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Abstract och nyckelord

The thesis explores the making of Malmo Swedish third city, through an exploration of
relevant literary texts that have the city's identity as its central focus. Taking a point of
departure in a queer/reparatory methodological reading as well as in feminist postcolonial
traditions; the thesis analyzes how and why certain ideas about the city of Malmö as a home
are constructed and thus which identities and subjects are considered to belong to the city.
The analysis of the narratives show that Malmo is recreated as an “underdog”; a passivating
identity since it creates an image of the city being unable to produce intellectual and cultural
responses. The “real” inhabitant of Malmo is also constructed as an “underdog” localized in
the figure of the male worker from the industrial era who gets to represent the anti-hero of the
heyday of the “folk home”. These fantasies are produced through white nostalgia making
invisible the heterogeneity of the working class during the city's industrial era but also the
racialized and feminized working class of today since these categories of people are not
considered to embody the ”authentic Malmö” working-identity. Instead they often in the
narratives represent a cultural identity and embody the ”multicultural” city. The narratives of
nostalgia are problematic since they maintain the position of hegemonic groups and
undermines the agency of queer and racialized people in the city. Leaving white nostalgia
behind, it is argued, can enable anti-nationalist stories embraced in the scholarship of hope.

Keywords: Home, identity, underdog, narratives of loss , white nostalgia
Nyckelord: Hem, identitet, underdog, förlustnarrativ, vit nostalgi
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1. Inledning

Kanske har du någon gång hört uttrycket: “Haur di sitt Malme haur di sitt Varden”. Uttrycket

har florerat i Malmö på olika plan sen nittiotalet. Jag har alltid trott att det hänvisar till

Malmös stolthet av att vara en mångfaldig stad som besitter över 179 nationaliteter (Malmö

Stad 2020a). Vi talar om en stad som vinner ynka brons i landets stadsmätartävling, som både

mentalt och geografiskt lokaliseras långt ifrån statsmakten. Stoltheten kan därmed förstås

handla om stadens potential av att hela världen kan rymmas i lilla Malmö. Men faktum är att

när uttrycket myntades som ett resultat av en reklamkampanj för Sydsvenskan (då kallad för

Skånska Dagbladet) representerade det inte alls Malmöbors nyfikenhet för världen, tvärtom

representerade uttrycket en sorts självironi för att belysa hur lynnig och obrydd malmöiten

var (Bruhn 2012). Att hela världen kunde rymmas i lilla Malmö handlade om att man ansåg

att malmöiterna inte var särskilt imponerade eller intresserade av det som hände utanför

Malmö.

Det är intressant hur ett uttryck kan förskjutas och omarbetas till helt nya förståelser. Detta

fångar något centralt av vad denna uppsats kommer handla om, nämligen berättandets

tudelade funktion i kunskapandet, att historieberättandet besitter makten av att både

cementera och förändra. Narrativet om staden är viktig för vår förståelse av oss själva. Hur

stadens förflutna historia representeras spelar roll för stadens vidare urbana utveckling, men

den formar också vår förståelse för vem som får lov att tillhöra staden. Narrativets potentiella

men också hämmande mekanismer blir därför viktiga att granska i syfte att förstå vem som

görs till aktiva subjekt i staden och vem som hamnar utanför. I uppsatsen kommer den

genusvetenskapliga och litteraturvetenskapliga disciplinen att sammanföras i syfte att

analysera narrativ om Malmö med utgångspunkt i litterära texter om Malmö. Genom ett

feministiskt queerteoretiskt postkolonialt perspektiv och användningen av den

skeva/reparativa läsningen som metod kommer historieberättandets mekanismer analyseras

för att förstå hur narrativet om Malmö görs. Uppsatsen innebär ett undersökande av görande

av malmöitisk identitet, men det ligger också en ansats i att försöka destabilisera den litterära

kanonen av Malmö som producerar dessa idéer. Uppsatsen kommer undersöka hur det

“riktiga” Malmö och den “riktiga” Malmöbon konstrueras i narrativen om Malmö och

analysera vilken betydelse detta får för Malmö som hem och de kroppar som rör sig där.
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2. Syfte och Frågeställning

Uppsatsens syfte är att kritiskt undersöka ett urval av kulturskapande författares görande av

malmöitisk identitet i litterära texter om Malmö genom att synliggöra diskurs-materiella

gränsdragningar. Uppsatsen har två övergripande fokus som berör görande av malmöitisk

identitet. Det första fokuset undersöker stadens identitet, hur Malmö som hem beskrivs och

vilken identitet den som stad sägs ha. Det andra fokuset undersöker malmöitens identitet, det

vill säga vilka kroppar som beskrivs som hemmahörande i Malmö. Därmed ämnar uppsatsen

både att diskutera hur vissa idéer om Malmö som stad, och därmed hem, finns och skapas och

vad dessa beskrivningar skapar för olika subjektspositioner vad gäller vem som “hör hemma”

i Malmö eller ej.

Frågeställningarna lyder således:

1. Hur formar materialets diskurs-materiella gränsdragningar föreställningar om Malmö
som hem?

Vad skapar dessa framställningar för begränsningar och potential av Malmö som hem?

2. Vilka kroppar definieras som hemmahörande i Malmö genom materialets
diskurs-materiella gränsdragningar?

Hur kan dessa framställningar analyseras och förstås genom kritiska feministiska,
postkoloniala och queera teorier om bland annat hemmet, främlingskap och
identitetsformering?

Med hjälp av kritiska feministiska, postkoloniala och queera perspektiv vill uppsatsen utmana

föreställningar om “det riktiga Malmö” och “den riktiga Malmöiten" i etablerade litterära

texter, och därmed bidra till en bredare och mer dynamisk förståelse av vad ett stadsrum

(hem) och en stadsbo förstås vara och kunna göra. Det handlar således om att undersöka

förutsättningarna för berättelsernas kunskapande och vilken betydelse de har för (förståelsen

av) stadens verksamhet och människor.
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3. Forskningsöversikt
Det finns en gedigen forskning inom statsvetenskap, sociologi och urbana studier som

behandlar frågor om staden och de sociala relationer som är inbegripna i den och samhället i

stort. Här nedan kommer jag först redogöra för de dominerande teorier om vad en stad är och

hur den fungerar. Sedan kommer jag redogöra för några studier om den postindustriella

staden som använder Malmö som empiriskt exempel.

3.1 Förståelser för stadens uppkomst, fortlevnad och utveckling

Förståelsen av staden och dess uppkomst kan spåras till Antikens stora filosofer. Aristoteles

ska ha sagt att “A city is composed of different kinds of men; similar people cannot bring a

city into existence.” (Aristoteles 1993 citerad i Badersten 2002: 174 genom

Mukhtar-Landgren 2012:128). Stadens uppkomst förstås som “en plats där främlingar möts

och slår sig ner” (Mukhtar-Landgren 2012:128) och som organiserar en samvaro genom

social interaktion. Staden kan därmed förstås bygga på en spänning mellan heterogenitet -

främlingar som möts - och gemenskap - de regler och normer vilken heterogeniteten

organiseras utefter. Denna antikens förståelse av gemenskap, vad den gemenskapen utgörs av

och vem som förstås ingå i den, betonas som central för stadens uppkomst, fortlevnad och

utveckling. Staden som ett enhetligt hem innefattar både ett innanförskap och utanförskap,

den är inbegripen i en process av gränsdragningar, föränderliga över tid, där människor

förstås som antingen tillhörande eller inte (Young 1990:227 genom Mukhtar-Landgren

2012:127).

Under antiken byggde gemenskapen på en förståelse av staden som en offentlighet. Det fanns

en uppdelningen mellan de styrande och styrda, där den styrande ansågs vara medborgaren.

Här syns ett likhetstecken mellan medborgare och mannen eftersom det enbart var patriarker

som styrde och utgjorde offentligheten, medan kvinnor och slavar var de som tjänstgjorde i

de privata hemmen (vilket förvisso förutsatte männens deltagande i offentligheten). Staden

har traditionellt sett tillhört mannen, där slavar och kvinnor exkluderats ur stadens

gemenskap. Antagandet om vad gemenskapen förstås utgöras av har således stor betydelse

för stadens gränsdragande processer (Mukhtar-Landgren 2012:129). Utöver det faktum att

den antika förståelsen för staden var patriarkalt präglad verkar det handla om främlingar som

möts, samlas och samordnar sig. Georg Simmel och Max Weber har byggt vidare på dessa
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teorier om staden i en kontext av industrialismen och moderniteten(ibid). Under

upplysningstiden växer det fram en samhällsordning som baseras på modernitet där framsteg

blir en tydlig styrande idé om staden. Här förskjuts förståelsen för vad gemenskapen bygger

på och förstås som en förutsättning för den kapitalistiska stadens uppkomst. Till skillnad från

antikens stad bygger heterogenitet på gruppspecifika skillnader där varje grupp har

egenskaper som skiljer den från andra (Mukhtar-Landgren 2012:132). Stadens

framstegsutveckling blir viktig och det blir centralt att bidra till stadens tillväxt och

utveckling utifrån en kapitalistisk logik. Sociologen Mikael Stigendal (2016) menar därmed

att gemenskapen bygger på en medborgerlig delaktighet i staden vilken handlar om att

lönearbeta.

3.2 Industristaden och Malmöandan

Under industrialismens framväxt ses fordismen1 som den avgörande faktorn för tillväxt och

framsteg utifrån modernitetens logik. I Malmö växer en arbetarrörelse fram tack vare ett

gediget socialdemokratiskt fäste i staden, det är i Malmö som landets första kollektivavtal

sluts. Det är här under femtiotalet som den välkända Malmöandan utvecklas. Malmöandan

handlade om ett tydligt samförstånd mellan arbete och kapital. Det kommunala styret var

grundat i en så kallad lokal socialdemokratisk välfärdsregim. Socialdemokraterna hade

möjlighet att genomföra en rad olika reformer till fördel för arbetarklassen, men utan att

reformerna inkräktade ”på kapitalismens svängrum” (Stigendal 2016:171). Detta gick i linje

med ”Gustav Möllers princip för förening av jämlikhet och effektivitet gav upphov till”

(ibid:171), folkhemmet var då starkt kännetecknad av just dessa principer. Folkhemmets

Socialdemokrati värnade ”främst av allt om låga skatter” och “därmed passade en

minimalistisk form av socialdemokratisk välfärdsstatsregim ganska väl in i bilden, med dess

förankring bland människor för vilka grundtryggheten var viktigt men som i övrigt klarade

sig själva” (Stigendal 2016:171 Se även Sernhede och Johansson 2006:33-34). Detta

inkluderade även invandrade under denna tid eftersom de snabbt kunde inkluderas i

industriarbetet och blev därmed en del av kollektivet. Stigendal (2016) menar dock att dessa

kollektiva krafter som hade hållit staden samman försvagades i och med

1 Stigendal beskriver fordismen så här: “Med fordism menas en typ av arbetsprocess där massproduktion baserad på
löpandebandsteknik utförs av en semi-kvalificerad arbetskraft. För att ett företag ska kunna betraktas som fordistiskt behöver
dock inte alla produktion ske enligt fordismen principer. Avgörande är dock att massproduktion styr den ekonomiska
dynamiken” (Jessop 2002:56 i Stigendal 2016:139-140).
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postindustrialiseringens infart, en mer individualiserad stad träder fram och de ekonomiska

och sociala klyftorna växer.

3.3 Den postindustriella Staden
Det som kännetecknar många postindustriella städer är globalisering och migration vilka

många menar lett till polarisering med sociala och ekonomiska klyftor, ofta med en stark

anknytning till etnicitet. Sociologen Saskia Sassen (1991) argumenterar i sin bok The Global

City att det sedan 1970-talet uppstått en global ordning där ett fåtal städer blivit

kosmopolitiska städer med en oerhört stark position i världsekonomin. De beslut som sker där

påverkar i sin tur människor över hela världen. Den globala ekonomin “bidrar till

omvandlingar av stadens geografi” (Sassen 1991 genom Sernhede och Johansson 2006:18).

Sasken hävdar att efterdyningarna av det västerländska herraväldet som uppstod efter

imperialistiska och koloniala projekt tar sig idag uttryck på nya sätt i den globala världen.

Den koloniala ordning som delat upp världsdelar i centrum-periferi är ett maktförhållande

som nu kan återses i en och samma stad. Saskens teorier om den postindustriella staden har

varit viktig för vidare forskning om städer i vår samtid. De   sista åren har en rad försök att

fånga Malmö som en global stad även gjorts. Delar av denna forskning presenteras här nedan.

3.3.1 Minnen och Narrativ

Pål Brunnström och Ragnhild Claesson (2019) säger i sin bok Creating the City: Identity,

Memory and Participation. Conference Proceedings2 att postindustriella städer är platser av

konstanta motsättningar - å ena sidan är de kulturellt rika med intressanta sammansättningar

av sociala och spatiala relationer, å andra sidan är de platser för ojämlikhet, segregation och

konflikt. De poängterar att detta ibland leder till motsägande förståelser, narrativ och

representation av en stad, därför är det viktigt att undersöka, ur ett urbanhistoriskt perspektiv,

hur en stads förflutna historia och representation bidrar till konstruerandet av städer och dess

vidare urbana utveckling. Fokus i boken handlar om att undersöka hur urbana fenomen

historiseras, kategoriseras och används i den officiella historieskrivningen och i urban

planering. De menar att det sätt som städers narrativ presenteras på kommer ha betydelse för

vilken typ av stad som är möjlig att föreställa sig, vad som förstås som problematiskt och

2 Boken är en sammansatt antologi av material som presenterades på en konferens i Malmö den 9-10 februari
2017. Konferensen arrangerades utav Institutet för studier i Malmös historia, vilken är en falang till institutionen
för urbana studier vid Malmö universitet. Vid konferensen samlades forskare från olika samhälleliga discipliner,
men även yrkesutövande arkitekter, urbana planerare, musietjänstemän.

8



följaktligen hur och vem städer planeras och utvecklas för. De placerar frågan om makt i

centret av urban historia och utveckling. Författarna utgår från begreppet ‘The Right to the

City’ utvecklat av den marxistiske filosofen Henri Lefebvre, begreppet syftar till “kravet för

en transformerad och förnyad tillgång till urbant liv” (Brunnström och Claesson 2019:7), det

handlar om att poängtera vikten av rättigheter för att kunna uppnå social rättvisa. De menar

att det är viktigt att diskutera hur historia och narrativ av det förflutna spelar en roll för de sätt

antaganden och ideal av staden och dess invånare porträtteras, förstås och legitimiseras i

samtiden.

3.3.2 Globalisering och migration

Ove Sernhede och Thomas Johansson (2006) undersöker i sin bok Storstadens

Omvandlingar: Postindustrialism, globalisering och migration det förändrade ekonomiska

livet och stadslandskapet till följd av den postindustriella utvecklingen. De utgår från Saskens

teori om den globala staden och menar att Malmö och Göteborg, de två postindustriella städer

som behandlas i boken, inte anses vara en av dessa utmärkande globala städer, men likväl

behöver de anpassa sig till den dominerande ekonomiska världsordningen. Under

folkhemmets tid när Malmö och Göteborg var industristäder var de inbegripna i nationella

politiska mål men idag är de inbegripna i den “globaliserade marknadens rörelse” (Sernhede

& Johansson 2006:19). Därmed bör postindustrialisering ses som sammanflätad med den

ekonomiska globaliseringen. Sernhede och Johansson menar även att de urbana städernas

framfart i relation till migrationsflöden har skapat stora sociala klyftor där “invandrarskap har

i det närmaste gjorts liktydigt med utanförskap” (ibid:20). Detta bör kontextualiseras utifrån

den postkoloniala ordning som uppstått i efterdyningar av kolonialismen eftersom den

privilegierade position som nationer i väst bär med sig som ett arv från imperialismen och

kolonialismen återses idag inom städer där de rika medborgarna bygger murar (gated

communitites) för att skydda sig och sin välfärd från den övriga staden (ibid:19-20).

3.3.4 Makt genom uteslutning, domesticering och exotifiering

Statsvetaren Dalia Mukhtar-Landgren (2012) undersöker stadsomvandlingar och använder

Malmö som empiriskt material. Med ett teoretiskt perspektiv på makt undersöker hon hur

stadsomvandlingar gått till och på vilka premisser de har villkorats. I sin bok Planering för

framsteg och gemenskap: Om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga

förutsättningar menar hon att framstegstanken, vilken vilar på modernitetens logik,
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“representerar en drivkraft, av att hela tiden vilja nå längre och uppnå mer - en drivkraft som

kännetecknar såväl (stads) planering som politiken i stort” (Mukhtar-Landgren 2012:79). Hon

menar att “antagandet om framsteg” får betydelse för hur planeringen av städer som teori och

politisk praktik görs, “ett antagande om framsteg” är “en idémässig förutsättning för

planeringstänkandet (dock utan en egentlig föreställning om vad dessa framsteg består av”

(ibid:53). Planering blir därmed ett exempel på makt, “eftersom denna handling möjliggör att

tillfälligt stabilisera inneboende konflikter”. Framstegstanken är en central förståelse vilken

skapar förutsättningar för planering av staden. Framstegstanken möter sedan olika ideologier,

vilket legitimerar ett visst typ av utfall. Den identitet av staden som växer fram här menar

Mukhtar-Landgren har väldigt lite med ett identitetsskapande för malmöbornas skull, snarare

handlar det om att, utifrån ett marknadsföringssyfte, försöka urskilja Malmö från andra

globala städer. Resultatet av detta är att fattiga i staden sällan representeras eller diskuteras i

den offentliga bilden av staden. Denna marknadsföring som görs “bygger på orepresentativa,

standardiserade och stereotypa beskrivningar om staden” (ibid:123). Mukhtar-Landgren

skriver att imagearbetet av staden “handlar mer om att distrahera, roa och underhålla än om

faktisk problemlösning” (ibid:123).

Mukhtar-Landgren beskriver att stadsomvandlingen och platsmarknadsföringen skapar “en

social ordning genom att peka på en önskvärd framtid och stödja ett ideal om hur samhället

borde se ut” (ibid:123). Detta hegemoniska utfall av hur staden “ska” se ut resulterar i

gränsdragningar där vissa människor i staden ses vara de som motverkar den önskvärda

idealbilden av staden. Även om antagandet om staden bygger på en heterogenitet - möten

mellan främlingar - så görs det ändå gränsdragningar mellan den lämpliga främlingen

alternativt den “farlige främlingen”. Mukhtar-Landgren menar att diskussioner kring

invandring och inflyttning är inbegripna i konstruktionen kring den farlige främlingen. Här

florerar även frågan kring mångfaldens potential respektive begränsningar eftersom den

“lämpliga” främlingen anses kunna förhålla sig till “gemensamma värderingar och svenska

normer” till skillnad från den farlige främlingen (ibid:162). Två möjliga utfall diskuteras när

det kommer till mångfalden: uteslutning eller domesticering. Å ena sidan ses mångfalden och

det mångkulturella som ett hot mot framstegstanken eftersom de nyinflyttade motverkar

gemenskapen. Här blir lösningen att genom lagar och reformer stoppa inflytt av invandrare

och flyktingar. Å andra sidan kan mångfalden omvandlas till ett värde för staden, där

invandraren ses utgöra en potential just på grund av sin ‘annorlundahet’. Detta leder till en
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exotifierande process då vissa människor får representera specifika kulturella egenskaper som

kan vara värdefullt för stadens marknadsföring. Samtidigt kan denna person aldrig bli en

fulländad del av gemenskapen eftersom dess position utanför gemenskapen är just det som

konstruerar dess specifika egenskaper som är värdefullt för samhället (ibid:159-161).

Mukhtar-Landgren menar att det behövs ett större fokus på intentionen för planering. Hon

menar att det allmänintresse som oftast beskrivs som styrande i planeringen “saknar en tydlig

substansdimension” (ibid:180). Det handlar om att utmana dessa idéer som möjliggör och

villkorar en viss typ av planering av staden.

3.4 Avslutande reflektioner
Precis som Brunnström och Claesson (2019) ämnar jag också titta på just minnandet, eller

kanske också glömskan i relation till berättelser om Malmö och dess narrativ. Brunnström

och Claesson använder sig utav Lefebvres idéer vilka befinner sig i en diskurs-materiell

brytpunkt som betonar hur det diskursiva reglerar vår förståelse för vad rummet (i detta fall

Malmö) är och vad det ska användas till. På liknande sätt vill jag undersöka hur Malmö

representeras och vilka meningsbyggen detta för med sig. Brunnström och Claesson belyser

många andra frågor som också är intressanta för uppsatsen. Frågor om vem som får

representera en stads officiella historia, vem som får förmedla stadens kollektiva minnen och

vem som exkluderas ur detta.

Sernhede och Johansson (2006) belyser kolonialismens spår i den globala världsordningen,

och denna kolonialitet är något som jag ämnar bygga vidare på ur ett feministiskt

postkolonialt queerteoretiskt perspektiv när jag undersöker Malmös identitet och de som

förstås tillhöra den.

Mukhtar-Landgren hävdar att mestadels forskning har tenderat att fokusera mer på processen

och den som planerar (planeringssubjekt) än för substansen, eller det som planeras

(planeringsobjekt). “Den här tendensen är på många sätt paradoxal eftersom planeringen ska

leda till om inte en bättre värld så åtminstone en förbättring av sakernas tillstånd” (Campbell

& Marshall 1999 i Mukhtar-Landgren 2012:16). Genom feministiska teoretiska ramverk vill

jag vända på slanten och rikta fokuset mot det som Mukhtar-Landgren kallar

planeringsobjektet, mot substansen, det vill säga Malmö-rummet. I enlighet med Doreen

Massey (2005) som kommer introduceras senare i det teoretiska kapitlet hävdar jag att det är
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viktigt att se platsen som en aktiv del i meningsskapandet, inte bara som en platt yta. Mycket

av det empiriska materialet har tendenser att tala om Malmö, inte som en platt yta utan

tvärtom, som en aktiv och substantiell figur. Jag hoppas därmed kunna möjliggöra ett vidare

kunskapande om vad detta berättandet om Malmö-rummet kan tänkas betyda.

Den feministiska kulturkritikern och litteraturvetaren Mara Lee (2014) hävdar att kroppen

kan ses som en inskriptionsyta, “som ett material som underkastas diverse former av

disciplinära regleringar och kontrollfunktioner”. Men, “om kroppen har varit plats för lagens

och disciplinerandets inskription, har den också varit en plats för motståndet mot dessa

inskriptioner, för kampen och striden” (Lee 2014:118). Lee uppmanar att bejaka subjektens

agens genom att leta reda på och ta vara på de inskriptioner som säger något annat. Som för

den “förhärskande kulturella ordningen” framstår som nonsens eller verkar oläsligt, men som

i ett annat ljus kan “framträda som meningsfulla” (Lee 2014:114-118). Vad händer då om vi

ser Malmö som en sådan kroppslig inskriptionsyta, en kropp vars kött och blod hålls samman

av huden, ett skyddande hölje vars sår, blåmärken och skönhetsfläckar kan säga något om en

(alternativ) historia? Vilka narrativ har glömts bort om denna substans? Och vilka är det som

väljs ut att minnas och varför är det så att vissa minnen berättas om när andra glöms bort.

4. Teoretisk Ram
Uppsatsens teoretiska ram bygger på en sammanlänkning mellan feministisk queerteori,

postkolonial teori och litteraturkritik. Först kommer litteraturvetenskapliga teorier att

presenteras vilka sedan kopplas samman med uppsatsens begreppskarta vilka är hämtade från

queerteoretiska och postkoloniala teoretiska perspektiv.

4.1 Litteraturkritik
Uppsatsen riktar sig mot de litteraturvetenskapliga teoretiker som intresserar sig för att

undersöka de mekanismer genom vilka litterära texter är konstruerade. Speciellt fokus ligger

på de litteraturstudier som utmanar modernitetens rationella subjekt och undersöker dessa

utifrån affektiva och materiella perspektiv. Utifrån denna tradition är syftet att undersöka de

normativa mekanismer genom vilka litterära texter är konstruerade snarare än sökandet efter

en bakomliggande sanning (Moi 1985 genom Lee 2014:170 Se även Brännström 2008;

Österholm 201; Sedgwick 1997). Dessa litteraturvetare har intresserat sig för att undersöka

12



hur queera kroppar skrivs fram utifrån stereotypa representationer för att skapa

gränsdragningar och upprätthålla en social hegemonisk ordning. Litteraturvetare har

undersökt hur dessa mekanismer tagit sig uttryck i stadsromanen. Att staden tidigt könas

(uppdelningen mellan det offentliga/manliga och privata/kvinnliga) har enligt

litteraturforskare även haft implikationer för litterära skildringar. Romanen växer fram som

ett storstadsfenomen under 1700-talet och utvecklas starkt knuten till det urbana livets

framväxt. Litteraturprofessorn Nancy Armstrong (1987) menar att den ursprungliga

uppdelningen mellan det offentliga och privata i staden var väl intakt under 1700-talet när

romanen växte fram. Dessutom etablerades tydligt könade föreställningar där mannen anses

vara den tänkande, skrivande, rationella, aktiva och upptäckande, medan kvinnan

konstruerades som dess motsatta, att vara passiv och hålla på sin dygd3. Litterära skildringar

av staden har därmed nästan uteslutande varit ett manligt domän, stadsromanen har i princip

enbart gett uttryck för mäns erfarenheter och begär (Armstrong 1987:8-9). Armstrong hävdar

att romanen har varit bidragande för att upprätthålla en social ordning som bygger på

sexualitet och kön. Hon menar att romanen avpolitiserades och fick representera subjektiva

fiktionella uttryck men att den snarare bör förstås som både reflekterande av och inbegripen i

politiska strävanden av en speciell könad ordning. Andra litteraturforskare menar att detta har

gett uttryck för ett fenomen där mannen genom stadsromanen projicerar sitt eget psykiska

inre på staden vilket resulterar i en slags sammansmältning mellan mannen och staden (Nesci

2014:72).

4.2 Uppsatsens begreppskarta

Här presenteras den begreppskarta som omger uppsatsens analys. De förklaras här på ett

övergripande plan utifrån postkoloniala och queerteoretiska forskare, vilka kommer utvecklas

mer under analysens gång.

4.2.1 Annanhet och Främlingskapet
Den postkoloniala teoretikern Edward Said (1978) riktar kritik mot den västerländska

kunskapsproduktionen vilken har konstruerat en dikotomi mellan Väst och Öst, ett “vi” och

3 Att könade föreställningar intensifieras under denna period menar marxistiskt feministiska forskare även har
att göra med den kapitalistiska ekonomins utveckling. Patriarkala och koloniala ordningar är starkt bundna till
det kapitalistiska systemets inneboende mekanismer av att skapa, kontrollera, exploatera och dela upp
arbetskraft(alltså, arbetsdelning). Den patriarkala ordningen möjliggjorde kontroll av kvinnans sexualitet och
reproduktiva arbete och den koloniala ordningen möjliggjorde kapitalismens jakt på ny arbetskraft att
proletarisera(Federici 2004, Samaddar 2017).
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“dem”. Detta grundar sig i västerländska imperialistiska intressen och Said menar att

koloniala processer och ‘andrafiering’ fortfarande existerar men på grund av migration och

globalisering har de förskjutits från distinkta geografiska platser och kan istället lokaliseras

som processer inbäddade på lokal nivå som skapar olika maktrelationer inom en nation eller

ett samhälle (Said 1978). Postkolonial och Queerteoretikern Sara Ahmed (2006) undersöker

hur former av inkludering och exkludering som bygger på rasism och normer om vithet tar

sig uttryck i människors vardag. Hon menar att “rasifierade andra” inom en nation eller

samhälle ofta associeras med “Andra sidan världen” (öst), de får - på en förkroppsligad nivå -

representera skillnad, distans och ‘annanhet’ (Ahmed 2006:121). Precis som annanhet

förkroppsligas i rasifierade kroppar menar Mara Lee att detta främlingskap även artikuleras i

det språkliga meningsbygget. Enligt Lee används begreppet ‘utanförskap’ som ett sätt att med

språkliga medel förpassa vissa kroppar i en sorts passivitet, förneka deras aktörskap och tysta

ner deras möjligheter att berätta om sig själv. Främlingskapet och ‘annanhet’ upprätthålls rent

språkligt men får konkreta, påtagliga konsekvenser, “eftersom språk inte bara avbildar, utan

även formar verklighet.” (Lee 2018:149). Lee menar att utanförskapsbegreppet hindrar

människor att kunna säga ‘jag’ och jag menar att projektet att deklarera sin existens då

hamnar i ett kritiskt språkligt läge. Kampen är inte bara kroppslig eller politisk, det handlar

även om att rent grammatiskt kunna jag:a sig in i språket. Detta har betydelse för uppsatsens

syfte, att undersöka görandet av identitet. För om vissa individer inte tillåts säga ‘jag’ eller

berätta sina egna historier vill jag undersöka varför det är så och hur det tar sig uttryck i

uppsatsens samlade material när de beskriver Malmö. Detta går i linje med uppsatsens

onto-epistemologiska situering, att främlingskap görs genom diskurs-materiella assemblage.

4.2.3 Kultur och meningsskapande

Kulturstudier är ett fält som grundades av den brittiska sociologen Stuart Hall (1997), som

bidrar till en socialkonstruktivistisk förståelse av kultur och kulturell betydelse. Fältet är

inspirerat av marxism, feminism, poststrukturalism och postkolonial teori. Här är analyser av

meningsskapande centrala där man menar att mening produceras i skärningspunkten av kultur

(Hall 2013/1997:3-4). Kultur konceptualiseras som ett “gemensamt meningsskapande”

(ibid:1). Språket opererar som ett representationssystem, som ett “media” genom vilka tankar,

idéer och känslor representeras i en kultur. Representation genom språk är därför central till

processen genom vilken mening produceras. Homi K Bhabha (1994) talar om kultur,
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meningsskapande och kolonialism utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Detta diskuteras

vidare i relation till nästa begreppspar.

4.2.4 Begär och Njutning
Den traditionella psykoanalysen vilar på en modernitetens idé kring relationen mellan ‘jaget’

och andra. I tillblivelsen av ‘jaget’ tror en att det är rörelsen mellan omedvetna fantasier till

rationell förståelse som ligger till grund för denna process. Men den postmoderna kritiken,

som utmanar premieringen av rationalitet, belyser centraliteten av ‘begär’, affekt och fantasin

som väsentlig för skapandet av ”personlig mening och intersubjektiv förståelse” (Elliott and

Spezzano 1999, 29 i Gorton 2008:8). Enligt Bhabha (1994( handlar subjektets existens om att

bli skapad i relation till en annanhet, dess utseende eller lokation. Därav skapas det ett

kolonialt begär om att att kunna besitta den andre som ett objekt, det att äga den Andre

(Bhabha 1994:44-45). Att äga den andre blir som ett ultimat bevis på det mänskliga subjektet

som lyckats civilisera sig (från Natur till Kultur) och ta sitt förnuft till fånga (autonomitet).

Bhabha förklarar koloniala maktstrukturer genom en psykoanalytisk ingång och menar att

den koloniala statusen går igen genom subjektets begär att kunna besitta detta historiska

tillstånd som den koloniala maktfulla mannen. Det är alltså upprätthållandet av en kolonial

identitet som kommer igen, den har förändrats men bär fortfarande synliga spår av sin

tidigare form. Detta begärets ideal: Begäret att äga den Andre är ett omöjligt ideal enligt

Sartre (Sartre 1956, 394 i Gorton 2008:10). Begär associeras ofta med brist, produktion,

intensitet, sensation och våld. Ett begärets objekt kan vara en person, plats, ett ting eller ett

ideal: Det kan referera till någonting från det förflutna, nutiden eller framtiden (Gorton

2008:27). Sara Ahmed (2004) frågar sig i sin bok ‘cultural politics of emotion’ vad känslor

gör, snarare än att fråga vad känslor är. Hon menar att känslor inte är något “jag” eller “vi”

bara har. Snarare är det genom känslor, eller hur vi reagerar på föremål och andra som skapar

gränsdragningar.

4.2.5 ‘Hemmet’
Det finns en dominerande idé om ‘hemmet’ som en naturaliserad entitet i tid och rum. Vi har

en förståelse av ‘hemmet’ som fixerad, oföränderlig, och stabilt i både geografiska, nationella

såväl som institutionella termer (Vasey 2011:26). Idén om ‘hemmet’ som enhetlig och

orubblig i tid och rum menar många teoretiker måste utmanas. Vi måste utmana idén om

‘hemmet’ och ‘dwelling’ som en plats och praktik byggd på fixering och “sameness”.
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Hemmet borde förstås som kontinuerligt omdefinierbart genom ständigt förändrade

personliga, historiska, sociala och politiska sammanhang (ibid). Människans relation till

specifika platser förändras, skapas och omarbetas ständigt över tid och rum. Detta betyder

inte att ‘hem’ som koncept - i termer av att känna sig hemma, eller känna sig trygg - är

oviktigt och att människans relation till plats inte skulle vara betydande. Det handlar om att

bredda föreställningen om ‘hemmet’ för att kunna synliggöra ‘hemmets’ temporala och

mångfacetterade dimensioner. Vasey menar att den normativa föreställningen om ‘hemmet’

speciellt påverkar människor på flykt. För ‘migranten’ eller ‘flyktingen’ lämnar den

normativa föreställningen om ‘hemmet’ väldigt lite rum för att kunna känna sig hemma,

känna sig trygg. Den normativa föreställningen om ‘hemmet’ tenderar nämligen att dra

tydliga gärnsdragnignar mellan det förflutna och nutida, och mellan ‘här’ och ‘där’ (Vasey

2011:26). Det finns en feministisk tradition att tala om ‘hemmet’ och dess relation till

‘identitet’ (Weir 2013:2:1). Feminister från sent åttiotal till tidigt nittiotal tar avstamp i

Minnie Bruce Pratt’s Identity: Skin Blood Heart som använde hemmets metafor för att

problematisera den illusionära karaktären om identitet som avgränsad, enhetlig, trygg och

säker, och idealet av den feministiska politiken som uppstod ur idén om ett sammanhängande

kollektiv, enade genom identifikationen som ‘kvinnan’. Chandra Talpade Mohanty och

Biddy Martin (2003) menar att feministers jakt på trygga platser bygger på outredda

uppfattningar av hem, familj, och nation, vilket resulterat i en begränsad feministisk

forskning och kamp. Det handlar om att destabilisera idén om ‘identitet’ och ‘gränser’, och

om ‘hemmet’ som absoluta uppdelningar och avgränsningar.

Mohanty och Martin menar att Pratt’s text rör sig bort från det helt personliga, invärtes

erfarenhet av identitet, till ett komplext arbete av relationen mellan hem, identitet och

kollektiv som ifrågasätter uppfattningen av identitet som sammanhängande, historiskt

kontinuerlig och stabil. De fungerar för att avslöja de politiska insatser som är dolda i sådana

ekvationer. Mohanty och Martin talar om begreppet ‘being home’ och ‘not being home’. Att

‘vara hemma’ syftar till den plats där en känner sig säker, välbekant och skyddad. Att inte

vara vara hemma är “en fråga om att inse att hemmet var en illusion av sammanhang och en

trygghet baserad på uteslutningen av specifika historier om förtryck och motstånd, förtryck

av skillnader även inom sig själv." (Mohanty och Martin 2003:90 min översättning). Det

handlar om att ‘hemmet’ och att känna sig hemma alltid underskrids av upptäckten av en

annan dold historia av de som exkluderas ur hemmet. Youngs argumenterar dock för att
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‘hemmets ideal’ inte enbart reduceras till en mekanism av förtryck. Snarare bär ‘hemmet’ en

kärna av positiv mening, som kan och borde återtas (Weir 2013:2:4).

Här menar Trinh T Minh-ha (2012) att vi bör utmana “idén om hemmet och boningen som en

plats och praktik präglad av beständighet och identitet” (Minh-ha 2012:56). Att ‘hemmet’

både är en “plats för fångenskap och en outtömlig behållare, utifrån vilken man kan

expandera” (ibid:59). Under uppsatsens gång kommer ‘hemmets’ inneslutande och

uteslutande mekanismer undersökas på ‘hemmets’ olika rumsliga nivåer. Det vill säga:

identitetshemmet, stadshemmet (Malmöhemmet), nationshemmet, folkhemmet,

barndomshemmet, det kapitalistiska nylibera hemmet. Syftet är att belysa, utmana och syna

‘hemmets’ normerande och gränsdragande krafter som både upprätthålls och förhandlas i det

samlade materialets beskrivningar om Malmö. Med andra ord, hur berättelserna om Malmö

tjänar som representation för ‘hemmets’ normerande funktioner.

4.2.6 Temporaliteter av tid och rum

Inom feministisk teori talar vi om kunskapsproduktionens situering över tid och rum. Tid och

rum är ett begreppspar som ofta används för att kontextualisera något, eller kontextualisera,

de får ofta representera två olika dimensioner vilka opererar ihop. Historia handlar om tid,

genom ‘tid’ avgränsar vi historiska ögonblick medan geografi handlar om ‘rum’, genom

rummets dimension kan vi belysa den dimension genom vi lever i världen (Massey 2005).

Kroppens betydelse för meningsproduktion och kunskapande tar plats inom dessa ‘tid’ och

‘rum’. Men ‘tid’ och ‘rum’ kan inte avgränsas till dessa entydiga dimensioner där tid

representerar den temporala dimensionen av historiska ögonblick och ‘rum’ representerar en

materiell dimension av hur av världen vi lever i arrangeras geografiskt.

I boken For Space diskuterar samhällsvetaren och geografen Doreen B Massey (2005) att vi

gärna tänker på rum som en död eller platt yta där ute, som vi bara korsar. Tid får

representera dimensioner som förändring och dynamik, om livet vi lever och allt annat.

Medan ‘rum’ ofta en dikotom “rest-status”, det är dimensionen som inte är allt det där.

Massey vill att vi tänker om kring föreställningen om ‘rum’ som enbart materiell. Rum kan

precis som tid inneha en abstrakt dimension. I tidens dimension händer saker efter varandra,

medan i rummets dimension kan saker vara och existera samtidigt. ‘Rum’ är därmed

dimensionen av det sociala och andras samtidiga samexistens. Rummet är en produkt av våra
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sociala relationer. Som ett exempel tar Massey globalisering, vilken är en ny geografi som

konstruerats ur de relationer vi har med varandra över hela världen. Den viktigaste aspekten

ur ett socialt perspektiv är att dessa relationer ej är neutrala utan fyllda av makt. När

‘rummets’ dynamiska dimension förnekas gör det möjligt att förvandla olika historier till en

enda historisk bana. Inom den globala geografin använder vi termer som beskriver länder

som utvecklade eller underutvecklade. Massey hävdar att detta synsätt förvandlar ‘rum’ till

‘tid’ då en geografisk plats konstrueras vara på efterkälke och för att “hinna ikapp” måste de

följa samma historiska väg som de utvecklade länderna. Detta reflekterar de maktrelationer

som kommer från den västerländska imperialismen och kolonialismen, konstruktionen om att

det västerländska samhället är det mest eftersträvansvärda. Det innebär att vi har en slag

maktens geografi, hur geografin organiseras ger uttryck för dominerande sociala ordningar.

Precis som det finns en dominerande föreställning om ‘rum’, finns det en dominerande

föreställning om ‘tid’. Litteraturprofessorn Claudia Lindén (2012) menar att vår förståelse för

‘tid’ konstruerats genom en modernitetens logik, det vill säga, en tidsuppfattning som följer

idén om “utvecklingsfaser utifrån föreställningen om framsteg” (Lee 2014:111 se även

Lindén 2012:17). Denna linjära tidsuppfattning har blivit normerande i samband med

upplysningstiden och modernitetens framtåg, då vi delar upp tid i en serialitet av dåtid, nutid

och framtid (Lindén 2012:11). I enlighet med modernitetens logik förstår vi historia som

någonting som inte längre sker vilket tvingar oss till att se på historia som någonting

främmande och som icke-omvändbar. Historieskrivningar som utgår från den linjära logiken

riskerar att “göra det förflutna - och därmed framtiden till den andre med allt vad det innebär

av genuskodning och hierarkisering” (...) “Likaså suddar generations- och successionstanken

ut skillnaden mellan kvinnor i samma tidsepok såväl som likheter i idéer över tid” (ibid:17).

Således sker en andrafiering av det förflutna (och framtida) eftersom vi konstruerar nutiden i

relation till vad den inte är. Detta hindrar oss att se samtidigheten hos det icke samtida. Att vi

konceptualiserar tiden genom temporala metaforer såsom generationsbrott och

successiontanken gör att skillnader mellan en specifik grupp från en tidsepok osynliggörs,

och att likheter och idéer över tid suddas ut. Det finns ett liknande begrepp som kallas för

‘queer time’, som också utmanar idén om vår levnadstid som linjär (Lee 2014:111). Detta

handlar också om att göra viss kroppar begripliga, att vara i tid med sin samtid men även

levnadstid är att göras läsbar, att göras till en hemmahörande kropp. Likaså att skava mot den

normativt organiserade tiden blir att hamna utanför tiden, att bli oläsbar och att ses som
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avvikande. Således bör även tiden förstås inneha en normerande funktion, Lee menar därmed

att främlingskapet inte bara görs i termer av plats utan också i termer av tid (Lee 2014:112).

4.3 Avslutande Reflektioner

Den litteraturteoretiska traditionen att undersöka normativa mekanismer genom vilka litterära

texter är konstruerade går i linje med queerforskning vilken handlar om att kritiskt granska

förgivettagna normer vilka organiserar vårt samhälle (Brown and Nash 2010:14). Detta är

något uppsatsens analys även kommer uppehålla sig kring. I uppsatsen kommer fenomenet

kring mannens sammansmältning med staden undersökas och jag intresserar mig för att se

vilka troper och litterära bildspråk författarna i det samlade materialet använder sig utav för

att ge uttryck för den. Detta kommer sammanlänkas med de begrepp från feministiska

queerteoretiska och postkoloniala ramverk som presenterats ovan. Med hjälp av begreppen

‘annanhet’ och ‘främlingskap’ vill jag undersöka hur och varför vissa kroppar placeras i

främlingskapets land i narrativen om Malmö. Teorier om ‘kultur’ blir här viktig för att kunna

se vilka kulturella meningsbyggen som omger görandet av malmöitisk identitet. ‘Begär’ och

‘Njutning’ möjliggör en psykoanalytisk ingång vilken belyser relationen mellan affekter och

politik, att skapandet av hegemoni även äger rum genom subjektets inre känslor. Slutligen

fungerar teorier om ‘hemmet’ som en övergripande ram för att skapa förståelse för hur dessa

processer beskrivna ovan ramas in genom hemmets inneslutande och uteslutande funktioner.

Att tala om begreppsparet tid och rum är dels viktigt för uppsatsen eftersom narrativen i det

samlade materialet ofta hakas upp på en jämförelse mellan ett dåtida och ett nutida Malmö,

det vill säga en normativ förståelse av både tid, men också rum.

5. Metodologi: Onto-Epistemologi

Denna uppsats kan förstås som feministisk nymaterialistisk (ibland även kallad

posthumanism) med fokus på postkoloniala och queerteoretiska tankesätt. För att förstå en

sådan kunskapsram vänder jag mig till den feministiska filosofen Karen Barad och

onto-epistemologin.
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5.1 Ord är på en och samma gång det lättaste och tyngsta som

finns

Eftersom jag ämnar undersöka görande av identitet genom litterära texter och undersöka

förutsättningarna för berättelsernas kunskapande är språket och dess funktion en central fråga

i uppsatsen. Lingvistiska filosofer som härrörs från poststrukturalismen och den “språkliga

vändningen” betonar språkets performativitet, det vill säga språkets “möjligheter att forma

och påverka den verklighet som det talar om” (Eriksson 2016:17). Med andra ord, språket

inte bara beskriver verkligheten, utan konstruerar även den. Relationen mellan språk och

verkligheten är godtycklig, ord och tecken får sin mening genom att relateras till eller

differentieras från andra tecken. Tecknet i sig kan alltså inte relateras till en materiell

verklighet som finns utanför språket (Hall 2003/1997), att jag är jag eller något är något blir

så utifrån vad jag eller något inte är. Ord och symboler görs normenliga och cementeras

genom en specifik diskurs, det är den som “möjliggör och reglerar både talet och görandet;

för att det som sägs och görs ska vara begripligt måste de äga rum inom en diskurs som ger

den mening” (Hall 2003/1997:44, och Laclau och Mouffe 1990:100 i Eriksson 2016:25).

Normer är ofta det vi talar om som upprätthåller vissa saker som begripliga medan de gör

andra saker till avvikande (Butler 1990; Göransson 2012).

5.2 Onto-epistemologisk syn på kunskap

Poststrukturalismens grundprincip, den att “språk inte bara beskriver verkligheten, utan även

konstruerar den” (Braidotti 2014:164 min översättning), är viktig för uppsatsen, men att

situera uppsatsen inom ett onto-epistemologiskt kunskapande ses språket även ha en

ytterligare dimension, kroppen. Det är här poststrukturalismen skiljer sig från

nymaterialismen. Poststrukturalismen menar att ordet har en form av makt över det

materiella, att det bara är genom diskursen vi kan “nå” det materiella. Men inom den

Baradianska förståelsen vill en göra upp med språkets och diskursens överordning. Barad

representerar delar av den affektiva och materiella vändningen, kritiken mot att diskursen och

det språkliga fått för stor plats. Det handlar således om att överskrida dikotomier mellan

diskurs och materialitet, det mänskliga och icke-mänskliga, och kropp och själ (Barad genom

Lykke 2009:151). Detta kallar Barad för onto-epistemologi. Det går inte att separera den

materiella verkligheten och den kunskapande verkligheten, de måste ses som sammanflätade

med varandra. Utifrån en sådan förståelse är språk och kropp oskiljaktiga (Eriksson 2016:17).
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5.2.1 Kunskapandet är avhängigt kroppen

Mia Eriksson (2016) talar om att “språket är en kroppslig företeelse” (Eriksson 2016:17).

Berättelser är “både språkliga och kroppsliga; de skrivs och läses av kroppar, och påverkar de

kroppar som de möter.” (ibid:17). Det som det kunskapas om, i detta fall Malmö, är inte ett

kunskapande i ett vakuum. Det är ett kunskapande som är “avhängigt kroppen” och detta

kunskapande “formar kroppar; hur de kan röra sig, vad de kan göra och säga: hur de förstås,

blir begripliga och bemöts” (ibid:29). Med andra ord, det är inte bara språk som skapar

mening, det gör även kroppar. Genom språket görs gränsdragningar för det begripliga och

obegripliga, men även kroppar är inbegripna i dessa gränsdragande processer. Diskurs och

materialitet inte bara opererar tillsammans, de förutsätter varandra. Eriksson skulle kalla detta

för diskurs-materiella assemblage där alla delar av kroppen är med i kunskapandet, precis

som språk och diskurser kan även affekter vara normerande för subjektet (Eriksson 2016:82).

5.2.2 Texters görande och det kunskapsproducerande ansvaret

Agentskap förstås ofta som det som särskiljer subjektet från objektet, ett begrepp där “den

levande och agerande människan särskiljs från det livlösa och passiva objektet” (Göransson

2012:28 i Eriksson 2016:25). Men enligt den baradianska är agens något även det

icke-mänskliga kan besitta. Det är inte bara diskurser som formar materia, materia har också

ett “verklighetsproducerande agentskap” (Eriksson 2016:80). Agentskap är inte någon en har,

som en essens, agentskap är ett görande. Barad använder begreppet intra-aktion för att betona

hur “aktörer inte finns utan uppkommer, skapas, i och av möten” (Eriksson 2016:25). Detta

har betydelse för hur uppsatsen situerar sig i relation till det samlade materialet. Enligt

Eriksson besitter texter en egen agens, den kunskap som därmed kommer produceras i

uppsatsen sker genom diskurs-materiella assemblage, i “mötet mellan kropp och text, ord och

känslor, diskurser och materia” (Eriksson 2016:24) Så här beskriver Eriksson:

“Det jag som figurerar i avhandlingen är inte givet utan blir till i mötet med böcker, språk,

diskurser och samtal. Gränsen mellan mig och mitt material fastslås i intra-aktion oss emellan; att

jag blir forskare och böckerna blir forskningsmaterial beror på de omständigheter under vilka vi

möts(Haraway 1994:64). I en annan situation hade gränserna kanske dragits annorlunda och boken

blivit “experten” och det objekt som måste dekonstrueras och problematiseras(ibid.)” (Eriksson

2016:25)
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På liknande sätt förstår jag hur kunskapandet kring det samlade materialet i uppsatsen

produceras. Jag som läser dessa texter, de som skrivit dessa texter, och vad dessa texter

talar om, för att tala med Karen Barad intra-agerar med varandra inom specifika

diskurs-materiella assemblage vilka ideligen formar varandra och världen runtomkring.

Jag skulle också vilja diskutera några etiska överväganden kring kunskapsproduktionen

i uppsatsen. Mara Lee menar att i det passionerade strävan att skriva in motståndet mot

förtryck närmar forskaren sig en risk. Risken att utsätta den Andra för en risk, att

exploatera Andra kroppar (Lee 2014:13). Som forskare löper jag egentligen ingen större

risk eftersom jag hela tiden analyserar och skriver om Andra. Mitt mål med uppsatsen

är att kunna bidra till en alternativ kunskap, att kunna destabilisera en rådande

hegemoni genom att undvika producerandet av standardberättelser (Bhavnani

1993:95-100) och skriva fram mer nyanserade och komplexa versioner av de

representationer som finns i rådande dominerande narrativ om Malmö och malmöbon.

Skrivandeprocessen i sig handlar om att göra motstånd. Genusvetaren Rosi Braidotti

(2014) menar att språket har en tvångsmässig och härsklysten böjelse att följa redan

upplogade språkliga riktningar. Genom att “lura, avkoda, avslöja, eller förföra språket i

de riktningar som det inte var programmerat att ta” (Braidotti 2014:165 min

översättning), kan språkets normer destabiliseras. Att genom språkets makt låta språket

smaka på sin egen medicin.

6. Vägen till en Metod: Att sammanföra
samhällsvetenskapliga och litteraturvetenskapliga
metoder
Genusvetaren Nina Lykke (2009) skriver att “genusforskningslandskapet präglas av en bred

mångfald av metodiska infallsvinklar” (Lykke 2009:174). Den feministiska teorin är

mångfaldig, den präglas av tvärvetenskapliga samarbeten, vilket i sin tur bidrar till en

“epistemologisk heterogenitet” (ibid:129). Den epistemologiska heterogenitet skapar således

metodologiska och metodiska implikationer. Vägen till en konkret metod inom

genusforskning är därmed diversifierad (Lykke 2009:174). En gemensam nämnare i detta

heterogena epistemologiska, metodologiska och metodiska landskap går möjligen att finna

om en ställer frågan: varför kunskapar vi utifrån en feministisk lins? Den feministiska

antropologen Ulrika Dahl skriver “Låt oss minnas varför vi vetenskapar feministiskt: det är
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för att vi önskar oss andra världar” (Dahl 2014:354). På liknande sätt skriver Lykke att

“Genusforskningens innovationskraft fungerar nämligen bara optimalt med utgångspunkt i en

experimentell, oortodox och öppen infallsvinkel till metodfrågan” (Lykke 2009:175). Med

bakgrund av ovanstående kommer en metodanalytisk verktygslåda skräddarsys utifrån

uppsatsens epistemologiska och metodologiska perspektiv. Uppsatsen behöver en

textanalytisk metod som kan möjliggöra en grogrund för feministiska queerteoretiska och

postkoloniala perspektiv och som förenar en litteraturvetenskaplig- och en

samhällsvetenskaplig disciplin, vilken genusvetenskapen är en del av. Metoden behöver

lämna utrymme för förståelsen av att kunskapande både är en språklig och kroppslig praktik,

som belyser affekter och känslornas plats i kunskapandet och dess kopplingar till politik och

strukturella makttekniker. I slutänden handlar det om en metod som genom feministiska,

postkoloniala, och queerteoretiska kunskapsanspråk kan möjliggöra en analys av

meningsskapande processer.

6.1 Laclau och Mouffes Diskursanalys möter Skev/Reparativ Läsning

Uppsatsens metod grundas i Ernesto Laclau and Chantal Mouffe diskursanalys - vilken

kommer från en samhällsvetenskaplig tradition - och sedan utvecklas den med hjälp av en

litteraturvetenskapligt präglad textanalytisk metod som kallas för Skev/Reparativ läsning.

Kritiska samhällsvetenskapliga studier använder diskursanalys eftersom den möjliggör studiet

av “makt och andra viktiga samhällsfenomen” (Bergström och Boréus 2005:355).

Diskursanalysen möjliggör kritisk undersökning genom synliggörandet av maktrelationer och

identifierandet av normativa perspektiv i samhället och är öppen för dekonstruktionistiska

strävanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:8). Den diskursanalytiska gren som kommer

från Laclau and Mouffe har språkfilosofiska influenser vilka har synen på språket som ett

teckensystem (Bergström och Boréus 2005:315). Denna diskursanalys studerar både

identitetskonstruktioner och språkliga element, hur dessa formar vår bild av världen och vilka

politiska implikationer detta kan få. Laclau och Mouffe behandlar alla sociala fenomen

diskursivt (Bergström och Boréus 2005:314), diskurser är inte enbart praktiker av text och

språk utan inkluderar även det materiella (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:25-26). Denna

syn närmar sig situeringen genom vilken uppsatsen förstår kunskapande eftersom både

lingvistiska och icke-lingvistiska praktiker och objekt, enligt Laclau och Mouffe utgör

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:58). Detta är viktiga utgångspunkter för
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uppsatsens syfte. Samtidigt är diskursanalys inte det vanligaste sättet att angripa en text inom

litteraturvetenskap, snarare finns det andra textanalytiska metoder som är mer fruktsamma för

att analysera poetiska och skönlitterära texter (vilket det samlade materialet i uppsatsen består

av). Skev/reparativ läsning som utvecklats av queerteoretiker under åttio- och nittiotalet, har

varit ett sätt att föra samman litteraturvetenskap med queerteori. Metoden har använts för att

analysera litterära klassiker genom queerteoretiska perspektiv för att söka förståelse för hur

dessa texter konstruerar stereotypa och icke-normativa identiteter. Bergström och Boréus

menar att begreppet diskurs är “vagt och mångtydigt” vilket innebär att diskursanalys kan

definieras och utföras på olika sätt (Bergström och Borérus 2008:17). Skev/reparativ läsning

kan förstås som en form av diskursanalys som har utvecklats genom den

litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga traditionen. Dessa traditioner har fokuserat på

språkets olika redskap: retoriska figurer, troper, metaforer, figurativt bildspråk, symbolik och

liknelser, i syfte att “komma åt mindre tydliga ideologiska budskap” (Bergström och Boréus

2008:20). Det handlar om att analysera “aspekter av språkanvändningen som är mer

oreflekterade än själva argumentationen ofta är: användandet av metaforer och hur meningar

är uppbyggda” (Bergström och Boréus 2008:264). Den samhällsvetenskapliga

diskursanalysen från Laclau och Mouffe kan förstås som poststrukturalistisk i sin karaktär,

medan skev/reparativ läsning har inspirerats från både affektiva och materiella vändningar.

Detta gör det möjligt att bibehålla analysen nära uppsatsens teoretiska ramverk och

metodologiska ingångar.

6.2 Diskursanalys som metod

Diskursanalysen handlar om att identifiera diskursiva ordningar genom att synliggöra hur

tecken får sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:57). Ett tecken har ingen given

innebörd; ordet i sig själv är polysemiskt (mångtydigt). Detta nämns även i

metodologi-kapitlet, det vill säga, att ordet får sin sin betydelse genom dess relation till andra

ord. Ord och symbolers meningsskapande har hjälp av diskurser vilka stabiliserar en ords

eller symbols mening. Diskurserna tävlar om på vilket sätt ordet ska uppfattas och ges

mening, således framhävs vissa betydelser av ett ord medan andra ignoreras (Laclau &

Mouffe in Winther Jørgensen and Phillips 2000:35). Diskurserna etableras som en helhet där

tecken bildar en mening som uppfattas som fast. Men diskursen uppfattas bara på det sättet på

grund av ignorerandet och exkluderandet av alla andra meningar, ord och symboler som den
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potentiellt skulle kunna ha, diskursen är det som är kvar efter reduceringen av alla andra

möjligheter (ibid:33). Hegemoni är ett begrepp som används inom diskursanalys och

betecknar “ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas, trots att en

samhällsklass är underordnad en annan” (Bergström och Boréus 2005:321). En analys av

hegemoni handlar om att synliggöra konflikter som inte alltid är uttalade eller tydliga, genom

att belysa de normer som hjälper hegemonin att vara intakt. Analysen handlar om att utmana

idén om att en grupp kan ha en enhetlig och stabil identitet; den diskursanalytiska metoden

spräcker hål på bubblan och visar på vilka sätt framställningen av att en grupp eller individ

som en enhetlig stabil identitet är en social och diskursiv konstruktion.

6.3 Skev läsning som metod

Queerforskaren Eve Kosofsky Sedgwick är en av de queerteoretiker som lade grund för den

skeva läsningen då hon i sin bok Between Men (1985) synliggjorde och analyserade

homosociala begär i västerländsk litteratur. I sin bok analyserar Sedgwick de manliga

författare som utgör den etablerade västerländska kulturella kanon, enligt Dirk Gindt (2009)

betonade hon att “vi lever i en mansdominerad kultur” och “för att bättre förstå kvinnors

villkor är det viktigt att titta på män och representationen av maskulinitet.” (Gindt 2009:78).

Den skeva läsningen har använts som en slags motståndsläsning, en metod som kritiskt

granskat en hegemonisk litteraturhistoria i syfte att skeva den litterära kanonen. Detta har

gjorts genom att försöka avslöja sprickor i till synes intakta heteronormativa narrativ

(Björklund 2018:7-8). Den skeva läsningen har dock aldrig bara varit begränsad till enbart

litterära verk, utan har snarare använts för att undersöka och upptäcka skevhet i alla typer av

kulturell representation. Det Sedgwick gjorde i sin analys av homosocialt begär, men även i

sin senare bok Epistemology of the closet (1990), var att belysa, i Foucauldiansk anda, hur

“sexualitet är en fundamental maktstruktur för västerländska samhällen, där samtliga former

av icke-heterosexualitet systematiskt har underordnats.” (Gindt 2009:79; Läs också Sedgwick

1990). Det är således viktigt att analysera de gränsdragningar genom vilka dikotomier av

(sexuella) identitetskategorier upprätthålls, eftersom upprätthållandet av dessa normativa

relationer är avgörande för konstruerandet av (hetereosexuell) hegemoni. Sedgwick talar om

den västerländska heteronormativa världsbilden, men inkluderar även andra normer som

exempelvis vithet. Den skeva läsningen kan förstås som en kritisk anti-normativ analys
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vilken berör frågor om sexualitet, men även nationalitet, kön, ‘ras’, klass, tid och rum

(Hynynen 2018:21).

Sedgwick menar att de gränsdragningar, vilka tjänar som markörer för de skeva identiteter

och praktiker som inte anses vara förenliga med det västerländska heteronormativa

tankesättet, är inbegripna i affekter och känslor. Hon menar att olika känslor såsom begär,

äckel, skam och njutning är centrala funktioner för dessa gränsdragningar. Mara Lee (2021)

menar att det krävs ett lim som håller samman den dominerande världsbilden och att detta lim

ofta är affektivt i sin karaktär. När vi talar om gränsdragningar för det oss snabbt in på tanken

om att skapa avstånd och belysa skillnader, om dessa gränsdragningar laddas med affekter

tänker vi nog främst på känslor som hat och avsky. Men både Sedgwick och Lee hävdar att

det även kan handla om andra känslor, såsom kärlek och njutning. Kärlek kan användas som

ett sätt att utplåna skillnader, vilket kanske låter bra i teorin, men kärlekens redskap kan även

tendera att dölja ojämlika maktförhållanden (Lee 2021:107-110). Kärlek kan, precis som hat,

vara ett effektivt redskap för det strukturella våld som queera människor utsätts för. Det är

denna komplexitet och affektiva rörighet som är inbegripen i processen att försöka hålla

samman en heteronormativ och rasistiska världsbild. Eftersom Sedgwick synliggör relationen

mellan affekter och känslor, litteratur och politik, breddar den skeva läsningen den

traditionella litteraturkritiken och möjliggör en strukturell maktanalys.

6.3 Mot en reparativ läsning

Sedgwick 1997 menar att den kritiska maktanalysen vilar på den så kallade hermeneutistiska

misstänksamheten. Begreppet “misstänksamhetens hermeneutik” etablerades av Jean Paul

Gustave Ricoeur som menade att den litterära tolkningen alltid bör ske genom

misstänksamhetens läsning, eftersom en sådan banar vägen för den potentionellt undertrycka,

dolda sanningen. Idén om att texter alltid innehåller en dold sanning var en inspiration från

psykoanalysen och tänkare som Karl Marx, Sigmund Freud och Friedrich Wilhelm

Nietzsches, som alla till viss del delade synen om medvetandet som falskt (Sedgwick

1997:4-5). Sedgwick belyser problematiken med att den kritiska analys-apparaten nästintill

fått ett likhetstecken med misstänksamhet, då detta tenderar att skapa vanemässiga analytiska

praktiker. Den skeva läsningen har även den tenderat att vara misstänksam vilket begränsar

den feministiska idén om att hitta nya kunskapande vägar (Sedgwick 1997:4). Att istället läsa

så reparativt (välvilligt) har varit ett sätt att vidga den kritiska maktanalysen och lämna
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paranoian bakom sig. Enligt Sedgwick måste vi göra upp med idén om att det skulle ligga en

bakomliggande äkta sanning, och därmed göra upp med idén om att ens går att hitta en äkta

sanning. Sedgwick menar att en äkta sanningen inte finns, och att den inte heller spelar så stor

roll. Det som är intressant och viktigt är att ta reda på vad ett specifikt kunskapande gör med

oss. Det handlar om rörelsen från den fixerande frågan om en speciell kunskap är sann, till

undersökandet av vad den specifika kunskapen gör och hur en bäst rör sig bland dess orsaker

och effekter (Sedgwick 1997:3-4). Kunskap är ett görande, snarare än ett varande. Detta går i

linje med uppsatsens syfte, att undersöka förutsättningarna för ett kunskapande. Den

reparativa läsningen har kritiserats för att den skapar för stor motsättning till den

misstänksamma läsningen (Björklund 2018:9). Men Sedgwick argumenterar egentligen inte

enbart för en reparativ eller välvillig läsning, min förståelse av detta är snarare att en varken

ska begränsa sig till att läsa misstänksamt eller välvilligt, detta är bara två av flera

kognitiva/affektiva teoretiska praktiker, ingen är mer produktiv än den andra. Sedgwick

skriver ”att praktisera andra former av kunskap än den paranoida, innebär inte i sig ett

förnekande av realitetens eller allvarets fiendskap eller förtryck” (Sedgwick 1997:7 min

översättning). Den reparativa läsningen tolkar jag vara produktiv i förhållande till vår egna

sociala rörelse. Det är inte alltid det finns något reparativt att identifiera i den text en

analyserar, men syftet att läsa reparativt öppnar upp för ett mer komplext och dynamiskt sätt

att söka förståelse, snarare än att enbart kritiskt granska. Det är viktigt att arbeta

hermeneutiskt med litterära texter, att gå in med en metodisk misstanke utan att systematiskt

begränsa sig, utan förena den med andra impulser och historier (Sedgwick 1997:3). Det finns

således ingen förutbestämd idé om vad som utgör skevheten i skev/reparativ läsning. Den

subversiva karaktären av skev/reparativ läsning handlar om att utmana förgivettagna normer

och maktstrukturer, den har potentialen att upptäcka nya sätt genom vilken makt opererar

(Björklund 2018:13).

6.4 Metodiskt utförande av uppsatsens samlade material
Jag har valt att använda mig av diskursanalytiska strategier i det metodiska utförandet av

uppsatsens samlade material. Skev/reparativ läsning används som verktyg för att bibehålla

närheten till det teoretiska och metodologiska ramverket. Diskursanalysen utgår från att

lokalisera de centrala system genom vilka tecken får sin betydelse och undersöka hur och på

vilka sätt de är knutna till varandra. Syftet är också att undersöka vilka tecken som ställs emot

varandra i detta meningsskapande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:58). Denna tendens
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till motsättning kallar Laclau och Mouffe för antagonism vilket indikerar de relationer som

uppstår i “den ständiga kampen kring mening och meningsskapande” (Bergström och Boréus

2005:320). Laclau och Mouffe har också en antagonistisk grund i synen på identitet. Enligt

denna syn ses identitet som något konstruerat, “antagonismen kan därmed ses som ett hinder i

förhållande till möjligheten att skapa stabila sociala identiteter” (Bergström och Boréus

2005:320). Gruppidentitet såsom klass har setts som beständigt i den tidigare marxistiska

teorin, men i denna diskursanalys ses den som flyktig. På liknande sätt som Michel Foucault,

avvisar Laclau och Mouffe idén om ett enhetligt subjekt. Istället bör vi tala om

subjektspositioner, eftersom det möjliggör en förståelse för hur individer och organisationer

ses inom de ramar som skapas i diskursen. “Dessa diskursivt skapade positioner bestämmer i

sin tur utrymmet för subjektets handlingsmöjligheter” (Bergström och Boréus 2005:312). Att

undersöka och förstå hur identitet görs i det samlade materialet är relevant för uppsatsens

syfte. Undersökningen fokuserar på hur identitet konstrueras och hur olika subjektspositioner

både skapar potential respektive begränsningar för Malmös verksamhet och människor.

Innan jag gick in i materialet hade fanns inga förutbestämda teman, istället var syftet att gå in

i materialet för att lokalisera återkommande teman (Winther Jørgensen & Phillips 2000:58)

för att sedan analysera vilken betydelse de har för meningsskapande processer. Med hjälp av

det teoretiska ramverket har jag analyserat hur dessa teman fylls med olika meningar, kopplat

till olika identitetsmarkörer eller subjektspositioner såsom klass, kön, sexualitet, ‘ras’,

nationalitet.

6.5 Den litterära texten som empiriskt material
Som material i uppsatsen har jag valt att arbeta med litterära texter om Malmö. Jag använder

mig av litterära verk skrivna av författare vilka rör sig mellan undersökande reportage, prosa

och poesi, och som alla har relativt väletablerade roller på Sveriges kulturscen. Verken som

behandlas i uppsatsen bör inte förstås som representativa för hela litterära narrativet om

Malmö och dess identitet, snarare utgör de endast en del av ett större kunskapsfält. Däremot

kan verkens upphovsmän och deras väletablerade roller som författare inom litteraturscenen

ses som bidragande faktorer till att deras verk (och därmed kunskapsproduktion) får en större

spridning än mindre etablerade författare. Deras verk rör sig även i mer lättillgängliga medier,

till skillnad från en akademisk text riktas de till en allmän publik. Således kan den

kunskapsproduktion som de bidrar med förstås tillhöra “samhällets mitt snarare än dess
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utkanter” (Eriksson 2016:19). Dessa typer av litterära verk får möjlighet att slå an en

framträdande ton av berättelser om Malmö. Nedan följer en kortare presentation av varje

författare och verk.

Lars Åberg. Framtidsstaden: om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir

Sverige då? (2017)

Lars Åberg är en etablerad författare och journalist som lever och verkar i Malmö. Han har

släppt mycket böcker som är samhällsdebatterande och har skrivit mycket för Sydsvenskan.

Han släppte boken Framtidsstaden, om resten av Sverige imorgon blir som Malmö idag. Hur

blir Sverige då? år 2017 där han varvar egna anekdoter om staden med reportage och

intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker i strävan att skriva fram den “riktiga”

historien om Malmö. Boken har blivit en bästsäljare och fått stor spridning vilket har varit ett

starkt skäl att inkludera denna bok. Ett reportage är en journalistisk berättelse som kan förstås

som mer faktabaserad än exempelvis poesi. Eftersom reportage ofta innehåller mer ingående

personliga beskrivningar kan den ses röra sig mot en skönlitterär form. Precis som

skönlitteraturen knyter reportaget an till läsaren på en känslomässig nivå (Eriksson 2016:20).

Detta är ytterligare ett skäl till varför jag valt denna bok.

Tomas Ekström. Malmö är en Dröm (2010)

Tomas Ekström är författare och poet och skriver om Malmö som stad. Han är född i

Stockholm men har bott och verkat i Skåne och Malmö från ung vuxen ålder. År 2010 kom

han ut med diktsamlingen Malmö är en Dröm (2010). I dessa dikter behandlar han frågor om

Malmös sökande efter identitet, vilket jag därmed ser som ett passande verk för min uppsats.

Jacques Werup. Tiden i Malmö, på jorden (1974) och Hemstaden: Min

Malmöhistoria (1981)

Jacques Werup är en av Malmös största författare och poet som skriver om Malmö. Han har

varit verksam från 1970-talet fram till sin död år 2016. I de två verk jag valt att ta med skriver

Werup om sina egna erfarenheter av staden. I sina sätt att beröra frågor om social rättvisa i

välfärdssamhället försöker han göra upp med sin borgerlighet. Detta är intressant eftersom

detta väcker frågor om hur en kan gå i solidaritet med andra klasser, något jag uppfattar att

han försöker göra, även om det tar sig problematiska uttryck.
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Per Engström, Stefan Wictorin, Gertrud Hemmel och Anna Johansson. i

Malmöboken:17 nyskrivna berättelser (2006)

Denna bok består av sjutton kortare texter av sjutton olika författare vilka skriver om Malmö.

Jag använder mig enbart av mindre stoff från boken, men den har en hel del talande citat och

beskrivningar som jag menar fångar de andra verkens känsla och essens.

6.5 Material-diskussion: Blicken mot den osynliga identitetens

kunskapande

Som materialbas för uppsatsen har jag valt verk som nästan alla är skrivna av vita, “etniskt

svenska” män. Med tanke på att Malmös demografiska bild bygger på mångfaldighet kan det

tyckas anmärkningsvärt att jag ändå väljer dessa verk. Motiveringen till detta gör jag med

avstamp i kritiska normativitets-studier som har sin utgångspunkt i poststrukturalism vilken

belyser komplexitet och anti-essentialism. Detta perspektiv belyser hur normerande

subjektspositioner ofta verka “glida under radarn när ojämlikhet och differentiering

diskuteras” (Brade 2017:350). Detta resulterar i ett osynliggörande och naturaliserande av

detta “vi” (försthet) som man ofta talar om i relation till ett “dem” (annanhet). Genusvetaren

Lovise Haj Brade (2017) använder begreppet ‘försthet’ i sin avhandling Vi, de neutrale:

skitser til udfordring af akademisk førstehed för att förstå exkluderande processer inom

akademin. Istället för att rikta fokus mot erfarenheterna av exkludering så riktar Brade

fokuset mot de som inkluderas. Det handlar om “att skifta fokus från ’de Andra’ till ’de

Första’ – från exkludering till inkludering.” (Brade 2017:350). Syftet med detta är att

synliggöra de strukturer som möjliggör för de inkluderade subjektpositionerna att passera

som neutrala och standardiserade, denna subjektsposition menar jag kan förstås som en

osynlig identitet.

Inom kritiska maskulinitetsstudier myntade Raewyn Connell (2005/1995) begreppet

‘hegemonisk maskulinitet’, vilket hänvisar till hur en viss specifik typ av maskulinitet som

befinner sig i hegemonins mitt skapar ett ideal genom vilka alla andra män behöver orientera

sig runt. Denna cismaskulina subjektivering blir eftersträvansvärd eftersom den för med sig

sociala, ekonomiska och politiska privilegier. Förståelsen för hegemonins maktfullhet är

viktig för att synliggöra hur kritiskt det är att befinna sig så nära normens mitt som möjligt,

eftersom det är normerande praktiker som stabiliserar de subjektspositioner som uppfattas
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som naturliga och självklara (Brade 2018:71-72). Fokus har även riktats mot heteronormen,

där hetersoseuxalitet på liknande sätt som den hegemoniska maskulinitet görs till idealet att

orientera sig mot, inom heterosexualitetens hegemoni privilegieras vissa former av sexuella

praktiker (heterosexualitet), samlivsformer (monogami) och könsuttryck över andra(Butler

1990). Inom kritiska ras- och vithetsstudier behandlas ‘vithet’ på liknande sätt, genom att

synliggöra det ofta osynliggörandet av vithetsnormen och de sociala, ekonomiska och

politiska fördelar den för med sig (Ahmed 2008; Fanon 1967). Här ses ‘vithet’ som en sådan

‘omärkt’ identitet.

Sammanfattningsvis kan upphovsmännen till de litterära verk jag valt förstås tillhöra denna

hegemoniska, ‘omärkta’ och osynliga subjektsposition. En subjektsposition som genom

normerande praktiker konstruerar en sällan ifrågasatt “osynlig” identitet och det är viktigt att

undersöka det kunskapande som kommer från just dessa maktfyllda subjektspositioner. Att

därmed vända blicken mot den osynliga identitetens beskrivningar av Malmö bidrar jag till

att problematisera och destabilisera kunskapandet om Malmö.

7. En analys i två delar

DEL 1 - Den nostalgiska blicken på Malmö
Del 1 av analysen tar upp författarnas beskrivningar av Malmö via backspegeln, hur de

beskriver Malmö när de blickar tillbaka på staden, hur de upplevde staden som barn och

tonåringar.

7.1 Uppdelningen av stadens offentliga och privata sfär fortsätter

Analysen startar i undersökandet kring vilken roll kön spelar i representationen av Malmö.

Det första delkapitlet går i dialog med tidigare forskning som handlar om uppdelningen av

staden i en offentlig och privat sfär, där mannen ses utgöra det offentliga och kvinnan det

privata. Nedan diskuteras hur detta fenomen tar sig uttryck i det samlade materialet.

7.1.1 Den manliga rörelseekonomin

Så här minns Lars Åberg tillbaka på sin barndomstid i Malmö:
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“Jag kan ibland tänka på min barndom i Malmö som en utdragen söndag med saft och bullar vid
Margaretapaviljongen i Pildammsparken (…) Vi spelade fotboll på gräset mellan hyreshusen med
tröjor och jackor som stolpar och jag höll på att bli överkörd av en polisbil när jag sprang rakt ut
på John Ericssons väg för att hämta en förlupen boll (..)

Här gick man omkring och kände sig otroligt vanlig.
Malmö var vid 1960-talets mitt i mångt och mycket fortfarande en småstad; blott en färjeresa från
Köpenhamn, ett stolpskott från det allsvenska guldet, fortfarande ett decennium från industriella
demonteringen. Man trampade enkelt från ena hörnet av staden till det andra och passerade på
vägen NK och grammofonaffären på Gustav Adolfs torg där man kunde höra de senaste engelska
popsinglarna i krämfärgade plastlurar eller ihop med en kompis i ett ljudisolerat bås. Det byggdes
kedjehus på åkermarken och varvsarbetarna cyklade till Kockums. Det vanliga var det normala
och detta var en liten anonym stad vid sidan om det stora larmet”(Åberg 2017:8-9)

I många delar av det samlade materialet skrivs Malmö fram som det ‘vanliga’, ‘normala’ och

‘trygga’, ofta genom barndomsminnets nostalgiska blick där pojkar intar stadens torg och

gator med fotboll och saftdrickande. Här sveper även varvsarbetaren förbi på sin cykel och

får figurera denna “vanlighet”. Fenomenet som belyses av litteraturvetare om mannens

sammansmältning med staden tar sitt uttryck i det samlade materialet genom författarnas

beskrivningar av deras självklara rörelse genom Malmö. Här figurerar Malmös offentlighet

som en enda stor lekplats vilken författarna som unga pojkar kunde inta och upptäcka. Detta

går i linje med litteraturforskares teorier om stadens offentlighet och stadsromanen som

manligt kodad: att stadens offentlighet tillhör mannen och berättandet om den görs av

mannen. Detta ger det samlade materialet uttryck för eftersom det ofta bara är män som syns i

beskrivningarna om stadens offentlighet och beskrivningar om den görs utifrån den manliga

blicken. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kan detta förstås som att offentlighetens domän

upprätthålls genom patriarkala normer om mannen som det normala. Att känna sig hemma

enligt Ahmed (2006) handlar om orientering och att vara “in line” med de normer som omger

det specifika hemmet (Ahmed 2006:11). Varken rummet eller kropparna är passiva i denna

process. Kroppar görs hemmahörande genom dess olika kapacitet att följa den normativa

linjen för det specifika rummet, och rummet kommer därmed också aktivt omfamna vissa

kroppar. Upprepningen av den normativa linjen över tid gör att kroppar förvärvar rummets

form, således sker en sorts sammansmältning mellan kroppen och rummet (Ahmed

2006:15-16). I detta fall handlar det om en sammansmältning mellan stadsrummet och

mannen. Är det kanske därför författarna när de är unga pojkar även då upplever sin

självklara plats i staden; de trampar ju samma vägar som männen före dem trampat. Eller

borde en hellre tala om spelande istället för trampande, det där fotbollsspelandet.
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Åberg är inte den enda författaren som talar om fotbollen i relation till stadsrummet. I många

narrativ i det samlade material får fotbollen en slags central plats för uttrycket av ett

offentlighetens intagande i staden då det är genom fotbollen dessa pojkar gemensamt intar

staden. Stefan Wictorin (2006) beskriver sina minnen från sin första gympalektionen i en av

Malmös skolor när han flyttat till staden från Stockholm med sin mamma på femtiotalet.

Jag hade (därför) inga särskilda förväntningar eller farhågor när det var dags för gympa med mina
nya klasskamrater. Häpnadsväckande nog sprang alla ut till fotbollsplanerna (där det ska bli en
station till Citytunneln) så fort vi klätt om. Flickorna var bannlysta, de dansade jazzbalett inomhus.
På fotbollsplanen väntade gympaläraren. Han utsåg två killar till lagledare som anförtroddes att
välja lag. Stämningen blev med en förtätad och allvarlig, det rastlösa stim som alltid präglade
klassen var som bortblåst.

“Vad ska vi göra”, frågade jag en pojke som stod närmast.
Han gav mig ett förvånat ögonkast.
“Är du dum i huvudet? Spela fotboll, förstås”, sa han (Wictorin 2006:37)

Fotbollen i det samlade materialet kan förstås förmedla detta normerande manliga

hemmahörandet i stadsrummet. Fotbollen figurerar som en gränsdragning mellan det

offentliga/manliga och privata/kvinnliga i staden då flickorna förpassas till ett rum inomhus,

medan pojkarna kastas rakt ut och förväntas inta fotbollsplanen i stadens offentliga rum.

Denna mitt livs första fotbollsmatch blev ett slags farväl till barndomen. Jag var först omtumlad,

förvirrad och hjälplös inför intensiteten och allvaret i matchen. Klasskompisarna uppförde sig som

fullblodsproffs. De levde i spelet med alla sinnen. (...) Folk tacklades, stupade och slog sig

fördärvade, knän blödde, någon fick en smäll på näsan och blinkade bort ilskna tårar. Det var ett

inferno av kamp, vilja och engagemang (Wictorin 2006:38)

Här blir fotbollen en ritual genom vilken pojkar blir män. Detta går i linje med hur Massey

(2005) talar om hur geografins utformning är en produkt av sociala relationer, politik och

makt. Fotbollsplanen förstås som en sådan yta i staden genom vilken normativa könade

föreställningar upprätthålls. Kanske är det banalt att tala om fotboll och fotbollsplaner, men å

andra sidan utgör fotboll en stor del av stadsrummet, både som geografiskt utrymme där

fotbollsplaner sträcker ut sig som vida ängar runt om i staden, men också som ett omtalat

ämne som får representera stadens gemenskap, som Jacques Werup skriver: “dåliga nyheter

känns alltid mycket avlägsna om det bara inte gäller MFF” (Werup 1974:7). Ahmed (2006)

talar om hemmahörande utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där rörelsen ses som en

fundamental del av vårt varande. Rörelsen möjliggör för oss att bebo och inta platser, på så
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sätt verkar rörelsen som ett sammankopplings-element mellan kroppen och världen. Mannen

som spelar fotboll på stadens fotbollsplaner blir till ett slags ultimat stadssubjekt som kan

identifiera sig med staden på ett så fundamentalt sätt som andra inte kan.

Trinh Minh-Ha (2012) påtalar kvinnans begränsningar av rörlighet i den manliga

rörelseekonomin. Hon hävdar att “Kvinnor är fångade inom gränserna för sina egna kroppar

och sin art, och den gängse klichén genom vilken de känner sig försatta i exil är

samförståndet (inom patriarkala samhällen) kring att gator och torg tillhör männen” 

(Minh-Ha 2012:58-59). Mannen blir den aktiva spelaren i staden, där resten blir förpassade

utanför planen - antingen till ett dolt privat rum, eller till att bara sitta på läktaren och passivt

titta på. Framskrivningarna av fotbollen och fotbollsplanen i relation till det “vanliga”, trygga

Malmö formar en mansdominerande yta där de som hör hemma i den manliga

rörelseekonomin inte behöver tänka på att förhandla eller dela platsen med andra människor i

staden.

Att stadsrummet uttrycks som så vanligt, tryggt och normalt kan förstås utifrån den koppling

mellan staden, romanen och den manliga rörelseekonomin. Poetens inre blir ett med stadens

yttre när dessa författare talar oproblematiskt om staden som ett utrymme man kan inta hur

som helst. Kanske skvallrar dessa framskrivningar mer om författarnas projiceringar av sin

egna subjektsposition i samhället, mer än om vad Malmö är. I relation till det Eriksson

(2016) diskuterar om texters görande, kan dessa framskrivningar om Malmö vara texter som

förstås forma en hegemonisk förståelse för stadsrummet som en fri yta, vilka inte tar hänsyn

till andra maktordningar och hierarkier som omöjliggör Malmö som just ett fritt utrymme.

Istället utgör dessa nostalgiska barndomsskildringar en dominerande del av den

kulturproduktion som görs om Malmö: barndomsskildringar som gör anspråk på “sanningen”

om Malmö.

7.1.2 Moderns trygga famn och Malmödosornas kroniska otid

Ovan har diskuterats vilken roll kön spelar in för representation av staden, där pojkar och

män görs hemmahörande det offentliga stadsrummet. I detta delkapitel kommer kvinnans roll

i staden diskuteras. Ett citat som ger uttryck för stadens uppdelning av det offentliga/manliga

och privata/kvinnliga kommer från då Gertrud Hemmel (2006) minns tillbaka på sin barndom

i Malmö. Men denna gång utifrån skildringen av kvinnans roll i staden.

34



Det var också på den tiden då en mjuk, fyllig, varm mor som alltid var till hands plötsligt kunde
försvinna, som uppslukad av jorden.
“Mor? Mor?”

Lekplatsen låg tom och öde. Trottoaren förlängdes och försvann i fjärran. Alldeles nyss höll jag
min mor i handen och hörde högt över huvudet samtalet om söndagssteken och bekanta och
hembiträden och Greta Garbo. Den andra tantens lilla flicka räckte ut tungan åt mig bakom sin
mors rygg och kanske var det då jag släppte taget, tog några steg bakåt för att visa mitt förakt och
mitt oberoende. Kanske var det då min mor försvann, uppenbarligen för alltid.

Gatan var för mig oändligt bred och jag sprang tårblind över till andra sidan, trots allt stor nog att
veta var jag bodde. På femte våningen i det stora, vita huset. Trappstegen var höga som
bergknallar och mitt skrik ekade i halvdunklet. Men tant Bergström var hemma, hon som bodde
bredvid och och var nästan lika mjuk och varm som mor, och det gjorde ingenting att jag brände
tungan under vispgrädden på den varma chokladen hon bjöd på. Och så ringde det på dörren. Min
mor flåsande utanför. “Hur kunde du springa ifrån mig? Du förstår väl hur orolig jag varit?

“Vi har haft så trevligt”, sa tant Bergström-
Men det var ju min mor som hade försvunnit, jag sprang bara över gatan och uppför trapporna och
nu var jag här och hon var här och allting var bra igen.(Hemmel 2006:31)

Till skillnad från de manliga författarnas beskrivningar är stadens gator för Hemmel

skrämmande, som liten flicka i staden känner hon sig vilsen. Det görs också tydligt att den

fullvuxna kvinnans roll är den moderliga figuren som med sin trygga, varma och närvarande

famn alltid ska finnas där, för någon annan. Mara Lee (2021) skriver att i det manliga könade

urbana rummet ses kvinnor “som en del av miljön, eller som råvaror att konsumera” (Lee

2021:28). Dessa mödrar och tanter förväntas vara till hands för någon annan och inte utifrån

kvinnans egna individuella subjektskap. De blir till projektionsytor för andra subjekts och

figurerar som biroller i huvudkaraktärernas narrativ, i texten ovan som den omsorgsfulla

modern, eller i citatet från Åberg där hon inte omnämns alls utan jobbade bakom kulissen

med nykokt saft. Så hur beskrivs de kvinnor i Malmö som faktiskt korsade gränsen mellan

den privata och offentliga sfären?

Jacques Werup (1981) har ett kapitel i sin bok som heter Malmödosorna där han talar om de

malmöitiska kvinnorna. Han beskriver att han tröttnat på de intellektuella kvinnorna från

Lund, eftersom de mest “pratade om allt sådant som kvinnor och män runtom på

arbetsplatserna omkring oss utförde; jämlikhet, respekt, integritet, solidaritet.” (Werup

1981:110). Således lokaliserar han en “riktighet” hos malmökvinnorna, speciellt de som

knegade på Strumpfabriken eller Pågen. Här kan malmökvinnorna förstås beskrivas med

agens, men samtidigt är det något som stör Werup. Det problematiska med malmökvinnorna

är enligt Werup att “de är mer eller mindre hopplösa att förföra” (ibid:110). Han hävdar att

han under sjuttiotalet själv var så påläst kring kvinnodebatten att han nästan ansökte om
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medlemskap i feminstorganisation som “reservkvinna” (ibid:111). De orden får han tyvärr äta

upp när han berättar om ett möte med en malmökvinna under denna tid:

Vid ett tillfälle gällde det en mycket vacker flicka på restaurang. Hon verkade uttråkad av sitt

sällskap och log flera gånger mot mig. Jag förstod att jag hade något att hämta om jag bara satte

igång charmoffensiven. Så jag log tillbaks och såg henne så känsligt i ögonen jag någonsin kunde.

Just som jag försökte ge henne känslan av att jag höll på att drunkna i henne, upphävde hon sin en

aning manliga stämma, mycket malmöitisk.

- Vad fan e där med daj!? Haur du ätet glosoppa!?

Alla tråkmånsarna kring henne vaknade till liv, gapflabbade och stirrade ut mig. Jag fick drypa av

som en trampad mask. Och när hon senare, min drottning, försvann hand i hand med en av

tråkmånsarna, säkert hennes man, ut till en nyputsad Volo, fattade jag vidden av mitt misstag:

rediga malmödosor har rediga huvuden, ordning och trohet, en oövervinnlig naturlig jämlikhet, de

faller inte för några krumbukter, inte ens de mest beprövade” (Werup 1981:111)

Werup skriver fram en stark ambivalens kring malmökvinnorna. Det faktum att

malmökvinnan korsat gränsen mellan den privata och offentliga sfären verkar göra henne till

ett oläsbart subjekt. Den agens som Werup i början skriver fram kring malmökvinnan blir

plötsligt något negativt. I hennes rörelse mot offentligheten och hennes aktiva engagemang

kring jämlikhet, respekt och integritet gör hon avkall på sin femininitet och därmed förloras

konturerna kring henne som ett begripligt subjekt. När malmökvinnan inte längre är “som en

del av miljön, eller som råvaror att konsumera” (Lee 2021:28) i det manliga könade urbana

rummet görs hon till en projektionsyta för Werups åtrå och begär. Samtidigt som Werup

imponeras av hennes mod och rättframhet äcklas han av hennes manhaftiga humör och

reaktioner. Han både hypersexualiserar malmökvinnan och maskuliniserar henne på grund av

hennes “avvikande” egenskaper. Hon är simultant för jämlik som för ointellektuell.

Malmökvinnan är helt i otid med sin samtid. Hon försätts i en sorts kronisk otid, att aldrig

kunna vara “rätt”. Malmökvinnan vrider tiden ur led eftersom stadens normativa ordning

rubbas. Att vrida tiden ut led kan utifrån ett litteratur- och queerteoretiskt perspektiv ses som

en feministisk motståndshandling eftersom detta öppnar upp för nya, progressiva perspektiv

på tid och därmed existens (Lindén 2013:8).

7.2 Underdogen - sådan stad, sådan stadsbo

Ett återkommande ord som används för att beskriva Malmö i det samlade materialet är

underdog. En beskrivning av ordet underdog kan vara på sin plats här. Underdogen förväntas
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förlora, medan dess motsatspart “topphunden” förväntas vandra ut som vinnare. Är det kanske

därför förvåning och raseri, men också sensation och glädje väcks när underdogen tar sig ur

omöjlighetens grepp och mot alla odds vinner mot topphunden? Uttrycket “alla älskar en

underdog” kan möjligen härledas från den känsla som underdogen väcker hos de flesta: det är

svårt att inte hålla på underdogen, speciellt när hen mot förmodan vinner. Underdogens roll

kan förstås som produktiv eftersom den skapar sympati, underdogen blir en symbol för nya

möjligheter och hopp. Under detta delkapitel kommer jag diskutera hur Malmö som stad

beskrivs som en underdog men också vilka kroppar som får representera denna position.

7.2.1 Malmö - staden som föder antihjältar

Per Engström (2006) beskriver en viss hatkärlek till Malmö. Han börjar skriva dikter när han

flyttar till staden just för att han aldrig stött på något som Malmö, enligt honom liknar staden

ingen annan svensk plats (Engström 2006:120-128). Samtidigt talar han om Malmös

underdog-stil “som så många gånger känns kvävande, som om den grundläggande

livskänslan för malmöbon är att hämnas på någon. Vem?” (Engström 2006:126). Malmö

skrivs fram som något avvikande i relation till resten av Sveriges städer och platser:

Varför är det så långt från Malmö? Till Lund. Skanör, Lomma, Anderslöv och Västergötland? Ja,
och från igår till idag (... )Skulle det kunna vara så att det avstånd som finns mellan Malmö och
allting annat har att göra med självaktning? Malmös självaktning: en trängd, stängd, grå betonad
historiskt sett. Botten på säcken, där man hamnar, sa väl Niklas Qvarnström. Staden som liksom
inte fanns, så minns jag Malmö från min barndom och ungdomstid. Sverige var Norrland,
Stockholm, Göteborg, Östgötaslätten, Öland, Österlen och Helsingborg, som ledde bort. Knappast
Malmö. Man kände till att orten fanns, och Bosse Larsson. Mer var det inte. Det är ett rätt jobbigt
läge. Om det överhuvud taget låg någonting i hur jag minns “Malmö”, så är det inte så konstigt,
kanske, att Malmö fått slita med sin självaktning, vilket också medfört den oimponerande, i svåra
fall kaxigt självbelåtna attityden. En hård defensiv, helt enkelt.(Engström 2006:120)

Malmö beskrivs som nästintill icke-existerande och där andra städer, landskap och platser

spelat en roll för inramningen av vad som utgör det vi kallar för Sverige, lämnas Malmö

utanför. Malmö verkar inte ens ha en plats i det nationella kollektiva minnet. Enligt Engström

har det haft stor betydelse för hur Malmö skapat sin underdog-identitet. I stadens strävan att

ta tillbaka sin självaktning och skapandet av personlig mening har Malmö blivit kaxig och

självbelåten. Ur ett teoretiskt perspektiv om hemmets inneslutande och uteslutande

mekanismer kan Malmö förstås tjäna som representation för vad det svenska nationshemmet

inte är. Å ena sidan verkar det bero på Malmös anonyma icke-existerande identitet, vilken
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varit betydelselös för det svenska nationshemmets utgörande. Å andra sidan är det just

Malmös attityd och färgstarka humör som verkar avgöra de gränsdragande faktorer som gör

Malmö till något annat bortom det svenska nationshemmet. Malmö verkar vara skev i relation

till resten av Sverige.

Beskrivningen av Malmö som en underdog spiller även över i hur den riktiga malmöbon

beskrivs. Precis som Malmö har han också fått en oimponerande och kaxigt självbelåten

attityd. Så här beskriver Staffan Wictorin om den typiska malmöbon:

Stereotypen för en malmöbo är en gnetig misantrop, en man i övre medelåldern som jobbat på
Kockums i hela sitt liv och som aldrig låter sig entusiasmeras annat än av skadeglädje. Det är
ingen stereotyp, förresten, utan en korrekt beskrivning av verkligheten. Under årens lopp har jag
mött många sådana malmöbor och till sist fick jag träffa alla malmöbors malmöbo.
Urmalmöiten.(Wictorin 2006:39)

Wictorin beskriver i citatet en verklighetens - om än något ironisk - urmalmöit som han minns

den från 80-talet. Tillfället då han stöter på denna urmalmöit är när han stannar till utanför ett

urmakeri på vägen hem från jobbet:

“Ingen som gick förbi den där affären kunde låta bli att stanna upp ett slag för att titta och
beundra klockorna. Man blev imponerad och berörd av verkens skönhet och hantverkarens
skickliga och ömsinta behandling av dem (…)
Vid just detta tillfälle hände det sig att vi samlades en liten klunga av människor framför fönstret.

Vi var främlingar för varandra men klockorna knöt ett band mellan oss och vi började prata. Hur
sällsynt är inte det, malmöbor emellan?

“Det är verkligen fantastiska klockor”, sa en dam.
Vi nickade och föll i munnen på varandra.
“Jag undrar vad de kostar”, sa någon.
“Jag skulle vilja ha varenda en av dem”, sa en annan.
“Tänk att kunna renovera klockor på det där sättet. Han måste vara oerhört skicklig”, utbrast en

tredje.
Då harklade sig en person som avvaktat någon meter bakom oss klockbeundrare. Där stod han,

urmalmöiten. Han tittade kritiskt och buttert på oss, ansiktet var orakat, han var mager och den
gamla skinnjackan hängde löst över sluttande axlar. I näven höll han en sliten, brun portfölj.
Nävarna var stora och grova, händer som slitit under många årtionden.

“Ja, ja”, sa han. “Men vad har han för jubb?”

Enligt nationalencyklopedin beskriver ordet urfolk “vanligen de etniska grupper som är

ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.”(NE). Att tala om

urmalmöiten får en automatiskt att tänka på ett subjekt som anses vara den “riktiga”

malmöbon. Den “riktiga” malmöbon beskrivs vara man, medelålder, vit och arbetarklass. Mer

specifikt beskrivs urmalmöiten som en trångsynt varvsarbetare. Han är varken imponerad av -
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eller ens förmögen att känna igen - det komplicerade och skickliga hantverk urmakaren utfört.

Hans klassbakgrund avslöjar honom, en obildad arbetare ses som världsföraktande på grund

av sitt låga intellekt. Trots sin magerhet beskrivs han som stark, hans grova nävar vittnar om

ett långt yrkesliv som kroppsarbetare. Wictorin beskriver stundom urmalmöiten i negativa

dager, ändå cirkulerar det en stolthet kring den manliga varvsarbetaren. Han kan hånas, men

han är trots allt den “riktiga” malmöbon. Återigen väcker underdog-positionen sympati, en

imponeras av hans ihärdiga slå-underifrån-anda. I andra delar av det samlade materialet

kopplas denna ihärdighet hos arbetaren samman med hans höga arbetsmoral. Så här beskriver

Åberg arbetaren under femtio- och sextiotalet då arbetarrörelsen var på frammarsch i Malmö:

För äldre socialdemokrater var arbetslinjen självklar. Utan den skulle det svenska systemet aldrig
ha kunnat konstruerats. Det fanns inom arbetarrörelsen en skötsamhetskultur som många i dag
säkert ler åt, men som lade grunden för det liv - den trygghet, den gratis utbildning, den
sociallagstiftning - som de leende kunnat dra sådan nytta av. Föga kunde de äldre ana att en del av
deras barn och barnbarn skulle betrakta strävan efter självförsörjning som reaktionär eller rentav
diskriminerande.(Åberg 2017:239)

Arbetarrörelsen prisas som både nationens och stadens hjältar, det är tack vare dem som vi

har kunnat bygga upp den svenska modellen. Arbete konstrueras som något mer än “bara” en

verksamhet för arbetarklassen att bygga sin försörjning på, det finns ett större syfte, det

ärofyllda uppdraget att bygga samhället och det trygga “svenska” hemmet. Det verkar

onekligen finnas en viss ambivalens kring den “riktiga” malmöbon. Ambivalensen skulle jag

vilja sammanfatta genom ordet redighet. Att säga att någon är “redig” omfattar egenskaper

hos en person som kan förstås som ordentlig, rejäl, jordnära och äkta. “Redig” säger man om

någon “som är på rätt sätt enligt vissa förutfattade meningar (om män underförstått manlig)”

(SAOB). Redigheten sätter an en folklig ton, men den inbegrips även i en viss respektlöshet

och nedvärdering. Malmöbon är redig men också något dum. Den “riktiga” malmöbon omges

av denna redighet vilken förkroppsligas i den manliga proletären. Den ‘rediga’ knegaren, en

underdog som mot alla odds lyckades vinna och blir till antihjälten.

7.2.2 När anti-hjältarna försvann

Den “rediga” knegaren får representera ett arbetar-ideal vilka andra figurer ställs mot eller

jämförs med. När Åberg talar om skötsamhetskulturen inom arbetarklassen i citatet som

presenterades i föregående sektion ställs den “rediga” knegaren mot några som Åberg kallar

för “de leende”. Vi tar en titt på citatet igen:
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Det fanns inom arbetarrörelsen en skötsamhetskultur som många i dag säkert ler åt, men som lade

grunden för det liv - den trygghet, den gratis utbildning, den sociallagstiftning - som de leende

kunnat dra sådan nytta av. (Åberg 2017:239)

I citatet konstrueras en gräns mellan den ‘rediga’ arbetarklassen från dåtiden som var de som

byggde upp det trygga svenska samhället, och “de leende” från nutiden som drar nytta av det

den dåtida arbetarklassen byggt upp, utan att själva varken uppskatta den välfärden eller

fortsätta bidra till den. Åberg lokaliserar en förlust av ‘redighet’, en arbetarklass som slet hårt

och hade god arbetsmoral verkar vara en arbetarklass som vi gått miste om. På liknande sätt

hänvisar Werup till denna försvunna arbetarklass.

Det är inte utan att den uppfordrande statyn på torget, Axel Ebbes - Arbetets Ära -, dämpas i sin

tvivelaktiga heroism. Lättjans heroer flockas ogenerat vid dess sockel, några langare, ett par

utlevade blondiner, några mer odefinierat arbetsskygga och ett par gamla hederliga knegare som

förmodligen tycker sig har gjort sitt en aning förgäves (Werup 1981:124 min kursivering)

Werup talar inte om arbetslinjen, däremot hänvisar han till ett annat landmärke som kan

förstås vara en symbol för den malmöitiska ‘rediga’ arbetarklassen, nämligen statyn Arbetets

Ära. Statyn byggdes av konstnären Axel Ebbe, den invigdes på Möllevångstorget i Malmö

den 17 december 1931. Den dåvarande socialdemokratiske riksdagsmannen Johan Nilsson

menade att konstverket ger uttryck för den hyllning åt arbetets och näringslivets samverkande

krafter, ett uttryck för “det gemensamma arbete, som håller samhället uppe" (Malmö Stad

2020b). De som i Åbergs citat figurerar som “de leende” benämns på liknande sätt i Werups

citat som “lättjans heroer” och arbetarrörelsens skötsamhet lokaliseras i “ett par gamla

hederliga knegare”. Även Werup konstruerar en gräns mellan den dåtida ‘rediga’

arbetarklassen och en nutidens “förslappade langare, utlevade blondiner och arbetsskygga”.

Av Werups citat att tyda verkar dessa kroppars blotta närvaro kring statyn ses som en ren

skymf mot det som den gamla arbetarklassen stått för. Skötsamheten och hederligheten

konstrueras som tillhörande det förflutna, egenskaper som den dåtida arbetarklassen stod för,

vilken initierar att skötsamma medborgare inte längre finns. Narrativen upprätthåller en tydlig

bild av vem denna skötsamma medborgare är: en manlig kroppsarbetare, den klassiska

manliga proletären. Här kan det vara intressant att fråga sig varför arbetarna under just denna

tid upphöjs? Varvsarbetaren kan förstås vara “i tid” med den blomstrande kapitalismen. Den
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rediga knegaren är ett subjekt vilken passar in både i modernitetens och kapitalismens logik.

Inom dessa logiker skrivs underdogen fram som det ultimata subjektet. Arbetaren, folkets

hjälte som bygger upp samhället. Den ‘rediga’ knegaren blir kapitalismens anti-hjälte. Det är

en subjektsposition och identitet som används som ett objekt av projiceringar för politiska

strävanden. Begäret och åtrån för underdogen konstruerar ‘arbetaren’ från dåtiden som

enhetlig och intakt. Men konstruktionen av den ‘rediga’ knegaren som en uteslutande

framgångssaga osynliggör den kamp som faktiskt fanns hos arbetarklassen och i

arbetarrörelsen.

7.3 Vit nostalgi: Utplånande av skillnader och upprätthållandet av det

homogena folkhemmet

Den ‘rediga’ knegaren är inte bara kapitalismens anti-hjälte utan även folkhemmets.

Folkhemmet talas om med stolthet och vördnad i det samlade materialet, som en stor

socialdemokratisk bedrift vilken gynnat den svenska välfärdsstaten. Här kopplas ofta

industriarbetaren samman med folkhemmets utveckling. Arbetarklassen fylls med specifika

värden som symboliserar det “svenska” samhället. Kanske är det också så att idén om

underdogen, anti-hjälten, passar in i folkhemmets fundamentala kärna eftersom det

kännetecknas vara ett ‘hem’ som ska inkludera alla. Mara Lee (2014) menar att folkhemmets

ideal var att överbrygga och utjämna skillnader. Som Per-Albin Hansson sa “I det goda

hemmet råder likhet” (Hansson 1928 i Lee 2014:155). Lee betonar det problematiska i att

utplåna skillnader genom folkhemsbegreppet eftersom detta osynliggör “vissa erfarenheter av

förtryck och utanförskap” (Lee 2014:156). Att göra institutioner till ett hem kan vara ett

“politiskt redskap i kampen att få med alla, att ingen skulle känna sig utesluten eller

exkluderad, men på vissa villkor; underkastning, homogenisering, neutralisering.” (Lee

2014:158). Lee menar att folkhemmet skapar en slags illusion om ett intakt, enhetligt

superhem, det är ett hem med en hegemonisk karaktär vilket gör det svårt att dissekera och

utmana. Den arbetarklass och den ‘rediga’ knegaren som återkommer i de nostalgiska

blickarna om Malmö menar jag handlar om att de tjänar som representation för

upprätthållandet av en hegemonisk bild av folkhemmet. Något jag skulle vilja kalla för den

vita nostalgin. I folkhemmet är arbetaren och borgaren lika - ni kommer väl ihåg

Malmöandan? Det typ av språkbruk som förekommer kring den ‘rediga’ arbetarklassen och

uppbyggnaden av det trygga svenska hemmet utplånar inte bara klasskillnader utan även
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skillnader inom arbetarklassen. Den vita patriarkala nostalgin utplånar den heterogena grupp

som faktiskt byggde folkhemmet.

Berättelsen om proletären som tar mark från borgaren tror jag är en tydlig och konkret

arbetarrörelse-framgångssaga. Det är en underdog som i sin renaste bemärkelse har lyckats.

Samtidigt är det problematiskt att detta bygger på en stereotyp av arbetaren, den manliga vita

proletären. Den vita manliga proletären som representerar grundpelaren till folkhemmets

utveckling osynliggör alla andra arbetare som under denna tid (både kvinnor och invandrare)

också arbetade. Det “svenska” som lokaliseras i den ‘rediga’ knegaren, är inte bara

problematiskt utan faktiskt empiriskt felaktigt. Av de 4000 anställda som Kockum hade under

femtio- och sextiotalet var 40 procent av dessa invandrare (Lundin 2005:22). Invandring är

aldrig ett tema i narrativen om Malmö. I det samlade materialet upprätthålls bilden av

arbetarna på Kockums som en homogen grupp där jämlikhet rådde. Men faktum är att

arbetare från bland annat Italien tjänade hälften så mycket som den etniskt svenska

varvsarbetaren vilket ledde till att strejk utbröt (Lundin 2005:22). Den agensen som skrivs in

i den “svenska” varvsarbetaren, som lyfte den “svenska” arbetarrörelsen och banade vägen

för den “svenska” arbetslinjen och det svenska folkhemmet bygger också på “icke-svenskars”

aktörskap vilka kände sig orättvist behandlade på den svenska arbetsmarknaden. Dessa

narrativ och aktörskap osynliggörs helt och hållet eftersom varsarbetarna kodas som svenska

och allt det hårda slit, uppror och motstånd som varvsarbetaren gör kodas vara beskrivning på

“svenska” sätt att föra sig för att froda en god och rättvis arbetsmarknad.

Sen har vi kvinnorna. Vad hände egentligen med kvinnorna på strumpfabriken? När de första

fackliga avtalen slöts i Malmö innefattades inte kvinnor alls i dessa avtal. Kvinnorna

omnämns i fackavtalen, men inte som den ‘rediga’ arbetaren, utan som en gästarbetare med

helt andra arbetsvillkor (Carlén 2011). En anledning till att den nostalgiska blicken ger oss en

bild av den dåtida arbetarklass som enhetlig var för att kvinnor inte ansågs svara arbetare, inte

ens inom vårt stolta svenska folkhem. De gånger som de faktiskt nämns som arbetandes

kodas de ändå som avvikande i narrativen i det samlade materialet. Malmö har länge varit ett

Socialdemokratiskt fäste, det är genom Malmö som arbetarrörelsen kom in i landet, “med

förhoppningarna om ett nytt och rättvisare samhälle” (Åberg 2017:8). Industrialismens

arbetarklass kan förstås ligga till grund för Malmös tillblivelse och identitet som bygger på

solidaritet, eftersom den arbetarklassen ofta kopplas samman med en rättvisans strävan. Men
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idén om den ‘rediga’ knegaren som en underdog vilken vinner ny mark är en position som är

passiviserande vad gäller politiskt subjektivitet. Bhabha (1997) använder begreppet

liminalitet för att argumentera för marginaliteten, precis som Edward Said tror han på den

epistemologiska potential marginaliteten besitter. Enligt Bhabha är det liminalitet som kan

destabilisera hegemoni. Så hur kan vi förstå underdog-positionen i relation till liminalitet?

Jag menar att underdog-positionen, eller narrativet om den, är en fantasi. Berättelserna om

underdogen är ofta inbegripna i respektlösa narrativ, underdogen är ointellektuell eller

smutsig. Det vill säga, den faktiska agensen hos arbetaren osynliggörs. Den arbetarklassen

som faktiskt byggde folkhemmet; invandrare, tjänstekvinnor, de som jobbade i omsorgen, de

exkluderas. Det är mycket aktivt handlande som osynliggörs och därmed kan

underdog-positionen ses konstruera en passivitet. Dessa nostalgi-narrativ blir därmed också

paralyserande. Jag menar att det finns en risk att tolka underdog-positionen som liminalitet,

men jag hävdar att en bör vara försiktig med detta eftersom den systematiskt exkluderar

politisk kamp.

DEL 2 - Den åldrade blicken på Malmö
Del två handlar om författarnas blick på staden när de blivit äldre och hur de talar om och

reflekterar över vad som har förändrats med Malmö. Här har förlustnarrativ kopplat till

stadens föränderlighet kommit att bli ett genomgående tema hos författarna. I nästa sektion

kommer jag presentera den relation som det manliga författarsubjektet har till stadens

föränderlighet och hur detta enligt litteraturforskare har tagit sig uttryck i stadslitteraturen

samt hur det kan förstås med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk.

7.3 När den manlige poeten försätts i exil och slukas av mångfalden
Enligt litteraturforskare har identitetslöshet kommit att bli en stark trop inom stadslitteraturen

när det manliga författarsubjektet beskrivit stadens föränderlighet (Nesci 2014:74).

Fenomenet av att poetens inre blir ett med stadens yttre, på grund av att det manliga

författarsubjektet projicerar sitt eget psykiska inre på staden, leder till att stadens

föränderlighet även drabbar det manliga författarsubjektet på ett personligt plan. När staden

förändras eller förnyas och den manlige poeten inte längre känner igen sig på stadens gator

ser han stadens föränderlighet som ett våld mot sin egen person. Stadens föränderlighet

beskrivs av den manlige poeten som att bli försatt i ett tillstånd av exil (ibid:75). Vissa
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manliga poeter har gett uttryck för att bli uppslukas av de anonyma massan i staden, vilket

kan förstås vara borgarens uttryck för när den självklara och naturaliserade positionen av det

fria stadslivet utmanas och ifrågasätts (O’Byrne 2014:65). För att råda bot på den plötsliga

känsla av alienation söker den manlige poeten frälsning hos kvinnan. Ägandet och kontroll av

staden förskjuts till erövrandet av kvinnan och hennes sexualitet i syfte att bota sin

obehagliga känsla av främlingskap och återställa den sociala ordningen (Nesci 2014:74-75).

Jagandet av kvinnor blir ett stående inslag i stadslitteraturen och detta kan kännas igen även i

uppsatsens samlade material, Lars Åberg skriver:

(..) Jag har sett den radikala förvandlingen från 1970-talets kulturfientliga utflyttningsort till
2010-talets expansiva inflyttningsort där över hälften av eleverna i grundskolan har
invandrarbakgrund.

Befinner man sig länge i samma miljö, i samma stad, kan det ta tid att uppfatta hur förhållanden
förändrats. Man följer med i de små stegen. Så en dag tvingas man söka vård på sjukhuset - och i
ett slag inser man hur annorlunda allting blivit.(Åberg 2010:8)

Åberg som bott i staden i över 60 år känner sig plötsligt som en främling i sin egen hemstad.

Han beskriver hur Malmö förändrats rent demografiskt och refererar till problematiken kring

alla kulturchockar. Han talar om vilken “särskild prövning” det innebär att “Sverige som

mottagarland värderingsmässigt ligger på längst avstånd från länder vars medborgare vi tar

emot” (Åberg 2017:26). Han refererar till hur det var förr och menar att Malmös

föränderlighet känns som ett slag och ”ett slags ketchupeffekt som bidrar till att man blir

orolig för hur välfärdssamhället över huvud taget ska kunna leva vidare” (Åberg 2017:8).

Identitetslösheten för Åberg ligger inte i fruktan av att uppslukas av den anonyma massan,

utan fruktan för att uppslukas av det andra ordet med stort M, mångfalden. Erövrandet och

jagandet av kvinnor har ersatts med erövrandet och jagandet av kulturella skillnader. Den

alienation Åberg upplever kan förstås utifrån Julia Kristevas (1982) teorier om ‘abjektet’,

Främlingen inom oss. Främlingskapet är mångfacetterat och komplext, det skapas inte alltid

utifrån dikotomin ‘oss’ och ‘dem’ eller ‘ute’ eller ‘inne’. Främlingen kan, om en talar med

Kristeva, även vara någon som finns inom oss. Så här skriver Mara Lee om detta:

Främlingen kan, som vi har lärt oss av Julia Kristeva, vara främlingen som vi härbärgerar inom
oss, hon kan vara fienden inuti som hos Baudrillard, eller the mimic man som är så lik en själv att
vi börjar längta efter den radikala skillnaden.(Lee 2014:109)

Främlingen som Lee talar om kan härröras ur filosofiska och psykoanalytiska teorier om hur

identitet och ‘jaget’ bildas, konstrueras och upprätthålls. Här används begreppet ‘abjekt’ eller
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‘abjektion’ för att beskriva den process genom vilken subjektet skapar sitt ‘jag’. Abjektion

indikerar det stadie då vi börjar uppfatta oss själva som ett subjekt med tydliga gränser av

vilket uppfattas som ‘jaget’ och allt det som står utanför. För att kunna bli ett eget subjekt och

finna sitt ‘jag’ behöver barnet skjuta sig från modern och ta avstånd ifrån den trygga symbios

som den enhet modern och barnet utgjort, detta framkallar känslor som äckel, avsky och

ångest. Abjektion bärs alltid i subjektet vilken dyker upp när ‘jaget’ försöker skydda de

gränser den satt upp från hot utifrån. Således “lär abjektion subjektet att det är i ständig

fara.”(Kristeva 1982 genom Widerberg 1990:67). Abjektion lär subjektet att konstruera sig

själv som ett enhetligt subjekt och andra som objekt. Den ångest och de irrationella känslor

som uppstår som reaktion till främlingar och det främmande är subjektets reaktion på sin

egen ofullständighet. Detta är känslor vi projicerar på andra när vår egna inre bubbla spricker

och vi inser att även andra, utanför vårt ‘jag’ också är autonoma individer. När den manlige

poeten känner sig som förlorad till följd av att staden förändras försöker han råda bot på dessa

obehagliga känslor genom att göra andra subjekt till objekt av det främmande och konstruera

dem som hot. Detta handlar i grunden om att den manlige poeten försöker göra upp med de

känslor inom honom som hotar hans känsla av att vara den hemmahörande figuren. Att finna

rätt på sitt ‘jag’, vilken den manlige poeten uppfattar sig förlorat i takt med stadens

föränderlighet, handlar om att framhäva specifika relationer, skillnader eller likheter - vilken

subjektet kan spegla sig mot och därmed skapa eller bibehålla sin självidentitet (Lee

2014:16). Av Åberg att tyda verkar det svenska välfärdssamhället gått förlorat på grund av att

människor med andra kulturella värderingar än de “svenska” kommer in i landet och bosätter

sig i staden. Här framhävs kulturella skillnader som orsaken till varför inte bara

välfärdssamhället hotas utan varför även hans ‘jag’ hotas. Utifrån Bhabhas teorier om

identitetsformering inom den koloniala diskursen skulle Åbergs känsla av att hans ‘jag’ hotas

förstås som en kolonial kulturell alienation (Bhabha 199760-62). Bhabha menar att identitet

autentiseras genom idén om ett ursprungligt nationellt förflutet, identitet kopplas till idén om

den naturaliserade och essentialistiska förståelsen av nationell tillhörighet. När

identitetsformering kopplas samman så starkt med en nationell territoriell logik gör det att vi

förnekar de nyinflyttades subjektskap. Att därmed konstruera de nyinflyttade som kulturella

“hot”, vilket Åberg gör, skulle kunna förstås utifrån Bhabhas teori som ett försök att

återupprätta en kolonial status (Bhabha 1994:42-45). Detta gör han genom att projicera

rasistiska fantasier genom att låta de nya medborgarna representera allt som är i motsatt till

den han själv är: vit, rättvis, moralisk. I och med globaliseringen har vi ett större flöde av
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transnationell historia, men Bhabha hävdar att dessa historier ofta förnekas då vi vägrar “se

hur våra egna intima, inhemska landskap också borde ritas om för att inkludera de som är

dess (landskapets) nya medborgare” (Bhabha 1994:xxii). Åbergs känsla av alienation kan

förstås utifrån att hans ‘jag’ går förlorad i takt med att “hans” historia raserar och han förlorar

den självklara plats i staden som han tidigare haft.

Precis som Åberg ger även Tomas Ekström (2010) uttryck för ambivalensen kring ett nytt

Malmö färgat av migration. Så här står det på Ekströms diktsamlingens baksidestext, den är

skriven av Roberto Mascaro som är grundaren av förlaget Siesta vilken Ekströms diktsamling

gavs ut på. Den lyder:

Malmö är en dröm är en bok om en stad i ständig förändring, en stad där “ursprungsbefolkningen”
blivit mindre än de som kommer utifrån, en stad som riskerar att drabbas av minnesförlust, att inte
vara förankrad i sin historia och kultur (..) Bortom falafelkioskerna, bortom segregationen och
rubrikernas skrämselterror gömmer sig ännu en gammal stad, en hamn som inte längre är… Och
ständigt uppstår öppningar för det nya och det oväntade. Malmö blir en experimentell plats, där
invånare glömmer gatunamn och tappar orienteringsförmågan (...) Till en sådan anonym och
mångfaldig plats kommer en “befriad” stockholmare vid namn Tomas Ekström, som
“fotograferar” experimentfältet Malmö och påminner oss om gatunamn, Turning Torso och
framför allt om de snabba, dramatiska händelserna som utspelas mellan Bagdad och
Möllevången...(Mascaró 2010)

Malmö beskrivs som en drömlik stad som flyter runt, en stad som tappat

verklighetsförankring. Malmö sägs ha drabbats av minnesförlust till följd av en förlorad

ursprungsbefolkning. Ursprungsbefolkningen verkar ha trängts ut ur staden av “de som

kommer utifrån”, vilket resulterat i att stadens historia och kultur försvunnit. Frågan som

uppstår här är, vem består ursprungsbefolkningen av och vilka är dessa figurer som kommer

utifrån? Här ställs ord som “falafelkiosker”, “segregation” och “skrämselterror” mot “gammal

stad” och “en hamn som inte längre är”. Detta skapar en känsla av att det som kommit utifrån

- andra människor och falaflar - är det som skyler den riktiga staden och dess

ursprungsbefolkning. Här presenteras författaren som hjälten i detta drama, “stockholmaren”

kommer som räddaren i nöden för att påminna alla om Malmös identitet, kultur och historia i

syfte att förhindra stadens minnesförlust. På Kommunikationsbyrån Telegrafstationens

hemsida går det att läsa om Tomas Ekströms egna reflektioner om diktsamlingen och hans

känsla för Malmö när han flyttade dit på nittiotalet.
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I början och mitten på nittiotalet befann sig Malmö i ett tillstånd av förvirring. Kockums, hela det
gamla arbetar-Malmö hade i stort sett försvunnit, och den stora kranen skulle också snart monteras
ner och säljas till Hyundai. Det var en stad utan egentlig identitet. Vilket gjorde den spännande,
inte som Stockholm, som är Stockholm och som egentligen aldrig förändras, det är en mycket mer
självsäker stad än Malmö. (Ekström 2010b)

Försvinnandet av industrin kopplas samman med beskrivningar av Malmös

identitetsförvirring. Här väcks en spänning hos författaren, det är Malmös avsaknad av

identitet som gör Malmö till en kittlande plats att vara på. Ett “subjekt” som befinner sig i ett

tillstånd av förvirring blir till ett utmärkt undersökningsobjekt.

7.3.1 Varvsarbetaren hemsöker den förlorade staden

Förlustnarrativet om Malmö är genomgående i Ekströms diktsamling och så här lyder en dikt

som fått samma namn som diktsamlingen själv:

MALMÖ ÄR EN DRÖM

Jag faller från toppen av Turning Torso
och ned i havet, det är plötsligt kallt och hårt
och hela gamla Kockumsvarvet vilar därnere
på havsbotten.

Kranen står där också, rosslande lyftande
osynliga skepp,
Där under alla gamla hamnarbetare,
lotsar och båtsmän.

“Berätta om staden för oss”, säger de.
“Berätta om hur den är”

- Tomas Ekström  2010:24

Ekström beskriver en obehaglig dröm då Malmö håller på att glida oss ur händerna, vi vet

inte vart eller vad Malmö faktiskt är. Att drömma att man faller är nog något de flesta av oss

har upplevt. En vaknar när en i drömmen landar efter fallet och det känns som att en dunsar

rakt ner i sängen. Det är som att falla rakt in i verkligheten, när en vaknar inser man att allt

bara var en dröm. I Ekströms dikt är det ett liknande scenario, men istället för att den fallande

personen vaknar ur sin dröm när han landar drabbas han istället för ett uppvaknande i

drömmen. Uppvaknandet uppenbaras så fort han landar i havet där det blir kallt och hårt. Den

polerade vita fasaden från Turning Torso försvinner i samma sekund som han spräcker

47



vattnets ytspänning där han möts av en annan verklighet. Nere på havets botten ser han en

svunnen stad, Malmö i sitt originalskick, numera en spökstad. Tillhörande spökstaden hittas

också ett visst subjekt, det är Kockumsvarvets arbetare, samma ‘rediga’ arbetare som

lokaliserats i tidigare narrativ. Här får hamnarbetaren representera “ursprungsbefolkningen”

som tillhör denna “hamn som inte längre är”. Hamnarbetaren figurerar som en vålnad som

vägrar lämna den plats de en gång tillhörde. “Berätta om staden för oss”, säger de, antagligen

skulle dessa berättelser vara om ett Malmö som de inte skulle kunna känna igen sig i, varken

geografiskt eller demografiskt. Förlustnarrativet cirkulerar även kring Malmös gamla och nya

landmärke, här ställs Kockumsvarvet mot Turning Torso. Att han faller ifrån Turning Torso

kan symbolisera hur det gamla (Kockumsvarvet) har förlorats till priset av det nya (Turning

Torso). Den svängandes torson som tornar upp sig med sina 109 meter över havet har ganska

naturligt blivit Malmös nya landmärke. Som världens första vridna skyskrapa kan Turning

Torso ses som en representation för Malmös steg ut i den globala och innovativa världen.

Kanske vill Ekström rikta en kritik mot att denna framtidsvision egentligen är en illusion? Att

Ekström hittar hamnarbetaren på havets botten skulle kunna indikera att arbetaren är död, det

finns ingen plats för den i staden. Men det finns även en känsla av motstånd hos

hamnarbetaren. Som en vålnad hemsöker hamnarbetaren sin dödsplats i ett försök att säga

något. Kanske är det en kritik om hur det urbana rummet förändrats rent geografiskt, och

vilken betydelse det har för kroppars hemmahörande i staden. Hamnen kan förstås vara ett

rum i staden dit arbetarklassen tidigare haft en tydlig förankring, vilken nu ersatts med

lyxbyggen och därmed har blivit ett rum för den övre medelklassen. Att hemsöka denna plats

blir som ett sätt att göra anspråk på det urbana rummet, ett försök att ta det tillbaka. Den

dåtida arbetarklassen skrivs fram inte bara som ett tydligt hemmahörande subjekt i

staden(som nu gått förlorad), han skrivs också fram fylld av stolthet och agens.

Hamnarbetaren får här en konstituerande roll för staden, hamnarbetare blir Malmös själ

förkroppsligad, och med deras fall går också Malmös själ förlorad.

Utifrån ett klassperspektiv kan den dåtida arbetarklassen förstås vara ett subjekt som genom

den urbana utvecklingen inte längre anses vara en lämplig nyliberal medborgare och därmed

skjuts ut från staden. Samtidigt skrivs den dåtida arbetarklassen fram som kämpar värda att

minnas, vi får komma ihåg dem som motståndskraftiga och ägande subjekt av staden. Men

eftersom den dåtida arbetarklassen konstrueras som homogen, som “etniska svenskar”,

osynliggörs rasifierade och queera arbetare ur dessa motståndsnarrativ (även om empiri visar
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att de var aktiva i arbetarrörelsens frammarsch). Haritaworn et al (2018) en av flera

queerteoretiker undersöker spatial rättvisa i det urbana rummet och visar på hur bristen på ett

intersektionellt perspektiv tenderar att utesluta queera och rasifierade personer som historiska

och geografiska subjekt i staden (Haritaworn et al 2018:4). Det handlar om att vita kroppar i

större utsträckning konstrueras som värdiga att få sin historia förankrad i den urbana

geografin (ibid:13). Haritaworn et al menar att det är viktigt att undersöka motståndsnarrativ

speciellt i en stad som präglas av en solidarisk och välkomnande image, så som Malmö kan

förstås göra. Att dessa kroppar utesluts ur dessa stolta motståndsnarrativ kan förstås utifrån en

kolonial, imperialistisk och eurocentrisk föreställningsram där queera och rasifierades

narrativ inte ses som en del av den legitima kunskapsproduktionen (Haritaworn et al

2018:29). På liknande sätt hävdar Diana Mulinari (2018) att även om feministisk vetenskap

och kunskapsproduktion har utmanats av svarta, antirasistiska, inhemska och postkoloniala

intellektuella och aktivister, finns det fortfarande en stor distinktion mellan ”berättelser” och

teorier. Det vill säga, vilka berättelser som legitimeras som “riktig” teori och vem som anses

kunna bära på dessa legitima berättelser (Martinsson, Mulinari 2018:138-139). Detta syns

tydligt i narrativen om Malmö då den dåtida arbetarklassen konstrueras som homogen, trots

empirisk fakta som bestrider denna bild, vilket får till följd att queera och rasifierade

identiteter osynliggörs i stadens historia.

Konstruktionen av den riktiga arbetarklassen reglerar inte bara vem som får lov att utgöra den

fixerade autentiska arbetarklassen och stå för deras historiska narrativ utan också vem som

skevar i relation till denna grupp. I nästa kapitel kommer jag diskutera vilka andra identiteter

som skapas i relation till den autentiska arbetaridentiteten. Hamnarbetarna från dåtiden är den

enda arbetarklassen Ekström rent explicit talar om i sina dikter, hamnarbetaren är ett subjekt

som ges ett ansikte, han tillskrivs positiva egenskaper, han skrivs fram som stolt och

motståndskraftig. Han skulle kunna förstås tillhöra “ursprungsbefolkningen”, så vilka är då

de som kommer utifrån, de som sägs skyla verkligheten? Och vad hände sen? Om arbetaren

nu är död, finns det ingen som jobbar i Malmö längre?

7.4 Den nutida arbetarklassens osynlighet
Blicken tillbaka på Malmö som industristad presenterar ett narrativ om en trygg och vanlig

småstad. Tillhörande subjekt i staden är en ursprungsbefolkning, de varvsarbetande hjältarna,

vilka bygger det svenska folkhemmet. När staden går mot ett postindustriellt samhälle händer
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något i narrativens karaktär. Det trygga och vanliga byts ut mot det otrygga och kusliga. Så

här lyder en dikt från Ekström:

FALAFELJORDEN

Promenad genom
självmordsparker
och kyrksalar.

Regn över eternitfälten
och falafeljorden.

Här i en förskjuten
verklighet.

Som att hitta
en burk nitroglycerin
bland ogräset.

- Tomas Ekström  2010:12

Malmö som postindustriell stad omges av ett dystert och mörkt narrativ. Istället för trygghet,

hjältar och vanlighet handlar det om självmordsparker, eternitfält och nitroglycerin. Malmö

har förvandlats till en falafeljord och att vandra på den jorden är att vandra i en förskjuten

verklighet. Att Malmö har fått smeknamnet falafeljorden kan möjligen förstås som en

antydan att staden är mångkulturell, men att placera falafeln centralt i en dikt som är så mörk

och dyster kan ge negativa konnotationer till det mångkulturella samhället.

Den förskjutna verkligheten i dikten ovan konstrueras som negativ, men det finns även en

positiv diskurs kring Malmös förskjutna verklighet. Så här beskriver Anna Johansson (2006)

hur möllevången förvandlas även den till en annan verklighet.

Helst cyklar jag bort till torget, för att handla där är bland det bästa jag vet. Att kryssa mellan

stånden har blivit mitt nästan största intresse och jag är noggrann, jämför priserna (alltid billigare

än alla andra stället), klämmer på tomater och avokado för att avgöra kvaliteten.

Jag känner mig som en hemmafru i Provence eller nåt när jag går där, och jag är vansinnigt nöjd

med det också: plockar bland kritvita champinjoner, lök och bladpersilja i knippen, rödflammiga

äpplen (...) Sen in på Kinaaffären (ellervaddenheter) för tofu och nudlar, Greklivsen

(ellervaddenheter) för fetaost och oliver, ostaffären för provsmakning. Jag äter Malmö under den

här tiden; jobbar mig igenom olika smaker, lagar stora grytor billigt och stoppar liksom i mig

staden på det viset. (Johansson 2006:91)

50



Återigen lokaliseras något i Malmös icke-identitet, staden blir en plats för dystopin och

utopin. Dikten falafeljorden indikerar en förskjuten dyster verklighet (dystopin), medan citatet

ovan indikerar Malmös fiktionella potential (utopin). Där på Möllevångstorget mitt i lilla

Malmö kan en tänka sig att en är en hemmafru i Provence. Det finns en gemensam nämnare

hos de båda narrativen, de olika varorna. Antingen är det falafeln, tofu och nudlar, fetaost

eller oliver, allt till ett billigt pris. I narrativen florerar varor, men inga subjekt. Var är

arbetaren som säljer dessa varor, varför är det inte dem som tar plats i narrativen? Istället är

det varor som fylls med olika kulturella meningar som tar plats i narrativen. En stor skillnad

mellan narrativen om Malmö som industristad och Malmö som postindustriell/mångkulturell

stad är att arbetaren i den sistnämnda osynliggörs.

7.4.1 Levande spöken i spåren av Vålnaderna

Narrativen om det nutida Malmö ger ofta uttryck för en osynlig arbetarklass. En annan dikt

av Ekström som ger uttryck för den osynliga arbetaren är när själva statyn, Arbetets ära - som

symboliserat arbetaren i Malmö - sjunker:

Häromnatten drömde jag att

Möllevångstorget var en sjö,

att gatstenarna bara låg ovanpå

vattenytan, fastfrusna

Jag drömde att alla på torget drunknade

när isen smälte, de drunknade

nedtyngda av sten, blomkålshuvuden

och purjolöksknippen.

De sjönk som Arbetets Ära

och Sibyllakiosken

- Tomas Ekström 2010

⟹Avstickare - Analys av Arbetets Ära

Arbetets ära föreställer sex nakna personer som lyfter upp ett granitblock. På granitblocket

syns en bronsrelief där Malmös skyline är ingraverat, fullt av fabrikrers skorstenar. Att
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arbetarna lyfter upp ett granitblock kan ses symbolisera att de bokstavligen bygger upp

samhället. Granit är ett material som sägs tåla yttre påverkningar mycket bättre än exempelvis

marmor. Det finns en folklig ton i grantiblockets karaktär som går i linje med det

malmöarbetaren från industritiden symboliserar. Malmös arbetare är tålig, han står precis som

ett granitblock, helt orubblig. Vid en närmare blick på statyn ser en dock att det är fyra män

som bär upp granitblocket på sina axlar och bakom dem står två kvinnor. De lyfter inte själva

granitblocket, deras armar och händer vilar istället stöttandes på männens ryggar. Det blir

tydligt här att statyn arbetets ära kopplas samman med arbetaridentiteten från

industrisamhället - den manliga proletären som både bildligt och bokstavligt talat bygger upp

samhället - med kvinnans varma och omsorgsfulla famn till hands.

SLUT PÅ AVSTICKARE.

Möllevången är en stadsdel i staden som kommit att symbolisera arbetarrörelsen; det var här

den började. Stadsdelen är än idag en plats utifrån många politiska aktörer har sin

utgångspunkt, och det är just vid socken av statyn som diverse demonstrationer och politiska

aktioner som berör social orättvisa brukar hålla till. Att Arbetets ära sjunker i Ekströms dikt

ovan skulle kunna förstås som en metafor för en redan död arbetarklass och en död

arbetarstad. Men eftersom torget sjunker och alla tyngs ner av blomkålshuvuden och

purjolöksknippen måste det betyda att torget var fullt av människor, arbetandes människor.

De som säljer frukt och grönt på torget, nutidens arbetarklass. Ekström beskriver en

försvunnen arbetarklass, när den faktiska arbetarklassen håller på och drunkna mitt framför

näsan på honom. Är det kanske så dikten skulle kunna tolkas, det är inte bara arbetaren som

är död, utifrån en marxistisk kritik är det själva arbetet som dödar. Däremot finns det en

skillnad i hur arbetets börda tillskrivs den dåtida arbetarklassen i jämförelse med den nutida

arbetarklassen. Den dåtida arbetarklassen kopplas till den symbolism som omger Arbetets

ära, granitblocket som får representera tyngden i arbetarens uppdrag, det att bygga landet. De

må har dött av arbetet, men de kommer alltid bli ihågkomna som landets hjältar. Den nutida

arbetarklassen verkar dock inte inkluderas i eller vara de som representerar statyn. Den syftar

på det förflutna, på en arbetarklass som vi hade. En kan ju tolka på liknande sätt att den

nutida arbetarklassen också tyngs ner, men inte av granitblock, inte av det tunga men ack så

ärofyllda uppdraget. De dör av något så bisarrt som blomkålshuvuden och purjolöksknippen,

stoltheten i arbetets börda är här glömd.

52



Här skulle jag vilja tala om skillnaden mellan vålnader och spöken. Varvsarbetaren från förr,

vålnaden som dyker upp i Ekströms dikter upprätthåller sin status som den långlivade

‘rediga’ arbetaren, i narrativen som presenteras vägrar han ju dö. Den nutida arbetarklassen

får i Ekströms dikter vandra runt som spöken. De omtalas aldrig som autonoma subjekt i

narrativen och ges varken ett ansikte eller en röst. De går runt som levande spöken i staden.

Spöken som bygger upp vårt samhälle hela tiden, fastän vi inte verkar vilja se eller

uppmärksamma det. Det blir inte lika slagkraftigt att tänka sig en staty där en rasifierad

underklass håller upp falaflar och blomkålshuvuden. Det är ett tydligt osynliggörande av den

nutida arbetarklassen och kanske handlar det om att de inte karaktäriseras av det klassiska

kroppsarbetet som den manliga proletären utförde under industristadens tid. Den nutida

arbetarklassen utför ett mer “tomt” arbete, alltså tjänster och service.

7.4.2 Den nutida arbetarklassen är inga arbetare, de är mångfald

En stor anledning varför den nutida arbetarklassen osynliggörs hävdar jag handlar om att de

inte kodas som arbetare, eller som en arbetarklass. Den nutida arbetarklassen bär på ett helt

annat värde som är viktigt för Malmö, en kulturell “annorlundahet”. Arbetarna på

möllevångstorget som säljer nudlar, tofu eller falaflar blir synliga i diskursen kring Malmö

när det kommer till representation av mångfald snarare än representation av en

arbetaridentitet. Ekonomhistorikern Sofia Rönnqvist (2006) menar att Malmö Stad runt 1998

bestämmer sig för att mångfald “ska betraktas som en resurs i Malmö stads organisation och

att det ska finnas utrymme och respekt för olikheter.”(Rönnqvist 2006:128). När Malmö

kämpade med sin identitet efter avindustrialiseringen kom inställningen till mångfalden att

blir det avgörande slaget i kistan för utfallet av Malmös nya identitet. Detta går i linje med

tidigare forskning att mångfald kan omvandlas till ett ett värde för staden, där invandraren ses

utgöra ett värde just på grund av sin “annorlundahet”. I Malmö bidrar den rasifierade

arbetarklassen inte bara till staden ekonomiskt, utan även kulturellt. Är det kanske därför det

är så lockande att äta sig igenom staden, såsom Anna Johansson gör i sitt narrativ om Malmö,

att göra det kan förstås som att vilja bidra till idén om mångfald som en resurs. Falafeln eller

andra kulturellt betingade varor blir i Malmö en bärare av den positiva mångfaldsdiskursen.

Alla älskar falafeln, alla älskar mångfalden.

Jag kom till Möllan och fastnade (det är ju så härligt osvenskt, nästan som Berlin ni vet, eller nåt

annat kontinentalt och lagom skitigt, med fruktlådor utanför butikerna, smuggelcigg, ölställen,

torghandel, billiga kryddor och oproportionerlig mängd dreads) (...)
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Det finns ju mycket skit här, men det finns så mycket bra också. Jag är kär i Malmö, när jag är

långt borta vill jag bara vara i Malmö, gillar ju det solkiga och ruffa, falafelpapper slängda på

gatorna och känslan av att man är lite utanför allting (Johansson 2006:93-95)

Den rasifierade arbetarklassen kodas inte som den ‘rediga’ arbetarklassen utan representerar i

större utsträckning en kulturell identitet. Detta kan förstås utifrån bell hooks (1992) begrepp

om ‘kulturell kommodifiering’. hook hävdar att ‘annanhet’ kommodifieras av Väst genom

konstruktionen av den Andre som ett objekt, en kulturell vara, men också en kulturell

identitet att konsumera (hooks 1992:369). Kulturell kommodifiering beskriver hur “etnicitet

blir en krydda, en smaksättning som kan liva upp den annars tråkiga maträtten som är den

vanliga vita kulturen” (hooks 1992:366 min översättning). Enligt hooks äter vi den andre.

Väst upprätthåller en skillnad, men inte genom talesättet att “blondiner har mer roligare”, det

handlar om begäret att närma sig den Andre och väcka alla “dirty fantasies” som finns

inbäddade i den strukturella vita överlägsenheten (hooks 1992:366). Detta kan härröras från

modernitetens logik om att särskilja det moderna subjektet från det primitiva. Genom

Marianna Torgovnick menar hooks att Västs åtrå för det primitiva grundar sig i Västs egna

identitetskris. Behovet att göra en avgränsning mellan subjekt och objekt skapas och

gränsdragningen sker genom att “flörta med andra sätt att uppleva universum” (hooks

1992:367). Torgovnick går i linje med Julia Kristevas teori om att försöka göra upp med

främlingen inom en: Väst försöker med sin fascination för det primitiva överkomma känslan

av alienation (i hooks 1992:374).

Att kommodifiera kultur blir ett sätt att fixera identiteter på kroppar, vilket resulterar i att

dessa kroppar begränsas på olika sociala och politiska plan i samhället. Den vita hegemonin

vill ha litegrann av “de andra”, i syfte att förverkliga sig själva för att “de andra” kan tillföra

något exotiskt utöver det vanliga (hooks 1992:268). Att på så sätt höja “de andra” blir ett sätt

att rättfärdiga sig själv och ta avstånd från rasism, men samtidigt raderas det förflutna. På

arbetsmarknaden blir dessa manipulerade processer en påtvingad strategi för individer som

måste klä sina kroppar med kulturella attribut, vilket begränsar individer att kunna vara något

annat än den kulturella identitet som omvärlden förväntar sig av en (hooks 1992:369).

Kulturell kommodifiering blir ett sätt att förhålla sig till den Andre samtidigt som en kan

kontrollera och distansera sig från den, genom ambivalensen mellan njutning och fara. I

Malmö spelar mångkulturen stor roll, Möllevången möts många kulturer framförallt genom

konsumtionen av mat, runt omkring i området erbjuder både restauranger och butiker mat och
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varor från alla delar av världen. Dessa kulturella möten behöver egentligen inte betyda något

dåligt. Men det är när dessa kulturella möten explicit spelar rollen för möjliggörandet att

närma sig den andres kultur - och specifika kroppar blir tvungna att förkroppsliga skillnad

genom handlingen att sälja varor som är specifikt kulturellt laddade - som vi behöver

diskutera hur begär och njutning informerar politiska val och formar vår förståelse för

skillnad. Det är en intressant koppling just i Malmö då det riktas en stor mängd kärlek till

mångfalden, det finns en solidarisk diskurs kring Malmö i den bemärkelsen. Mara Lee (2021)

talar om känslornas plats i konstruerandet av ‘ras’ och om kärlekens plats i den rasistiska

ideologin. Lee skriver “att på samma sätt som hat, sorg, vrede och äckel bidrar till att

konstruera ras, menar jag att kärlek också förmår konstruera ras, fast på ett mer dolt, mindre

explicit vis” (Lee 2021:119). Kärlekens plats i den rasistiska ideologin möjliggör för oss att

“sudda ut misshagligheter vi inte vill kännas vid” (ibid:109). Att sudda ut skillnader kan låta

bra i teorin, “men om det saknas redskap för att uttrycka skillnader, försvåras även förståelsen

av social orättvisa” (ibid:109-110).

Med kärlekens speciella relation till den rasistiska ideologin konstrueras Malmö som en

jämlik mångfaldig plats där alla har något att erbjuda. Men jag tycker mig se en annan tydlig

distinktion i dessa kärleksnarrativ om Malmö i det samlade materialet. Det “annorlunda”

inbegrips inte enbart av kärlek, varje gång kärleken för den kulturella andre uttrycks nämns

ofta ord som ‘skitig’, ‘solkig’ eller ‘ruffig’. Här nedan kommer först en dikt av Tomas

Ekström och sedan en analys av varför denna skitighet cirkulerar kring kärleksnarrativen om

mångfalden.

FALAFEL OCH RUBINER

Nattbussen:
orangeblinkande svänger den ut.

Jag skulle kanske hinna ifatt
och få chauffören att stanna

om jag sprang lite fortare
men falafeloset gör luften trög.

Jag ser baklyktorna försvinna
som rubiner,

guppande i ett hav
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av frityrolja.

En filt av mörk sammet
har fallit över busshållplatsen:

frid.

*

I dikten ovan får vi följa en scen där huvudpersonen i dikten springer för att hinna med

nattbussen. Här florerar en skitighet kring falafeln som verkar drabba hela området då

falafeloset gör huvudkaraktären seg och långsam och han missar bussen. Han ser bussen

försvinna ut i natten, han är lämnad i ett hav av frityrolja, vilken jag tänker bör förstås

komma från falafelerierna. Skitigheten, oavsett om en gillar den eller ej verkar ofta vara en

del av den kulturella Andre, av mångfalden. Detta skulle kunna förstås utifrån en kolonial

föreställningsvärld där hygien och renhet har kommit till att bli en symbol för att tvätta och

civilisera andra kulturer, men även andra klasser, såsom arbetarklassen. I boken Imperial

Leather förenar den feministiske forskaren Anne McClintock (1995) den marxistiska

förståelsen för varufetischism - som ofta lokaliseras i den offentliga sfären angående arbete,

ekonomi och varor - med den freudianska förståelsen för sexuell fetischism - vilken

lokaliseras i den privata sfären angående sexualitet, relationer och familj - för att påpeka de

båda sfärernas dialog med varandra. Hon använder sig av begreppet ”varufierad rasism” för

att belysa hur kolonialism och rasism har gått från att motiverats genom vetenskapen till att

motiveras av en marknadslogik genom vilka koloniala och imperialistiska fantasier kan

uppfyllas(McClintock 1995:34). McClintock har exempelvis analyserat tvålens symbolism i

den koloniala föreställningsvärlden genom olika medier såsom skönlitteratur och reklam. I

tvålreklamer under det Viktorianska England tog sig dessa koloniala fantasier sitt uttryck

genom hur tvålen skulle tvätta rent på olika sätta(McClintock 1995:210-214). Tvålen skulle

tvätta rent arbetarklassen från smuts, den skulle tvätta rent kolonisatörerna från den smuts de

stötte på i de koloniserade länderna. Tvålens symboliska roll handlade om att upprätthålla en

specifik respektabel kulturell vithet, den blir det gränsdragande ting som skulle särskilja den

vita kroppen från den svarta (McClintock 1995:217).

Detta visar hur kolonialismens inneboende våld, exploatering och orättvisor framträder även i

mindre direkta domän. Detta går i linje med hooks begrepp om kulturell kommodifiering, I

narrativen om Malmö finns en slags fetischism för den smutsiga, annorlunda och spännande
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Andre. Här sker en gränsdragning genom skitigheten. Både Malmö som stad och

malmöborna i form av falafelsäljare och grönsakshandlarna skrivs fram som både läckra och

skitiga. Här uppträder en kolonial fantasi om att skitighet är en naturlig del av den Andres

kultur. Det finns något kittlande att vandra runt i skitigheten, för det är den som upprätthåller

skillnaden. Därmed kan en äta sig igenom staden, utifrån en härlig diskurs om mångfaldens

potential och samtidigt upprätthålla gränsen mellan ‘oss’ och ‘dem’ genom att ideligen belysa

denna skitighet.

7.4.3 Skitigheten som gränsdragning

Skitigheten är inte ett återkommande tema enbart när den nutida arbetarklassen porträtteras

utan liknande fasciantion för skitighet återfinns i porträttet av den dåtida arbetarklassen.

Werup skriver om Lugnet, arbetarstadskvarteret som tidigare omnämnts där många

varvsarbetare bodde en gång i tiden. I ett citat riktar han sin kritik mot socialdemokraternas

val att riva kvarteret:

“Lugnet var en arbetarstadsdel i Malmö, med trånga gator, grönskande gårdar och med
hantverkare i varje prång. Där var säkert fattigt och förnedrande en gång i tiden, de små tegelhusen
kunde nog vara förfärliga, kyffen för barnrikefamiljer och dragiga i den skånska snålvintern.
Men att tumla ner hela denna unika miljö till förmån för nya fyrkanter i glas och betong - för
fastigheter som hade kunnat ligga var som helst - nya parkeringshus, kontorskomplex och
oöverkomligt dyra och trånga bostadsmoduler, det var ett planeringspolitiskt svek som borde ha
renderat de ansvariga socialdemokraterna livstids straffarbete! (...) Min ungdomstid på Lugnet, i
olika oeldade lägenheter utan varmvatten och toalett, unnar jag alla ungdomar.”(Werup 1981:24)

För Werup ligger fascinationen i det ruffiga och skitiga kvarteret eftersom det gödde hans

upptäckarlust under hans tonårstid.“Miljön var ett enda stort incitament för vår nyfikenhet”

(Werup 1981:26). Werup var själv inte uppvuxen i dessa områden, han var från en borgerlig

familj. För honom var förnedrande kyffen och “oeldade lägenheter utan varmvatten och

toalett” betydelsefullt för honom då han kunde springa runt i denna miljö och fantisera om

andra världar, för att kunna ställa sig emot etablissemanget. Werup turistar i det skitiga för att

få lite extra krydda i sitt standardiserade och välpolerade borgerliga liv. När Werup talar om

stadens där äkthet kopplas det till specifika människor och byggnader, ofta handlar det om

arbetarklassen eller invandrare och deras kvarter. En gemensam aspekt är hur dessa kroppar få

representera det “riktiga” genom det ohygieniska, osterila och avvikande:

“Byråkraterna har tagit över också denna bit av världen. Hälsovårdsnämnden har stängt

Saluhallen, nykterhetsnämnden Ölhallen. Hemcharkuteriet har ålagts orimliga förutsättningar av
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hygieniska skäl. Fiskaffären likaså. Torghandeln har flyttat in i grossistägda supermarkets utanför

stan.

Småbönderna och kolonilottsinnehavarna, gårdfarihandlarna, fixarna och hälarna som sålde allt

från vildkörvel till biblar, allt från flådda kaninen (med tassarna på, för att inte förväxlas med de

tjuvskjutna katterna) till kirurginstrument - alla har pensionerats eller omskolats, blivit

institutionaliserade. (...) Politikerna i Sverige har bara en funktion: att hålla Hjulen igång. BNP

måste ökas. Visst vore de förnedrande att bo med råttor i sin lägenhet, men om man ville? Det

vore otänkbart, det vore samhällsfarligt.”(Werup 1981:38-39 min fetstil)

Den byråkratiska aspekten som kommit till följd av den socialdemokratiska standardiseringen

ser hand som ett hot mot “riktigheten” utan att tänka på dessa individers faktiska behov eller

realitet av att leva i fattigdom. Alla dessa skeva “underdog-iga” identiteter är för Werup det

som utgör Malmö. Malmö är smutsigt, det är så det ska vara. Här finns en likhet i hur man

såg på den dåtida arbetarklassen så som man ser på den nutida arbetarklassen idag. Då

handlade det om “industrilort”, idag handlar det om “kulturlort”.

Enligt Stuart Hall (2003/1997) uttrycks kultur genom fem olika aspekter; representation,

identitet, produktion, konsumtion och reglering. Representation är inbegripet i processer av

identitetsskapande, eller bygger på föreställningar och förutsättningar om en viss identitet.

Detta hänger samman med produktion, det vill säga, på vilket sätt det kulturella uttrycket

produceras och vem konsumerar det. Den sistnämnda handlar om att analysera vilka typer av

regleringar som omger den kulturella produkten och vem som inbegrips i dess representation

och vilka normer som reproducerar eller utmanar den (Hall (2013/1997:16). Hall menar att

det finns en relation mellan representation och makt där symbolisk makt utövas genom den så

kallade stereotypisering. Stereotypa representationer tenderar att osynliggöra komplexitet och

essentialisera. Eftersom stereotypen förnekar den som framställs förmåga och möjlighet att

formulera och uttrycka sig själv fungerar stereotypen på ett sätt som fråntar och reducerar

subjektskap. I narrativen om Malmö tycker jag mig se flera stereotyper. En stereotyp för

Malmö är den ‘rediga’ knegaren, den flitiga men skitiga arbetaren. Han som kan bygga upp

samhället men som samtidigt cementeras i en klasshierarki där han varken tillåts vara

intellektuell, eller tillåts röra sig rent socialt. Den andre stereotypen är den kulturelle Andre,

invandraren som kan bjuda på mångfaldens bakelser, men som på liknande sätt inte tillåts

vara något annat än just representationen av “annorlundahet”. Den tredje stereotypen är

underdogen vilken kan förstås möjliggöra den fetischism som finns för arbetarklassen, både

den dåtida och nutida. Än mer problematiskt är det när andra människor “klär på sig” en
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underdog-position i syfte att gå i solidaritet, vilket istället tenderar att upprätthålla skillnader

och makt. Det är problematiskt att Malmö exotifieras genom begär och fantasier om att

staden ska vara skitigt.

8. Sammanfattning och Slutsatser

8.1 Underdog-positionen: Den rediga knegaren hemsöker politiken

Texternas diskurs-materiella gränsdragningar som har analyserats konstruerar en föreställning

om Malmöhemmet som en underdog vilket jag hävdar är passiviserande då Malmö som stad

ses som någonting avvikande och bortom det svenska nationshemmet. Framställningen av

Malmö som en underdog skapar begränsningar för Malmös verksamhet och människor

eftersom konstruktionen skapar en bild av att Malmö inte ses kunna producera intellekt. Jag

hävdar att detta ger politiska implikationer där malmö fråntas möjligheten till en intellektuell

och kulturproducerande röst, istället är det andra städer i Sverige där "Kultur" skapas och

kulturella institutioner etableras. Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv skulle detta kunna

förstås som att Malmö feminiseras i bemärkelsen att hon ses som upprorisk och hysterisk,

någon som behöver tämjas. Hon är hjärtat, men tillåts aldrig vara den tänkande.

Den “riktiga” malmöiten konstrueras också som en underdog vilken lokaliseras i den manlige

arbetaren från industritiden. Den “rediga” knegaren som jag valt att kalla honom för får

representera en anti-hjälte vilken bygger på en romantiserad fantasi. Den dåtida

arbetsmoralen som sas bana vägen för den svenska modellen och det svenska folkhemmet

bygger på en vit nostalgi om arbetarklassen som etnisk “svensk” vilket osynliggör den

heterogenitet arbetarklassen faktiskt utgjordes av. Därmed uppstår en paradox: Berättelser

som låter socialdemokratiska tar ifrån och osynliggör agensen hos det arbete som krävdes för

att bygga folkhemmet. Underdog-positionen konstruerar därmed en passivitet och nostalgin

som den inbegrips i är paralyserande. Det finns en tendens att tolka underdog-positionen som

liminalitet vilken analysen har visat är problematisk.

Uppsatsen har inte studerat politiskt diskurs men det hade ändå varit intressant att diskutera

hur paradoxen nämnd ovan kan ses speglas i vissa politiska debatter idag. De senaste åren

har det diskuterats att vänsterpartiet inte längre har något att erbjuda arbetarklassen eftersom
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partiet snarare bör ses som ett medelklass-parti. Nooshi Dadgostar (2020) tog över

partiledarrollen i Vänsterpartiet klubbas det för en ny strategi, vänsterpartiet letar väljare från

landsbygdens bruksarbetare med motiveringen att: “Allt det som bygger framtiden fortsätter

att skapas i våra industriorter. Vi har kanske världens bästa industriarbetare. De är de

människor som bygger samhällen” (Rosén 2020). Det främsta syftet av strategin är kanske

egentligen att locka över väljare från Sverigedemokraterna men likväl upprätthålls idén om

den vita manliga proletären från industritiden som den ultimata arbetaren och det enda

politiska subjektet. Detta kan förstås som att nostalgin inte enbart villkoras genom

etno-nationalistiska strävanden utan även genom vänsterorienterade politiska projekt.

8.1.2 Från vit nostalgi till vit vuxenhet

Ambivalensen hos många författare verkar handlar om hur det nya Malmö som just

icke-homogent rubbar den vita nostalgin. Här menar jag att det formas ett slags fokus på vit

vuxenhet. Queera och rasifierade identiteter får representera det spännande i staden, i

specifika kontexter och på specifika platser. Men vad händer när de inte längre kan producera

detta “spännande”? Här skulle jag vilja hävda att vita kroppar tillåts växa upp, röra sig socialt

och utvecklas hur de själva vill, med queera och rasifierade kroppar avstannar. Merleau-Ponty

(1986) förstår det mänskliga varandet som en form av “rörelseexistens”, rörelsen fungerar

som ett sammankopplings-element mellan kroppen och världen. Den sociala eller fysiska

rörelsen gör att vi kan inta världen där vi inte längre känner oss fängslade varken i en

specifik tid eller plats. Rörelsen handlar således om rätten att få vara mänsklig. Fokus på den

vita vuxenheten menar jag hindrar just den rätten för vissa kroppar att vara något annat än en

“spännande” mångfald i staden. Därmed är det kritiskt att belysa hur vissa kroppar tillåts göra

profit på mångfalden medan andra tvingas representera den utan möjligheter att kunna

formulera sin egen identitet, sitt eget ‘jag’.

8.2 Frågan om nostalgi

Utifrån narrativen i det samlade materialet fungerar nostalgin paralyserande. Om vi tänker på

‘hemmet’ i relation till territorialitet skapar produktionen av nostalgi ett enda Malmö.

Narrativet om Malmö är så starkt hegemoniskt och tydligt att det nästintill blir omöjligt att

skriva in sig i det. Hegemoni gör att vi missar människor i staden, det är så mycket berättelser

som inte berättas. Produktionen av nostalgin i narrativen om Malmö frambringar också
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frågan hur en ska kunna älska Malmö utanför denna hegemoni? Mycket tyder på att det är

svårt. Här skulle jag vilja gå i dialog med Gayatri Chakravorty Spivak (1999) som använder

sig av begreppet ‘subaltern’ och frågan om underordnade gruppers röstlöshet. Jag vill hävda

att det hegemoniska narrativet gör att det blir svårt för de subalterna att göra sin röst hörd och

därmed begränsas deras möjlighet att kunna artikulera sina egna politiska intressen. Spivak

menar att de subalterna får se sig själva representeras av den dominerande gruppen vilken den

sedan använder för att föra fram sina egna politiska strävan. I narrativen om malmö används

representationen av de subalterna - i detta fall underdogen, den ‘rediga’ knegaren, och den

kulturella Andre - vilket hindrar andra berättelser att komma upp till ytan.

Genusvetarna Lena Martinsson och Diana Mulinari (2018) menar att framskrivelser av

dystopiska framtider produceras genom vit nostalgi vilken bygger på minnet av ett etniskt

homogent förflutet som faktiskt aldrig existerat. Den vita nostalgin upprätthåller gränsen

mellan “oss” och “dem” där hoppet om en ljus framtid klibbas fast på vita och “europeiska”

kroppar medan rasifierade kroppar får representa dystopin (Martinsson och Mulinari

2018:10). Detta går i linje med vissa delar av det samlade materialet då dystopin om det

postindustriella Malmö klibbas fast på människor med vad som konstrueras som en annan

kulturell bakgrund. Men stundom kan vi också se hur vissa narrativ vill skriva fram hoppet

om den postindustriella mångfaldiga staden, men även här har analysen visat att dessa

narrativ är problematiska eftersom dessa kroppar uteslutande får representera mångfald och

inget annat. Varför är det så? Varför kan inte hoppet ses som en direkt motståndspraktik till

nostalgin? En skulle ju kunna tänka sig att där nostalgin letar i det förgångnas vrår för att

restaurera en förlupen tid letar hoppet sig in i framtidens outtalade ordning i syfte att skapa

progressiva visioner. Martinsson och Mulinari menar att hoppet används i alla typer av

politisk mobilisering, även de nationalistiska och fascistiska. På liknande sätt argumenterar

Cristian Norocel et al (2018) att varken hoppet eller nostalgin är fixerade till höger/vänster

snarare har det skapats en dikotomi mellan nostalgin och hoppet. Genom två motsatta

dominerande ramar används nostalgin inom nationalistiska och högerextrema narrativ medan

hoppet artikuleras inom transnationella och intersektionella narrativ. Således bör diskussionen

inte handla om binariteten mellan nostalgin och hoppet.

När det kommer till nostalgi behöver vi diskutera hur vi kan samtala om det vi förlorat (där

ibland välfärdsstaten) utan att den paketeras genom nostalgin som villkoras genom manliga,
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heteronormativa praktiker. Sörjandet efter något förlorat förflutet behöver inte “per say” vara

passiviserande men analysen visar hur en specifik nostalgi får fäste genom en manlig praktik

inom litteraturen. Det är därmed kritiskt att tala om vad det är som nostalgin i just detta fall

tillåter oss att inte se och vad en nostalgi med andra artikuleringar skulle kunna säga oss. Hur

artikuleras nostalgin kring förlusten av välfärden utanför den hegemoniska diskursen?

Och sen hoppet. Om vi ska kunna möjliggöra samhällen som bygger på hoppet om mångfald

måste vi destabilisera fixerade gränser som bygger på ‘ras’, etnicitet och kultur, det handlar

även om att dekonstruera idén om “det autentiska subjektet” (Martinsson and Mulinari

2018:12). Identiteters ständiga förändringar och rörighet måste uppmuntras så att människor

kan inta och bebo stadsrummet på varierande sätt (ibid:12). Detta är kritiskt för att undvika

att hamna i den vänsterorienterade paradox som uppstår både i delar av det samlade

materialet, men som också speglas i vissa politiska debatter - vänsterpartiets sökande efter

industriarbetaren. Att uppmuntra identiteters rörighet kan synliggöra queera och rasifierade

personer som det aktiva arbetandes subjektet i narrativet om staden. Queera och rasifierade

människor jobbar också! Men vi får aldrig se dem representeras i det “vanliga” kneget

eftersom de placeras i representationen av mångfald utanför. I Malmö konstrueras arbetaren

som det autentiska subjektet av staden och därmed förblir queera och rasifierade som en slags

kvasi-subjekt, de inkluderas, men bara på vissa premisser, genom att vara det autentiska

subjektet av “annorlundahet”. Nostalgin behöver inte alltid vara uteslutande eller

paralyserande, men det handlar om att utmana genom vilka diskurser dominerande nostalgier

villkoras. Därmed borde det gå att skeva nostalgin domän och kanske kan hoppet om en

alternativ nostalgi möjliggöra dessa narrativ.

8.3 Avslutande ord och vidare forskning

Uppsatsens avslutas med att gå tillbaka till diskussionen kring hemmet och identitet.

Berättelser om det “riktiga” Malmö och den “riktiga” Malmöbon i det samlade materialet

tenderar att upprätthålla hemmets normerande funktioner. Malmöitisk identitet som rör både

malmöhemmet och malmöbon görs i fixerande termer. Den “riktiga” malmöbon lokaliseras i

dåtiden vilket omöjliggör för nutidens malmöbo att definieras som hemmahörande. Jag

funderar på om vi istället skulle tänka på hemmet som föränderligt, varken fixerat i tidsliga

eller geografiska dimensioner. Är det då möjligt att få plats i hemmet utanför alla dessa ismer:
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essentialismen, sexismen, kapitalismen, imperialismen, kolonialismen, nationalismen?

Hemmet och identitet bör kanske förstås utifrån andra logiker än just territoriellt ägande

(ägande av staden, eller ägande av ‘jaget’). Kanske är det precis som Sartre talar om

subjektets omöjliga ideal, det att äga den ändra. Kanske är också det ett omöjligt ideal, att äga

hemmet i den territoriella bemärkelsen. Här vill jag återgå till Bhabhas liminalitet. Han menar

att det skapas ett ‘tredje rum’ i sprickorna av hegemoniska narrativ, ögonblick där koloniala

maktrelationer destabiliseras. Det är just där förändringens potential ligger. Det är det rummet

som kan leda vägen till en ny konceptualisering av internationell kultur, som inte baseras på

exotifiering av multikulturalism, utan istället på inskriptionen och artikulationen av kulturers

hybriditet. Genom att utforska detta tredje rummet kan vi komma undan polaritetens politik

och framträda som de andra av oss själva. Det här menar jag är ett breddande både på

förståelsen av hemmet men också om identitet. Om modet att våga se andra som autonoma

individer, och insikten att förstå att mitt eget ‘jag’ inte är fullständigt och enhetligt, utan fullt

med brister och i ständig förändring vilket inte betyder att jag är mindre jag. Jag hävdar att

det tredje rummet i Malmö är stort, bara det att vi har väldigt svårt för att acceptera det.

Kanske är det så att vi har så svårt att acceptera Malmös liminalitet och det är det som tar sitt

uttryck i narrativen om Malmö. Liminaliteten som skulle kunna öppna upp för

anti-nationalistiska historieskrivningar och narrativ hindras och därmed upprätthålls hemmets

normerande funktioner.

För att tala om hoppet om alternativa nostalgier finns det en del malmöförfattare som skulle

kunna förstås utgöra ett slags motståndsberättelser och motståndsminnen som exempelvis

Andrzej Tichý och Kristian Lundberg. De talar om folkhemmet och ett dåtida Malmö utan

koppling till vit nostalgi, utan den nostalgiska lyckliga barndomen som de hegemoniska

narrativen så gärna verkar vilja tala om. I dessa narrativ ges förlusten av det förflutna en

annan innebörd. Deras berättelser är viktiga för att kunna skriva sig igenom det hegemoniska

bruset, men faktum kvarstår att narrativen trots det ändå berättas utifrån männen. Det verkar

väldigt svårt för kvinnliga författare att sig in. Jag föreslår dock en vidare forskning på

berättelser som skulle kunna förstås utgöra dessa counter-memory och counter-narrative för

att fortsätta bredda narrativet om Malmö och belysa queera och rasifierades kroppars

agentskap i staden.
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