, allting var väldigt ouppstyrt. Jag upptäckte det när jag fick job-
bet att för det första var den väldigt underbetalt. Jag nästan skratta-
de till när det berättade om lönen. Särskilt med tanke på allt ansvar, 
som motsvarar ett chefsjobb. Jag skulle både förhandla med leveran-
törer och ta emot leveranser, göra beställningar. Varannan vecka var 
det en ny sorts kaffebönor som skulle användas. 

Så det var inte bara att stå där och servera?
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Nej, jag hade också ansvar för att planera menyn och hålla reda på 
vad och hur mycket som skulle beställas in. Det här fick man göra 
medan kollegan tog hand om gäster. 

Fanns det någon kontorstid när du kunde sköta sånt?
Nej, det fick jag göra när det var lugnt. Det var olika leverantörer för 
mat och kaffe. Sedan fick jag också uppdatera hemsidan och sociala 
medier och skriva om kaffet varje gång vi bytte sort. Jag fick också 
göra anställningsintervjuer när vi skulle ta in nya på timmar. 

Du hade kunnat starta ett eget kafé?
Ja, ja, precis. Jag skötte allt. Samtidigt fick jag pisslön. Samma betal-
ning som när jag var sexton och sommarjobbade. 

Hade de kollektivavtal?
Nej. I normala fall hade jag aldrig tackat nej till ett sånt här jobb. 
Men det var heltid och visstidsanställning och jag behövde verkligen 
ett jobb. Pratade jättemycket med min sambo om det verkligen var 
värt det. Kaféerna vet att det finns massor av människor som inte har 
något val, så de behöver inte erbjuda bättre villkor. Men jag fick ha på 
mig vad jag ville iallafall. Jag har jobbat på ställen [Johanna nämner 
ett kafé i centrala Malmö] där alla kvinnor var tvungna att ha kort 
kjol och svarta strumpbyxor. 

De hade också jättelånga provanställningar. Med tanke på hur 
mycket jag jobbat på kaféer borde de inte vara sex månader. Senaste 
jag jobbade blev jag uppsagd precis innan provanställningen tog slut. 

Är det något de satt i system?
Jag upplever att många ställen gör så. Låter folk jobba så länge det går 
innan de får fast och så säga upp dem i sista stund. Ofta svepskäl om 
att de söker annan typ av kompetens och liknande. Särskilt när det 
gäller unga som inte har koll på sina rättigheter eller är med i facket. 
Jag räknar alltid kallt med att få gå mot slutet av min provanställning. 

Diskuterade ni någonsin det här? Motiverade de löner och 
liknande?
De sa att de ville höja men att företaget inte gick så bra. Men de sa 
också att de väldigt mycket hängde på mig om de skulle gå bättre

Fanns det något resonemang om att ”det var bra för ditt 
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CV” eller liknande?
Nej, ingenting sånt. 

Vad gjorde de som hyrde in sig i byggnaden?
Det var mycket nystartade verksamheter, ”startups”. Det var väldigt 
olika i olika delar. Några sysslade med spelutveckling, det var musi-
ker, filmproducenter och liknande. 

Typ ”kunskapsekonomi”?
Ja, de som satt där kunde också hyra konferensrum och ha ”start-
up-meetings”. Hela grunden för verksamheten handlade om att ta 
dit start-ups.

Jag har intervjuat en annan som jobbar på kaféer, som var 
väldigt oroad över att det skulle komma fram att hon pratat 
om sina anställningar, är det något du oroar dig för?
Nä, jag är inte rädd. Jag jobbar inte på kaféer längre och tänker inte 
börja igen om jag inte absolut måste. 

En annan sak som jag lagt märke till är att det ibland bara 
är kvinnor som jobbar bakom disken samtidigt som alla 
som sitter ute och jobbar i kaféet är män. Det är nästa som 
att kärnfamiljen reproducerats. Känner du igen det här?
Haha, ja. Det är ofta exakt så. Så är det ofta också när man jobbar med 
män. Jag hade en kollega ett tag som aldrig hjälpte till med städning 
och disk som skyllde på att han inte var van att göra sånt eftersom 
han fru skötte allt sånt hemma. När jag tog upp detta med min man-
lige chef försvarade han detta med att kollegan var från Frankrike 
och att det handlade om en kulturkrock. 
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Intervju 5: Jacob Lundberg

Zoom
Fredagen 21 augusti, 2020 13:30 – 14:15

Jacob Lundberg är en av initiativtagarna till organisationen Gigwatch, 
en partipolitiskt obunden grupp som arbetar med att granska och in-
formera om den nya gigekonomin. 

Vad finns det för olika typer av gigjobb?
Vissa typer överlappar traditionella bemanningsföretag, man hyr ex-
empelvis ut personal till olika lager. Sen finns det matbud, taxi och 
olika tjänster för att fixa saker. Nästan som sånt man kunde hitta 
små lappar om på affären tidigare, typ rasta hunden eller kratta löv. 

I vissa länder kan man ju få folk som skruvar ihop Ikea-
möbler eller står i kö. Finns det något liknande i Sverige?
Ja, jag vet inte hur bra det går för dem, men det finns ett företag som 
heter Taskrunner, som utför alla möjliga såna uppdrag. Det var också 
något liknande som försökte lanseras med den här ”Workish-appen” 
som Linda Pira var inblandad i, men det lyckades inte så bra. Den är 
väl i princip död nu. Under coronapandemin har det också kommit 
flera nya budfirmor. Bland annat ett som heter Budbee och har un-
gefär samma upplägg som Uber. Sen finns det ju också Tipptapp som 
kör sopor till tippen. 

Hur många av dessa skulle du beskriva som ”tidsliga”, allt-
så har som främsta syfte att spara tid åt andra?
Oj, bra fråga. Taxi-apparna ersätter ju egentligen bara vanliga 
taxi-bilar. Men ofta sparar de här nya taxitjänsterna tid jämfört 
med de gamla eftersom de har satt i system att ha ett överskott 
av arbetskraft och ett underskott på arbete. Så fort det dyker upp 
en körning finns det flera förare som omedelbart kan ta jobbet. 
Matleveranserna är ju helt klart till för att folk ska spara tid, även 
om det ibland verkar gå snabbare att bara springa ner till pizzerian 
själv. Samma med Tipptapp, folk har inte tid att åka till tippen och 
stå i kö. När det gäller ”skruva-ihop-apparna”, vet jag inte om det 
handlar om att spara tid eller om folk känner sig osäkra på sin för-
måga att skruva ihop saker.
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Vilka är det enligt din uppfattning som jobbar med de här 
jobben?
Det är blandat, men när det exempelvis gäller matutkörning och taxi 
är det en majoritet män som jobbar. 

Min bild är att de som jobbar med matleverenaser i Malmö 
oftast är män mellan 25 och 40 med rötterna i Mellanöstern. 
Det känns som att det är grupper som står rätt långt från 
den övriga arbetsmarknaden som gör de här jobben. Sam-
tidigt känns det som att företagen själva vill ge en bild av att 
det handlar om studenter som har det här som extraknäck.
Vi har pratat med arbetare både på Foodora och Tipptapp. De som jobbar 
på Foodora har nån typ av månandsanställning och har lite mer kontakt 
med sina kollegor medan de på Tipptapp ofta aldrig ens träffat någon 
annan som jobbar där. De på Foodora berättade att det är många från 
Indien, Pakistan och Bangladesh som jobbar där. Många av dem vi pratat 
med på Tipptapp har inte kunnat svenska så vi har fått kommunicera på 
engelska. I många av de här tjänsterna har den som utför och köper tjäns-
ten nästan ingen kontakt med varandra. Så det man kanske tidigare för-
knippat med tjänsteyrken, att man har goda språkkunskaper, gäller inte 
de här jobben. Behovet försvinner, när jobben sköts via olika gränssnitt. 

Vilken roll spelar medieteknologier som appar när det gäl-
ler kontroll och administration av jobben? Finns det några 
av de här tjänsterna som exempelvis inte sköts via appar?
Det är väl någon, som Hungrig.se, som delvis skötts via en hemsi-
da. Sedan finns det säker en massa tjänster som inte är publika som 
sköts via hemsidor. Annars använder de flesta appar, både för kun-
der och de som jobbar. 

Är folk anställda av de här företagen?
Det är några av dem som haft anställda, men bland annat efter en dom 
i Norge där Foodora skulle behöva teckna kollektivavtal har många 
gått över till att bara anlita egenanställda. Dessa får då betala vad som 
kan liknas vid en förmedlingsavgift för att få tillgång till en marknad. 

Hur ser ersättningen vanligen ut? Får de betalt för nedlagd 
tid eller utförda uppdrag?
Några har en låg grundlön, sedan är det provision.
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Så den huvudsakliga betalningsmodellen är per uppdrag?
Ja, det får man nog säga. Så är det på samtliga av de här företagen. 

Det är lite som en återgång till hur det såg ut innan kapita-
lismen?
Ja, och tidigare har ju exempelvis många ackordjobb försvunnit ef-
tersom arbetarna sett ett gemensamt intresse i att hålla ner takten i 
produktionen. Såna möjligheter att organisera sig försvinner med de 
här apparna, eftersom arbetarna inte har kontakt med sina kollegor. 

Hur stor möjlighet har de som arbetar med de här jobben 
att påverka sin arbetssituation? 
Ofta ganska liten. Kontakten med företagen kan snarast lika den kon-
takt men har som kund med en leverantör, att det typ finns en support 
att ringa om något inte fungerar. De gånger de har lyckats har varit de 
tillfällen då det förts något som kan liknas vid facklig kamp. 

Hur är det med den här påstådda flexibiliteten, att du job-
bar när du har lust typ och att det är studenter som drar in 
extra pengar?
Det förekommer. Många av de vi pratat med på Foodora har varit 
studenter, men de har ofta haft nån sorts chefsposition. Deras un-
derställda har däremot ofta haft budjobbet som sin huvudsakliga in-
komstkälla. De har också varit mindre villiga att ta strid eftersom de 
är helt beroende av jobbet och inte har någon anställningstrygghet. 

Finns det så många uppdrag att folk kan jobba lite när de vill?
Nej, det går att se hur många av de här företagen sätter i system att 
ha brist på uppdrag. Om det finns ett överskott på uppdrag får näm-
ligen kunderna vänta. Det ska alltid finnas ett antal sysslolösa arbe-
tare som är redo att ta uppdrag direkt. Det här innebär också att de 
blir väldigt svårt att exempelvis strejka. Det ända som händer om en 
grupp strejkar är att de blir fler uppdrag åt de som inte strejkar. Så 
även strejkbryteri är på sätt och viss inbyggt i systemet. 
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Intervju 6: ”Mario”

Lodgatan
Tisdagen 6 oktober 2020, 13-13:20

Mario är en av personerna som driver huset på Lodgatan. Han arbe-
tar främst med ett av it-företagen som håller till i lokalerna

Hur hamnade ni här på Lodgatan?
Vi letade efter ett ställe där vi skulle kunna ha kontor. Vi hade rätt 
begränsad budget och hittade den här fastigheten på Blocket. Det 
verkade jävligt fett, men lite väl stort. Vi var här och kollade och en av 
hyresgästerna var ett taxibolag som verkade suspekt. Men vi snacka-
de med dem och deras mäklare och så köpte vi huset. 

Vet du vad som fanns här innan taxibolaget tog över?
Innan dem var det Pølsemannen [svensk företag som säljer danskin-
spirerad snabbmat]. De rullade in sina vagnar genom hangarporten. 
Innan dess fanns Malmö vågtjänst, ett företag som sysslade, med in-
dustrivågar. Om du kollar i restaurangen så syns fortfarande en me-
tallram i golvet där det stått en våg som vägt bilar och sånt. Det sålde 
typ industrivågar. Innan dess hade verksamheten med tåg att göra, 
det går ju tågräls genom huset. 

Vad gör företaget du arbetar för?
Vi sysslar med datorer. Utveckling och service av datasystem. 

Till privatpersoner eller företag?
Det är ofta ganska stora tjänster, VPN, hosting av domäner och lik-
nande. Vi säljer tjänster till företag som säljer till privatpersoner. 

Business to business egentligen alltså?
Ja, precis.

Vilka tider har ni? Om ni jobbar med folk runt hela värl-
den, har ni ändå nio-till-fem jobb?
Ja, vi försöker hålla på det här. Vi har familjer och anpassar oss till 
dem. De som jobbar här och inte har familjer värdesätter ändå sin 
fritid ganska högt. Vi jobbar ju också med vår hobby. Vi älskar tek-
nik, datorer och internet. Men även om vi älskar de här grejerna kan 
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det bli slitsamt. För att hålla kvar intresset måste vi hålla allt inom 
nån slags ram. Så vi jobbar måndag till fredag och kör mellan åtta 
och fyra. Händer det något akut, om något går ner, får vi sätta oss och 
fixa det. Annars försöker vi hålla de här tiderna. 

Det här tiderna har ni valt i stor utsträckning själva, ni 
skulle kunna jobba andra tider? Ni skulle kunna jobba 
närsomhelst?
Ja. Men vi försöker hålla våra arbetstider, så vi får tid till familjen. 

Ni har alltså stor kontroll över era tider, men har ändå valt 
att ha det här tiderna? Ni skulle ligga nära kunnat jobba 
mitt i natten eller på helgen?
Ja, absolut. Vi är extremt bortskämda på det sättet. Om vi vill kan vi 
jobba varsomhelst i världen, på vilka tider och vilka dagar vi känner för. 

Ni är inte bundna av varken tid eller plats eller nånting 
sånt?
Nej, men vi håller ganska hårt på våra arbetstider. 

Det är intressant att när ni får välja precis som ni vill tar ni 
ändå klassiska kontorstider
Ja, vi har barn på dagis och sånt. 

Visst, samhället är anpassat efter de här tiderna. 
Jag gillar också mina morgnar. Jag är som mest produktiv mellan sju 
och tolv. Sen så här dags när jag ätit lunch skulle jag kunna lägga mig 
nån timme. Vilket händer ibland också. 

Vad hade ni för planer från början med resten av huset? 
Ni måste ju vetat från början att ni inte behöver alla de här 
utrymmena?
Jag tror inte vi har haft någon direkt plan. Vi försöker vara duktiga 
på att planera och vi kanske kan uppfattas som att vi är duktiga på 
det, men handen på hjärtat är vi inte så bra på det. Saker har bara 
blivit som de blivit. Vi har gått på känsla. Det har varit mycket vän-
ner och bekanta som vi känt skulle kunna passa in i huset. Eftersom 
vi håller på med internet, datorer och teknik känner vi också att vi 
vill ha folk i huset som håller på med annat. Många väljer att omge 
sig med folk som håller på med samma saker, men vi tycker det är 
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jäkligt gott att ha folk här som håller på med snickeri eller keramik. 
När vi har kaffepaus får man ett break från att sitta och prata teknik. 
En snickare tycker nog inte det är så fett att sitta och snacka nätverk 
och servrar. Vi kan snacka om, vad fan vet jag, hur gött det är att gå 
till Kallbadhuset i stället. 

Vad är det för andra människor som är här?
Det är tre stycken som driver restaurangen, och finsnickare som 
bygger inredning till restauranger och möbler. En håller på med 
film och konst. Olika kulturarbetare, journalister. Två arkitekter. En 
svensk-afghansk tidning. Ett taxi-bolag som håller på att flytta ut. En 
salig blandning. 

Det finns ett hacker-space också?
Ja, men de är främst här på kvällarna. Det har sina vanliga jobb på 
dagarna. 

Det är väl de enda som har helt andra tider egentligen?
Ja, jag tror de brukar ses vid fem-sex på kvällen. Men lokalerna är 
inte helt igång än. Huset är under renovering.

Vad tänker ni är nästa steg?
Restaurangen är klar så nu ska vi fixa kontorsytorna och fylla dem.

Blir det typ frilansplatser?
Nånting sånt. Folk som behöver nånstans att sitta

Co-working space brukar det kallas ibland.
Ja, fast jag gillar inte det ordet. Vi vill inte att det här ska bli nån 
”start-up-grej”. Vi vill att det ska vara en soft arbetsplats.

Varför vill ni inte ha startups?
Just startup-grejen, vi pallar inte den typen av tech-bolag. Det är inte 
direkt hållbart. De får in en massa miljoner, sen ska dom typ bränna 
pengarna på fem år. Sen försvinner de. 

Det är intressant ur ett tidsperspektiv att det är så kortsiktigt. 
Det är rätt komiskt egentligen. Man vill få bort tiggarna utanför ICA. 
Men bolag som tigger pengar av andra bolag är helt ok. Det är inte ok 
att tigga fem kronor, men det är helt ok att tigga fem miljoner. 
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Till sist, finns det några klockor här? Hur håller ni reda på 
tiden?
Jag har en gammal klocka i ryggsäcken. Den piper klockan 11 varje dag. 
Det är nåt larm som jag inte fattar hur man stänger av. Annars kollar jag 
på telefonen. Men jag tror inte vi har en enda klocka i hela huset. 

Kommer restaurangen att påverka tiderna här?
Skillnaden blir att ingen längre kommer att åka iväg och köpa mat. 
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Har du funderat över hur ditt liv skulle se ut om inte klockor eller 
andra sätt att mäta tid funnits? Hur hade det påverkat vår vardag? 
Hur hade samhället fungerat? 

Kronopolis är en etnografisk studie om tid och makt. Syftet är att 
undersöka hur medialiseringen påverkar stadslivet i Malmö ur ett 
tidsligt perspektiv. 

Medialisering är en process där medieteknologier och kapitalism 
sammanflätas och som påverkar hela samhället i grunden. Kronopolis 
redogör för hur den processen skapar tidsliga maktrelationer som alla 
måste förhålla sig till. Hur människors tid blir en vara som köps och säljs, 
hur tid används för kontroll i olika miljöer, hur tidspress uppstår och hur 
allt detta förstärks av normer. 

   Det handlar också om att tidslig makt är ojämnt fördelad och hur 
ojämlikheterna förstärks. Som när rika köper de fattigas tid eller 
när de med liten tidslig makt måste anpassa sig efter de med stor. 

Det handlar om hur en smart klocka samtidigt som den kopplar 
upp sig mot samhället även kopplar in samhället i bäraren och 
förvandlar henne till en replikant. Som tankas på information, blir 
föremål för konflikter och kontroll samt börjar producera varor åt 
en rad företag, de flesta helt okända för replikanten.




