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Förord 

Den tionde april 2019 fyllde Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom 
medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog till-
fället i akt och förärade honom denna bok. Bokens titel – Fritt från fältet – 
anspelar dels på det faktum att vi formulerar oss utifrån positioner på medie-
vetenskapens fält, ett fält i vilket Göran är en centralgestalt. Men titeln an-
spelar också på ett viktigt tema i Görans forskning och i flera av bidragen i 
den här boken. Fält är nämligen ett centralt begrepp i den franska kultur-
sociologen Pierre Bourdieus teorier, i relation till vilka en stor del av Görans 
forskargärning formulerats. Friheten under vilken bidragen i den här boken 
har formulerats möjliggörs av bokens genre, vilken inte är underställd samma 
strikta regler som forskningspublikationer i allmänhet och tillåter en bland-
ning av det vetenskapliga och det personliga. 

Göran tillhör den generation av svenska medieforskare som kom efter 
”pionjärgenerationen” på 1970- och 80-talen. I grunden utbildad i ämnet film-
vetenskap disputerade han år 1998, som en av de första inom ämnet medie- 
och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Avhandlingen 
hette Filmbytare: videovåld, kulturell produktion och unga män. Redan i 
denna första stora studie etablerades flera av de teman som Göran arbetat 
med sedan dess: relationen mellan mediebruk och medieproduktion, offent-
lighet, makt och generation.  

I den generation av medievetare som Göran tillhör, som kan kallas för den 
”konsoliderande” generationen, blev en viktig uppgift att bygga upp och be-
fästa ämnet medie- och kommunikationsvetenskap inom den högre utbild-
ningen i Sverige. I detta arbete har Göran varit en central person, som orga-
nisatör, nätverkare, redaktör, handledare, lärare och forskare. Från slutet av 
1990-talet var Göran en av dem som fick förmånen att från grunden bygga 
en helt ny medievetenskaplig avdelning vid den då nystartade Södertörns 
högskola i Flemingsberg utanför Stockholm. Ämnet på Södertörn har präg-
lats av betydande inslag av humaniora samt kulturkritiska och historiska 
perspektiv, som anlagts för att förstå det nuvarande och framväxande medie-
landskapets dynamik. Den anda som Göran förkroppsligar – frihetlig, demo-
kratisk, nyfiken, kollegial och i bästa bemärkelse ”entreprenöriell” – präglar 
alltjämt institutionen. Det stora intresse och djupa engagemang som Göran 



 

 

haft för att odla internationella kontakter och samarbeten har vidare bidragit 
till att göra MKV på Södertörns högskola till en dynamisk forskningsmiljö. 

Bidragen i festskriften tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika 
sätt anknyter till Görans gärning: texter om mediegenerationer, medialiser-
ing, makt, fält och kulturell produktion återfinns i boken och vår förhopp-
ning är att den återger något av den spännvidd som finns i dagens medie-
vetenskapliga forskning. Vi hoppas också att bokens kapitel i någon mening 
fångar den slags medievetenskap som vi uppfattar att Göran står för: en 
medievetenskap som kombinerar samhällsvetenskapliga och humanistiska 
traditioner, en empirisk, kritisk forskning som närmar sig tidens stora frågor 
med ett historiskt grundat och teoretiskt välinformerat perspektiv. 

Stockholm, april 2019 
Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt  
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Intellektuella moden 

ERLING BJURSTRÖM  

Den akademiska festskriften må vara på utdöende men är en genre som 
öppnar för skrivsätt med andra möjligheter än – och fördelar i förhållande 
till – det gängse akademiska skrivandet. Som genre tvingar festskriften när-
mast på den som bidrar till den essäformen; till vilket också hör nedtonandet 
av akademiska dygder i form av referenser, noter och annan akribi. På så sätt 
inbjuder festskriften till att ta tillvara essäns alla möjligheter och fördelar; inte 
minst i form av att med nyfikenhet och upptäckarglädje ge sig ut på farvatten 
dit få – om ens några – akademiska farkoster tidigare sökt sig. Här föreligger 
med andra ord möjligheten att ge sig ut på en upptäcktsfärd i ordets rätta 
bemärkelse: en färd som man inte vet vart den leder och som i egentlig me-
ning saknar slutmål.  

Det är just detta som essän står för – eller har i varje fall stått för alltsedan 
Michel de Montaigne betecknade sina prövande, sökande och inte minst 
självreflexiva litterära övningar för essais, essäer. I franskan står substantivet 
essai både för ”prov”, ”test”, ”försök” och ”essä”, med kopplingar till verbet 
essayer, ”pröva”, ”testa”, ”försöka”. 

Detta är också utgångspunkten för den här texten. Den prövar och för-
söker hantera en tanke som bär på tydliga självreflexiva drag i ett akademiskt 
sammanhang. Samtidigt är den tanke det är fråga om så gott som oprövad i 
sådana sammanhang, nämligen tanken på intellektuella moden.  

Således: det här är en essä om intellektuella moden. Som sådan rör den sig 
inom ett outforskat område; det finns varken någon specifik teori om intel-
lektuella moden eller empiri som har samlats in för att belysa eller förklara 
dem. Och ur den synvinkeln framstår det inte ens som givet att det över-
huvudtaget finns något sådant som intellektuella moden. Likaså är det långt 
ifrån givet vilken begreppslig innebörd ett sådant mode kan tilldelas.  

”Finns det intellektuella moden?” och ”Vad är ett intellektuellt mode?” är 
på så sätt grundläggande frågor som pockar på svar så snart man använder 
begreppet intellektuellt mode. Påvisandet av ett – eller ännu bättre flera – 
exempel framstår som ett tillfredsställande svar på den första frågan, medan 
den andra kräver en precisering av begreppets innebörd och omfång.  

Allt måste dock, tycks det, börja med begreppet mode. Det är ett begrepp 
som har en relativt klar och entydig innebörd i vardagsspråket. Dessutom är 
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det ett etablerat begrepp inom den akademiska forskningen, kring vilket det 
såväl har spunnits teori som vidhäftats empiri sedan lång tid tillbaka. Under 
de senaste decennierna har detta till yttermera visso utmynnat i etablerandet 
av modestudier som en självständig akademisk disciplin och ett tvärvetenskap-
ligt forskningsfält, under beteckningar som modevetenskap, fashion studies 
eller fashionology, modeologi. 

Samtidigt uppvisar modebegreppet en egenhet, som till viss del gör det 
svårhanterligt. 

Mode 

Denna egenhet består i dess starka koppling till kläder eller klädsel. Ordet 
”mode” styr på ett självklart och omedelbart sätt tanken till kläder eller när-
liggande delar av den mänskliga apparitionen, som frisyrer, accessoarer eller 
kroppsutsmyckningar. I vissa sammanhang är det till och med möjligt att 
använda orden ”klädsel” och ”mode” som synonymer, trots att de inte sam-
manfaller begreppsmässigt med varandra. Kläder är materiella föremål, 
mode något abstrakt som fäster sig vid dem eller, kan man säga, konkretiseras 
i dem under en viss tid. Mode är en process som, under vissa förutsättningar, 
manifesterar sig i vår klädsel, men också på andra sätt. Otaliga andra sätt, kan 
tilläggas. Kläder framstår som modets primära objekt, men dess räckvidd 
förefaller vara gränslös. Som allmänt fenomen tycks mode färga av sig på allt 
och alla; ingen mänsklig verksamhet kan per se svära sig fri från det. Moden 
är, kort sagt, möjliga att urskilja inom alla mänskliga områden: produktio-
nens, konsumtionens, kulturens, konstens, religionens, politikens, vetenska-
pens, etcetera. Ja, modet kan till och med sägas vara underkastat sig självt, i 
bemärkelsen att det från en tid till en annan kan vara på modet att bejaka det 
eller fördöma det. Som Georg Simmel (2012, s. 519) var först med att påpeka 
i början av 1900-talet i essän Modets filosofi antar även det avsiktligt omoder-
na, det som senare skulle kallas antimode, karaktär av mode.  

Att även antimoden och modekritik kan omvandlas till moden säger 
något väsentligt om modets makt över oss, och inte minst dess förmåga att 
smyga sig på oss och styra oss till och med mot vår vilja. Historiskt sett har 
modefenomen snarare fördömts än hyllats, och desto mer så ju fler som har 
lockats av, burit upp, anslutit sig till eller följt dem. Likväl har synen på mode-
företeelser skiftat mellan olika epoker, samtidigt som den mer eller mindre 
alltid tycks ha uppvisat en viss ambivalens. En ambivalens som, om man ser 
till klädmodet, kanske mer än något annat återspeglar sig i en dubbelbottnad 
oro för att antingen stämplas som omodern eller modeslav. 
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Det teoretiska intresset för mode föds på allvar under 1800-talet. Och den 
mängd teori och empiri som sedan dess har ackumulerats för att förstå det 
har så gott som uteslutande emanerat ur ett intresse för och fokus på kläd-
modet. Modeteori i form av klassdistinktion, trickle down (att modet sipprar 
ned från högre sociala klasser eller skikt till lägre), bubble up (att det tvärtom 
bubblar upp från de lägre till de högre klasserna), imitation och uttryck för 
tidsandan eller strävan att följa med i tiden, hör numera till allmängodset i 
synen på modet. Som sådan är dock den modeförståelsen på ett outtalat sätt 
i grund och botten begränsad till en explicit, erkänd och institutionaliserad 
form av mode, nämligen – som jag redan påpekat – klädmodet.  

Klädmodet ingår i ett explicit modesystem, ett system vars raison d’être 
består i skapandet, produktionen, marknadsföringen, distributionen och 
konsumtionen av mode. Eller, kort sagt, ett system som på ett uttalat sätt bi-
drar till att skapa, lever av och göds av modeväxlingar. Ett system som kan 
sägas producera mode med hjälp av kläder. 

Det finns givetvis system inom andra områden som fungerar på liknande 
sätt och understöder modeväxlingar, men inte på samma uttalade sätt så att 
de i likhet med klädmodet ad litteram kan betecknas som modesystem. I 
fråga om klädmodet kan man säga att modet är överordnat kläderna; modet 
är det primära och kläderna det sekundära. Av klädmodet förväntar man sig 
modeväxlingar – och lyckas det inte åstadkomma sådana framstår det som 
misslyckat eller förfelat. Ja, ett (kläd)mode som inte slår an förverkligar inte 
sitt syfte och förtjänar, i linje med rådande praxis, inte epitetet mode.  

Följaktligen räcker det inte med att producera något som mode för att det 
ska bli till mode; det krävs också att det kvalificerar sig till det. Och dessutom 
att det känns igen eller erkänns som det.  

Det senare är långt ifrån givet så snart man rör sig inom områden där 
modeväxlingar inte markeras på samma uttryckliga eller tydliga sätt som i 
fråga om klädmodet. Men undantag för just klädmodet är de produkter som 
produceras och konsumeras primära i förhållande till de eventuella moden 
de kan ge – och de facto från och till ger – upphov till. Förvisso föreligger det 
inga absoluta eller helt entydiga skillnader mellan klädmodet och andra 
moden i det avseendet, men de sätt varpå de avviker från varandra ger ändå 
vid handen att alla moden inte fungerar på samma sätt och inte heller är lika 
igenkännbara som sådana. I fråga om konsumtion bär alla produkter (och 
även tjänster) som är eller upplevs som nya på ett potentiellt mode, vilket 
emellertid måste realiseras i konsumtionens kretslopp, det vill säga av dem 
som konsumerar produkterna (eller tjänsterna).  
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Moden kan på så sätt gå utöver själva produkterna, till exempel i form av 
att vissa färger eller en viss typ av design går igen i produktionen av högst 
skiftande varor, alltifrån kläder till heminredningsprylar eller bilar. Men 
detta exempel visar också att ett mode i egentlig mening inte hör till själva 
föremålet i sig. Snarare bör moden betraktas som något som fäster sig vid 
eller bosätter sig i vissa föremål och företeelser under en viss tid – eller som 
något som kommer till dem och så småningom lämnar dem, och därigenom 
gör dem moderna respektive omoderna. 

Ur den synvinkeln lånar modet en tid endast ut sig till de föremål eller 
företeelser som bär upp det, men sin egentliga hemvist har det någon annan-
stans. Var? Ja, såvida modefenomen inte uppstår ex nihilo är det svårt att 
tänka sig någon annan ursprungskälla till dem än det mellanmänskliga – eller 
rättare sagt: det mellanmänskliga hanterandet av föremål och företeelser.  

Detta synsätt öppnar för att förstå mode som en social form och som så-
dant för en mer generell teori om det, utifrån vilken klädmodet kan betraktas 
som ett specifikt fall av en mer generell företeelse. Grunden till såväl en sådan 
förståelse som teori återfinns i Simmels essä Modets filosofi. Här betraktar 
han å ena sidan uttryckligen klädmodet som en social form och pekar å den 
andra på att moden inte är begränsade till klädernas rike. Med Simmel kan 
man säga att mode är en social form och kläder ett av dess innehåll.  

Mode som form och fetisch 

För en mer generell förståelse av eller teori om mode framstår på så vis dess 
form som intressantare än dess innehåll. Men detta hindrar givetvis inte att 
det på ett helt legitimt sätt kan förhålla sig tvärtom när man studerar specifika 
moden, som exempelvis klädmoden. Studier som kan röra sig om allt ifrån 
vilka klädstilar som var på modet under olika epoker till vilka symboliska 
betydelser eller statusmässiga innebörder de förmedlade. Men för att bestäm-
ma dessa klädstilar som moden måste man se till formen: det som på ett 
socialt sätt formar och gör dem till moden. 

Moden uppvisar en gemensam form, men deras innehåll skiftar. Denna 
form har jag i ett annat sammanhang betecknat som ”modets kurva”, utifrån 
hur den kan åskådliggöras grafiskt (Bjurström 2016, s. 497): 
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Moden följer ett förlopp som alltid är detsamma, men kan skifta i intensitet, 
omfång och varaktighet. Det rör sig om en process som manifesterar sig i att 
ett mode byggs upp, kulminerar och sönderfaller eller upplöses. Detta kan 
betraktas som modets allmänna form: det byggs upp och antar karaktär av 
mode genom att fler och fler ansluter sig till det, för att så småningom kul-
minera och upplösas genom att fler och fler överger det.  

Modets kulmen markerar också dess förvandling; den punkt där det tip-
par över och övergår från att vara modernt till att bli omodernt – eller med 
andra ord mister sin karaktär av mode. 

Samtidigt rymmer denna allmänna form variationer som gör den töjbar i 
fråga om intensitet, omfång och varaktighet. Vissa moden byggs upp och 
löses upp i betydligt snabbare takt och framstår på så sätt som mer intensiva 
än andra, speciellt om detta sammanfaller med att anslutningen till dem är 
omfattande. Språkligt markeras skillnader i varaktighet mellan olika moden 
av beteckningar som modeflugor (fads), moden (fashions) och tidlösa moden 
(long term trends eller timeless fashion trends). Modeflugor är snabbt över-
gående, moden har längre utsträckning i tiden, medan tidlösa moden är ännu 
långvarigare, men inte eviga, på det sätt som beteckningen ”tidlös” antyder – 
det tidlösa strider i en grundläggande mening mot modets natur: moden är 
per definition övergående fenomen; de är indragna i ett förlopp, en social 
form, som gör att de redan från början bär på sin antites, det omoderna, som 
framträder när anslutningen till dem mattas av, avtar och sjunker, för att så 
småningom eventuellt upphöra helt och hållet.  
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Det som kommer och går hör till modets sfär, inte det som består.  
Det omoderna är dock inte modets enda omvandlingsmöjlighet eller möj-

liga metamorfos. Moden kan övergå i sedvänjor och konventioner, på ett sätt 
som gör dem bestående. Såväl kostymen som jeansen är exempel på detta om 
man ser till klädmodets sfär. Kostymen har, sedan den lanserades i fabriks-
tillverkad form under den andra hälften av 1800-talet, utgjort ett manligt 
basplagg i drygt etthundrafemtio år, och etablerade sig mot slutet av det efter-
följande århundradet även som ett plagg för kvinnor, till att börja med som 
den mest uttryckliga formen av power dressing. Jeansen har på motsvarande 
sätt inte gått ur tiden sedan de togs i allmänt bruk under 1950- och 60-talen, 
utan etablerat sig som basplagg för både män och kvinnor, yngre som äldre. 
Utmärkande för dessa exempel är att de inte följer vad som kan betecknas 
som modets normalkurva, där en tilltagande anslutning följs av en markerad 
kulmen och en efterföljande nedgång eller ett fall, utan anslutningen ligger 
kvar på en hög eller relativt hög nivå, eller fluktuerar upp och ned. Varken 
kostymen eller jeansen övergick i denna mening till att bli omoderna – men 
fortsatte de därmed att vara på modet? Nej, skulle jag säga. Såväl kostymen 
som jeansen blev visserligen populära när de introducerades som nya klädes-
plagg men denna popularitet antog inte formen av mode, i bemärkelsen att 
användningen av dem avtog och de blev omoderna. Snarare förvandlades 
användningen av dem till en praxis eller konvention som slungade ut dem ur 
modets omloppsbana. Varken kostymen eller jeansen kan som sådana sägas 
ha varit på modet i drygt ett och ett halvt sekel respektive sex-sju decennier, 
men framstår därför inte heller som omoderna. Som praxis eller konvention 
har de däremot inte varit – och är fortfarande inte – befriade från modeväx-
lingar. Kostym- och jeansmoden kommer och går, men konventionen att 
bära kostym och jeans består. 

Knappast något mode utplånas dock helt och hållet sedan det blivit omo-
dernt. Spår eller fragment av gamla antikverade moden möter oss överallt; 
det finns alltid dem som av olika anledningar bär upp det omoderna, antin-
gen beroende på att de inte insett att det inte längre är modernt, inte bryr sig 
eller på grund av att de markerar sitt motstånd mot modet som sådant och 
dess växlingar. I vissa fall omvandlas fortlevnaden av sådana antikverade 
moden med tiden till nya moden, i form av så kallade retromoden, och åter-
erövrar sin forna modeaura eller nimbus.  

Så länge ett mode inte har tippat över, det vill säga passerat den punkt där 
dess uppgång övergått i nedgång, framstår dock dess väsen som osäkert: i 
bemärkelsen att det är tveksamt om det överhuvudtaget är fråga om ett mode 
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eller inte. Är det fråga om något som kommer att vara beständigt eller obe-
ständigt? En ny praxis eller företeelse som drar förbi eller biter sig fast? Är 
modet, som Walter Benjamin (1969, s. 168) slog fast, ”det nyas eviga åter-
komst”, är det nyas bestämmelse som mode till viss del alltid osäker så länge 
det är nytt.  

Denna osäkerhet förstärks av att det inte finns några absoluta eller exakta 
temporala gränser för moden. Ju kortare ett mode är, desto lättare är det att 
känna igen eller urskilja det som sådant. Följaktligen har fads en tydligare 
karaktär av mode än fashions, vars modeaura i sin tur framträder på ett 
tydligare sätt än för long term trends. Gränserna mellan dessa kategorier är 
dock diffusa, flytande och mer eller mindre godtyckliga, liksom den yttre 
gräns som i detta avseende markerar vad som överhuvudtaget är rimligt att 
karakterisera som mode. Detta kompliceras ytterligare av att dessa kategorier 
kan vara sammanvävda med varandra, på ungefär samma sätt som det dilem-
ma Charles Baudelaire (2006, s. 144) pekade på när det gällde att skilja det 
eviga från det flyktiga i skönheten – eller med andra ord dess tidlösa eller 
bestående element från dess tidsbundna eller modebetonade.  

Detta kan – i en kort passus – exemplifieras och tydliggöras med fenome-
net The Beatles under 1960-talet. Denna, numera legendariska, rockgrupp 
gick i bräschen för förändringar i populärkulturen under decenniet och låg 
bakom eller surfade på flera olika modevågor, i form av musik, film, frisyrer, 
kläder, stil, livsstilar, apparition, livshållning, humor, med mera. Såväl fads 
som fashions och long term trends grundlades på så vis av och blandades med 
varandra eller cirkulerade kring fenomenet The Beatles. Men, som det visade 
sig efterhand, banade de även väg för förändringar som inte hade mode-
karaktär, utan på ett bestående sätt fortfarande ligger till grund för olika 
former av praxis eller estetisk uppskattning. Till dessa hör såväl deras långa 
hår som deras musik. Båda uppfattades till att börja med och avfärdades 
också som modefenomen, men retrospektivt framstår de snarare som bygg-
stenar i ett epokskifte. Långt hår accepterades på ett bestående sätt som ett 
inslag i den manliga apparitionen och den nedsättande etiketteringen av 
Beatles’ musik som ett modefenomen ersattes på relativt kort tid av ett be-
stående erkännande av dess kvaliteter. Samtidigt gick detta hand i hand med 
en rad fads och fashions i fråga om bandmedlemmarnas apparition i form av 
kläder, hårstilar, accessoarer och rekvisita, vilket gjorde Beatles till ett feno-
men sammansatt av såväl flyktiga som bestående element, men likväl inte till 
något som bara kunde reduceras till ett modefenomen.  

Popularitet går enligt detta synsätt inte alltid att översätta till mode. 
Däremot bär alla nya företeelser som blir populära på en modepotential, men 
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som det är lätt att missta sig på eller missbedöma. Mode framträder inte 
omedelbart som mode, utan först efter en tid – eller, kan man säga, när tiden 
är mogen för det, det vill säga när anslutningen till det har vänt och det, para-
doxalt nog, håller på att mista eller har mist sin karaktär av aktuellt mode. 
Mode är ett fenomen som framträder post factum eller ex post facto, retro-
spektivt, och i en viss mening även post festum, för sent, efter att festen är 
över, eller post mortem, efter att det mode det är fråga om har gått i graven.  

Moden är ur denna synvinkel inte bara svåra att förutse utan också att 
genomskåda. Så länge något är mode kan vi aldrig vara säkra på dess sanna 
natur. Denna framträder först när det genomgår sin metamorfos och blir 
omodernt eller tvärtom inte omvandlas till något otidsenligt. Detta gör det 
lätt att attraheras av och ta till sig något utan att inse att det är fråga om en 
modeströmning, som så småningom kommer att framstå som obsolet och 
kasta en skugga av otidsenlighet över dem som bär upp den.  

Moden kan på så vis överlista en, genom att det i retrospektiv framstår 
som att de framställt sig själva i falsk dager eller gett sken av att de var något 
annat än vad de i själva verket är. Inga moden håller i detta avseende vad de 
utlovar; särskilt inte modeflugor, som snabbt mister sin attraktionskraft och 
aktualitet.  

Modets öde ligger i tidens händer, på mer än ett sätt. Dels pekar den ut dess 
färdriktning och röjer så småningom dess slutdestination, dels tilldelar den 
dess värde. Med tiden mister modet sin aktualitet och sin fräschör, för att till 
slut mista dem helt, och bli obsolet, otidsenligt, omodernt. Och ju fortare denna 
process går, desto lägre värde tilldelas det. Flyktiga modeflugor står lägre i kurs 
än mer varaktiga moden, vars kursvärde i sin tur understiger det som antar 
karaktär av tidlösa moden. I estetiska värdehierarkier baserade på tid ligger 
modeflugor på eller nära nollpunkten, och utgör motpolen till det som är be-
stående eller betraktas som tidlöst. Dock: när tid, i form av varaktighet, används 
som mått på estetiskt, konstnärligt eller kulturellt värde står det som har 
karaktär av mode överhuvudtaget inte högt i kurs. Som uttryck för det flyktiga, 
övergående och mer eller mindre snabbt föränderliga kan modet i detta avseen-
de inte konkurrera med det varaktiga och förment tidlösa. 

Lägg därtill att dess värde, ur en något annorlunda synvinkel, kan betrak-
tas som misskänt eller illusoriskt. ”Det är”, skriver modeteoretikern Yuniya 
Kawamura (2007, s. 20) i boken Modeologi, ”sant att mode ger kläder ett extra 
värde, men de tillförda värdeelementen existerar enbart i människors inbill-
ning eller föreställning”. Det ”extra värde” som modet på detta sätt tillför 
kläderna kan betraktas som illusoriskt därför att det inte är bestående, utan 
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går förlorat när de blir omoderna. Men detta värde framstår även som miss-
känt, genom att det tillskrivs eller uppfattas som en egenskap hos de klädes-
plagg det är fråga om.  

Misskännandet bottnar i att man riktar blicken åt fel håll: i stället för att 
söka ursprunget till modets värde i dess sociala form uppfattar man det som 
en egenskap hos det ting eller den företeelse som för tillfället bär upp det. 
Modet har i detta avseende samma hemlighetsfulla fetischkaraktär som den 
varufetischism som Marx (1970, s. 63) pekade på, där ”ett bestämt sam-
hälleligt förhållande mellan människorna själva /…/ antar fantasmaformen 
av ett förhållande mellan tingen”. I analogi med hur Marx såg varufetischis-
men som ett moment i tingens omvandling till varor, kan man betrakta 
modets fetischkaraktär som ett sätt att tilldela dem värde.  

Modet, inklusive dess värde, ligger ur denna synvinkel i betraktarens öga, 
inte i det som han eller hon betraktar. Men i motsats till vad talesättet beauty 
is in the eye of the beholder ger uttryck åt bottnar betraktarens blick på modet 
inte i personliga preferenser, utan i de mellanmänskliga relationer som styr 
dess öde. Därför gäller det att ha blick för modet på ett annat sätt än för 
skönheten. Det sköna kan sägas vara materiellt förankrat på ett fastare sätt än 
modet och mer oberoende av sociala kontexter. Huruvida något – ett stycke 
natur, en målning, en klänning, en melodi, eller annat – är vackert eller inte 
är möjligt att ta ställning till för var och en utan sociala eller kulturella led-
trådar, men inte i fråga om huruvida något är på modet eller inte. Tänker vi 
bort den sociala kontexten blir modet stumt, och röjer på så vis sin sociala 
natur på ett annat och mer påtagligt sätt än det sköna. 

Samtidigt färgar moden, paradoxalt nog kan tyckas, av sig på estetiska be-
dömningar, liksom bedömningar av föremål och företeelser i andra avse-
enden. Det som är på modet tilltalar och attraherar dem som ansluter sig till 
det, fram till den punkt där det tippar över och blir omodernt. Preferensen 
för moden har karaktär av individuella omdömen om föremål eller före-
teelser: man attraheras av dem för att man tycker om dem, tycker de är vackra 
eller uppskattar dem på andra sätt, även om dessa omdömen bottnar i andras 
uppskattning av dem. Detta ger en antydan både om kraften i modets sociala 
form och hur denna form misskänns. Formen kan, kort sagt, tilldela såväl 
som beröva föremål estetiska kvaliteter i betraktarens ögon, genom att stimu-
lera hans eller hennes estetiska omdöme.  

Detta kan betraktas som en sida av modets kollektiva men okoordinerade 
eller osamordnade karaktär. Moden har i princip samma form som sociala 
rörelser: de mobiliserar och skapar band mellan människor, men inte genom 
att de agerar på ett samfällt sätt som kollektiv mot ett gemensamt mål. Till 
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skillnad från sociala rörelser agerar modekollektiv i regel inte som ett subjekt, 
utan binds samman av varje enskilt subjekts handlingar och orientering mot 
samma fenomen. Denna åtskillnad är dock inte absolut, eftersom även 
sociala rörelser kan anta karaktär av moden.  

1960-talets hippierörelse är ett tydligt exempel på en företeelse med 
dubbel eller tvetydig karaktär av social rörelse och modekollektiv. Otvivelak-
tigt kan den förstås som både och – inte minst i form av sina tentakler in i 
och snabba spridning i samtidens populärkultur, samt i ljuset av sin, trots allt, 
relativt kortvariga aktualitet och popularitet. Som livsstilsrörelse med speci-
fika uttryck i fråga om klädsel, frisyrer, psykedelisk rockmusik och andra 
attribut framstår den närmast som urtypen för kollektiv som på en och sam-
ma gång är möjliga att kategorisera som sociala rörelser, sub- eller motkul-
turer, och modeströmningar. Och i sådana fall kan givetvis inslagen av mode 
även bidra till att sub- eller motkulturella attribut omvandlas till mainstream. 

Mode är en svårgripbar social form, som inte sällan avtecknar sig på ett 
gåtfullt och motsägelsefullt sätt. Som sådan kan den i stort sett nästla sig in i 
vilket socialt sammanhang som helst, och till och med vävas samman med 
eller uppträda sida vid sida med sådant som till synes repellerar den. Så sett 
rör det sig om en form som kan bemäktiga sig eller förenas med vilket inne-
håll som helst, och samtidigt verka bakom ryggen på dem som bygger upp 
och/eller bär upp den. Det senare ligger framför allt i modets karaktär av post 
factum- eller post festum-fenomen, det vill säga att dess väsen framträder på 
ett mer tydligt sätt först efter att det har passerat sitt zenit. Känslan av att 
moden har dragit en vid näsan genom att blåsa upp saker och ting som senare 
visade sig vara ganska obetydliga torde inte vara ovanlig. Likaså framstår 
moden ex post facto många gånger som bedrägliga genom att ge uttryck åt 
personliga val men som antar karaktär av flockbeteenden så snart det står 
klart att otaliga andra har gjort exakt samma val.  

Moden kan förstora det som är smått, men också förminska det som är 
stort. Antingen tillföra någonting värde eller frånta det detsamma. Som an-
slutningen till ett mode ger uttryck åt över tid, omvandlas det som till att 
börja med attraherar till något som repellerar: tillför modet i ett första ande-
tag extra värde till någonting, berövar det i nästa andetag det samma värde. 
Men som sådant kan mode även framstå som ett maskerat eller förtäckt, om 
än förnekat, hot i vissa sammanhang.  

I Modets filosofi skriver Simmel (2012, s. 512) att ”modets herravälde” är 
”mest outhärdligt på områden där endast sakliga avgöranden ska gälla: reli-
giositet, vetenskapliga intressen, till och med socialism och individualism har 
förvisso varit modesaker, men de motiv på vars grund dessa livsinnehåll ska 
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antas står i absolut motsats till den fullkomliga osakligheten i modets utveck-
lingar”. Vetenskap, religion och politik hör enligt Simmel till de områden 
som skyr det flyktiga och osakliga modet – och det är relativt lätt att kom-
plettera den korta uppräkningen med exempelvis konsten eller överhuvud-
taget varje någorlunda väl avgränsat område som gör anspråk på seriositet 
och kunskap eller att slå vakt om bestående värden.  

Intellektuella konjunkturer och moden  

Mot bakgrund av vad som just sagts framstår huvudämnet för den här essän, 
intellektuella moden, både som ett kontroversiellt och svårfångat fenomen. 
Det är inte heller otänkbart att den, så vitt jag har kunnat finna, relativa från-
varon av seriösa studier i ämnet bottnar i ett motstånd mot att överhuvud-
taget närma sig det eller ta det på allvar.  

Här har jag dock, som jag uppfattar det, lagt en god teoretisk grund för ett 
fördjupat resonemang kring intellektuella moden, genom att betrakta mode 
som en social form med skiftande innehåll och kraft att förläna detta innehåll 
positiva eller negativa värden på ett fetischliknande sätt. Men till att börja 
med krävs det givetvis att det innehåll det är fråga om här, det ”intellektuella”, 
preciseras – åtminstone i den mån att det inte råder någon tvekan om vilket 
slags mode det är som diskuteras.  

Begreppet intellektuella moden kan stå för olika saker: dels moden bland 
intellektuella, i form av exempelvis klädmoden och livsstilar, dels intellek-
tuella produkter eller strömningar, i form av exempelvis idéer, tänkesätt, teo-
rier, paradigm, estetiska genrer och stilistik. Dessutom kan det röra sig om 
moden i form av praktiker eller handlingar inom de fält som olika kategorier 
eller grupper av intellektuella är verksamma inom, i form av till exempel val 
av vetenskapliga, litterära eller journalistiska metoder eller tillvägagångsätt.  

Ordet ”intellektuell” har inte någon helt klar eller entydig innebörd, men 
refererar i grund och botten till tanke- eller förståndsbaserade verksamheter 
i allmänhet och i en snävare mening till professioner eller yrkesområden som 
är uppbyggda kring sådana verksamheter och de personer som arbetar inom 
dem. Det är dock knappast möjligt att på ett mer exakt sätt ringa in eller 
avgränsa vilka verksamheter, professioner eller personer som ska eller bör 
räknas som intellektuella. Om inte annat så vimlar det av svårkategoriserade 
gränsfall i samtliga dessa avseenden: det finns exempelvis knappast ett enda 
yrke som inte bygger på någon form av tanke- eller förståndsbaserad verk-
samhet, vilket gör att frågan om vad som ska räknas som intellektuella res-
pektive icke-intellektuella yrken har karaktär av grad- snarare än artskillnad. 
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Samtidigt finns det etablerade föreställningar om vad det ”intellektuella” står 
för, som – om än på ett mer eller mindre vagt sätt, men ändå – pekar ut vissa 
verksamheter, professioner och personer som intellektuella. Och det är, som 
jag ser det, fullt tillräckligt att utgå från dessa föreställningar i det här sam-
manhanget. 

Intellektuella moden omfattar från denna utgångspunkt såväl olika idé-
system (allmänna, vetenskapliga, politiska, litterära, konstnärliga, etc.) som 
praktiker bland professioner (akademiker, författare, kulturarbetare, konst-
närer, etc.) som producerar eller bär upp dem. Fokus ligger på så vis, enkelt 
uttryckt, vid kategorier som allmänt uppfattas som intellektuella, samt deras 
tänkande och praktiker. Och här i första hand vid den kategori, akademik-
ernas, och den sfär, den akademiska, som jag själv har tillhört – och i viss mån 
fortfarande hör till som emeritus. 

Uppbyggd som den akademiska sfären är kring forskning, kunskaps-
produktion och -förmedling torde den höra till de sfärer där motståndet mot 
intellektuella moden i form av idéer, tankesystem, åsikter, synsätt och dylikt 
är som starkast. Likaså borde det kritiska förhållningssätt som ligger till 
grund för och genomsyrar akademiska verksamheter fungera som ett skydd 
gentemot att flyktiga, kortlivade eller förgängliga idéer med karaktär av 
moden får genomslag eller drar till sig ett mer omfattande intresse. Samtidigt 
vilar kanske ett sådant synsätt på en alltför snäv syn på mode som något flyk-
tigt, efemärt, lättviktigt eller oseriöst. Speciellt om man betänker att de sidor-
na av modet i regel framträder först ex post facto, det vill säga efter att det har 
röjt sin karaktär av mode. Lägg därtill att det knappast finns något som talar 
för att akademiker är mindre mottagliga för eller mer motståndskraftiga mot 
modeströmningar än andra kategorier eller grupper. Möjligtvis är de, i likhet 
med vad som torde vara fallet för andra grupper eller individer, mindre mot-
tagliga för vissa typer av moden än andra, men knappast för alla. Åtminstone 
kan man lägga märke till att vissa intellektuella grupper, inklusive akademi-
ker, från och till bär upp olika klädmoden, företrädesvis av subkulturell art 
eller med antimainstreamkaraktär.  

Samtidigt framstår det inte som rimligt att förbehålls- eller reservations-
löst jämställa klädmoden bland intellektuella med intellektuella moden i 
form av idéströmningar, tankesystem, teorier och dylikt. Till att börja med 
har klädmoden en mer explicit karaktär av mode än intellektuella moden av 
den senare sorten. Klädmoden är lättare att identifiera som moden och svår-
are att förneka som sådana jämfört med intellektuella moden. Likaså torde 
klädmoden växla betydligt snabbare och följaktligen ha en avsevärt kortare 
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varaktighet än intellektuella moden: världsåskådningar, idéer eller tankesys-
tem torde gemene man eller kvinna inte ikläda och avkläda sig lika lätt och 
lika frekvent som olika klädesplagg. 

Skillnader av den typen pekar mot att mode som social form inte är helt 
oberoende av det innehåll som det bemäktigar sig. Modets form torde till viss 
del anpassa sig till dess innehåll och vice versa. Detta kan förklara varför 
dragen av mode kan tunnas ut i vissa sammanhang, vilket tycks bekräftas av 
föreställningen om intellektuella moden, ända till den punkt där det är rim-
ligt att ifrågasätta om det överhuvudtaget är fråga om mode eller inte. Liksom 
jag torde de flesta, föreställer jag mig, som har vistats i akademiska miljöer en 
längre tid kunna peka på vad som från och till har varit på modet intellektuellt 
sett i desamma, men ha svårt att övertyga sig själva om eller på ett mer 
bestämt sätt leda i bevis att det verkligen har rört sig om moden. 

Som jag minns det fick man trots allt en känsla för vad som var på modet 
akademiskt sett när man påbörjade forskarutbildningen: när jag gjorde det i 
sociologi på 1970-talet var det, som jag kan erinra mig, fortfarande högkon-
junktur för marxistiska samhällsanalyser, liksom kritisk teori, symbolisk 
interaktionism och socialkonstruktivism, medan strukturalism och semiotik 
framstod som högsta mode, men allt som luktade positivism eller funktional-
ism kändes obsolet eller omodernt. Samtidigt var kvantitativa metoder på väg 
ut och kvalitativa på väg in i vad som hade karaktär av en pågående metodo-
logisk modeväxling. Efterföljande decennium var nya teoretiska synsätt på 
uppgång och förändrade det akademiska konjunkturlandskapet, framför allt 
i form av cultural studies, poststrukturalism, diskursanalys, dekonstruktion 
och en vagt definierad och löst sammanhållen postmodernism. Av dessa 
mattades poststrukturalismen och postmodernismen redan under 1990-talet, 
och framstår i dag, på ett sätt som jag tror knappast någon är beredd att 
ifrågasätta, som daterade. Samtidigt förvandlades begreppet social konstruk-
tion, med förankring i en mer kritiskt inriktad socialkonstruktivism, närmast 
till ett modeord, som snabbt fick fotfäste i såväl olika identitetspolitiska och 
normkritiska rörelser som den allmänna samhällsdebatten. Till detta hörde 
också den tilltagande populariteten för begreppet situerad kunskap, som antog 
karaktär av ledord för en växande epistemologisk kritik av vetenskapens för-
menta neutralitet och objektivitet, framför allt i förhållande till genus, etni-
citet och ras.  

Men vid millennieskiftet 2000 hade även användningen av kvantitativa 
metoder med anspråk på objektivitet återfått sin tidigare status och popu-
laritet inom samhällsvetenskapen, speciellt i form av Bourdieus reflexiva so-
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ciologi där de på ett ömsesidigt sätt betraktas som ett epistemologiskt kom-
plement till användningen av kvalitativa metoder och sociala faktas karaktär 
av teoriladdade konstruktioner framhävs. Knappt tjugo år in i det nya mil-
lenniet ligger det likaså nära till hands att konstatera att såväl den teoretiska 
som metodologiska och epistemologiska reflexiviteten har fördjupats inom 
flera samhälls- och humanvetenskapliga forskningsfält, liksom att tiden för 
de teoretiska ismernas dominans och succession inom dem tycks vara över. 
Ett tecken på det är den diskussion inom det kulturteoretiska området som 
sedan en tid har förts under rubriken After Theory och kan betecknas som 
postteoridebatten på svenska. Det är en debatt som kretsar kring frågan om 
det fortfarande finns en utvecklingspotential i de kulturteoretiska landvin-
ningar som gjordes under det föregående seklet och har förts vidare in i det 
nuvarande. Härigenom har den förskjutit det kulturteoretiska tänkandet från 
att vara förankrat i olika perspektiv, skolbildningar och ismer till att handla 
om detta tänkande i stort, till vad som betecknas som Theory med stort T, 
och kan sägas bestå av den verktygslåda som står dagens kulturteoretiker till 
buds när de försöker förstå eller förklara de aspekter av samtiden som intres-
serar dem. I detta ligger också en misstanke, som har fungerat som tändvät-
ska i debatten, om att det kulturteoretiska paradigm som Theory står för är 
så gott som uttömt och inte längre kan ligga till grund för substantiella, pro-
gressiva eller revolutionerande teoretiska vändningar. Möjligtvis besannas 
detta av att vad som allmänt betraktas som de senaste vändningarna inom 
kulturforskningsfältet snarare har karaktär av områdes- än teoretiska vänd-
ningar, som de vändningar som har betecknats som den materiella, den 
spatiala, den ontologiska, den affektiva och den performativa – och i samtliga 
fall kan sägas vända blicken mot andra områden eller aspekter av verklig-
heten än den lingvistiska vändning som med utgångspunkt i Saussures semi-
ologi föregått dem och omdanade det kulturteoretiska tänkandet i grunden 
under 1900-talet. 

Den bild som jag ovan har tecknat av samhällsvetenskapens och huma-
nioras utveckling i allmänhet och det kulturteoretiska tänkandet i synnerhet 
är givetvis såväl subjektiv som ofullständig och till viss del godtycklig. Likaså 
är det en bild som avviker från gängse idéhistoriska normer genom att den 
lägger tonvikten vid det konjunkturbetonade i den teoretiska och den meto-
dologiska utvecklingen inom brett avgränsade akademiska forskningsfält. 
Likväl tangerar den i detta avseende det sätt på vilket hegemoniska för-
hållanden inom dessa fält har ringats in i termer av rådande doxa och mot-
sättningar mellan ortodoxa och heterodoxa positioneringar. Ett sådant per-
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spektiv betonar, i likhet med det jag utgår ifrån här, att förändringar i teo-
retiska och metodologiska synsätt inom vetenskapliga fält inte uteslutande 
bottnar i den intellektuella styrkan hos eller sanningshalten i de teorier eller 
metoder det är fråga om. Så sett rör det sig om att sociala maktförhållanden 
och krafter kontaminerar det rena teoretiska förnuftet.  

Teoretiskt (sic!) och reflexivt får dock tanken om att maktförhållanden 
påverkar detta förnuft stöd på ett helt annat sätt än när det gäller den sociala 
kraft som manifesterar sig i form av moden. Att kunskap är makt är en eta-
blerad sanning, som uppdagades av Francis Bacon redan i skiftet från 1500- 
till 1600-talet och därefter har turnerats på inflytelserika sätt såväl av 
Nietzsche på 1800-talet som Foucault på 1900-talet. Däremot förhåller det sig 
långtifrån på samma sätt med tanken att kunskap kan vara mode. Intellektu-
ella i allmänhet, inklusive forskande och undervisande akademiker, torde 
därför vara medvetna om och på sin vakt mot att kunskap påverkas av makt-
förhållanden och även gör anspråk på eller uppträder som makt, på ett helt 
annat sätt än vad som är fallet med misstanken om att kunskap kan anta 
karaktär av eller uppträda som mode. Detta är förmodligen en, men knappast 
den enda, anledningen till att tanken på kunskap som mode framstår som 
betydligt mer kontroversiell än tanken på kunskap som makt.  

Men… är det mode? 

Tanken på kunskap som mode, liksom på intellektuella moden, måste dock 
preciseras närmare för att framstå som trovärdig. Dels har jag inte påvisat på 
vilket sätt de konjunkturuppgångar och -nedgångar för De Stora Teoretiska 
Berättelserna inom samhälls- och humanvetenskaperna som jag har pekat på 
kan förstås som modeväxlingar, dels framstår dessa konjunkturskiftningar 
näppeligen som den enda formen av tänkbara intellektuella moden i detta sam-
manhang. Retrospektivt tycks det som att sådana moden inte minst också kan 
manifestera sig i korandet av stjärnteoretiker och valet av studieobjekt under 
olika tidsperioder. Ser jag tillbaka på den tid, övergången från 1960- till 70-talet, 
när jag själv påbörjade mina akademiska studier framträder två teoretiker med 
vad som nu, ex post, framstår som ett slags modebetonad stjärnstatus: Herbert 
Marcuse och Louis Althusser; den förre dåtidens populäraste företrädare för 
kritisk teori och den senare för den vetenskapliga marxismen i strukturalistisk 
tappning. Båda är i dag tämligen, om inte helt bortglömda, men vad som gör 
att deras tidigare – och i tiden relativt korta – stjärnstatus framstår som mode-
betonad är att den inte alls tycks stå i paritet med deras eftermälen – och den 
betydelse de tillskrivs i nutiden – som teoretiker.  
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På samma sätt som vissa teoretiker under en tid framstår som ”inne” eller 
”heta” för att därefter kallna och förpassas ut i den teoretiska periferin, fram-
träder från och till valet av studieobjekt och intresset för vissa empiriska 
frågor som modebetonat inom olika akademiska discipliner. Två sådana 
företeelser ter sig, som jag ser det, särskilt intressanta i det här samman-
hanget, båda i huvudsak hemmahörande inom eller med starka kopplingar 
till medie- och kommunikationsvetenskapen: dels de ymniga studierna av tv-
kanalen Music Television, MTV, efter att den startades i början av 1980-talet, 
dels den intensiva men kortvariga diskussionen kring mobilspelet Pokémon 
Go när det introducerades 2016. Det som gör dessa fall särskilt intressanta 
här är att såväl MTV som Pokémon Go retrospektivt framstår som mode-
fenomen, men på ett sätt som knappast alls beaktades när de uppmärksam-
mades, diskuterades, studerades och tolkades i egenskap av novum, nyheter. 
I stället baserades de dominerande tolkningarna av MTV på synsätt som 
betonade dess epokgörande karaktär av brott med traditionella former av 
narrativitet, visuellt berättande, kombinationer av auditiva (musik) och visu-
ella (film) element, och hur den härigenom stod för nya former av medie-
reception eller estetisk sensibilitet, vilka i flera fall på tidstypiskt sätt beteck-
nades som postmoderna. Drygt tre decennier senare var diskussionen kring 
Pokémon Go på liknande sätt centrerad kring begreppen mediated reality 
(medierad verklighet) och augmented reality (förstärkt verklighet), samt hur 
spelet påverkade verklighetsuppfattningen hos barn och ungdomar, dess 
primära användare. Det går inte att förneka att det ställdes intressanta och 
tankeväckande frågor såväl i diskursen om MTV som i den om Pokémon Go, 
men de besvarades överlag på sätt som i efterhand snarast framstår som 
övertolkningar – speciellt med avseende på konsekvenserna eller effekterna 
av dåtidens nya musikvideoformat respektive den mer sentida pokémon-
jakten. Likaså går det, med nutidens tidsavstånd till MTV-diskursen, att ur-
skilja hur den lutade sig emot och var influerad av dåtidens Stora Teoretiska 
Berättelser, framför allt i form av postmodernismen och poststrukturalismen. 

När man, som jag gör här, blickar tillbaka på diskurserna om MTV och 
Pokémon Go framträder modebetonade inslag såväl i själva diskurserna som 
hos de fenomen de kretsade kring. Hårdrar och förenklar man, med syfte att 
tydliggöra, kan man karakterisera dessa fall som modebetonade diskurser om 
modebetonade fenomen. Det modebetonade i teoretiserandet och diskus-
sionerna framträder på samma sätt, ex post, som hos de företeelser de avser 
att kasta ljus över, klarlägga eller förstå.  

I dag är det, kort sagt, lika lite på modet att titta på MTV eller spela 
Pokémon Go som att diskutera, studera eller teoretisera kring dem. MTV har 
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övergett musikvideoformatet som ryggraden i sitt utbud och barn och ung-
domar jagar inte alls pokémon längre i samma utsträckning som de gjorde 
för tre år sedan. Musikvideon framstår i dag som ett 80-talsmode och Poké-
mon Go närmast som en modefluga anno 2016.  

Men ändå… kvarstår frågan om det verkligen är fråga om mode i de fall jag 
har berört här, det vill säga i fråga om konjunkturuppgångar och -nedgångar 
för Stora Teoretiska Berättelser inom olika akademiska discipliner, det sätt 
på vilket teoretiker från och till tilldelas akademisk stjärnstatus och valet av 
tidstypiska studieobjekt, diskussionsämnen eller diskurser. I vilken mån kan 
det som retrospektivt avtecknar sig som tidstypiskt i dessa företeelser 
förklaras med den sociala form som betingar moden? Och i vilken mån kan 
denna form bidra till att precisera föreställningen om intellektuella moden i 
mer generell mening? 

I den frågan ligger kärnan i det problem som jag diskuterar här, känns det 
som: kan synen på mode som en mellanmänsklig eller social form bekräfta 
och förklara förekomsten av intellektuella moden? Samtidigt är det ett prob-
lem som har karaktär av något man vet men har svårt att förklara: i bemär-
kelsen att det är betydligt lättare att peka ut vad som är på modet, också när 
det rör sig om intellektuella moden, än att förklara vad det är som gör det till 
mode – eller om det överhuvudtaget är fråga om mode. Men försöker man, 
som jag gör här, förklara förekomsten av intellektuella moden som betingad 
av modets allmänna sociala form slås man mer eller mindre omedelbart av 
att det knappast låter sig göras på ett obetingat, det vill säga villkorslöst eller 
förbehållslöst sätt. Det man slås av är, som jag redan har berört, att denna 
form inte är obetingad av sitt innehåll – eller med andra ord vad det är som 
är på modet eller vilket mode det är fråga om.  

Återknyter vi till den tidigare jämförelsen mellan intellektuella moden och 
klädmoden, som framstår som modets mest påtagliga uppenbarelseform, må 
de vara betingade av samma grundläggande sociala form, men skiljer sig åt i 
fråga om varaktighet, liksom det sätt vi internaliserar, tillägnar oss – eller 
kanske snarare snärjs av – dem, betraktar, förhåller oss till och värderar dem. 
Dessa skillnader, som är relativt lätta att peka på, ger upphov till en rad 
frågor, som på olika sätt handlar om hur töjbar modets sociala form är och 
hur den samspelar med sitt innehåll. Är det till exempel rimligt att förstå De 
Stora Teoretiska Berättelsernas konjunkturbetonade uppgångar och ned-
gångar inom samhälls- och humanvetenskapen, där det rör sig om förlopp 
vars varaktighet kan sträcka sig över flera decennier, som betingade av 
modets sociala form? Och om så är fallet, borde det då inte vara lika rimligt 
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att tänka sig hela epoker, som exempelvis renässansen, barocken eller roman-
tiken med tillhörande intellektuella strömningar, som moden eller i varje fall 
i något slags modetermer?  

Gränsen för modets varaktighet markeras av dess omvandling till det 
omoderna. Men även om denna omvandling, betraktad som social form, 
bottnar i att anslutningen till det mode det är fråga om kulminerar och faller, 
kan knappast konsekvenserna av den likställas för alla moden. Klädmoden 
mister uppenbarligen för de allra flesta människor sin estetiska attraktions-
kraft när de blir omoderna, men mister intellektuella moden på motsvarande 
sätt något när de blir omoderna? Sin sanningshalt? Sin legitimitet? Sin tro-
värdighet? Sin tillförlitlighet? Eller kanske allt på en och samma gång – och 
mer därtill?  

Oaktat svaren på de frågorna torde den sociala form det handlar om här 
vända sig mot det intellektuella innehåll som den bemäktigar sig när den 
markerar övergången från det moderna till det omoderna. Om det rör sig om 
ett intellektuellt mode borde med andra ord något gå förlorat hos det när 
tillströmningen till det avtar och faller. Men exakt vad är kanske bara möjligt 
att ringa in från fall till fall beroende på vilken typ av intellektuellt mode det 
är fråga om. Även om De Stora Teoretiska Berättelserna mister något av sin 
intellektuella attraktionskraft när de tycks övergå från att vara på modet till 
att bli omoderna, förefaller exempelvis deras sanningshalt eller trovärdighet 
inte att ta skada av detta på något mer påtagligt sätt. Samtidigt är vägen fram 
till det omoderna vanligtvis mycket lång för dem, vilket gör att man kan ställa 
sig tveksam till om det överhuvudtaget är modets sociala form som svarar för 
eller bidrar till att deras attraktionskraft, användning eller stödet för dem 
minskar. Är det inte snarare fråga om ett förlopp som uppvisar vissa likheter 
– eller kanske till och med är besläktad – med modets sociala form, och när-
mast kan beskrivas som en social fältmekanism, genom vilken ett paradigm, 
teorikluster eller Grande Théorie påbörjar sin färd mot de teoretiska höjderna 
som heterodoxi och efterhand detroniserar den rådande ortodoxin och tar 
dess plats för att så småningom utmanas av en ny heterodoxi och själv detro-
niseras? Eller är detta ett av de sätt på vilket modets sociala form anpassar sig 
till sitt innehåll? Ja, det är absolut inte otänkbart, om man utgår ifrån att 
intellektuella modeväxlingar i allmänhet och i synnerhet när det är fråga om 
Grande Théorie Académique vilar på andra förutsättningar än dem som ligger 
till grund för exempelvis klädmodets växlingar.  

Klädesplagg som är på modet eller har blivit omoderna hanterar man på 
ett helt annat sätt än Stora Teoretiska Berättelser, som exempelvis poststruk-
turalismen eller postmodernismen, för att ta två exempel vars bäst-före-
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datum tycks ha passerat eller numera framstår som passé. Teorier tillägnar 
man sig mödosamt i akademiska sammanhang, investerar arbete och tid i dem, 
utvidgar sin förståelse av dem, använder och prövar dem empiriskt, utvärderar 
dem genom att identifiera deras starka och svaga sidor, och så vidare; samtidigt 
sker detta knappast utan sidoblickar på deras ställning i forskarsamhället i stort, 
exempelvis i form av i vilken mån de används, erkänns, konsekreras, kritiseras 
och olika forskare sluter upp bakom eller ansluter sig till dem. Och i det här 
sammanhanget är det kanske de sidoblickarna som bäst fångar in vad som är 
rimligt att beteckna som intellektuellt mode… 

Kanske ja, men i så fall får man tänka sig att modets sociala form har 
nästlat sig in i, vävts samman med eller utgör en sida av ett mer komplext 
förlopp, som därigenom har en mindre ren eller uppenbar karaktär av mode. 
Som sådant skulle man kunna beteckna det som en svag form av mode, till 
skillnad från modeformer som avtecknar sig på ett starkare sätt, som till 
exempel klädmodet.  

Så sett torde det givetvis också vara svårare att identifiera svaga moden 
som moden i jämförelse med starka moden. Men det är även, på ett mindre 
uppenbart sätt, tänkbart att konsekvenserna eller effekterna av de förra är 
svagare än av de senare. Till exempel genom att det som har form av svagt 
mode inte döms ut lika starkt, inte mister sin attraktionskraft lika påtagligt 
eller inte överges lika lätt när det blir omodernt som det som har karaktär av 
starkt mode. Men å andra sidan borde detta också innebära att svaga moden 
är svårare att genomskåda och därigenom lättare verkar bakom ryggen på 
dem som fångas av dem.  

Det är möjligtvis något som bidrar till att det är svårt att ringa in i vilken 
mån samhälls- och humanvetenskapernas succession av Stora Teoretiska 
Berättelser kan förstås som intellektuella modeväxlingar. Måhända handlar 
det också om att sådana växlingar är svårare att urskilja på De Stora Teo-
riernas nivå än andra nivåer, där mindre komplexa och varaktiga företeelser 
med lägre densitet lättare låter sig bemäktigas av modets sociala form. Till de 
senare kan exempelvis de modebegrepp, -termer och -ord som från och till 
cirkulerar i så gott som alla intellektuella, inklusive akademiska sammanhang 
räknas. Ord som fångas upp ur olika teoretikers fataburer, sprids fort och 
brukas flitigt, i vissa fall så flitigt att de snabbt antar karaktär av jargong, för 
att så småningom användas allt mindre och till slut tas ur bruk.  

Sådana ord är så gott som utan undantag metonymiskt kopplade till olika 
teoretiker som i sin tur företräder en Grand Theory, för att använda ett begrepp 
som i dag framstår som överspelat men användes flitigt i 1950- och 60-talens 
sociologiska diskurs. Det går dock även att peka på ord, termer och begrepp 
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som initialt sett eller under en viss tid har gett intryck av att vara på modet, men 
efterhand tycks ha brutit sig ur modets sociala form genom att inte bli omoder-
na eller gå ur tiden. Till dessa hör exempelvis Bourdieus begreppstriptyk 
kulturellt kapital-habitus-fält, liksom Foucaults diskursbegrepp, som har inte-
grerats på ett till synes fast sätt i samhällsvetenskapens och humanioras norma-
lprosa, begreppsförråd och vokabulär. Detsamma kan däremot knappast sägas 
om det en gång i tiden så populära ordet ”interpellation” (Althusser), och fort-
farande återstår att se vilket öde som i det avseendet väntar ord som ”rhizom” 
(Deleuze och Guattari) eller ”aktant” (Latour) i framtiden… men känns det 
inte som att deras attraktionskraft avtar? 

Men detta gör dem knappast mindre fruktbara teoretiskt sett, lika lite som 
De Stora Teoretiska Berättelserna kan betraktas som vederlagda när de fram-
står som överspelade eller omoderna. Överspelad men inte vederlagd – däri 
ligger, tycks det, en väsentlig del av kruxet med att få grepp om intellektuella 
moden: om det inte primärt är sanningsanspråk som avgör ödet för intellek-
tuella strömningar, vilar sannolikt detta öde delvis i modets händer, men på 
ett dunkelt och tvetydigt sätt, eftersom modets form i dessa fall framstår som 
svag… 
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