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T

emat för det här numret är arbete, och det diskuteras i de olika artiklarna ur en mängd varierande perspektiv som ändå tillsammans bildar
en samlad helhet. I sin perspektivartikel nämner Mari Lindman att det finns många former
av arbete som på olika sätt förblir osynliga i vårt samhälle,
till exempel för att de är så vardagliga och normala, eller
för att de sker i undangömdhet. Lindmans text påminner
oss om att även om arbetet i det senmoderna kapitalistiska
samhället har kommit att symboliseras av datanissar, telefonförsäljare och konsulter, så finns många av de mer traditionella skitjobben kvar. Ofta har de bara utlokaliserats
någon annanstans eller så utförs av de av de mer utsatta
och dolda grupperna i samhället.
I vissa fall är det en öppen fråga om vi vill kalla en verksamhet för arbete eller inte, i och med att fritiden och arbetet i många fall kan vara starkt sammanflätade. Vad som
överhuvudtaget räknas som arbete i ett samhälle kan också
vara en överraskande kontroversiell fråga. Enligt Patrick
Cockburn handlar till exempel tiggarnas och sexarbetarnas
kamp om arbetsbegreppets betydelse om en strävan efter
ekonomisk legitimitet. I sin text betonar Cockburn vikten
av att studera det retoriska språk och övertalningsmetoder
som debattörer använder sig av i det offentliga livet. En viktig aspekt av den här debatten handlar om att vi omtolkar
begreppen för att förstå vår omvärld på nya sätt.
Juhani Vähämäki och Jukka Peltokoski försöker göra
någonting liknande då de genom prekariatbegreppet vill
uppmärksamma en särskild samhällelig utveckling, som
får sitt uttryck i en osäkerhet och oro över framtiden. Enligt
Vähämäki har livet i dagens värld förlorat sin rytm och sina
gränser, och den här instabiliteten i vår existens är sammanbunden med en institutionell kris i det moderna samhället, där till exempel lönesamhället, skolan och nationalstaten inte längre förmår fungera som en buffert mot de
grundläggande risker vi möter i världen. Välfärdssamhällets kris syns bland annat i att folk skaffar privata sjuk- och
pensionsförsäkringar och blir mikroföretagare som säljer
sin arbetskraft.
I sin perspektivartikel diskuterar Roland Paulsen de
spänningar som den ständigt ökande kravet på produktivitet skapar i ekonomin. Enligt honom är det inte självklart
att satsningar i kunskapsekonomin kommer att rädda västvärlden från arbetslöshet. Dessutom menar han att vi står
inför en situation där vi måste utveckla en ny slags ekonomisk politik utgående från en djupare förståelse av samhällsförändringarna. Det är inte till exempel uppenbart att
ständiga satsningar i teknologi och utbildning kommer att
”skapa jobb”.
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