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Förord 
 
 
 
 
 
Många har under senare år uppfattat ungdomsforskning som närmast 
identiskt med forskning om ungdomskulturernas särpräglade stilar. Så-
dan forskning är dock förvånansvärt sällsynt i Sverige. Inte heller 
denna bok sätter subkulturerna i centrum. ”Unga stilar och uttrycksfor-
mer” har ett mycket vidare perspektiv, med tre delområden. 

För det första handlar det här om ungdomars livsstilar, livsformer, 
vardagliga konsumtionsaktiviteter och bestämda delkulturer. Sub-
kulturer som hip-hop eller skinheads hör hit, men bara i marginalen av 
det fält som domineras av alla andra ungdomar, utan avsiktligt 
avvikande grupptillhörighet. Det rör sig alltså om de mer socialt – 
sociologiskt eller etnografiskt – orienterade perspektiv på ungdoms-
kategorin som ringar in hur olika individer och grupper skapar livs-
mönster med hjälp av kulturella aktiviteter, språk och produkter. 

För det andra intresserar vi oss för genrer, stilar och estetiska ut-
trycksformer. En tråd som löper genom flera av bokens texter berör 
förhållandet mellan olika uttrycksformer, som musik och bild eller 
talade och skrivna ord. Här diskuteras hur stilbegreppet har använts på 
skilda sätt inom estetiska och kultursociologiska traditioner, och hur ut-
trycksmedel och genretraditioner mixas i vår tids ungdomskulturella 
former.  

Ett tredje delområde pekar ut mot medierna. Här berörs hur medier 
förhåller sig till ungdomars vardagspraxis: hur mediediskurser tema-
tiserar ungdom och hur ungdomar använder de olika medieformerna.  

Det som knyter samman dessa texter är ett underliggande kulturellt 
tema. Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige handlar precis 
om ungdomars kulturskapande, och just i denna rapport sätter vi detta 
kulturskapandets egna, estetiska eller kulturella dynamik i blick-
punkten. Vad menar vi egentligen med stil och kultur? När det gäller 
sådana frågor har dessutom ungdomskulturforskningen idag mycket att 
tillföra hela den allmänna kulturdiskussionen. Vi hoppas därför att 
denna bok, tillsammans med de tidigare utgivna om metodfrågor, mo-
dernitet och kön, kommer att få mångsidig användning. 
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Här handlar det inte om en samling konkreta empiriska analyser 
utan om teoretiska modeller och perspektiv. I en rad andra artiklar, 
antologier, rapporter och böcker har vi och våra kollegor skärskådat 
enskilda ungdomskulturella fenomen. Inom vårt forskningsprogram 
pågår en rik och mångfasetterad empirisk forskning, som står i fokus 
för våra gemensamma seminariediskussioner och intressegrupper. Men 
just FUS-rapporterna har som toppen av ett isberg för avsikt att driva 
den teoretiska utvecklingen framåt och måste ses i sitt sammanhang 
med övriga forskningsaktiviteter och publiceringsformer. Både vi 
själva och det sjuttiotal forskare som ingår i vårt nätverk publicerar 
regelbundet olika konkreta fallstudier, som också kommer att märkas i 
den avslutande FUS-rapporten (1994). Den som letar efter mer hand-
fasta forskningsresultat när det gäller unga stilar och uttrycksformer 
finner i varje fall en mängd referenser och lästips i denna bok, som är 
avsedd att både ange teoretiska grundvalar och blicka ut över det 
aktuella forskningsfältet. Även om den inledande artikeln ger den mest 
övergripande och allmänna introduktionen till hela området, går det 
också utmärkt att om man så vill börja med att läsa vilken som helst av 
de andra artiklarna, som fungerar som inbördes helt självständiga texter 
om var sitt särskilda delområde. 

Johan Fornäs går i sin breda exposé över stilskapande som kommu-
nikativ praxis igenom en rad centrala teoretiska begrepp och modeller 
för medier och populärkultur, stil och subkultur, estetik och ut-
trycksformer. Här berörs fundamentala frågor och problem i ungdoms-
kulturforskningen, och sociala aspekter vävs samman med kulturella. 
Utifrån en generell teori för symbolers och språks materialitet, form 
och mening på olika nivåer diskuteras allmänna funktioner hos och 
inbördes relationer mellan kulturella uttrycksformer som ord, bilder 
och musik. 

Bo Reimer fokuserar i sin text livsstilsbegreppet från ett mer sam-
hällsvetenskapligt perspektiv, som bl a knyter an till Pierre Bourdieus 
kultursociologi. Hans egna studier av svenska ungdomars livsstilar 
pekar bland annat ut behovet att fördjupa analysen av olika populärkul-
turella smakmönster som inte passar in under polerna kulturellt och 
ekonomiskt kapital. I artikeln diskuteras vidare postmoderna livsstilar 
och hypotesen om vardagslivets individualisering. 

Hillevi Ganetz analyserar ur ett socialt, psykodynamiskt och este-
tiskt perspektiv unga kvinnors kroppsliga stilskapande vad gäller mode 
och utseende. Hon diskuterar vilka drivkrafter som ligger bakom och 
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hur olika arenor används. Hemmet och butiken (med dess provhytter) 
är områden som sällan brukar nämnas när ungdomsstilar studeras, men 
som likväl är basen för just skapandet av personlig såväl som kollektiv 
stil.  

Ulf Boëthius skriver om ungdomars förhållande till litterära texter 
och om ordens särskilda funktionssätt och betydelser, i förhållande till 
andra uttrycksformer. Han diskuterar ungdomars läsande och skrivan-
de, och tar bland annat upp könsaspekter på receptionen av populär-
litteratur. Här upplinjeras ett rikt och mångfasetterat forskningsfält som 
innefattar såväl böcker och veckotidningar som dagböcker, tecknade 
serier och rocktexter.  

Leni Filipson och Jan Nordberg arbetar på Sveriges Radio/PUB. 
Deras bidrag är specialbeställt för att ge statistiska översiktsdata om 
ungdomars medie- och kulturvanor, mot bakgrund av främst ålder och 
kön, men i viss mån även klass.  

 
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till denna volym och alla våra 
medforskare i FUS för idéer och inspiration. Särskilt tackar vi vår 
trogne medarbetare Michael Forsman. 
 
Stockholm april 1992 
 
Johan Fornäs   Ulf Boëthius   Hillevi Ganetz   Bo Reimer 



 



Johan Fornäs 

Navigationer på 
kulturfloden 
Stilproduktion som kommunikativ praxis 
 
 
 
 
 
Alla har stil. Det finns alltid någon grad av relativ regelbundenhet i det 
sätt på vilket var och en av oss uttrycker sig symboliskt; i kropp och 
kläder, rörelser och språk, musik och smakmönster. Var för sig, och 
tillsammans med skilda grupper som vi identifierar oss med, skapar vi 
stil genom att sätta samman olika kulturella uttryck till specifika kom-
binationer som i varierande grad delas av andra människor och följer 
estetiska och sociala mönster med viss beständighet.  

Stilproduktion är en kommunikativ praxis. Den handlar inte om att 
passivt överta och tillämpa redan befintliga kulturella regler, utan alltid 
åtminstone till viss del om ett personligt eller kollektivt omformande 
och nyskapande i en aktiv, kreativ och dynamisk process. Ingen stiger 
två gånger ned i exakt samma kulturella flod, ingen undgår där att 
påverkas och bli blöt, och ingen kliver heller upp ur detta flöde utan att 
påverka det och lämna kvar något litet spår av sina rörelser. 
Kulturfloden är också ett gemensamhetsbad: stil och kulturella uttryck 
delar vi med andra, de är medel för intersubjektiv samvaro och kom-
munikativt handlande.  

Nu är kultur, stil och symboler inga enhetliga fenomen. För att 
begripa dem måste man konkret analysera dess olika grenar. Kulturella 
uttryck har flera olika former. Olika språkliga ordningar följer skilda 
regler, även om de blandas. Det är svårt att förstå förhållandet mellan 
talade och skrivna ord, bild och musik. Trots att de oftast används 
samtidigt och samordnade tycks de ha var sin logik och funktion. De 
samlas också i skilda medieformer med olika teknologier och estetiska 
lagar, och såväl uttrycksformerna som medieformerna verkar ha ett 
visst samband med olika sociala sfärer och brukssammanhang, inte 
minst för ungdomar.  
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Ungdomar är intensiva användare och producenter av stil och kul-
turella uttryck. Vad beror det på, varför och till vad använder de olika 
uttrycks- och medieformer? Musik, ord och visuella uttryck samspelar 
ständigt intimt med varandra, men har också delvis skilda användnings-
möjligheter och funktioner, dels i ungas egna kulturella skapande, dels 
i deras användning av populärkulturens medier. Är det så att kulturella 
uttryck (och speciellt då musik eller ännu mer speciellt alla de genrer 
som brukar sammanfattas som rock) har särskilt stor betydelse för just 
ungdomar i just vår tid – och i så fall varför?  

För att komma åt dessa frågor reser jag strax ut på en odyssé kring 
kultur- och kommunikationsbegreppen, där resonemang om del- och 
subkulturer förs samman med såväl symbol- och språkteorier som iden-
titets- och subjektsteorier. Först utstakas farvattnen genom en utblick 
över vad kultur, ungdomskultur, populärkultur, medier och kommuni-
kation kan vara. Därmed har mitt kulturella tema definierats och kart-
lagts. 

Sedan tematiseras stil, symboler och språk utifrån en flerskiktad 
modell med olika dimensioner av kulturella fenomen. Genom att grans-
ka de olika elementen, lagren och mekanismerna i kulturens sym-
boliska kommunikationsprocesser ges en uppfattning om stilproduk-
tionens allmänna karaktär och verktyg, själva den farkost som bär oss 
över de kulturella lederna.  

Kulturen är en dimension som på flera olika sätt pekar ut mot andra 
dimensioner. Kulturella uttryck har aspekter, rötter och meningsinne-
håll på minst fyra olika nivåer. I de följande avsnitten går jag därför 
successivt igenom några centrala frågor och begrepp på var och en av 
dessa. Jag startar med de ”yttre” aspekter som har att göra med biologi, 
teknik och objektiverade institutioner. I andra riktningen dyker jag där-
efter ner i subjektivitetens symbolaspekter, och resonerar runt kulturens 
roll i socialisation och identitetsarbete. Sedan diskuteras utförligare den 
intersubjektiva nivåns sociala underaspekt, med grupper, relationer och 
subkulturers konkreta interaktion. Den fjärde aspekten handlar till sist i 
en viss virvelrörelse om den kulturella nivåns särart, om skapande, 
estetik, stil och genrer.  

Det gör det möjligt att återuppta resonemangen om relationen mel-
lan musik, bild och ord, om uttrycks- och medieformers hierarkier och 
inbördes samspel i dagens ungdomskultur. Vid det laget har det 
förhoppningsvis blivit klarare på vilka sätt stilproduktion är en kommu-
nikativ praxis, och vilken enorm rikedom och komplexitet som ryms i 
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såväl ungdomars kulturella praxis som i alla de begrepp jag redan vågat 
använda. Att navigera är nödvändigt, inte minst i så kaotiska ström-
virvlar, men även om jag ska försöka lotsa artikeln fram genom skären 
och nå det utstakade målet, är det resans väg som är det mest 
spännande, och det sjökort som här ritas upp kan inte vara annat än en 
ungefärlig och provisorisk konstruktion.  

 
 

Kultur 
 
Intresset för ungdomskultur sätter stilproduktion och kommunikativt 
handlande i centrum. Ungdomskultur handlar om de symboliska ut-
tryck som på ett eller annat sätt förknippas med ungdom – deras inne-
håll och form, betydelser och funktioner, produktion och användning.1  

Jag ser alltså kultur som en bestämd aspekt av allt mänskligt liv, 
eftersom symbolförmedlad interaktion genomsyrar all social handling 
även om det också finns andra möjliga perspektiv att lägga på samhäl-
len, grupper och individer. Termen kultur kommer från latinets ord för 
odling, och man talar ju ännu om biologiska odlingskulturer. Men re-
dan i antiken talade man om ”cultura animi”, själens odling, och sedan 
1600-talet har detta kulturbegrepp etablerats, skilt från (religiös) ”kult” 
men nära relaterat till dels individuell bildning, dels samhällelig 
”civilisation”. Något entydigt och klart avgränsat kulturbegrepp kan 
inte definieras, men man brukar ofta tala om två huvudtyper: å ena 
sidan ett smalt ”estetiskt” kulturbegrepp, å den andra ett brett ”ant-
ropologiskt”. Det första motsvarar ungefär konstarterna och används 
både i statlig kulturpolitik och mediernas kulturjournalistik. Det andra 
dyker upp när vi talar om främmande kulturer som livsformer eller 
samhällen, och förutom socialantropologer har särskilt etnologer velat 
se studiet av människan i kulturen som sin specialitet. 

Nu känns det första kulturbegreppet för smalt och det andra för 
brett. Det är många som idag väljer ett mellanting: symbolförmedlad 

                                                 
1 Detta kulturbegrepp ligger nära antropologerna Clifford Geertz (1973) och Ulf 
Hannerz (1990 och 1992). Värdefulla översikter över olika kulturbegrepp ges av 
Kroeber & Kluckhohn (1952/1963), Williams (1958, 1976 och 1981), Hannerz m fl 
(1982), Ehn & Löfgren (1982), Cahoone (1988) samt Hauge & Horstbøll (1988). 
”Now this human phenomenon, culture, is an entirely symbolic phenomenon. […] 
It is definitely the symbol which knots that living cord between man, language, and 
culture” (Benveniste 1966/1971 s 26f).  
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kommunikation är mer än bara de institutionaliserade konstnärliga 
verksamheterna men samtidigt mindre än allt mänskligt samhällsliv. 
Allt mänskligt kan ses ur ett kulturperspektiv och allt berörs av kultu-
rella processer, det vill säga av sådana processer som sätter just kultur-
aspekterna i fokus. Men det är inte det enda perspektiv eller de enda 
processtyper som finns. Exempelvis kan pengar studeras som kulturfe-
nomen men den kapitalistiska ekonomins lagbundenheter är inte 
primärt kulturell utan just ekonomisk. Kulturella processer utspelar sig 
runt pengar också, men de kan inte i första hand analyseras som kultur-
fenomen eftersom de inte fokuserar utan snarare tenderar att ersätta 
symbolisk kommunikation. Pengarnas primära funktioner är specifikt 
ekonomiska och kräver analyser ur ett annat perspektiv än det kulturel-
la.  

Estetiska vetenskaper har närmat sig kulturella medvetande- och 
kommunikationsformer utifrån produkterna eller artefakterna, medan 
sociologer, antropologer och etnologer främst sett dem ur de sociala 
handlingarnas perspektiv. Exempelvis innefattar musik alltid både 
akustiska fenomen och lyssnaraktiviteter, både klingande objekt och 
deras brukssammanhang, både ljud och lyssnare som organiserar sina 
ljudupplevelser. Musikens auditiva fenomen är ordnade i tiden, kanske 
lagrade på noter eller fonogram och förmedlade av musiker och medier, 
men alltid i sista hand mänskligt använda och tolkade. Här finns därför 
rum för fruktbara tvärvetenskapliga möten.  

Å ena sidan kan kulturella artefakter bara förstås i sina sociala kon-
texter och brukssammanhang. Symboliska former får sin mening ge-
nom att användas i människors kommunikativa möten och samspel. En 
renodlad verkanalys missar detta, förutom att de estetiska vetenskaper-
nas tradition försummat att studera de kulturella uttryck som cirkulerar 
utanför de konstnärliga institutioner som är knutna till den borgerliga 
offentligheten – i människors vardag och med rötter i ”vanliga” män-
niskors egna skapande och/eller i den medieförmedlade populär-
kulturen. Vissa yrkesgrupper och institutioner är i vårt samhälle specia-
lister på att skapa kulturella uttryck, men sådana uttryck skapas och 
utprövas också av oss alla mitt i vardagen. Kultur har genom konstnär-
liga institutioners och verksamhetsformers utdifferentiering uppnått en 
viss grad av autonomi gentemot arbete, politik och religion. Det är 
därför man alls kan tänka på kulturella former och egenskaper som 
något skilt från kunskap, etik eller psykologi. Men för den skull rör det 
kulturella inte uteslutande dessa specialiserade sfärer, och det är fortfa-
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rande så att verk och praxis måste förstås i sitt inbördes växelspel – 
såväl inom som utom de institutionaliserade konstarterna. 

Å andra sidan finns risker med ett renodlat antropologiskt kultur-
begrepp, inte bara för att det kan bli för vitt och omfatta praktiskt taget 
allting, utan också för att det försummar exterioriseringsmomentet. Det 
blir tydligt i formuleringar som denna: ”Att se på mänskligt liv i kultu-
rella termer är för många av oss en fråga om en betoning av kollektivt 
medvetande och av de kommunikationer som bär upp det. Kultur om-
fattar därmed gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och 
sammanhållande tankemönster.”2 Tankegången är fruktbar, men kan 
leda vilse på minst fyra sätt.  

För det första kan den starka betoningen av någonting gemensamt 
ge en alltför konsensusorienterad bild av kultur och kommunikation. 
Tankegångens syfte är att understryka att kultur är något intersubjek-
tivt, delat mellan olika individer. Kommunikation förutsätter vissa ge-
mensamma erfarenheter, koder och regler, men består ju inte bara av 
gemensamheter utan också av utbyten, möten och olikheter.3 Förståelse 
bör skiljas från likhet. Kultur är både det gemensamma för olika grup-
per och det som skiljer dem åt. Också en unik kunskap, värdering eller 
erfarenhet hör till det kulturella, om den är formulerad i ett inter-
subjektivt symbolspråk. Detta är inte minst viktigt i vår tid av snabba 
skiften, differentierade normer och mångkulturell blandning. Kulturen 
har kollektivt gemensamma substrat men betoningen av enbart denna 
                                                 
2 Hannerz m fl (1982 s 10). Bra Böckers lexikon har också den mycket vida defini-
tionen ”alla mänskliga verksamheter samt andliga och materiella resultat av dessa 
verksamheter, som förs vidare till efterföljande generationer”, vilket inte utesluter 
mycket. Som snävare alternativ anges ”andling odling, varmed avses t ex vetenskap 
och litteratur, konstnärlig verksamhet av alla slag samt religion.” Kultur avgränsat 
som särskilt område i samhället motsvarar de institutioner och sammanhang som 
särskilt fokuserar eller tematiserar det som jag definierar som den kulturella dimen-
sionen eller aspekten av kulturer i den förstnämnda, vida betydelsen. Nyligen har 
Hannerz (1992 s 3) modifierat sitt kulturbegrepp i liknande riktning som jag här fö-
reslår: ”in the recent period, culture has been taken to be above all a matter of 
meaning”. 
3 Van den Berg (1990) och Steuerman (1989) hör till de många som i detta 
avseende kritiserat Jürgen Habermas och påpekat att differenser är nödvändiga och 
inte utplånas av samtal. Intersubjektiva dialoger leder inte (nödvändigtvis eller ens 
som ideal) till att de samtalande behöver bli överens, och offentlighet handlar mer 
om att olika ståndpunkter möts och uttrycker sig i dialog med varandra än om att 
samstämmiga opinioner bildas. Jfr Negt & Kluges (1972/1974) kritik av den tidige 
Habermas’ offentlighetsbegrepp och Bachtins (1988 och 1963/1991) studier av dia-
logicitet.  
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sida leder tankarna fel.4 Kulturbegreppet används ofta för en grupps, ett 
samhälles eller en tidsepoks alla gemensamma vanor, värderingar, 
världsbilder och tankeformer, men där passar enligt min mening be-
grepp som livsform, mentalitet eller livsvärld bättre, om inte just den 
symboliska sidan ska framhävas.  

För det andra är uppfattningen av kommunikation som ett slags 
neutralt och sekundärt hjälpmedel för att skapa kontakt mellan olika 
medvetanden ytterst problematisk.5 Tas kulturens intersubjektivitet på 
allvar, utan att man tror på något närmast magiskt a priori existerande 
kollektivt medvetande, blir det svårt att se medvetande som primärt i 
förhållande till kommunikation. Naturligtvis vill enskilda konkreta 
kommunikationshandlingar uttrycka och förmedla tankar, men dessa 
tankar är i sin tur ett resultat av tidigare kommunikation. Kommunika-
tion och medvetande är mer intimt förenade än vad formuleringen kan 
antyda.  

För det tredje utspelar sig kommunikationen alltid med hjälp av 
något yttre medel. Symbolisk kommunikation är inte fråga om själarnas 
omedelbara förening, utan innefattar alltid ett i någon mening yttre 
medium, ett slags språk. Det behöver givetvis inte vara massmedier 
eller ens tekniska apparater, men en symbol är ändå något utanför oss 
själva.6 Kultur är mer än bara delade medvetandeflöden. Kultur 

                                                 
4 Den risken gäller även Hall & Jefferson (1976 s 10) i deras annars välformulerade 
definition: ”We understand the word ’culture’ to refer to that level at which social 
groups develop distinct patterns of life, and give expressive form to their social and 
material life-experience. […] ’Culture’ is the practice which realises or objectivates 
group-life in meaningful shape and form”. Här finns den expressiva och objektive-
rande meningsdimensionen med, men knytningen till något för grupper gemensamt 
borde omformuleras till något som kommuniceras intersubjektivt och därmed görs 
gemensamt (delat) utan att nödvändigtvis uttrycka någon kollektiv identitet. Också 
Hannerz (1992 s 11ff) ifrågasätter antropologins traditionella idé om kultur som nå-
got delat och gemensamt, och betonar istället mångfald och skillnader, som delvis 
beror på marknadens, statens och (de sociala och kulturella) rörelsernas verkan. 
5 Jfr den kritik av subjekts- eller medvetandefilosofin som från skilda håll framförts 
av såväl Derrida (1967/1976 och 1967/1978) som Habermas (1985 och 1988). 
6 Jfr Paul Ricoeurs på denna punkt uppenbart av Hegel inspirerade symbolteori (ut-
vecklad från 1965/1970 till 1985/1988): ”language is itself the process by which 
private experience is made public. Language is the exteriorization thanks to which 
an impression is transcended and becomes ex-pression […]. Exteriorization and 
communicatibility are one and the same thing for they are nothing other than this 
elevation of a part of our life into the logos of discourse” (1976 s 19). (Jfr även 
Simmel (1911/1981 s 185ff), som dock fastnar i en dualism mellan inre och yttre, 
subjekt och objekt, och reducerar symbolernas kulturella nivå till förmedlingen 

16 



NAVIGATIONER PÅ KULTURFLODEN 

förutsätter en objektivering i materiella artefakter, även om dessa kan 
bestå av flyktiga ljus- eller ljudvågor alstrade av dansande kroppar, 
vibrerande talorgan eller musikinstrument. Kultur som symbolför-
medlad kommunikation innebär någon sorts exteriorisering, i föremål, 
rörelsemönster eller ljud utanför individerna. Det kulturella är i sann 
mening en intersubjektiv och delad nivå: den är inte bara delad mellan 
olika individer (alltså gemensam), utan också både inre och yttre. Det 
är därför alltid föreningen av praxis och produkter som står i fokus. 
Den kulturella nivåns självständighet tvingar ungdomskulturforskarna 
att respektera det som kan kallas estetik, det vill säga den symbolför-
medlade kommunikationens formregler.  

För det fjärde bör inte termen ”medvetande” avleda uppmärksam-
heten från kulturens omedvetna sidor. Kultur som meningsskapande 
genom symboliska uttrycksformer kan inte reduceras till det som har 
med det individuellt eller kollektivt medvetna att göra. ”Meaning and 
consciousness are separable; something may be meaningful without 
being recognized” (Ricoeur 1986 s 229). Omedvetna aspekter av indi-
videns inre utforskas ju av psykoanalysen, medan olika ideologikritiska 
analystraditioner söker avtäcka omedvetna aspekter av kollektiva före-
ställningsvärldar. Använder man ekvationen kultur = medvetande + 
kommunikation kan man förstås ge begreppet medvetande en vidare 
mening, men det finns ändå en risk att då alltför starkt koncentrera sig 
på sådana tankefigurer som är öppet uttalade, erkända och reflekterade.  

Det här använda (hermeneutiskt-språkorienterade) kulturbegreppet 
innebär alltså både en brytning med och en brygga mellan den estetiska 
och den etnografiska traditionen, genom att ligga mellan dem i graden 
av specificitet och genom att betona samspelet mellan handlingar, med-
vetanden, intersubjektiv kommunikation och symboliska uttrycks-
former. Kultur innefattar och öppnar sig mot dels en psykologisk 
dimension av individers medvetanden, dels en social dimension av 

                                                 
dem emellan.) Språk och kultur är bokstavligt talat inter-subjektiva ut-tryck. Lacan 
(1989) betonar också allt språks exterioritet i sitt tal om subjektets skapande genom 
den symboliska ordningen. Derrida (1967/1978) avser med sina resonemang om 
skrift och spår att understryka något liknande, men utnyttjar glidningen mellan ett 
smalt skriftbegrepp (skrift i motsats till tal) och ett brett (den ”inskription” i något 
yttre element som ligger till grund för allt mänskligt språk) till en ideologisk retorik 
som grumlar den annars nyttiga kritiken av närvarons metafysik. Paralleller mellan 
Derrida och Ricoeur betonas av Kemp (1990), medan Ryan (1982) ser 
anknytningar mellan Marx och Derrida men är starkt kritisk mot Lacans 
”semiocentrism”. 
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intersubjektiv kommunikation mellan individer i grupper eller sam-
hällen, dels en yttre dimension av omgivande natur och externaliserade 
institutioner. Men det specifikt kulturella är att kommunikationen sker 
genom en intersubjektivt delad symbolspråklig ordning. Kulturella 
fenomen delas av olika individers inre världar och de är också delade i 
den betydelsen att de alltid innefattar såväl inre medvetandeelement 
som yttre teckenkonstellationer. Till det kulturella hör givetvis de 
konstnärliga institutionernas och konstarternas processer och produkter, 
men kulturella processer och produkter finns också i varje människas 
vardag, när den symboliska kommunikationen på ett eller annat sätt fo-
kuseras och görs till huvudsak i medieanvändning eller eget skapande, 
och därtill kan man lägga ett kulturellt perspektiv på allt mänskligt liv 
och handlande om man just upprättar en sådan fokusering. När vi slut-
ligen talar om kulturer handlar det om särskilda mänskliga gemen-
skaper som (till skillnad från socioekonomiskt definierade kategorier 
eller socialt interaktionsbaserade grupper) upprättas och definieras just 
genom symboliska uttrycks förmåga att sammanföra (kommunicera) 
och skapa skillnader (upprätta distinktioner och differenser). Så blir det 
kulturella och det sociala två ömsesidigt överlappande aspekter av den 
intersubjektiva världen; oftast två sidor av samma sak, men av vari-
erande relevans för olika företeelser. 

 
 

Ungdomskultur 
 
Ungdomskulturforskning är som all ungdomsforskning intresserad av 
unga människor, men ur ett kulturellt perspektiv, med fokus på sym-
bolförmedlad interaktion.7 Att förstå ungdomskultur sätter ungdomars 
kulturella uttryck i ord, bild, gester och musik i centrum, även om dessa 
bara kan förstås i sammanhang med livsvillkor, tankar och värderingar. 
Dagböcker, graffiti, dans och rock ger viktiga ledtrådar till ungdomars 
livsformer, men är samtidigt värda att uppmärksammas för sin egen 
skull, och för vad de vill säga om världen. Här är kombinationen av 
socialt, etnografiskt och estetiskt orienterade forskningsriktningar 
mycket slagkraftig. 

                                                 
7 För begreppsdiskussioner av ungdom och ungdomskultur, se Bjurström (1980), 
Bjurström & Fornäs (1988), Fornäs & Ganetz (1991) samt Fornäs (1984, 1985b, 
1987 och 1990a).  
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Mot denna bakgrund kan man därför säga att temat stil och ut-
trycksformer utpekar just det som är specifikt för ungdomskultur som 
forskningsområde. Det förutsätter att man inte låser fast stilbegreppet 
till att bara gälla självmedvetet subkulturella ungdomsgrupper, och 
faktiskt inte ens till att bara gälla ungdomar.  

Det fanns i tidigare ungdomsforskning, fram till början av 80-talet, 
en olycklig fixering vid frågan om generationsmotsättningar. Särskilt 
sociologer älskade att debattera om generationsklyftan var stor eller 
liten, växte eller krympte. Detta upplevdes som en sorts kärna i vad 
ungdomsforskning kunde handla om: om ungdomar var något särskilt 
att studera måste det ju bero på att de var radikalt annorlunda än andra 
(d v s än vuxna), och därför blev frågan om generationsklyftan så 
central. Rester av detta tänkande finns naturligtvis kvar bland vissa 
forskare idag, men det är inte alls lika avgörande längre, förmodligen 
för att forskningsfältet nu är betydligt mer etablerat och legitimt. Om få 
längre tvivlar på att ungdomsforskning kan vara intressant och nyttig, 
blir det mindre viktigt att diskutera exakt hur pass annorlunda 
ungdomar är.  

Egentligen är det en inte ointressant men rätt perifer fråga. Visst 
har det sitt intresse att veta om konflikterna mellan föräldrar och ton-
åringar förstärkts eller försvagats, och vilka av tidigare generationers 
vanor och värderingar ungdomar av idag övertar. Men det är inte den 
frågan som avgör forskningsfältets framtida existens. Ungdomars liv är 
tillräckligt speciellt för att motivera en fortsatt ungdomsforskning, även 
om denna forskning sedan skulle komma att visa att ungdomar i en 
mängd avseenden är lika sina föräldrar.  

Generationsfrågorna har också endast delvis med moderniserings-
perspektivet att göra. Å ena sidan kan generationskonflikter lika gärna 
orsakas av andra typer av förändringar, t ex mer tillfälliga händelser 
eller reversibelt cykliska förlopp.8 Å andra sidan är det visserligen ofta 
sant att faser av snabb modernisering ökar avståndet mellan generatio-
nerna, eftersom de yngre då får en annorlunda uppväxt än de äldre 
tidigare haft, och därför blir annorlunda socialiserade och kommer att 
äga kvalitativt annorlunda erfarenheter. Detta kan ha varit fallet i vissa 
uppåtstigande mellanskikt på 1960-talet. Men i vissa faser och vissa be-
folkningsgrupper kan moderna förändringar starkt påverka även äldre 
generationer, även om de yngres seismografiskt flexibla position oftast 
ger dem ett relativt försprång. Man kan alltså resonera om kulturell 
                                                 
8 Jfr Fornäs (1990c s 12). 
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modernisering även i de fall då generationsklyftorna är något mindre 
markerade. Och mer allmänt finns det goda skäl att tolka och studera 
ungdomskulturella fenomen utan att hela tiden diskutera om de 
verkligen bara gäller ungdomar och älta frågan om generationsklyftan.  

Även dikotomin mellan avvikande subkulturer och ”vanlig main-
stream-ungdom” behöver nedmonteras eller åtminstone avdramatiseras, 
och har ingen relevans för konstitutionen av ungdomskultur som forsk-
ningsfält. Många tror att ungdomskulturforskare bara studerar särskilda 
ungdomssubkulturer, men så är det inte alls – det är tvärtom relativt ont 
om sådana studier. Ungdomskultur rör alla ungdomars kulturella ut-
tryck, inte bara subkulturernas, även om de kan ha ett speciellt intresse 
eftersom de kollektivt och avsiktligt odlar ungdomsspecifika stilar.  

Ett kulturperspektiv på t ex en viss ungdomsgrupps praxis innebär 
att på något sätt intressera sig för de symbolspråk ungdomarna använ-
der, för formstrukturerna och meningsinnehållen i de ord, bilder och to-
ner som de skapar och/eller tolkar. Eftersom hela deras liv genomsyras 
av sådana kulturella tecken och symboler finns där ingenting som inte 
kan studeras ur ett kulturperspektiv, men det finns däremot andra per-
spektiv som också kan anläggas, t ex att bara intressera sig för deras 
biologiska växt och hälsa eller deras mätbara ekonomiska och 
materiella situation. Kulturanalys blir det först när man bryr sig om vad 
deras verksamheter betyder, hur de skapar och tolkar symboler i olika 
språk och diskurser. Dessa tolkningar är intersubjektiva i det att de 
delas av flera, men de är inte nödvändigtvis universellt gemensamma. 
Ett kulturellt uttryck kan mycket väl fungera även om det tolkas helt 
olika av olika individer och grupper, så länge det bara finns vissa tolk-
ningsgemenskaper. Gruppen har exempelvis delvis helt andra avsikter 
med sina låtar än vad föräldrar och lärare förstår. Kultur kräver ingen 
total konsensus. Inte heller finns gruppens kultur som en bestämd 
(med-)vetandemängd, utan snarast som en öppen process av menings-
konstruktioner. I viss mån kan gruppens kulturuttryck inordnas i olika 
subkulturella mönster, eftersom de något relaterar sig till vissa över-
gripande genrer och stilar, men även de drag som är unika för indi-
viderna i just denna grupp är en form av ungdomskultur så länge de 
uppfattas som ungdomar av sig själva eller av andra. 
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Populärkultur och mediekultur 
 
En stor del av ungdomskulturen är samtidigt populärkultur.9 Populär-
kultur kan först grovt ringas in som massproducerade kulturella pro-
dukter och deras användningssammanhang i breda lager av befolkning-
en. Ordet populär kommer från latinet och betyder från början: 
”hörande till folket” och har släktskap med ord som plebej och pöbel.10 
Den kultur som är populär kan ha tre egenskaper. Den kan höra till 
folket, d v s komma från vanliga människors vardag oavsett vad de tyc-
ker om den. Den kan vara omtyckt och älskad av folket, oavsett vari-
från den kommer. Den kan för det tredje vara framställd för att behaga 
den breda massan, om nu någon sådan finns och oavsett vad folk fak-
tiskt sedan tycker om den. I varje fall hänger den på ett eller annat sätt 
ihop med folket, vad nu detta är.  

Populärkulturforskningen sammanför en växande humanistiskt och 
kvalitativt orienterad medieforskning med underströmmar inom disci-
pliner som å ena sidan litteratur-, musik- och filmvetenskap, å den 
andra etnologi, socialantropologi och sociologi. Ordet populärkultur 
står där för en orientering mot just populära, brett omtyckta kulturfor-
mer och genrer. I historiskt orienterade studier ligger termen folklig 
kultur nära, och på engelska heter bäggedera ”popular culture”.11 Men 
bland moderna medieforskare har populärkultur oftast förknippats med 
                                                 
9 Carlsson (1987) ger några exempel på aktuell svensk forskning om populärkultur, 
Ericson (1991) överblickar skandinavisk forskning om populärfiktion, Reimer 
(1987) och Burnett (1990) diskuterar begreppet och forskningsfältet populärkultur.  
10 I svenskan användes ordet redan ca 1750 i betydelsen ”omtyckt” om furstar, 
enligt Hellquist (1922/1989 s 777). Bra Böckers lexikon anger de nu aktuella bety-
delserna: ”allmänt omtyckt; folkkär; folklig, lättfattlig, enkelt framställd”.  
11 Jacobsson m fl (1980) sätter explicit samman folklig och kommersiell kultur. På 
engelska finns också beteckningen ”folk”, men den har en mer begränsad använd-
ning, medan ”popular” används i flera betydelser än vad som är vanligt här. Peter 
Burkes Folklig kultur i Europa (1978/1983) heter exempelvis i originalet Popular 
culture in Europe, och medieforskaren John Fiske (1989a och b) ser ”popular cul-
ture” som det som snarast skulle översättas som folklig kultur, nämligen ”folkets” 
produktiva användning av egna eller främmande produkter i sitt eget meningsska-
pande, medan han behåller beteckningen ”mass culture” för det som oftast räknas 
in i populärkulturen, nämligen mediernas kulturutbud. Vi lär få stå ut med en 
oenighet mellan olika forskare på denna punkt, särskilt i anglosaxisk forskning. 
Med stöd i de Certeau (1974/1988) vill Meaghan Morris (1990 s 30) definiera 
”popular culture as a way of operating – rather than as a set of contents, a 
marketing category, a reflected expression of social position, or even a ’terrain’ of 
struggle”. Hellre studera kulturell praxis än kategorisera kulturella produkter.  
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det moderna, kapitalistiska industrisamhällets kulturindustriers mass-
producerade och massdistribuerade utbud och dettas användning. 
Begreppet är alltså närmast synonymt med masskultur – ett begrepp 
som blivit svårsmält eftersom det upplevs som alltför tätt knutet till 
frankfurtskolans kritiska teori och vissa tendenser som alltför lätt-
vindigt ser de breda publikgrupperna som en homogen och lättmani-
pulerad massa.12 Talar man om populärmusik, populärlitteratur eller 
populärfiktion menar man sällan alla samhällens totala kulturförråd av 
folkliga uttryck och aktiviteter, utan just den moderna formen för mass-
medierade kulturformer. Populärkultur är då summan av alla sådana 
delar – verbala, musikaliska och visuella uttrycksformer och deras 
produktionsformer, genrer och användning i vardaglig mediereception.  

Populärkulturforskare avkrävs liksom ungdomsforskare mycket 
ofta normativa ställningstaganden. Tidigare kunde populärkultur nästan 
enbart förstås kritiskt, under namn som skräpkultur, trivialkultur eller 
masskultur, som ställs mot den högre finkulturen eller sanna konsten 
(och av vissa också mot en folklig kultur). Dessa dikotomier stabili-
serades runt år 1800, när den moderna populärkulturen och den borger-
liga elitkonsten skildes åt i var sina kretslopp och offentlighetsformer.13 
Sedan länge hade det ju funnits en skiljelinje mellan högt och lågt. Men 
dikotomin tog ytterligare en ny form med framväxten av moderna 
medier och en masskultur i varuform (press, skillingtryck, under-
hållning), parallellt med etablerandet av den borgerliga offentlighetens 
finkulturella institutioner (böcker och kritiker, konserthus och opera, 
teatrar, gallerier och museer). Och med denna dikotomi kom genast 
också den negativa kritiken mot det populära, som ekat vidare ända in i 
vår tid.  
                                                 
12 Jfr Hall & Whannel (1964/1990), de Certeau (1974/1988), Gans (1974), Reyher 
(1975), Cohen & Taylor (1976), Lewis (1978), Prokop (1979), Waites m fl (1982), 
Gurevitch m fl (1982), Modleski (1986a), Brantlinger (1983 och 1990), MacCabe 
(1986), Kausch (1988), Shiach (1989), Ross (1989), Collins (1989), Naremore & 
Brantlinger (1991), Hermansen (1990) samt Keppler & Seel (1991). 
13 Se vidare Boëthius (1990 och 1991). Burke (1978/1983) beskriver hur de övre 
samhällsklasserna runt år 1600 drog sig ur den gemensamma folkkulturen och bör-
jade fördöma den, och Habermas (1962/1984) är en inflytelserik analys av den nya 
hierarkiseringen inom det moderna samhällets borgerliga offentlighet. Huyssen 
(1986) visar hur den moderna klyftan mellan högt och lågt fick en könsdimension 
med modernisternas angrepp på masskulturens femininitet. Desto sorgligare är det 
då att en feministisk teoretiker som Hélène Cixous så reservationslöst sällar sig till 
modernismens okunniga förakt för populärkulturen (Shiach 1991 s 21, 53, 62, 95, 
108f och 122). 
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Under de senaste decennierna har dock allt fler velat upphöja popu-
lärkulturens status och försvara den. Men också dess anhängare tvingas 
snabbt till normativa ställningstaganden. Det är väldigt svårt att bara 
vara nyfiken och vilja förstå den: man pressas lätt till att antingen 
fördöma eller applådera den, trots att varje närmare analys uppenbarar 
såväl goda som problematiska sidor i de flesta kulturfenomen. Vissa 
forskare har sökt en lösning i att föra samman allt bra i ett progressivt 
block, och mot det ställt de dåliga aspekterna. Så har t ex John Fiske 
(1989) kontrasterat populärkultur som folkets kulturella aktivitet, riktad 
mot maktblocket, emot masskultur som kulturindustrins ideologiska 
produktionsmaskineri. Men sådana nya dikotomiseringar inom populär-
kulturområdet bara multiplicerar problemen, eftersom de flesta pro-
dukter och aktiviteter på ett mycket komplicerat sätt glider mellan de 
två polerna och kan vara frigörande i ett avseende, en grupp eller en 
tidpunkt, och förtryckande i nästa.  

Andra forskare, som Janice Radway eller Jürgen Habermas, har allt 
mer kommit att försvara en principiellt ambivalent hållning och pekat 
på de inneboende motsättningarna inuti populärkulturen för att undvika 
totaliserande normativa positioner. Populärkulturen kan fungera aukto-
ritärt och stärka rådande maktförhållanden, men den kan också emanci-
patoriskt bryta med dem, göra motstånd och odla utopiska moment i 
form av frigörande ledbilder och möjligheter för äkta njutning. Ingen 
enkel klassificering kan rädda oss från att undersöka populärkulturens 
konkreta funktioner i specifika kontexter. 

Ett särskilt problem rör kommersialismen – populärkulturens bero-
ende av en kapitalistisk ”kulturindustri” med problematiska produk-
tions- och distributionsformer. Ända sedan 1700-talet har den utsatts 
för kritik från elitkulturens representanter just för sin kommersialism, 
som ansetts utarma dess produkter och manipulera dess konsumenter. 
Med en marxistisk terminologi kan man tala om en fundamental kon-
flikt mellan varors bytesvärde och bruksvärde – mellan producenternas 
behov av profit och de kulturella produkternas relation till användarnas 
behov. Med en mer habermasiansk terminologi kan man tala om hur 
marknadsmekanismer förmedlar systemkrav som genom kulturproduk-
tionen tenderar att kolonisera vardagens livsvärld och hamna i konflikt 
med kommunikativa processer. Inte heller det andra systemet, staten, är 
problemfritt, men det stöds och applåderas ofta på ett naivt sätt av 
kulturindustrins kritiker, när de med just statliga ingripanden vill 
hämma kommersialismens växt eller skapa kompensatoriska alternativ. 
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Bägge systemen ger nyttiga och oundgängliga resurser, samtidigt som 
bägge förtjänar en kritisk vaksamhet om de alltför mycket inkräktar på 
kommunikationens och meningsskapandets etiska, estetiska eller ex-
pressiva aspekter. 

Det finns också ett utbrett missförstånd av kommersialiseringens 
funktionssätt. Gång på gång hävdas det i varierande ordval att varufor-
men låter bruksvärdet trängas undan av bytesvärdet, profiten ersätta 
behoven. Värdesidan influerar förstås bruksvärdesidan, som när männi-
skor utan ekonomiska resurser inte har möjlighet att skaffa de 
produkter de behöver eller när sponsring tvingar fram reklaminslag i 
idrott och TV-program. Men för den skull försvinner inte bruksvärdet – 
tvärtom förutsätter all kapitalistisk varuproduktion att behov och 
bruksvärden finns för att värden alls ska kunna skapas.  

En variant av den här kritiserade teorin återfinns hos forskare som 
hävdat att vid sidan av såväl bytesvärden som verkliga bruksvärden, 
uppstår i senkapitalismen nya symbolvärden knutna till varors för-
packningar och livsstilsrelaterade image.14 Dessa symboliska värden 
skapar ett konstlat varuestetiskt sken, en förförelse som får oss att tappa 
bort varornas ursprungliga och riktiga funktioner. Denna teori bär trots 
sina ibland ”postmoderna” intentioner på en primitiv realism. Den ser 
bruksvärde alltför snävt. Bruksvärden har ju alltid och sedan urminnes 
tider också symboliska aspekter. Inte minst vad gäller populär-
kulturprodukter är det ju helt omöjligt att tänka sig att symbolisk fasci-
nationskraft skulle vara något som går utöver bruksvärdet. Människors 
behov är ju också av estetisk natur, varför det som appellerar till våra 
känslor, skönhetslängtan eller stilistisk formvilja ju redan från början 
hör till bruksvärdessidan och inte kommer till som något särkilt, tredje, 
konstlat eller onödigt. Endast en mycket asketisk puritan kan tro sig 
kunna leva i en värld utan estetiska ytor, eller att människor någonsin 
skulle ha gjort det. Så platt, instrumentell och ”materialistisk” har 
aldrig den mänskliga världen varit. Det är omöjligt och onödigt att så 
vulgärmaterialistiskt skilja ut en bas av materiella nyttigheter från en 
                                                 
14 Så argumenterar i skilda varianter Haug (1971/1975), Hall (1982 s 68) och 
Baudrillard (1988), med rötter tillbaka till Adorno, Benjamin och den övriga 
frankfurtskolan. I Sverige kritiserades tidigt sådana ståndpunkter av bl a Broady m 
fl (1979), Fornäs (1980 och 1982) samt Fornäs m fl (1984/1989). För en 
feministisk kritik av Baudrillard, se Modleski (1986b) och Morris (1990). Särskilt 
den senare för fram en liknande kritik mot såväl Baudrillard som John Fiske och 
Iain Chambers för att de på olika sätt håller fast vid en syn på masskultur som 
banal och vulgär. 
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illusorisk överbyggnad av symboler och estetiska former. Tecken och 
bilder hör också till ”verkligheten”. Senmoderniteten har snarast av-
slöjat bruksvärdet som det det alltid varit: en sociokulturell kon-
struktion snarare än något som essentiellt bor inne i varje vara eller i 
varje individ. Relationen mellan behov och bruksvärden är historiskt 
och intersubjektivt bestämd. Det har alltid gällt, men blir kanske ännu 
tydligare med den senmoderna populärkulturens intensifierade esteti-
sering av vardagen.15 

Det är svårt att inte själv oavsiktligt fastna i samma ideologiska 
myter som man försöker komma ifrån. Även uttalade antiessentialister 
och antinostalgiker kan ha svårt att komma ifrån att tänka i termer av 
ett renare ursprungstillstånd före det senmoderna ”förfallet”.16 Sådana 
tankefigurer smyger sig oerhört lätt in när man diskuterar historisk 
förändring och antingen projicerar vår tids önskningar bakåt till det 
förflutna eller också stirrar sig blind på det som gått förlorat av gamla 
tiders bruksvärden och sociala sammanhang, och inte uppmärksammar 
det som samtidigt tillkommit. Kommersialismen har mycket gamla 
rötter, symboler och estetik är inte bara en effekt av varuformen och 
heller inte något sekundärt sken över en handfast tingslig grundval, och 
senkapitalismens populärkulturindustrier snarare utvidgar än utplånar 
bruksvärden och mänskliga behov.17 De allt fler, mer differentierade 

                                                 
15 Jfr Deichman-Sørensen & Frønes (1990 s 224) och Drotner (1991b). Om senmo-
dernitet, se Fornäs (1987 och 1990c), Cahoone (1988) samt Giddens (1990 och 
1991). 
16 Till och med hos en så insiktsfull forskare som Simon Frith, som envist söker slå 
hål på myter om rena, autentiska ursprung och den moderna teknologins korrumpe-
rande inverkan, finns ibland ett stråk av nostalgisk romantik, som får honom att 
vackla mellan postmodern autenticitetskritik och antikommersialistisk förfallsteori. 
I en högintressant antologi om populärmusik visar såväl han som Jon Savage prov 
på detta, när de säger att rock inte längre uttrycker tonårssmak (som om den 
någonsin fullständigt gjort det eller nu helt hade upphört att göra det) och att senka-
pitalismen ersätter väsentligheter med varor (Frith 1989 s 98f och 168). Jfr Jensen 
(1990) samt för ytterligare Frith-kritik Chambers’ recension i Popular Music vol 8 
nr 3 (1989) och Lipsitz (1990 s 104ff).  
17 Redan Marx betonar i Grundrisse och i Kapitalet att bruksvärden är en förutsätt-
ning för bytesvärden, att det inte spelar någon roll om ett behov ”har sitt upphov i 
magen eller fantasin”, och att till kapitalismens civilisatoriska tendens hör att 
utvidga och differentiera människors behovssfär (se t ex Marx 1867/1969 s 36 och 
31 samt 1939/u å s 168, 231, 313 och 425f; jfr även Schanz 1981). Det har för 
övrigt rests flera olika sorters invändningar mot behovsbegreppet; se t ex inom 
medieforskningen den kritik som Elliot (1974) riktat mot den så kallade ”uses and 
gratifications”-teorin. 
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och sociokulturellt formade behoven gör livet rikare och ökar 
människors livsanspråk, vilket en asketisk behovskritik missar, även 
om för den skull inte alla behov är odiskutabla.  

Historiskt har populärkulturforskningen vuxit fram längs två hu-
vudlinjer. De som främst trängt in via produktionsledet har resonerat i 
termer av kulturindustri, masskultur och mediekultur, medan de som 
istället tagit utgångspunkt i människors vardagsliv har diskuterat 
reception eller användning av samma verk, texter och produkter i ter-
mer av folklig kultur eller populärkultur. De två linjerna är inte längre 
åtskiljbara, samtidigt som det tycks bli allt svårare att finna kulturom-
råden som inte kan studeras som just populärkultur. Kanske finns 
gränserna och dikotomierna kvar, men det råder inte längre någon uni-
versell konsensus om var de löper, varför fältet snarare fragmenterats 
än dikotomiserats. All kultur tenderar att medialiseras i senmoder-
niteten, samtidigt som det blivit svårt att fasthålla något stabilt, homo-
gent eller entydigt folkbegrepp.18 Triangeln elitkultur – populärkultur – 
folklig kultur kan därför ses som en övergångsform, då allt tenderar att 
inordnas under det populära i senkapitalismen. Ändå återskapas 
ständigt nya hierarkiska klyftor, varför populärkulturbegreppet kan be-
hålla en subversiv attraktionskraft i en dynamisk polaritet gentemot de 
kulturformer som uppfattas som legitima av samhällets dominerande 
konstnärliga institutioner. 

Det har alltid varit svårt att dra skarpa gränser. Innehåll, former och 
kretslopp stämmer inte överens, författare, artister och verk rör sig 
mellan kretsloppen, och gränserna är kanske mindre fasta, täta och 
allmänt erkända idag. Ett provisoriskt fält kan ändå anges. Populärkul-
tur uppfattas i denna text som den breda underhållningens utbud (pro-
duktion och produkter, innehåll och former) och dess användning (re-
ception och funktioner) i olika gruppers vardagliga meningsskapande, i 
ett spänningsfält som inramas av begreppen masskultur och folklig kul-
tur, och som är tätt sammanflätat med mediekulturen. Det handlar om 
den typ av kulturfenomen som i vårt samhälle konventionellt klassi-
ficeras som populärkultur, masskultur eller rentav trivialkultur, i en 
högst diskutabel men likväl ännu kulturpolitiskt verksam motsättning 
till såväl traditionell folklig kultur som s k finkultur (t ex popmusik 
snarare än konstmusik).  

Populärkultur kan dock ibland stå för formella och estetiska aspek-
ter på alla slags medierade ”texter” (i vidaste mening, inkluderande 
                                                 
18 Begreppet medialisering myntades av Asp (1986).  
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musik och bild likaväl som talade och skrivna ord) – alltså för dessas 
kulturella och symboliska karaktär (t ex nyheter sedda som underhåll-
ning snarare än som politisk faktaförmedling).  

Det kan också i andra fall handla om sådana utbud som fokuserar 
det kulturella snarare än det politiska eller ekonomiska, d v s om under-
hållning, fiktion och konstarter inom medieutbudet (t ex skönlitteratur 
snarare än facklitteratur).  

Men även om dessa två delvis olika intresseriktningar kan associe-
ras till populärkultur väljer jag här att för dem istället använda termen 
mediekultur. Om medierna ses som kulturens teknologi (Hannerz 1990 
s 7) blir mediekultur ungefär detsamma som teknologiserad kultur – 
kulturprocesser där den symboliska kommunikationen förmedlas av 
någon sorts teknisk apparatur. Hit hör också sådant som telefon och 
brev, men givetvis framför allt de medier som möjliggör masskommu-
nikation av enskilda budskap eller ”texter”: böcker och tidningar, 
grammofon, film, radio, TV m m. Mediekultur är skärningspunkten 
mellan kultur och medier, alltså den kultur som odlas i och runt me-
dierna. Medan exempelvis ungdomsslang kan vara populärkultur utan 
att primärt höra till mediekulturen kan det omvända gälla för ungdo-
mars finkulturella medieuttryck. Men i stor utsträckning överlappar 
populär- och mediekultur varandra, och en stor del av vad som kan be-
tecknas som ungdomskultur hör hemma under bägge. De tre fälten 
växelverkar i varje fall starkt med varandra.19  

Exempelvis är en tonårig rockgrupp tätt invävd i populärkulturen. 
Dess identitet och verksamhetsformer utgår i hög utsträckning från me-
dieförmedlade ideal, bilder och kategorier. En stor del av sin tid an-
vänder ungdomarna till mediereception20, och deras egna musicerande 
orienterar sig från början efter populära förebilder – enskilda idoler, 
kända band och speciella musikgenrer. Också deras vardagliga klädsti-
lar och samtalsämnen relaterar sig (positivt eller negativt, iden-
tifikatoriskt härmande eller kritiskt avvisande) till populärkulturfeno-
men. Detsamma gäller för övrigt i viss grad även barn och vuxna i vår 
medialiserade tid.  
                                                 
19 Mediekultur kan ibland även ha en smalare betydelse: kulturen inuti själva 
medieapparaterna, t ex kulturella aspekter av hur Sveriges Radio fungerar.  
20 Drygt 7 timmar per dygn är genomsnittet, enligt Feilitzen m fl (1989 s 110). Däri 
inkluderas dock medieanvändning som sekundäraktivitet – mycket ofta finns ju en 
TV, radio eller bandspelare på samtidigt som man gör någonting annat. Medierna 
står bara i medvetandets fokus en bråkdel av denna tid, men ändå finns de alla 
dessa timmar där och fyller i varje fall några funktioner. 
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Bandet har kanske också definierat sig utifrån en dikotomi mellan 
högt och lågt inom rocken. Jag använder här ett brett rockbegrepp, som 
andra – kanske även bandmedlemmarna själva – hellre vill spalta upp i 
en rad undergenrer som rock’n’roll, heavy metal, punk, synthpop, 
hiphop o s v. De identifierar kanske rock med en tydligt bluesbaserad, 
dominerande deltradition av min breda rockkategori, en ideologisk 
kärna där begrepp som autenticitet står extra högt i kurs.21 Och medan 
jag inkluderar det som brukar kallas pop i rocken, kan de mellan rock 
och pop dra en skiljelinje som liknar dikotomin mellan högt och lågt. 
Genregränserna sätts alltså olika av olika aktörer. Musiker och olika 
publikgrupper formulerar ofta totaliserande generella utsagor om 
”rocken” i allmänhet utifrån sin egen favoriserade eller mest hatade 
delgenre. I allmänhet tenderar gränsen mellan pop och rock att suddas 
ut i den allmänna senmoderna fragmenteringen (snarare än upplös-
ningen) av dikotomin mellan populärkultur och elitkultur, och som 
resultat av att nyare musikteknologi gör skillnaden mellan elektriska 
och akustiska instrument mindre tydlig. Men klyftorna återskapas fort-
farande inom olika grupper och delkulturer, och mitt inne i mediernas 
egna kulturfloder.  

Så är ungdomskultur, populärkultur och mediekultur tre olika men 
varandra närliggande fält som både i livet och i forskningen ger 
varandra starka ömsesidiga impulser i senmoderniteten. 

 
 

Kommunikation 
 
Kultur, kommunikation och interaktion är uppenbart närbesläktade. 
Kanske kan de ses som tre koncentriska fält. Störst är fältet för mänsk-
lig interaktion, där även sådant som arbete och kärlek ingår. Ett delfält 
av detta utgörs av kommunikation, som handlar om något slag av 
meddelande, ”gemenskapande”, förbindelse, flyttande eller utbyte. Där 
ingår alltså också transporter av ting och människor. Ett delfält av detta 
delfält är i sin tur sedan kultur, där det som kommuniceras, meddelas 
eller transporteras är symboliska budskap med meningsinnehåll, vilket 

                                                 
21 Jfr Frith & McRobbie (1978), Frith (1981), Lewis (1990) och Berkaak & Ruud 
(1990) m fl om den dominanta och maskulint orienterade rockideologin. Frith 
(1988) och Frith & Goodwin (1990) innehåller diskussioner om rockens 
förestående eller rentav redan timade död, bland annat som följd av ungdomens 
ändrade position. Jfr vidare Fornäs m fl (1988 och 1990) samt Fornäs (1990d).  
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kräver (minst två) medvetande(n) och något symbolspråk. Kulturell 
kommunikation är att dela något med andra, att ”med-dela” och därmed 
göra något gemensamt som förbinder individer.22  

Genom dessa fält kan man sedan dra skiljelinjer längs flera andra 
ledder. Så kan man t ex särskilja den interaktion, kommunikation eller 
kultur som tar hjälp av massmedier eller andra medier, eller som för-
knippas med det populära. Då får man fram särskilda delfält för mass-
kommunikation, medie- och populärkultur.23 Och längs en annan ledd 
kan ungdomskultur skiljas ut som den kultur där ungdom på ett eller 
annat sätt är inblandad som aktör eller som tema. Ungdomskultur har 
en nyckelposition inom medie- och populärkulturen eftersom ung-
domar är storanvändare av medier och tidigt utprovar nya medier, och 
eftersom ungdom har en starkt polariserad laddning, å ena sidan som 
syndabock eller skrämmande hotbild, å andra sidan som eftersträvans-
värt ideal. Ännu större roll har populär- och mediekulturen för och i 
ungdomskulturen, som idag helt genomsyras av medieformer, även om 
det naturligtvis finns exempel på ungdomlig elitkultur eller ungdoms-
kulturella fenomen där medier spelar en väldigt liten roll.  

I fortsättningen kommer kommunikation om inget annat anges att 
avse enbart kulturell kommunikation, och jag kommer att behandla me-

                                                 
22 Bra Böckers lexikon definierar kommunikation som ”(av latinets communicatio: 
meddelande), förbindelse, samfärdsel. – Inom beteendevetenskaperna avser ordet 
överförandet av ideer, information, känslor och attityder grupper eller individer 
emellan.” Cornell m fl (1985 s 198) skriver: ”Kommunikation kan beskrivas som 
tre moment i en process; framställning, överförande och mottagande av ett bud-
skap”, och bygger som mycket medieforskning på semiotiska och kommunika-
tionsteoretiska modeller med sändare, budskap och mottagare, koder, kanaler, 
meddelanden, brus, feedback och kontexter. ”Kommunikation betyder ordagrant 
’att delge, göra gemensamt’. Som uttrycket används här betyder det att sända och ta 
emot information” skriver Wilden (1987/1990 s 70), och understryker därmed den 
etymologiska roten i ordet communis = gemensam. Jfr även Svensson (1988) om 
olika kommunikationsmodeller. En alternativ definition (Carey 1989) särskiljer 
kommunikation och kultur som två sidor av samma sak, sedd antingen som process 
eller som struktur. Mig förefaller det dock problematiskt att på det viset utdefiniera 
processaspekter ur kulturbegreppet och begränsa detta till artefakter och struktu-
rella aspekter, eller att hävda att varje strukturorienterat studium av kommunikation 
blir ett kulturstudium.  
23 ”Masskommunikation har vi när det bara finns en central Källa som är strukture-
rad enligt metoderna för industriell organisation. Kanalen är en teknologisk uppfin-
ning som påverkar signalens form och Adressaterna är samtliga (eller i varje fall ett 
mycket stort antal) människor i olika delar av världen” skriver t ex Eco (1987 s 
148).  
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dieförmedlad kommunikation mer som regel än undantag. Kommuni-
kationsprocesser på populärkulturens område är egentligen komplexa, 
och fyra olika kommunikationstyper äger där rum parallellt. 

För det första finns där moment av kommunikation i en kedja där 
kulturella artefakter överförs från sändare (producenter: exempelvis 
kompositör/musiker) till mottagare (konsumenter: lyssnare), även om 
det alltid är många sändare och mottagare inblandade samtidigt och 
kedjorna är både komplicerade och ofta dubbelriktade. Denna objektivt 
mätbara transmissionsaspekt av kommunikation stod i centrum för tra-
ditionell medieforskning. Den kan medieras genom objektiveringar 
(såsom grammofonskivor), och den kan organiseras i mass-skala (med 
industrialiserad produktion och distribution).  

Vidare ingår kulturell kommunikation (mediebruk, mode, hand-
lingsmönster, attityder och språk) i människors livsstil. Genom bruk av 
kulturella produkter, t ex val av och identifikation med musikstilar, 
signalerar man sin verkliga och/eller önskade identitet (individuellt 
eller kollektivt) till omgivningen, sätter gränser och markerar skill-
nader, märker ut sin position i ett sociokulturellt fält. Låt mig här 
benämna denna aktivitet ex-position (hellre än expression, som har en 
alltför psykologisk laddning), ett utåtriktat positionsmarkerande i för-
hållande till andra, genom uppvisande eller ”utställande” av smak och 
(livs-)stil. Denna sociala aspekt har såväl brittiska (t ex Paul Willis) 
som franska (Pierre Bourdieu) kultursociologer belyst. Kultur har alltid 
funktionen att markera statuspositioner i sociala hierarkier, men aldrig 
enbart sådana funktioner.  

Kulturella fenomen har också bruksvärden för användarna själva, 
och inte bara som extroverta (utåtvända) signaler gentemot omgivning-
en. De ger – fortfarande på en social interaktionsnivå – dels möjligheter 
för kollektiva sociala processer inom användargrupperna och dels rum 
för inre, psykiska upp- och utlevelser. Rocklyssnare kommunicerar 
med varandra med hjälp av musiken: de skapar sociala relationer och 
personliga interaktioner som medlemmar i en konsertpublik, på ett 
dansgolv eller när kamratgänget tittar på musikvideo.24  

Förutom sådana interaktionsaspekter på kommunikation använder 
varje lyssnare på en subjektiv nivå musik och andra medieförmedlade 
uttrycksformer för att sätta igång psykiska processer som bl a består av 
                                                 
24 Denna interaktiva aspekt kan jämföras med det Krogstad (1990) i sin studie av 
en punk-mikrokultur benämner regulativt symbolbruk, medan den tidigare exposi-
tionsaspekten då motsvarar hennes deklarativa symboler. 
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utbyte eller just kommunikation mellan olika lager i psyket, och bidrar 
till utvecklandet av en personlig identitet och individuell subjektivitet. I 
brist på bättre ord vill jag benämna detta impressionsaspekter: intrasub-
jektiva transformationer av individens psykiska inre som följd av de 
upplevelser och intryck som kulturfenomen förorsakar.25   

Alla dessa objektiva, sociala och subjektiva kommunikationsaspek-
ter samverkar med och förutsätter det som är det kulturellas kärna, 
nämligen tillägnandet av kulturfenomenet, och särskilt då (åter-)ska-
pandet av mening i tolkandet eller interpretationen av symboliska ut-
tryck. Inom den kulturella dimensionen själv skapas dynamiska vävar 
av mening genom inbördes stridande tolkningar av kulturella fenomen. 
Denna femte interpretationsaspekt av kommunikation utspelar sig 
mellan människor och symboliska uttryck eller texter (i vid mening), 
och finns alltid med som en yttersta förutsättning för de övriga fyra. 

 

 

                                                 
25 Jag utgår i denna artikel från en psykoanalytisk förståelse av det inre livet, som 
erkänner existensen av olika instanser eller nivåer i psyket och därmed gör det rele-
vant att tala om ”intra-subjektiv” kommunikation mellan dessa. Segal (1957 s 396) 
uttrycker t ex symbolers funktion i sådan intern kommunikation med omedvetna 
fantasier. Men även utifrån helt andra utgångspunkter (t ex symbolisk inter-
aktionism) kan detta begrepp ges mening, som uttryck för processer inuti individen. 
Det är märkligt svårt att finna en passande term för denna aspekt: socialisation, 
imagination, introspektion och introversion är alla för snäva och missvisande, 
eftersom det bl a inte behöver röra sig om ett reflexivt inåt-skådande. Inte heller 
Jakobsons (1974) term ”konativ funktion” för den kommunikationsaspekt som 
lägger tyngdpunkten på budskapets mottagare duger, med sin antydan av en strävan 
mot något bestämt mål. 
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Genom t ex hårdrockslyssnande kan en ung individ dels visa utåt vem 
hon är och hur hon förhåller sig till andra smakriktningar i musikfältet 
och dels njuta av häftiga upplevelser, utveckla sociala kontakter t ex 
med det andra könet och uppleva samhörighet i ett kollektiv. Vad 
musiken uttrycker och pekar på genom meningsskapandet (interpreta-
tion) möjliggörs av dess objektiva överföringsprocesser (transmission), 
möjliggör dess utåtvända sociala markeringar (exposition) och sam-
verkar med vad musiken gör, genom sociala (interaktion) och psykiska 
(impression) processer bland dem som använder musiken ifråga. Mot-
svarande gäller för andra uttrycksformer. 

Kommunikation reduceras tyvärr alltför ofta till en enda enda av 
dess många dimensioner, som när ekonomiskt eller teknologiskt orien-
terade medieforskare bara ser den första aspekten av produktion–
konsumtion-kedja, eller när kultursociologer tenderar att bortse från 
alla andra aspekter än markerandet av social position genom uppvisan-
det av en viss smak.26  

Kommunikation i samband med (populär-) kultur innefattar alltså 
moment av transport av budskap från sändare till mottagare, men denna 
transport- eller transmissionsmetafor kan lätt dölja kommunika-
tionsprocessernas komplexitet. I studier som fokuserar transportkedjan 
blir några av de viktigaste aspekterna av kulturell kommunikation ofta 
marginaliserade som störningar, feedback eller kontexter. Mer kultur-
orienterade teoriansatser med rötter i antropologi, hermeneutik eller se-
miotik betonar istället hur betydelse eller mening uppstår i mötet mel-
lan språkliga koder eller symbolstrukturer och de individuella eller 
kollektiva subjekt som använder dessa.27 Där blir det mindre självklart 
att urskilja och separera produktion och reception, producenter och 
konsumenter, eftersom betydelse i bägge fallen skapas i mötet mellan 
subjekt och texter (i vid mening). De som tillverkar texter i materiell 
mening (författare, konstnärer, musiker och alla som ingår i kulturin-
dustrins produktionsmaskineri) är alltså inte de enda som skapar texter-

                                                 
26 Liksom Hellesnes (1988/1991 s 86) hör Radway (1988) till de många som ge-
nom åren kritiserat ”our tendency to conceive cultural practice on the model of a 
production–reception circuit” (s 362). Friedman (1990) hör å sin sida till de likaså 
allt fler som kritiserat Pierre Bourdieus perspektiv för att ”it reduces all practice to 
the accumulation of cultural capital, i e of specific forms of power” (s 103f).  
27 Jfr Carey (1989) och Jensen (1990 s 124ff) om olika synsätt på kommunikation 
som transmission respektive som ritual.  
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nas betydelser: såväl ”avsändarna” som ”mottagarna” är aktiva agenter 
och producenter av kultur.  

Transportmetaforen för kulturell kommunikation är på många sätt 
besläktad med den kapitalistiska varuproduktionen, som instiftar en 
särskilt rigid åtskillnad mellan producent och konsument och gör kultu-
rella uttryck till distinkta varor som cirkulerar på en marknad.28 Kom-
munikationskedjan passar in på de ekonomiska kategorier som inramar 
vår tids populärkultur, men lägger liksom dessa ekonomiska krafter 
själva alltför ensidiga och snäva ramar runt kulturprocesserna.  

Endast ett bredare kommunikationsbegrepp gör det rimligt att tala 
om kultur som symbolförmedlad kommunikation. Symboler, språk och 
uttrycksformer har uppenbarligen även andra bruksvärden än att över-
föra budskap, inte minst inom poesi, konst och musik. En ord-centre-
rad, logocentrisk och transmissionsorienterad infallsvinkel reducerar 
kommunikativt handlande och symbolisk interaktion till utväxling av 
budskap i utsagoform, och då försvinner andra funktioner ur 
synfältet.29 Språk och kommunikation kan inte reduceras till att bara 
gälla tillämpningen av ett antal givna regler för att mellan individer 
överföra budskap med bestämda meningsinnehåll. Själva språkanvänd-
ningen är en skapande process som förändrar och leker med reglerna, 
och det är långtifrån bara kognitiva utsagor som kommuniceras. 
Språkens grundval är intersubjektiv, även om den enskilda individen 
börjar använda symboler i fri och egensinnig lek för att i fantasin 
återkalla sådana icke-språkliga objekt (människor eller ting) som är 
frånvarande, snarare än för att sända budskap till närvarande samtals-
partners. Utbyte mellan individer är en sida av kommunikationen som i 
växelverkan med de andra sidorna driver dess utveckling framåt, men 
såväl kommunikation som kultur omfattar mer än detta.  

                                                 
28 Jfr Fornäs (1980). 
29 Jfr Fornäs (1987 s 37) för en motsvarande kritik av Habermas’ alltför snävt logo-
centriska språk- och kommunikationsbegrepp. Motsvarande kritik har utarbetats i 
långt större detalj av Emilia Steuerman (1989), som även påpekar att också 
begreppet kompetens alltför mycket kan antyda att det finns en given regelmängd 
som man måste behärska för att genomföra språkspelen, medan Wittgenstein och 
Lyotard i högre grad ser dialoger som en skapande lek där reglerna nyskapas. Den 
Habermasinfluerade Hellesnes (1988/1991 s 42ff) kritiserar dock omvänt Wittgen-
stein för att reducera handling till regelföljande beteende och försumma kreativi-
teten, och Frank (1988) levererar ett starkt försvar för Habermas mot Lyotard. 
Crespi (1987) kritiserar Habermas för att reducera livserfarenheter och handling till 
symbolisk kommunikation av ett alltför snävt slag: förståelseorienterade talakter.  
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Den konventionella kommunikationskedjan tenderar också att un-
dervärdera receptionens aktiva roll i kultur- och meningsskapandet. I 
själva verket är själva detta begrepp problematiskt, eftersom det fak-
tiskt betyder just mottagande, vilket kan dölja att ”publikens” bruk av 
populärkulturella artefakter enligt en omfattande nyare populärkulturell 
receptionsforskning är ett kreativt användande av dem som råmaterial 
för menings- och identitetsproduktion snarare än någon enkelriktad 
präglingsprocess. Det betyder också att kommunikation inte kan tolkas 
som en process där mottagare påverkas att bli likadana som sändarna: 
kommunikation innefattar något intersubjektivt delande men detta är 
inte nödvändigtvis något lika-görande. Verksam kommunikation leder 
till förståelse men inte nödvändigtvis till konsensus.30 Ändå är det svårt 
att komma förbi termen eftersom den så starkt kommit att förknippas 
med just den receptionsforskning som på senare år så starkt betonat 
tittarnas, läsarnas och lyssnarnas aktiva roll.31  

Reception av kulturella uttryck i och utanför medierna innefattar 
alltid ett centralt moment av tolkning, där människor (re-)konstruerar 
meningssammanhang i de uttryck de använder. Men detta är bara en 
del av receptionen. Kulturella uttryck och medieutbud används på 
mångfaldiga sätt: de kan fylla mångahanda subjektiva och sociala funk-
tioner och behov som antingen inte alls har med tolkning att göra eller 
också bara har tolkandet som en första förutsättning. Det går därför inte 
att reducera reception bara till just människors tolkning av använda 
verk; tolkandet är bara en del av användningen.  

Receptionsstudier närmar sig också konsumtion i allmänhet. Det är 
ett område som på senare år börjat utforskas ur ett kulturperspektiv 
såväl internationellt som i Sverige (i ett forskningsprojekt lett av lunda-
etnologen Orvar Löfgren), och som bidrar till svårigheterna att skarpt 
                                                 
30 Jfr Habermaskritiken i not 3 ovan.  
31 Se t ex på litteraturområdet Radway (1984), Malmgren (1984) och Eskola & 
Vainikkala (1988); på etermedieområdet Morley (1986), Højbjerg (1989), 
Skovmand (1989) och Jensen & Rosengren (1990). Willis (1990) diskuterar ung-
domars kreativa användning av populärkultur på ett sätt som har slående paralleller 
till (och rentav inspirerats av) hur många av oss svenska ungdomskulturforskare 
resonerat. Hans något demagogiska diskussion om ”common culture” glömmer 
dock ibland bort att det även i vanliga människors liv långt utanför de konstnärliga 
institutionerna görs en mycket viktig åtskillnad mellan vanligt och ovanligt, arbete 
och estetik, vardaglig rutin och karnevalisk förhöjning. Också populärkulturen 
innehåller överskridande, kritiska och utopiska moment, vilket begreppet ”common 
culture” tenderar att dölja. Lewis (1990) diskuterar hur unga kvinnliga fans 
använder sina MTV-idoler i eget skapande av (köns-) identitet. 
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avskilja populärkultur som fenomen från vardagsliv och kultur i all-
mänhet.32 Men här ska jag i första hand begränsa mig till kommunika-
tion kring och med populärkultur i den ovan definierade, något snävare 
meningen, som alltså främst inkluderar användningen av massmedie-
produkter. Summariskt kan man således säga att konsumtion är för-
brukning och användning av sådant som köpts i varuform (vi 
konsumerar plattor men inte fågelsång), att konsumtion och använd-
ning i samband med kulturell kommunikation kan betecknas som 
reception (reception betecknar då det specifikt kulturella i konsumtio-
nen eller användningen av något), och att tolkning är den centrala kom-
ponent i reception och användning av medier och andra kulturfenomen 
som inriktar sig på meningsaspekter (även om där också finns andra 
komponenter). 

”Medier är kulturens särskilda teknologi.”33 Medier hjälper till att 
på allvar dra in kulturella processer i kapitalistisk varuproduktion, göra 
deras användning till konsumtion, folklig kultur till modern populär-
kultur. Historien uppvisar en rad komplicerade övergångsformer men i 
vår tid är kulturen verkligen i hög grad kommersiell, teknologisk, 
medialiserad.  

Ungdomskulturen genomsyras i allt högre grad av medier. Ung-
domskulturella verksamheter och uttryck införlivas, sprids och omfor-
mas i massmedier, vars närvaro också ökar i människors vardag. Denna 
mediernas expansion kan på två olika sätt analyseras i termer av en 
medialisering av kulturen. ”Medialisering av ungdomskulturen” kan å 
ena sidan syfta på hur ungdomskulturella verksamheter och uttryck i 
varje ögonblick inkorporeras, sprids och omformas i massmedierna. 
Det kan å andra sidan avse en längre historisk process av successivt 
ökande medienärvaro i ungdomars kulturformer, vilket gör att den 
första betydelsen av medialisering får allt större betydelse i det mo-
                                                 
32 Jfr om konsumtionskultur och vardagskultur Lefebvre (1968/1972), de Certeau 
(1974/1988), Cohen & Taylor (1976), Miller (1987), Sellerberg (1987), Ewen 
(1988), Silverstone (1989), Fiske (1989a och b), Willis (1990), Culture and history 
nr 7 (1990), Löfgren (1990), Featherstone (1991), McRobbie (1991) och Ganetz 
(1992). Det är svårt att se vad som egentligen inte är konsumtionskultur i vårt sam-
hälle, där de flesta produkter och tjänster cirkulerar som varor på en konsumtions-
marknad. Likaså är det svårt att avgränsa vardagskultur från något annat. Men 
bägge dessa termer har varit betydelsefulla för att rikta forskares uppmärksamhet 
mot hur kulturella uttryck och medier vävs in i människors praxis, i identitetsska-
pande och socialt samspel med tentakler ut i varje vrå av livsvärlden.  
33 Hannerz (1990 s 7). Jfr även Hannerz (1992 s 26ff och 85ff), Eco-citatet i not 23 
ovan samt Williams (1974) om förhållandet mellan medier, kultur och teknologi.  
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derna samhället. Moderniseringen driver fram en övergripande mediali-
sering som innebär att enskilda medialiseringsprocesser blir allt vanli-
gare och viktigare för människors kulturskapande.  

Så speglar sig flickkulturen i veckotidningarna, amatörrockspelan-
det i MTV. Medier relaterar sig till ungdomars behov, erfarenheter och 
önskningar, men formar dem också genom att formulera och sprida 
olika delkulturella stilar och uttryck tvärs över geografiska och sociala 
gränser. Ungdomskulturella och etniska former avbildas och åter-
speglas i massmedierna samtidigt som medierna ingår som byggele-
ment och redskap i själva skapandet av dessa former. När vi definierar 
oss själva som unga, män eller kvinnor, med bestämda etniska tillhörig-
heter, använder vi oss allt mer av medieförmedlade bilder och begrepp. 
Och under efterkrigstiden absorberas gång på gång lokala subkulturers 
levande musik av musikindustrin och sprids på fonogram och i eter-
medier som medialt konstruerade popstilar. Denna process får 
successivt ökande betydelse och omfång, inte minst genom tillkomsten 
av nya medieformer som musikvideon. I allt högre grad berör mediala 
former och förebilder det lokala och direkta musikskapandet. MTV har 
t ex bidragit till att ge den visuella imagen och gestiken större betydelse 
för amatörrockband.  

Både den enskilda och den övergripande, historiska medialiserings-
processen ses ofta som något entydigt negativt, som ett hot mot en ur-
sprunglig äkthet eller autenticitet.34 Och det är sant att denna process 
har negativa sidor, genom att ställa oss inför en mängd symboliska 
uttryck för ideal och önskningar som kan vara svåra att smälta om till 
ett eget personligt liv. Men myten om ett omedelbart ursprung är en 
efterhandskonstruktion: också ”förr” fanns medier med i våra identi-
tetskonstruktioner. Medier och verklighet är sedan länge oskiljbart 
förenade. Aldrig någonsin har våra kulturella bilder och berättelser bara 
på något enkelt sätt avspeglat en icke-symbolisk ”verklighet”, vilket 
gamla sagor och myter motbevisar. Det är inget kvalitativt nytt i 
antirealismen inom nyare populärkultur eller i den symboliska medie-
tätheten i dagens livsformer. Och även autenticitet är något som måste 
konstrueras genom kulturella representationer och medieteknologi, utan 
att för den skull bara vara en illusion.  

                                                 
34 Jensen (1990) och Lipsitz (1990) hör till dem som angriper en sådan monolitisk 
kulturkonservatism och uppmärksammar ambivalenserna i medier och populär-
kultur.  
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Medialiseringen har dessutom också positiva sidor, t ex att öppna 
världen utåt geografiskt och socialt, ge tillgång till fler uttryck och 
språk, tillhandahålla fler speglingsverktyg för den egna identitetsut-
vecklingen, ge växande insikter om livets många olika möjligheter, öka 
kunskaperna om kulturer och livsområden som tidigare förblev okända 
för de flesta, ge fler njutningsmöjligheter och utvidga våra behov. Det 
finns inget som tyder på att ökad medieanvändning skulle minska det 
egna skapandet, tvärtom säger statistiken t ex att ungdomars ökande 
lyssning på musikmedier gått hand i hand med en ökning av såväl 
konsertlyssnandet som det egna spelandet.35  

Medier leder heller inte nödvändigtvis till en standardisering, ho-
mogenisering eller en utplåning av egna erfarenheter. Tvärtom nyska-
pas också delkulturella mönster tvärs över traditionella etniska och geo-
grafiska gränser.36 Trots hoten från stat och marknad, makt och pengar, 
har senmoderna massmedier ändå också kommunikativa sidor, såväl i 
produktionen som i receptionen. Där verkar både maktens och pengar-
nas ensidiga målrationalitet, men ändå utspelar sig där också allt vidare 
kommunikativa processer med dimensioner av kunskapsproduktion, 
normprövande, expressivitet och symbolutveckling. Moderna medier 
både hierarkiserar och utvidgar kommunikationsmöjligheterna, har 
både auktoritära och emancipatoriska potentialer, för att de till skillnad 
från makt och pengar aldrig kan avskärma sig från människors förmåga 
att tolka och ta ställning till det som sägs i medierna. Medier är en 
ambivalent och motsättningsfylld arena mellan systemen och livsvärl-
den.  

Det är fortfarande mycket ont om empirisk receptionsforskning. 
”Kulturens svarta hål” (Thavenius 1987) har endast fyllts med några få 
ljuspunkter. Men forskare som Modleski (1982), Radway (1984) eller 
Fiske (1989a och b) har påpekat hur användarna av populärkulturen 
skapar mångskiftande tolkningar och bruksvärden ur ett motsättnings-
fyllt utbud. I Sverige har Lisbeth Larsson (1989) i sin rika veckotid-
ningsanalys t o m kritiserat Radway för att vara för kritisk mot de 
kvinnliga läsarna. Man kan dock diskutera om hon själv inte liksom 
                                                 
35 Jfr Feilitzen m fl (1989), Roe & Carlsson (1990) och Årsbok om ungdom 1991.  
36 Så beskriver t ex Fuglesang (1990) hur TV och video bidrar till uppkomsten av 
en ungdomlig hiphop-kultur i en by i östra Kenya. Jfr vidare Fornäs (1990c s 18f) 
om mediers ambivalenser och Fornäs (1991 s 71ff) om förhållandet mellan media-
lisering, reflexivitet, kulturell expropriation och livsvärldskolonisering. De närmast 
följande formuleringarna bygger på Habermas (1981 vol 2 s 274f och 571ff; 
engelska utgåvan s 184f och 389ff). 
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ibland Fiske eller Rönnberg (1989) riskerar att glida över i ett affirma-
tivt bejakande som a priori ser populärkultur som något gott, och 
därmed får svårt att tematisera makt och motstånd, kritik och utopi, 
eller över huvud taget differenser mellan olika genrer, delkulturer och 
funktioner. Att hylla all ungdomskultur, all populärkultur eller all 
medieanvändning som kreativ eller rentav subversiv leder till en ba-
nalisering. Även det som är roligt kan också tas på högsta allvar, både 
för att dess kritik mot andra sidor av livet ska få sitt rätta djup, och för 
att man också ska kunna få syn på de förtryckande och hämmande 
sidor som också finns i populärkulturen. Medier kan motverka men 
också stärka dominans, sexism och rasism.37 Populärkultur ger inte 
bara förutsättningar för njutning hos somliga utan också för mer eller 
mindre berättigad avsky och kritik hos andra. Att moraliskt fördö-
mande bara se den negativa sidan är lika enögt som att i en reaktion 
mot detta totalt avfärda populärkulturens kritiker. Ett sådant avfärdande 
är fortfarande alltför starkt beroende av den totaliserande ideologi-
kritiken, som dess lika ensidiga spegelbild. Liksom ideologikritikerna a 
priori såg ”masskulturens” publik som manipulerade offer med falskt 
medvetande dömer dess apologeter på förhand ut alla dess kritiker som 
precis offer för falskt medvetande. Motsättningarna runt senmoderna 
kulturformer är värda att tas på allvar även om ingendera sidan för den 
skull behöver ha rätt. Det är i ambivalenserna och tolkningskonflikter-
na som kulturformer får sin betydelse.  

Mening skapas således i mötet mellan ”texter” (alla sorters symbo-
liska uttryck) och subjekt (”publikens” ensamma eller kollektiva an-
vändare). Medieutbudet är både stort och heterogent och den moderna 
individualiseringstendensen snarare förstärker än upplöser skillnader 
mellan olika grupper och delkulturer. Det har därför idag blivit än mer 
uppenbart vilken öppen och mångtydig process meningsskapandet är. 
En heterogen publik skapar i mötet med ett heterogent utbud ett oerhört 
komplext nätverk av betydelser som inte låter sig fångas i några enkla 
formler. Det går inte att utpeka direkta orsakskedjor där t ex härskande 
ideologier eller medieteknologin entydigt styr meningsskapandet.38 
                                                 
37 Jfr unga killars användning av actionfilm på video enligt Rasmussen (1990). 
Konkreta exempel på motsägande tolkningar av populärkulturfenomen ges av den 
långa debatt om popstjärnan Madonna som igångsattes av Ganetz (1987 och 1989). 
38 Så invänder exempelvis Umberto Eco mot Marshall McLuhans ryktbara tes att 
”mediet är inte meddelandet. Meddelandet blir vad mottagaren gör det till genom 
att jämföra det med sina egna mottagarkoder som varken är desamma som 
sändarens eller kommunikationsforskarens” (Eco 1987 s 253).  
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Nyare receptionsstudier har visat att de kulturella produkterna inte bär 
på någon färdig, entydig eller fullständig mening. Tolkandet såsom 
(re-) konstruktion av mening är en principiellt öppen process utan slut, 
även om den inte heller är något totalt fritt spel utan styrande eller 
begränsande ramar. Det inramas dels av de förutsättningar som ges av 
texten själv, dels världens och läsarnas egna givna strukturer, men utan 
subjektens aktivitet finns inte texternas mening, och i denna aktivitet 
finns genuint nyskapande moment.  

Interaktion, kommunikation och kultur kan relateras till begreppet 
kommunikativt handlande, i motsättning till strategiskt. Här handlar det 
inte längre om aspekter av mänsklig praxis utan om typer av handlingar 
som man kan välja mellan. I kommunikativa handlingar syftar man till 
att utveckla inbördes förståelse, medan strategiska handlingar utnyttjar 
fysiskt tvång eller språklig retorik med syftet att effektivast möjligt 
uppnå uppställda mål.39  

Nu är det tveksamt om handlingar strikt låter sig uppdelas på detta 
vis. Å ena sidan kan alla handlingar ges en kommunikativ tolkning, de 
kan förstås som meningsfulla och ges betydelser. Därtill förutsätter 
även de mest målrationella sociala handlingar något mått av kommuni-
kativitet, i det att även den som befaller eller använder slug manipulativ 
list måste utnyttja och spela med andras människors förmåga att förstå 
vad befallningarna eller övertalningsförsöken utsäger. Å andra sidan är 
heller inga handlingar enbart inriktade på att skapa förståelse – det 
finns alltid även andra, mer eller mindre medvetna motiv.  

Men så absolut ska nog inte dikotomin uppfattas. Kanske är det 
möjligt att tala om kommunikativa respektive strategiska perspektiv på 
(alla) handlingar, beroende på om menings- eller effektsidan fokuseras. 
Eftersom även aktörerna själva kan välja att anlägga något av dessa 
perspektiv kan de därigenom göra sina handlingar till endera typen. Så 
kan begreppsparet relateras såväl till handlingars funktioner som till de 
handlandes intentioner. Kommunikativt handlande syftar helt enkelt 
primärt till just kommunikation, oavsett om det handlar om förmedling 
av kunskaper om yttervärlden, argument för normativa ställnings-
taganden, uttryck för den egna subjektiviteten eller njutningsfylld lek 
med språkliga symboler.  

På liknande sätt är ju, som tidigare nämnts, kultur å ena sidan den 
aspekt av all praxis som har med symbolkommunikation att göra, å 
                                                 
39 Habermas (1981 och 1990, t ex s 164f och 175ff). En trevlig introduktion ges av 
Hellesnes (1988/1991 s 81ff). 
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andra sidan den mer eller mindre utdifferentierade och institutionalise-
rade sfär av verksamhetsformer som valt att fokusera just själva språ-
kens mönster och former.40 För att komma vidare behöver kultur-
begreppets andra sida utvecklas mera, för att tydliggöra vilken kom-
munikation symboler och språk möjliggör. En sociologisk teori om 
intersubjektiva handlingar stöter här på en helt annan, estetisk teori-
tradition, i en konfrontation som kan få intressanta följder. 

Exempelvis kommunicerar en rockspelande kamratgrupp på flera 
plan: inåt mellan individerna och utåt mot publiken, mot jämnåriga 
kamrater, mot föräldrar och lärare, och ut i alla de offentligheter där 
den rör sig. Den kommunicerar genom sitt spelande, genom sina kläder 
och rörelser, i samtal och gester. Kommunikationen bärs upp av olika 
symbolspråk med olika verktyg, regler, koder, kanaler och ut-
trycksmöjligheter. Ibland tematiserar den just dessa symboliska ord-
ningar och gör dem till föremål för sekundär bearbetning genom att 
leka med nya kombinationer av tecken. Själva spelandet är en sådan 
aktiv och sökande kulturell process som medvetet och avsiktligt knådar 
ord, musik och gestik för att pröva nya uttryck. Därför är det lätt att 
uppfatta det just som kultur. Men symboliska uttryck används också i 
många andra sammanhang och syften, t ex i gruppens interna samtal 
för att reglera och utveckla gemensamma normer för sina inbördes 
relationer eller för att i skrik eller gråt ge utlopp för känslomässiga 
strömmar i vars och ens inre. Också detta är kommunikativa handlingar 
som utnyttjar kulturella symbolspråk, men den kulturella sidan står där 
inte på samma sätt i fokus, annat än när man i efterhand försöker tolka 
vad som utsagts eller lyssnar på inspelade samtal.  

 
 

Symboler och språk 
 
Kultur är alltså symbolförmedlad kommunikation. Kommunikationen, 
utbytet eller interaktionen mellan människor, tar hjälp av tecken, sym-
boler och språk, som det finns otaliga sätt att förstå. Lingvistik, 
psykoanalys, hermeneutik, semiotik och dekonstruktion är exempel på 

                                                 
40 Habermas använder ett mer ”sociologiskt”, förtingligat och reproduktionsorien-
terat kulturbegrepp än jag: ”Kultur kallar jag det vetandeförråd ur vilket kommu-
nikationsdeltagarna förser sig med tolkningar när de kommunicerar om något i 
världen” (1990 s 194). För mig är kultur inte bara ett gemensamt lager av vetande, 
utan även intersubjektiva processer av lek och skapande.  
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riktningar som på var sina sätt sökt närma sig symbolfenomenet teore-
tiskt.41  

Hur utnyttjar en rockspelande kamratgrupp olika symbolspråk? För 
det första försiggår där en rad samtal, dels inbördes och dels med 
utomstående. Med ord, tonfall och gester diskuterar de olika frågor om 
världen, varandra och sig själva, och denna verbala kommunikation 
utnyttjar uppenbart en befintlig språklig ordning. För det andra använ-
der de var och en eller tillsammans olika massmedier. Böcker, tid-
ningar, radio, TV, band- och skivspelare ger tillgång till olika typer av 
symbolspråk där skrivna och talade ord, bilder och musik blandas, inte 
minst tydligt i musikvideor. För det tredje skapar de en rad olika 
kulturuttryck, som dagböcker, brev, teckningar och sånger. Den egna 
musiken utnyttjar alla kommunikativa kanaler och mixar ord och musik 
med rörelser och visuell image. För det fjärde bygger de genom allt 
detta upp en eller flera stilar, där de med klädsel, rörelsemönster, 
verbalspråk och musiksmak till omgivningen säger något om sin verkli-
ga eller önskade identitet, gemensamt och individuellt. Samtalet, me-
diebruket (t ex musikvideon), den estetiska produktionen (t ex rock-
spelandet) och stilmarkeringarna utnyttjar alla symboliska koder och 
språk till att skapa nya uttryck, nya betydelser.  

Ordet symbol kommer från grekiskans ”symballein”, som betyder 
kasta samman eller sammanfoga (Cornell m fl 1985 s 311ff). Dess be-
tydelse varierar mycket mellan olika teoririktningar, men oftast har 
symboler att göra med fenomen (ting, rörelser, ljud, bokstäver eller 
ord) som för interagerande människor på ett eller annat sätt represente-
rar eller står för någonting annat. I semiotiken eller semiologin, läran 
om tecknen, finns två traditionslinjer. Den mest kända går tillbaka på 
den franske lingvisten Ferdinand de Saussure och ser en symbol som 
sammansatt av en signifiant (betecknande uttryck, t ex ett klingande 
eller skrivet ord) och en signifié (betecknat innehåll eller det som 
exempelvis ordet pekar mot: ett begrepp, som i sin tur bör skiljas från 
de ”verkliga” föremål som i denna semiotik kallas referenter).42 Här 
betonas att den materiella teckenbäraren (signifianten) har ett helt god-
                                                 
41 Jfr Blonsky (1985), Aspelin (1975), Aspelin & Lundberg (1971 och 1976), Po-
chat (1983) och Hodge & Kress (1988). Utifrån bland andra Hegel, Wittgenstein 
och Habermas diskuterar Israel (1992) språk ur ett filosofiskt perspektiv. I mina 
mer kulturteoretiskt orienterade resonemang får jag här ofta anledning att återvända 
till Paul Ricoeur, som bl a bygger på lingvistikern Emile Benveniste (1966/1971).  
42 Jfr Saussure (1916/1970), Barthes (1977), Eco (1968/1971) och Cornell m fl 
(1985 s 316f).  
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tyckligt förhållande till det den betecknar (signifién) – symbol-
strukturen är resultatet av en ren sociokulturell konvention. Denna typ 
av semiotik är central i såväl strukturalismen som poststrukturalismen. 
Den strikt konventionella relationen mellan tecken och betecknat leder 
tillsammans med åtskillnaden mellan signifié och referent här ofta fram 
till att språkets symboliska ordning ses som ett autonomt, självständig-
gjort system där betydelser har mycket litet med relationen till någon 
utomspråklig verklighet att göra, utan uppfattas som effekter av språk-
strukturen själv, av dess kulturellt upprättade differenser mellan olika 
tecken.  

En annan linje går tillbaka till den amerikanske pragmatiske filoso-
fen Charles S Peirce.43 Peirces semiotik utgår från en triadisk tec-
kenrelation, innefattande teckenbäraren eller det primära tecknet (jfr 
signifianten), det objekt tecknet refererar till (jfr signifién), och inter-
pretanten, det vill säga den kod-nyckel som upprättar förbindelsen mel-
lan tecken och objekt. En symbol är alltså här en relation som skapas 
mellan tecken, objekt och uttolkare. Peirce definierar en ikon som ett 
tecken utan objekt, exempelvis bilder utan uppfattad mening eller ”ren” 
musik. Här är alltså såväl objektets som interpretantens roll nedtonad. 
Ett index är ett tecken som pekar mot ett objekt genom fysisk för-
bindelse eller mekanisk association som inte kräver någon tolkning av 
en interpretant. En fullvärdig symbol hänvisar däremot till ett objekt i 
kraft av en kontext, d v s en interpretant. Alla tecken är egentligen sym-
boler, men de kan vara mer eller mindre ikoniska eller indexikala. Hela 
denna tredelade modell kan sedan utarbetas i större detalj.  

Den peirceska semiotiken betonar starkare tecknens pekande mot 
en icke-språklig värld och ger framför allt större utrymme åt levande 
människors aktiva användning av symbolerna – här framstår inte 
språket lika lätt som ett självgående och fristående system. Den är 
också mindre logocentrisk, utan från början tänkt att gälla alla mänsk-
liga symbolformer, och inte bara det verbala språk som lingvistiken och 
Saussure primärt utgår från. 

Det finns också en mängd varianter hos olika teoretiker, som uti-
från en eller bägge av dessa två traditioner försökt klassificera olika 
typer av symboler efter grad av likhet eller närhet mellan tecken och 

                                                 
43 Peirce (1990 s 20ff), Christiansen (1988 s 19ff) och Dinesen (1991). 
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referent, beroende på om relationen är konventionell eller i någon mån 
naturlig, o s v.44  

Det som gör ungdomskultur till kultur är symbolisk kommunika-
tion: interaktion med hjälp av ting, ljud eller rörelser som av aktörerna 
tillskrivs mening genom att förbindas med någonting annat än tingen, 
ljuden och rörelserna själva. Samtal, musikvideoreception, rockspe-
lande och visuell stil blir kultur eller symbolisk kommunikation i den 
mån olika handlingar, fenomen och föremål tolkas som pekande ut mot 
något. I tal och skrift, musik, gester och kläder, kulturskapande och 
mediereception kan man referera till något icke-närvarande.45 Detta 
pekande sträcker sig i en båge från språkens olika minsta betydelse-
bärande enheter (bokstäver, fonem, toner, färgpunkter) över en 
mellannivå av sammansatta element (morfem, ord, motiv, gestalter) till 
större diskurser och dialoger (satser, verk, bilder).46 På alla dessa 
nivåer tillkommer vissa problem och komplikationer i den symboliska 
pekanderelationen. Låt mig i tur och ordning kommentera dessa, för att 
nå fram till ett förslag till allmän kulturell tolkningsmodell.  

                                                

Paul Ricoeur och Julia Kristeva hör till de franska teoretiker som 
förhållit sig kritiskt men receptivt till den strukturalistiska och den 
poststrukturalistiska semiotiken.47 En fråga som redan på en fundamen-
tal nivå kan diskuteras är den grundläggande idén om symbolernas 
godtycklighet. Det finns naturligtvis inte (alltid) någon naturnödvän-
dighet som förbinder ett visst tecken med ett bestämt innehåll (bety-
delse, referens). Alla typer av språk är sociokulturella konstruktioner, 
och i den meningen konventionella. Men kan symboler därför verk-

 
44 Jag ska här inte i närmare detalj utreda begrepp som allegori, metafor eller meto-
nymi, utan hänvisar till tidigare nämnd litteratur, t ex Cornell m fl (1985 s 311ff 
och 316ff) eller Ricoeur (1975/1986).  
45 ”Why are the individual and society, together and of the same necessity, ground-
ed in language? Because language represents the highest form of a faculty inherent 
in the human condition, the faculty of symbolizing. Let us understand by this, very 
broadly, the faculty of representing the real by a ’sign’ and of understanding the 
’sign’ as representing the real – the faculty, then, of establishing a relation of 
’signification’ between one thing and another” (Benveniste 1966/1971 s 23). Språk 
och symbolisk kommunikation är inget autonomt och självgenererande system: 
”Zeichen sind keine Naturgegebenheiten, ihr Sinn gründet in Deutungsprozessen, 
die letztinstanzlich immer individuell, mithin ohne feste Identität, mithin veränder-
bar sein werden” (Frank 1991 s 474). 
46 En liknande struktur återfinns hos Ricoeur (1976) och hos Benveniste 
(1966/1971 s 101ff).  
47 Ricoeur (1969/1974 s 27ff); Kristeva (1973/1986, 1975/1986 och 1990 s 99ff).  
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ligen sägas vara godtyckliga, arbiträra? Om betydelser (som signifiéer) 
inte är yttre ting utan kollektiva föreställningar så kan de knappast ses 
som oavhängiga av de tecken i vilka de kläs. Tankar kan inte strikt 
skiljas från språkliga tecken, exempelvis färgas våra föreställningar om 
vad hiphop är ofrånkomligt av hur ordet ”hiphop” ser ut och låter, 
samtidigt som inte vilka ord som helst skulle ha kunnat fungera som 
beteckning för denna ungdomskultur.48 För att symboler ska uppstå, 
begripas och få någon mening, krävs någon form av likhet, närhet, 
släktskap, metafori eller metonymi, mellan teckenbäraren och det 
betecknade. Efterhand sugs symbolerna in i det särskilda språkliga 
spelet och kopplingarna kan bli ytterst komplexa och svårge-
nomskådliga, som mellan bokstäver och ljud eller skrivna eller talade 
ord och det de betecknar. Men någon total godtycklighet finns inte i 
levande språk, inte annat än som tendens ens inom matematisk logik.  

Detta resonemang gäller såväl tal och skrift som musik, bilder, 
gestik och allt som ingår i ungdomskultur. Symboler har metaforiska 
och metonyma rötter – de går någonstans tillbaka till en av människor 
uppfattad likhet eller närhet mellan tecken och betecknat. Men efter-
som det alltid finns flera sådana möjliga relationer är inget tecken hel-
ler helt (natur-) nödvändigt, utan har alltid ett konventionellt drag. 
Symboler har flera möjliga betydelser som inte på förhand kan räknas 
upp i några uttömmande ordlistor, utan att för den skull kunna ha vilka 
betydelser som helst. De är polysema eller polyvalenta men inte på 
något totalt godtyckligt sätt.49  
                                                 
48 ”One of the components of the sign, the sound image, makes up the signifier; the 
other, the concept, is the signified. Between the signifier and the signified, the con-
nection is not arbitrary; on the contrary, it is necessary” (Benveniste 1966/1971 
s 45). ”[An] essential characteristic of the symbol is the fact that it is never comple-
tely arbitrary. It is not empty; rather, there always remains the trace of a natural re-
lationship between the signifier and the signified…” (Ricoeur 1969/1974 s 319). 
”Varje försök att behandla språkliga tecken som helt konventionella, ’arbiträra 
symboler’ är förvisso en överdriven och missledande förenkling. Ikonicitet spelar 
en mycket stor och nödvändig, om också underordnad roll på de olika nivåerna i en 
lingvistisk struktur” (Jakobson 1971/1976 s 24).  
49 Willis (1978 s 198-201) diskuterar hur ungdomskulturella symboler (från klädes-
plagg till musikaliska element) är polyvalenta. De bär på många betydelse-
potentialer, utan att därför ha godtyckliga betydelser. Ricoeur framhäver ofta något 
liknande: ”Usage or use is at the intersection of language and speech. […] Thus the 
word is, as it were, a trader between the system and the act, between the structure 
and the event. […] Thus, heavy with a new use-value – as minute as this may be – 
it returns to the system. And, in returning to the system, it gives it history. […] 
Thus is explained what one could call a regulated polysemy, which is the law of 
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Inte heller har moderniseringsprocesserna lyckats klippa av förbin-
delserna mellan tecken, betydelse och referens. De blir allt mer 
komplexa, vindlande och förmedlade i många led, men är inte för den 
skull helt arbiträra och klipps aldrig helt av.50 

Man kan på den subjektiva nivån jämföra med Alfred Lorenzers 
begrepp ”protosymboler” och med Julia Kristevas ”semiotiska” aspek-
ter av språket. Bägge betonar att den symboliska ordningen aldrig helt 
kan frigöra sig från nödvändiga rester av ”ursprungliga” metonymiska 
och metaforiska samband, utan att stelna till döda metaforer, klichéer, 
tomma tecken. Symboler får liv genom spänningen mellan deras 
inbördes logik och pekandet ut mot något annat.51 Inget språk är helt 

                                                 
our language. Words have more than one meaning, but they do not have an infinity 
of meanings” (Ricoeur 1969/1974 s 92f; jfr även s 62-78). Senare skriver han om 
texters primära och sekundära mening och referens, där de senare bl a skapas 
genom metaforiska förskjutningar i poetisk kreativitet. ”The secondary meanings, 
as in the case of the horizon, which surrounds perceived objects, open the work to 
several readings. It may even be said that these readings are ruled by the 
prescriptions of meaning belonging to the margins of potential meaning surroun-
ding the semantic nucleus of the work. […] [If] it is true that there is always more 
than one way of construing a text, it is not true that all interpretations are equal. 
The text presents a limited field of possible constructions. […] It is always possible 
to argue for or against an interpretation, to confront interpretations, to arbitrate be-
tween them and to week agreement, even if this agreement remains beyond our im-
mediate reach” (Ricoeur 1976 s 78f). 
50 Hall (1986 s 50) diskuterar på en annan nivå postmodernisters tal om att all re-
presentation nu upphört i en okontrollerbar teckenflod: ”I don’t agree with 
Baudrillard that representation is at an end because the cultural codes have become 
pluralized. I think we are in a period of the infinite multiplicity of codings, which is 
different. We have all become, historically, fantastically codable encoding agents. 
We are in the middle of this multiplicity of readings and discourses and that has 
produced new forms of self-consciousness and reflexivity. So, while the modes of 
cultural production and consumption have changed, qualitatively, fantastically, as 
the result of that expansion, it does not mean that representation itself has 
collapsed. Representation has become a more problematic process but it doesn’t 
mean the end of representation.”  
51 Jfr Lorenzer (1970, 1972/1976 och 1986) samt Kristeva (1974/1984 och 1980), 
som modifierar och utvecklar Lacans (1989) tre ordningar: realt, imaginärt och 
symboliskt. Parallella tankegångar finns hos Elias (1989) och Peirce (1990). Levan-
de metaforer är nyskapande genom att spela med spänningar mellan ord, men när 
sådana dubbelbetydelser stabiliserats ”dör” metaforerna och kan fixeras som 
polysemi i vanliga ordlistor (jfr Ricoeur 1976 s 51f). Lorenzer menar att i levande 
språk (tal, diskurser) omges symbolerna av en vag för- eller protosymbolisk sfär 
som ger dem deras laddning och rikedom, men om detta språkets djup som pekar 
mot det pre-verbala av något skäl torkar ut stelnar språket till döda klichéer.  
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slutet och självständigt. Det är tvärtom olösligt invävt i helheten av 
mänsklig praxis, och dess relativa självständighet är mer en tendens, 
målet för en process snarare än dess utgångspunkt. Den symboliska 
ordningen liksom strävar mot självständighet gentemot tidiga proto-
symboliska associationsfält (Lorenzer) eller den semiotiska ”choran” 
(Kristeva), utan att någonsin uppnå den. Liksom subjektet är den sym-
boliska ordningen mer av process än färdig, statisk struktur, och det 
som ger den dess dynamik är just ofärdigheten, öppenheten, pekandet 
utöver sig själv. Det finns ett radikalt brott vid språkets ursprung och 
början, för mänskligheten såväl som för varje barn som träder in i språ-
kets värld. Men de brytningar som de första symbolerna oåterkalleligt 
inför instiftar bara språkens möjlighet utan att för gott kunna riva sön-
der symbolernas förspråkliga rottrådar.  

Också Ricoeur fasthåller i verk efter verk tanken om språket som 
pekande ut över sig självt. Symboler avbildar inte enkelt en ”objektiv” 
utomspråklig verklighet eller uttrycker aktörernas inre tankar, men 
gång på gång fasthåller Ricoeur ändå tesen att diskurser alltid handlar 
om någonting, pekar mot såväl en värld som mot de subjekt som 
uttrycker sig.52 Poetiska texter och i allmänhet konstnärliga produkter 
                                                 
52 Ricoeur bygger här på Benveniste (1966/1971 s 22): ”Language re-produces 
reality. This is to be understood in the most literal way: reality is produced anew by 
means of language. […] Thus the situation inherent in the practice of language, 
namely that of exchange and dialogue, confers a double function on the act of dis-
course; for the speaker it represents reality, for the hearer it recreates that reality. 
This makes language the very instrument of intersubjective communication”. 
Diskursen som händelse (parole) förlöper till skillnad från språksystemet (langue) i 
tiden. Den refererar i subjektiv riktning mot sin talare, i objektiv riktning mot en 
värld, och socialt mot en annan person i kommunikationen med en lyssnare, sam-
talspartner eller läsare (Ricoeur 1973/1977 s 137). ”Opposing sign to sign is the se-
miological function; representing the real by signs is the semantic function, and the 
first is subordinate to the second. The first function serves the second; or, if one 
prefers, language is articulated for the purpose of the signifying or representative 
function. […] Language is no more a foundation than it is an object; it is 
mediation; it is the medium, the ’milieu’, in which and through which the subject 
posits himself and the world shows itself” (1969/1974 s 252 och 256). ”With the 
sentence, language is oriented beyond itself. It says something about something. 
This intending of a referent by discourse is completely contemporaneous with its 
event character and its dialogical functioning. […] Language does not constitute a 
world for itself. It is not even a world. Because we are in the world and are affected 
by situations, we try to orient ourselves in them by means of understanding; we 
also have something to say, an experience to bring to language and to share” (1983-
85/1984-88 volym 1 s 78 eller 1976 s 20f). I samma verks volym 2 (s 159f) och 
volym 3 (s 5 och 100f) (jfr Ricoeur 1988 s 208) övergår Ricoeur från referens- till 
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upprättar sådana referenser på högst indirekta vägar, ofta genom att 
först förneka och bryta med symbolernas vardagliga betydelser, men 
det innebär inte att symbolspråken reduceras till meningslösa tecken-
spel. Istället uppstår polysemier på ordens nivå, flertydigheter på sat-
sernas nivå, och flerstämmighet på texternas och verkens nivå.53 

Inte heller ungdomskulturens symboler utgör något slutet univer-
sum, även om de har sina egna regler och lagbundenheter. Ett skrik i en 
rocklåt betyder inte detsamma som ett skrik hemma i vardagsrummet, 
men dess betydelse är ändå aldrig totalt självständig från skrik som 
psykiskt uttryck. Och även om punkens bricolage ryckte loss en rad 
symboler från sina ursprungliga kontexter och skapade nya betydel-
sesammanhang för nätstrumpor och svarta trasor, så uppstår därmed 
ändå inget totalt menings-löst teckenspel.54 Betydelse fordrar ett inbör-
des differens-spel mellan kulturella symboler, men kräver samtidigt en 
bestämd materialitet hos varje symbol och ett intersubjektivt 
konstituerat pekande mot objektiva, sociala och subjektiva världar.55 

 
 
 
 

Symboldimensioner 
 
                                                 
refigurationsbegreppet, men behåller grundtanken. Jfr även Israel (1992 s 24): ”det 
är logiskt omöjligt att tala om ett språk utan antagandet att det finns en icke-
språklig verklighet, som dock i sin tur kan beskrivas endast med språkets hjälp”. 
53 Jfr om mångtydigheten på textnivån Bachtins (1988 och 1963/1991) resonemang 
om polyfoni och Kristevas (1974/1984 och 1990) om intertextualitet.  
54 Se vidare not 122. Detta berör också Hartwigs kritik av Birminghamskolans stil-
begrepp för att förlora kulturell praxis ur sikte, vilken är lika träffande för 70-talets 
strukturalistiska ansatser som för senare, mer poststrukturalistiskt orienterade 
arbeten av bl a den Derrida-inspirerade Dick Hebdige. Jfr Fornäs (1991 s 29).  
55 ”Ich meine also, daß aus dem Satz, ohne différance gebe es keine Bedeutungen 
und auch keine Bedeutungsveränderung, nicht schon folgt, daß Bedeutungen allein 
durch sprachliche Differentialität entstehen. Die sprachliche Differentialität – der 
sprachliche Code, die Konvention – bildet die conditio, ohne welche nicht ge-
sprochen und nicht verstanden werden könnte. Aber die Instanz, die bewirkt, daß 
jeweils Sinn geschaffen und verstanden werden kann, ist die Subjektivität als Indi-
vidualität” (Frank 1983 s 518). Jfr även Frank (1991) som lika envetet 
argumenterar för att ”neostrukturalismens” (Lacan, Derrida m fl) utplånande av 
subjektet och individen leder till en ond cirkel av språkfetischering. Bara den indi-
viduella subjektiviteten kan förändra språksystemen, och enskilda språkhandlingar 
kan aldrig reduceras till effekter av tecknens inbördes in-humana spel. 
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Symboler kan på flera olika sätt spaltas upp i dimensioner, exempelvis 
med termer som mening och händelse, budskap och diskurs eller utsaga 
och utsägelse. Symboler säger något, de pekar mot något annat, men 
samtidigt är och gör de något i sig själva. Ett ord i ett samtal har olika 
innebörder som kan tolkas av de talande och lyssnande aktörerna, men 
det har också en klang och form i tid och rum. En rocklåt kan tolkas 
som uttryck för känslor eller idéer men skapar också stämningar och 
reaktioner genom sin klingande gestalt. Den semantiska menings-
dimensionen och den ”materiella” dimensionen kan bägge i sin tur 
uppspaltas i en horisontal dimension som rör respektive språks interna 
relationer (hur en symbols mening respektive en symbols egna egen-
skaper förhåller sig till andra symboler) och en vertikal som pekar ut 
mot andra dimensioner (genom referenser till helt andra språk eller till 
en yttre eller en inre värld, respektive fysisk interaktion med andra 
processer). En sådan dikotomi kan i sin tur relateras till flera andra, inte 
minst till Kristevas ovannämnda analys av symboliska respektive 
semiotiska lager.56  

En annan och närliggande differentiering låter oss urskilja tre olika 
aspekter av kulturella processer och texter. För det första kan verbala, 
grafiska eller musikaliska aspekter sammanfatta symbolers materiella 
egenskaper. Dans, musik, tal och gester visar att symboliska uttrycks 
materialitet inte nödvändigtvis behöver vara bestående ting, men de har 
ändå ett materiellt substrat (ljud- och ljusvågor, fysiska rörelser etc). 
För det andra har symbolerna inbördes formmässiga eller syntaktiska 
konfigurationer. För det tredje har de semantiska meningsinnehåll.57 

                                                 
56 Jfr Kristeva (1974/1984 och 1990), introduktioner hos bl a Knudsen (1988) och 
Clason (1990), eller vidare referenser i Fornäs (1991).  
57 Denna indelning går tvärs över de tidigare nämnda dimensionerna av kommuni-
kation, liksom över Jakobsons (1974) sex språkfunktioner (emotiv, referentiell, 
poetisk, fatisk, metaspråklig och konativ, relaterade till i tur och ordning 
avsändaren, kontexten, meddelandet, kontakten, koden respektive mottagaren) och 
de olika typer av talhandlingar som språkfilosofin diskuterat (lokutionära, illokutio-
nära och perlokutionära, konstativa, expressiva och regulativa etc; jfr Habermas 
1981 och 1990). De tre symbolaspekterna medverkar alla vid olika kommunika-
tionstyper och till olika språkfunktioner. Tzvetan Todorov skiljer ut en verbal, en 
syntaktisk och en semantisk aspekt av litterära verk, där den verbala aspekten be-
står av textens konkreta satser, den syntaktiska aspekten har att göra med hur 
verkets delar är relaterade logiskt, tidsligt och rumsligt till varandra, och den 
semantiska aspekten handlar om textens ”teman” eller innehåll. Dessa aspekter kan 
i sin tur relateras till tecknens tre funktioner, där den pragmatiska funktionen rör 
relationen till tecknens användare, den syntaktiska funktionen täcker tecknens 
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Termerna ”mening” och ”betydelse” får ibland beteckna summan av 
alla tre aspekterna, men jag föredrar att reservera dem för den tredje. 
Symbolers syften, roller och funktioner sammansätts av deras 
materialitet, formrelationer och mening. En rocklåts verkan samman-
sätts t ex av dess ljudande energi, dess musikaliska formstruktur och de 
meningsfulla innebörder den pekar ut. Betydelse och mening förutsätter 
tecknens materiella kraft och formella struktur, men utspelar sig på en 
särskild nivå som har med pekandet att göra. Symboler har funktioner 
på alla tre nivåerna: som sinnesfenomen, som relationella formstruktu-
rer och som meningsbärare. Alla tre aspekterna behövs i kulturanalyser, 
och de kan inte reduceras till varandra, så som positivister ibland kan 
vilja reducera allt till fysiska naturfenomen, strukturalister till relationer 
mellan tecken eller hermeneutiker till budskap.  

De tre symbolaspekterna har en inbördes relation som är komplex 
och hierarkisk, på så vis att formrelationernas spel av inbördes skillna-
der förutsätter men också överskrider tecknens materialitet, medan de 
själva sedan både förutsätts och överskrids av meningsaspektens pe-
kande ut från språken mot subjekten och världen. Mening kan alltså 
inte reduceras till vare sig teckenmaterialiteten eller differensspelet 
mellan tecknen.58 Den förutsätter bägge dessa aspekter i deras spän-
ningsfyllda samverkan och lägger till det semantiska pekande som her-
meneutiken specialiserat sig på att utforska. Det som tidigare i denna 
text kallats interpretation eller tolkning siktar ytterst mot att re-
konstruera meningssammanhang, men innefattar och förutsätter alltid 
också en tillägnelse av symbolernas materiella och formella aspekter. 

Jag har upprepade gånger snuddat vid symbolernas förhållande till 
mänsklig praxis. De flesta teorier särskiljer språksystemet från dess 
konkreta användning, t ex med det ofta använda franska begreppsparet 

                                                 
inbördes relation och den semantiska funktionen rör tecknens relation till det de 
betecknar eller refererar till (Todorov 1970/1989 s 23 respektive 87). Jfr Ricoeurs 
ord om semiologisk (eller semiotisk) och semantisk språkfunktion i not 52 ovan 
samt i (1975/1986 s 216ff). Triaden kan kanske också knytas samman med Peirces 
(1990) begrepp om symbolers förstahet (det primära tecknet, signifianten eller tec-
kenbäraren i sig själv som monad), andrahet (den dyadiska relationen mellan 
tecken och objekt) och tredjehet (den fullständiga, triadiska relationen som också 
innefattar interpretanten eller den språkliga koden). En komplikation är dock att 
Peirces dyadiska relation mellan tecken och objekt inte är identisk med tecknens 
inbördes (om än också dikotomiskt strukturerade) formrelationer. 
58 Den sistnämnda reduktionen tenderar ofta Saussure, Lacan och Derrida att 
utföra; jfr Olsson (1987 s 69ff och 121f).  
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langue och parole.59 Även en del ungdomskulturforskning har sysslat 
med att försöka sammanfatta olika fenomens regelverk och t ex vaska 
fram punkens stilelements inre logik, sammanhang och systematik eller 
westerngenrens lagbundenheter. En sådan strukturanalys är nyttig och 
nödvändig för att bryta med våra första intrycks kaos och glidningar, 
men behöver integreras med och leda vidare till en djupsemantik och 
pragmatik som med hjälp av kunskapen om sådana strukturer går 
vidare och undersöker vad som i ungdomars samverkande handlingar 
faktiskt utsägs, vilka meningar som skapas, och hur strukturerna i sin 
tur därigenom förskjuts. Det vore helt missvisande att se symboliska 
ordningar som totalt fixa och stela system som dessutom styr sin egen 
användning. Till och med regelverken i idrott, spel och matematik kan 
förändras om människor i den praktiska användningen av dessa regler 
skapar nya mönster. De verbala språkens grundelement, vokabulär och 
grammatik är ganska sega strukturer men ändå inte evigt oföränderliga. 
Ett samtal utnyttjar existerande ord och syntaxregler men kan också 
uppfinna nya och ger alltid de gamla orden åtminstone en liten nyans 
av ny mening genom det unika sammanhang just den samtalsdiskursen 
utgör. Och olika subkulturella fenomen träder visserligen in i fält vars 
huvudlinjer tycks uppdragna på förhand, men kan också rubba dessa 
linjer genom sina individuellt unika sätt att hantera dem och i sina bri-
colage skapa ny mening. En ny rocklåt utnyttjar och inordnar sig i 
givna musikaliska genrer men kan också så smått förskjuta genre-
gränserna genom vissa innovationer eller ovanliga kombinationer.60 

En fråga man nu kan ställa är om en enda symbolmodell täcker in 
hela skalan från de minsta beståndsdelarna (tecknen) upp till hela verk 
och diskurser. Kan bokstäver, ord, toner och grafiska grundelement 
analyseras på i princip samma sätt som böcker, dialogiska samtal, mu-
sikverk eller filmer? Är subkulturella stilar eller rockbandens musika-

                                                 
59 Begreppen härrör från Saussure (1916/1970), vars analyser dock starkt framhä-
ver struktursidan. Både Benveniste och Ricoeur, Kristeva och Peirce, de Certeau 
och Habermas betonar däremot i var sina sammanhang betydelsen av praxis och 
inte bara system, handlingar och inte bara strukturer, interaktionen mellan sam-
verkande aktörer i konkreta kontexter och inte bara givna ramar, parole och inte 
bara langue, skapande och inte bara produkter.  
60 Jfr Ricoeur-citatet i not 49 ovan. Typexempel på klassisk strukturalistisk 
symbolteori är Lévi-Strauss (1949/1990 och 1962/1984), där strukturer uppfattas 
som tidlösa, absolut överordnade händelserna och med ett mycket begränsat antal 
grundformer och lagar som är desamma vid alla tillfällen och för alla individer 
(1949/1990 s 62f).  
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liska skapelser möjliga att begripa som summan av sina beståndsdelar? 
Här skjuter Ricoeur in en viktig kritik mot den av Lévi-Strauss och 
Saussure inspirerade strukturalistiska semiotiken, när den tror sig 
kunna svara ja på dessa frågor och bilda en obruten additiv kedja från 
tecken- till diskursnivån. Ricoeur tillerkänner semiotiken stor betydelse 
för analysen av språkets additivt-hierarkiska mikrostruktur, där ett 
begränsat antal element (bokstäver) successivt fogas samman till större 
enheter (morfem, ord) enligt ett begränsat antal ordningsregler. Men 
gentemot strukturalismens semiotiska monism ställer han tecknens 
formskapande semiotik och diskursernas meningsskapande semantik 
sida vid sida.61 Mening skapas av satser och diskurser vars element vis-
serligen är ordens och bokstävernas enskilda tecken men där menings-
skapandet inte kan reduceras till en addition av dessas grundbetydelser 
utan kräver särskilda tolkningsprocedurer. Sådana har bl a utvecklats i 
hermeneutiken, som dock har stor nytta av en formell semiotisk 
strukturanalys som ett distanserande medel att bryta med den första, 
oreflekterade förståelsen och nå fram till rikare tolkningar som tränger 
ner till omedvetna betydelselager.  

Betydelserna hos en sats eller ett större verk är alltså heller inte på 
något vis summan av betydelserna hos de ingående orden. Snarare kan 
man säga att ordens sammanställning reducerar den möjliga betydelse-
spännvidden hos vart och ett av dess ingående element.62 Och elemen-
                                                 
61 Ricoeur (1975/1986 s 101ff). ”With the sentence we leave the domain of lang-
uage as a system of signs and enter into another universe, that of language as an in-
strument of communication, whose expression is discourse” (Benveniste 
1966/1971 s 110f). ”To this unidimensional approach to language, for which signs 
are the only basic entities, I want to oppose a two dimensional approach for which 
language relies on two irreducible entities, signs and sentences. […] A sentence is a 
whole irreducible to the sum of its parts. It is made up of words, but it is not a 
derivative function of its words. A sentence is made up of signs, but is not itself a 
sign. There is therefore no linear progression from the phoneme to the lexeme and 
then on to the sentence and to linguistic wholes larger than the sentence. Each stage 
requires new structures and a new description” (Ricoeur 1976 s 6f).  
62 ”Most of our words are polysemic; they have more than one meaning. But it is 
the contextual function of discourse to screen, so to speak, the polysemy of our 
words and to reduce the plurality of possible interpretations, the ambiguity of dis-
course resulting from the unscreened polysemy of the words. And it is the function 
of dialogue to initiate this screening function of the context. The contextual is the 
dialogical. It is in this precise sense that the contextual role of dialogue reduces the 
field of misunderstanding concerning the propositional content and partially suc-
ceeds in overcoming the non-communicability of experience” (Ricoeur 1976 s 17). 
Brolinson & Larsen (1990 s 393ff) talar om att ett musikaliskt uttrycks mån-
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tens betydelser kan tvärtom också berikas genom de sammanhang sat-
sen upprättar, t ex genom nya metaforiska ordsammanställningar, 
montage eller bricolage. I själva verket är mening alltid mer händelse 
än ting: språkets centrum är metaforen, vars mening är vad den gör 
snarare än något i sig på förhand givet.63 Meningsskapande är en aktiv 
process. 

Motsvarande gäller för bilder och musik i den mån man alls kan 
tala om betydelse och mening där. Det finns alltså också i en rocklåt 
eller en visuell subkulturstil dels ett brott mellan de ingående bestånds-
delarna och låten eller stilen som helhet, dels skapas mening i dessa 
helheter lika mycket genom att betydelsepotentialerna hos enskilda 
toner, motiv eller klädesplagg reduceras av de sammanhang i vilka de 
ingår som genom att dessa adderas. Ett septimaackord kan ha en rad 
skilda betydelser, men inom ramen för en bluestolva på ylande elgitarr 
försvinner i varje fall några av de tolkningar som hade varit möjliga 
inom wienklassicistisk sonatform. En baseballmössa kan betyda en stor 
mängd saker, men tillsammans med grova guldkedjor och andra 
hiphop-attribut är det i varje fall mindre rimligt att associera den till en 
amerikansk idrottare.  

Mening och betydelse har med förståelse att göra. Att förstå en 
utsaga är att veta under vilka betingelser den är giltig, kan man hävda. 
Men då handlar det inte bara om att förstå utsagors sanningshalt, utan 
det handlar också om att värdera deras normativa riktighet, språkliga 
utformning och personliga ärlighet. Förståelsen av musikaliska eller 
stilmässiga ”utsagor” betonar sällan särskilt starkt den kognitiva san-
ningssidan men kan ha mer att göra med de sociala, kulturella eller 
subjektiva dimensionerna. Att förstå en rocklåt eller en subkulturstil 
innefattar därför inte minst att känna till i vilken kontext eller för vilka 
grupper musiken eller stilelementen är estetiskt välformade eller sub-
jektivt expressiva, utan att man för den skull själv behöver gilla dem 
eller dela dessa stilregler eller personlighetsdrag. Först med en sådan 
mångdimensionell syn kan man tolka även sådana kulturella uttryck 
som först inte alls tycks låta sig förstås som propositioner, som be-
stämda utsagor om någonting.64  

                                                 
gtydighet eller uttryckspotential reduceras genom att realiseras i en bestämd 
kontext, t ex tillsammans med en viss text eller i ett visst genresammanhang. 
63 Ricoeur (1975/1986), jfr även Madison (1988 s 188).  
64 Habermas utarbetar de olika dimensionerna men begränsas kraftigt av sitt ganska 
konsekventa uteslutande av ”icke-verbaliserade handlingar och kroppsliga expres-
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Många (men inte alla) språk (uttrycksformer) bygger på begränsade 
mängder av grundtecken och formella mikrooperationer, t ex bokstäver 
och grammatiska regler eller musikaliska skalor och ackordtyper. Men 
för det första gäller detta sällan helt och hållet. En bokstav kan t ex 
skrivas på ett papper på ett oändligt antal sätt, och när det gäller många 
musikgenrer och de flesta typer av kostnärliga eller fotografiska bilder 
är det ännu mer osäkert vilka de minsta beståndsdelarna egentligen är. 
Det uppkommer inom olika genrer tendenser att bilda och använda 
diskreta strukturer av tecken, fasta uppsättningar av standardiserade 
symbolelement, formler och klichéer. Men helt låter de sig ändå inte 
formaliseras och fastlåsas, och inte heller de aspekter som låter sig stu-
deras semiotiskt som väldefinierade teckensystem låter oss ensamma 
förstå hur mening skapas. I det mest väldefinierade levande språk har 
alltid de ingående elementen öppna betydelser som aldrig uttömmande 
låter sig definieras i någon ordlista. Ordlistor eller teckendefinitioner är 
bara ungefärliga approximationer. Varje enhets betydelse är alltid 
öppen och kontextberoende. Det finns en polysemi inbyggd i varje le-
vande språk. Denna mångtydighet hos grundelementen gör dock inte 
att de saknar mening eller kan ha vilken godtycklig mening som helst; 
snarare bär de på öppna och historiskt föränderliga meningspotentialer.  

Lika lite som grundelement har fixa betydelser, har sammansatta 
verk det. Ingen klok tolkning kan leda oss fram till en enda betydelse 
hos en rocklåt eller en subkulturstil. Det finns alltid ett spektrum av 
ofta inbördes motsägande tolkningsmöjligheter där tolkningen blir en i 
princip alltid öppen och dynamisk process snarare än en uppgift som 
kan slutföras en gång för alla.65 Men att ett kulturellt uttrycks mening 
aldrig är definitiv utan alltid öppnar sig för nya tolkningar betyder inte 
att betydelser flyter helt fritt omkring, utan endast att samspelet mellan 
                                                 
siva yttringar” (Habermas 1990 s 77), vilket bl a får honom att starkt övervärdera 
det kommunikativa handlandets konsensuella sidor. 
65 Det är vad Ricoeur avser med ”conflict of interpretations” (1969/1974). I sina ti-
diga arbeten (t ex texterna i Engdahl m fl 1977) tenderar han dock att hävda att det 
finns en inneboende mening i verken som en god uttolkare helt enkelt kan finna i 
en avslutad fullständig tolkning, medan han i sina senare arbeten mycket starkare 
betonar tolkningsprocessens öppna och oavslutade karaktär (Ricoeur 
1983-85/1984-88 vol 3 s 157ff eller 1988 s 227). Madison (1988 s 176) betonar att 
mening uppstår i mötena mellan texter och subjekt som är decentrerade och frag-
menterade men inte upplösta eller försvunna. Mening finns inte på förhand objek-
tivt i texten, utan produceras i och av läsaktens tolkande, men detta är för den skull 
inte ett godtyckligt uppfinnande ur intet utan söker och skapar textens mening som 
något intersubjektivt.  
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subjekt, text och kontext måste finnas med i tolkningsarbetet. Symboler 
eller diskurser varken har eller bör ha endast en enda mening, men 
deras faktiska polysema mångtydighet signalerar för den skull inget 
katastrofalt meningssammanbrott. Ingen text har bara en enda betydelse 
– på samma sätt som varje subjekt är mångdimensionellt och fullt av 
inre motsättningar. Varje tolkningsförsök är ett provisoriskt förslag och 
en sorts sökarljus som riktas mot texterna och världen. Om mening 
uppstår i mötet mellan läsare och text är tolkning alltid också produk-
tion (och inte bara upptäckt) av mening. 

En annan fråga är om olika uttrycksformer kan analyseras på 
samma sätt. Finns det inte olika typer av språk som kräver helt olika 
förståelsemodeller? Kan man alls tala om symboler eller mening på 
samma sätt för litteratur som för musik eller bild, för att inte tala om 
kokkonst eller andra livsstilssidor? Är inte det tidigare resonemanget 
för knutet till det verbala, till tal och/eller skrift? 

Visst finns det stora inbördes skillnader mellan olika språk och 
kommunikationssätt, och visst finns det i den mesta symbolteori en 
stark fixering vid orden. Denna logocentrism tar sig olika former. Me-
dan Derrida (1967/1978) kritiserar tidigare metafysiska traditioner för 
att alltför mycket prioritera rösten och det talade ordet, har han själv en 
lika stark ensidig fokusering av skriftspråket. Den fonocentriska och 
den grafocentriska varianten av logocentrism kan komma med nyttig 
kritik mot varandra och tillsammans ge många viktiga byggstenar till 
en symbolteori användbar också för andra uttrycksformer, men de 
tycks också dela vissa föreställningar som lägger hinder i vägen för vår 
förståelse av bild eller musik.  

Samtidigt är ju orden av särskild och avgörande betydelse för 
mänsklig kultur. Med den verbala språkförmågan instiftas en kommu-
nikationsform som i grunden förändrar mänskligt liv och även påverkar 
andra uttrycksformer. Från orden utgår en typ av symbolisk kom-
munikation som har oerhört stor betydelse för såväl social interaktion 
som subjektens inre liv. Å ena sidan bör inte alla uttrycksformer 
reduceras till ofullständiga varianter av ord, å andra sidan bör ordens 
centrala roll i mänskligt liv och kultur erkännas. En lösning kan vara att 
söka efter teorier som håller fast en spänning mellan olika sidor i språk 
och symboler, och sedan betona att även om orden specialutvecklar den 
ena sidan har de kvar rötter i den andra, aspekter som kan vara ännu 
starkare i andra uttrycksformer.  
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Detta ställer dock till problem, eftersom liknande kategorier kan 
komma att användas för att särskilja dels olika sidor, lager eller nivåer 
inom varje symbolspråk (inklusive de verbala), dels olika uttrycks-
former (t ex ord och musik). En sådan differentiering från Susanne 
Langer (1942/1958) har utvecklats av Alfred Lorenzer (1972/1976), 
Thomas Ziehe (1975), Elo Nielsen (1977/1984), Fornäs m fl (1988 s 
222ff) och Kirsten Drotner (1991b). Langer införde begreppsparet 
diskursiva och presentativa symboler. Verbalt språk är enligt henne 
diskursivt, eftersom det har fixa meningsenheter (morfem, ord) som har 
fasta betydelser var för sig, kan kombineras linjärt till större enheter 
(satser, verk), och låter sig räknas upp, definieras och översättas. 
Ordlösa symbolspråk är däremot icke-diskursiva och svårare att över-
sätta. Sådana presentativa symboler kan endast förstås som 
kontextuella helheter. Det är t ex betydligt svårare att avgöra vilka me-
ningsenheterna är i en målning eller ett musikstycke än att hitta dem i 
en skriven text.  

Lorenzer tog upp Langers symbolteorier och förankrade dem i 
psykoanalytiska resonemang, där han bl a lade till de ovan diskuterade 
protosymbolerna. För honom är presentativa symbolspråk som musik 
eller bild en sorts kungsvägar till att ge ett neurotiskt stelnat språk nytt 
liv, och det är det som förklarar att ungdomar i adolescensen söker sig 
till sådana icke-verbala uttrycksformer för att underlätta en förnyad och 
livgivande symbolisering av förut icke-kommunicerbara erfarenheter. 
Rocken kan uttrycka det orden inte förmår och inleder därmed en 
helande utveckling av psyket.66  

Ziehe tog upp tråden och resonerade bl a om hur tillfällig regres-
sion kan behövas för att hålla symbolskapandet levande.67 Olika nor-
diska ungdomskulturforskare har sedan byggt vidare på dessa tanke-
gångar i analyser av ungdomskultur och rockmusik, där efterhand ock-
så liknande tankegångar från den av Lacan och Derrida inspirerade 
Kristeva fått allt större betydelse. Hon använder en helt annan termi-
nologi när hon under ytan på den formaliserade, rationella, symboliska 
                                                 
66 För relevant kritik av Lorenzer, se t ex Menne m fl (1976) och Dahl (1987) (som 
föredrar Lacan och Wittgenstein). Förhållandet mellan Lorenzer och Habermas dis-
kuteras av Mylov (1988).  
67 Ziehe (1975) kunde även bygga på Dieter Baackes arbete om rock från 1968 
samt psykoanalytikerna Heinz Kohut (med en teori om narcissism och kreativitet) 
och Peter Blos (med teorier om adolescensen som andra födelse). Jfr Kohut & 
Levarie (1950), Kohut (1952 och 1964), Blos (1962) samt för det angränsande 
begreppet ”regression i jagets tjänst” Kris (1952). 
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ordningen finner det hon kallar det ”semiotiska”, vilket syftar på att 
själva de språkliga tecknens sinnliga närvaro samspelar med psykiska 
processer på en nivå som ligger under symbolernas meningsrelationer. 
Detta kan skönjas inte bara i de felhandlingar och motsägelser som 
Freud studerade, utan även i kulturella texters klanger, rytmer och pul-
ser. Det hon kallar symbolisk ordning och symboliska funktioner är den 
sida av kulturella fenomen och symboler som har att göra med 
”tecknens ordnande: först skillnader i rytm och intonation och sedan 
betecknande/betecknat organiserade i logiskt syntaktiska strukturer, 
vilka syftar till att garantera den sociala kommunikationen såsom ett 
utbyte som utesluter den rena lusten” (Kristeva 1990 s 86). Men denna 
ordning är bara möjlig på grundval av en oftast omedveten lek med 
språket: ”under” och ”inuti” symboliska processer (diskursernas gram-
matiska, syntaktisk-semantiska logik) finns de semiotiska ”primär-
processernas” nonsens, allitteration, klangliga och gestiska rytmer etc 
(Kristeva 1987/1989 s 65).  

Alla dessa försök att utforska symbolisk kommunikation och samti-
digt bevara det omedvetnas, kroppens och drifternas egensinnighet är 
värda att prövas mer inom ungdomskulturforskningen. Icke-verbala 
symboler, bilder och musik tvingar oss att ta upp frågan om sinnliga, 
icke-verbala faktorer i alla språkliga uttrycksformer. Symboler har 
alltid en semantisk och en icke-semantisk aspekt; de balanserar så att 
säga på skiljelinjen mellan kropp och språk. Symboler föds i kors-
ningen eller dialektiken mellan kraft och form (Ricoeur 1976 s 59).68  

Till den tidigare dualismen mellan semantik och semiotik kommer 
här alltså en annan distinktion, och de bör inte sammanblandas. Istället 
för de inbördes motsägelsefulla begreppsparen kraft och form, form 
                                                 
68 Jfr även Ricoeur (1976 s 45ff och 69). Johnson (1987) diskuterar kroppens och 
materialitetens roll i språk och meningsskapande, i termer av bildscheman av icke-
propositionell, analog och figurativ art. Enligt honom förutsätter skapandet av pro-
positionella satser en underliggande väv av ickepropositionella schematiska struk-
turer som härrör ur basala kroppsliga erfarenheter. Även Jackson (1983) argumen-
terar för att kroppens språk och kommunikation föregår och ligger under ordens, 
vilket bl a begränsar intervjuns möjligheter och nödvändiggör deltagande obser-
vation som forskningsmetod. Liknande resonemang för Blacking (1977 s 18ff) när 
han hävdar att dansens och musikens icke-verbala kommunikation ogiltigförklarar 
dikotomin mellan kropp och själ. Det tycks mig dock trots allt nödvändigt att inse 
dels att den symboliska kommunikationens meningsaspekter visserligen bygger på 
men ändå är skilda från dess materialitet, dels att just det verbala språket har sär-
skilda potentialer vad gäller de formrelationer och meningsaspekter som skapar dis-
kursivitet.  
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och mening eller semiotiskt och symboliskt föreslår jag den tidigare 
nämnda tredelningen i symbolers materialitet, formrelationer och me-
ning. Kristevas begreppspar semiotiskt/symboliskt har beröringspunk-
ter med förhållandet mellan materiell kraft å ena sidan och mening å 
den andra. Ricoeurs begreppspar semiotiskt/semantiskt rör förhållandet 
mellan formell struktur och betydande mening. Paret kraft/form handlar 
om triangelns tredje sida: materialitet och formrelationer.  

Det betyder att det är vilseledande att identifiera det icke-semantis-
ka med enbart de relationella formstrukturer som semiotiken kartläg-
ger. Kraft, sinnlighet och materialitet finns både på teckennivå och på 
diskurs- och verknivå, vilket exempelvis framhävs av Langers tal om 
presentativa symboler som simultana helheter. Kristevas val av termen 
”det semiotiska” för antitesen till den symboliska ordningen kan ställa 
till problem eftersom de symbolaspekter som den strukturalistiskt 
orienterade semiotiken studerat inte är identiska med dem Kristeva 
betecknar som semiotiska.  

De materiella symbolaspekterna har att göra med den språkliga 
kommunikationens kroppsliga sidor. Men det är inte varje materialitet 
som är semiotisk i Kristevas mening, eller kan kopplas till Lacans och 
Barthes’ begrepp jouissance eller Roman Jakobsons poetiska funk-
tion.69 Endast den materialitet som inte underordnas den ”symboliska 
ordningens” formrelationer och mening bildar en ”rest” som ger upp-
hov till ”överskott av mening” genom ”brott” i den syntaktiska och/el-
ler semantiska diskursen. Även strikt diskursiva och välordnade uttryck 
har materialitet, och kroppen eller sinnligheten är därför inte i sig något 
helt motsatt den symboliska ordningen. Det är de sidor av materialite-
ten som inte låter sig subsumeras under de logiska strukturerna som 
kan fungera ”poetiskt” eller ”semiotiskt” och ge möjligheter för ”jouis-
sance”. Alla kulturella uttryck bygger på sublimering som omvandlar, 
organiserar och kodar omedvetna psykiska impulser enligt sociala nor-
mer. Men denna etablerade sociala logik kan momentant brytas upp, 
antingen av ett psykiskt (inre, subjektivt) motstånd som har med det 
omedvetna detet att göra, eller av ett materiellt (yttre, objektivt) 
motstånd från symbolernas råa tingslighet. Så skapas sprickor och 
öppningar i verken som bevarar spåren av det försymboliska (”semio-
tiska”) och med materialitetens hjälp möjliggör poetik, sinnliga vibra-
tioner och egensinniga klanger ”inuti” och rätt igenom mening och 
                                                 
69 Barthes (1973/1975 och 1977); Jakobson (1974 s 94 och 148); Aspelin (1975 
s 56ff). 
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form snarare än helt vid sidan av dem. Protosymbolisk-semiotisk-poe-
tisk jouissance har mer med ett särskilt laddat spänningsförhållande 
mellan de tre symbolaspekterna än med materialiteten i sig att göra: 
den finns som en underström i det symboliska och förutsätter form-
relationer och mening lika mycket som materialitet.  

Middleton (1990 s 288) hävdar å andra sidan att jouissance inte 
bara kan härröra ur substrukturell materialitet utan även ur form. Det är 
sant att bestämda formstrukturer kan åstadkomma ett svindlande subli-
mt icke-semantiskt njutande, men sker det då ändå inte snarare genom 
formens brott och luckor där materialiteten får verka, så att form-
relationerna inte skapar men bara lämnar öppningar för detta? Och är 
inte de semiotiska ”rytmer” Kristeva talar om i själva verket sprungna 
ur tidsliga formrelationer mellan toner? 

En problematisk tankefigur reducerar verbalt språk (tal och skrift) 
till diskursivitet. Kristevas analyser av ”semiotiska” inslag i främst 
poetiskt språk belyser hur även ordmönster i dikter (eller samtal) 
innehåller kvaliteter som kan betecknas som presentativa och inte kan 
reduceras till en additiv kedja av väldefinierade symboler. 

Inte heller kan man hävda att icke-verbala uttrycksformer helt 
saknar diskursivitet. Langer erkänner att teckenspråk, ljudsignaler och 
bildspråk som använder separata bilder i stället för ord är diskursiva. 
Men liknande diskursiva strukturer förekommer i själva verket mycket 
ofta i såväl bilder som musik, vilket bl a undersökts av musiksemi-
otiker.70 Bild och musik är sällan rent presentativa uttrycksformer i 
Langers mening, utan innehåller som regel moment av diskursivitet. 
Ljud eller visuella element inbjuder ofta i vissa genremässiga kontexter 
till att avläsas som en följd av avgränsade motiv med meningsinnehåll 
som är ungefär lika relativt fixerade som de ju i sig alltid polysema 
ordens.  

Snarare än att tala om olika uttrycksformer som rent diskursiva el-
ler presentativa bör de ses som poler på ett kontinuum. Diskursiviteten 
drivs visserligen fram extra starkt i verbal kommunikation men  är inte 
begränsad dit. Presentativitet kan ses som en alltid närvarande grundval 
i varje symbolspråk. Genom uppkomsten av symboliska ordningars 
form- och meningsstrukturer skapas möjligheter för diskursivitet. Men 
inget symbolspråk kan frigöra sig från sin sinnliga bas, vare sig i 
tecknens objektivitet eller i psykets subjektivitet. Kultur som symbol-
förmedlad intersubjektiv kommunikation bygger alltid på spänningen 
                                                 
70 Se t ex Philip Tagg (1982a, 1986 och 1990a). 
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mellan dessa tre: materialiteten, formerna och meningen – en spänning 
som utvecklas just i mötet mellan de språkliga objekten och samage-
rande mänskliga subjekt. Flera olika typer av symboliska ordningar är 
möjliga, och i det verbala odlas särskilt starkt en diskursiv typ av me-
ningsskapande där symboler som någorlunda diskreta enheter kan stäl-
las samman additivt, linjärt och hierarkiskt till satser och propositioner. 
Men även i musik och bild är det möjligt att skapa avgränsade tecken 
(motiv) som pekar ut mot något annat än respektive språk och inbjuder 
till en successiv, linjär avläsning som bildar diskursiva menings-
strukturer. Musiken har ju en uppenbar linjär tidsdimension, och i bil-
der kan med olika tekniker olika element framhävas så att inbördes 
ordningar antyds. Så får också musik och bilder mening även om de 
inte har formen av logiska satser och propositioner. Med stöd i 
symbolernas tre aspekter – materialitet, formrelationer och mening – 
går det alltså att börja resonera kring olika frågor kring uttrycksformers 
inbördes relationer. Men innan dess ska jag samla ihop ytterligare 
några analysredskap, genom att först kryssa vidare genom symbolsprå-
kens lager och därefter blicka ut i de fyra väderstreck som kulturella 
uttryck förhåller sig till.  

 
 

Diskurs, verk och stil 
 
På grundval av dessa element till en symbolteori är det nu dags att 
närmare granska inte bara teckens, satsers eller enskilda uttrycks mate-
rialitet, form och mening, utan också de större enheter som utformas 
som diskurser eller verk. Det är här begrepp som stil och genre kommer 
in.  

Stilbegreppet har fått en rad skilda betydelser, som är mycket svåra 
att systematisera. Inom ungdomskulturforskningen har begreppet 
främst använts inom studier inspirerade av den s k birminghamskolan. 
Där studerades tidigare främst avvikande och iögonfallande subkultu-
rella stilar, och stil analyserades som ett språk för ungdomsgrupper, 
bestående av främst utseende, ritualer, musik och verbalt språk.71 Verk-
tyg hämtades från Lévi-Strauss och annan strukturalistiskt färgad 
antropologi, lingvistik och semiotik, men snart (främst hos Dick Heb-
dige (1979), som bl a refererar till Barthes och Kristeva) också från 
                                                 
71 Jfr Cohen (1972/1980), Clarke (1976), Hall & Jefferson (1976), Hebdige (1979), 
Fornäs m fl (1984/1989), Bjurström & Fornäs (1988).  
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poststrukturalismen. Genom denna forskning kom stil efterhand ofta att 
ensidigt förknippas just med subkulturerna. Ibland kunde rentav stil 
uppfattas som nära nog synonymt med ungdomssubkultur, som när 
man talar om ungdomar som har eller inte har stil eller ungdomar som 
är med eller inte med i vissa ungdomsstilar. Sub- och delkulturbe-
greppen ska jag återkomma till. Här ska jag istället behandla stilbe-
greppet på ett mer allmänt plan, och hävda att det går att använda på ett 
mer övergripande sätt för såväl individer som grupper och delkulturer, 
och med avseende på vilka kulturella uttryck eller komplex av uttryck 
som helst. Stil har här alltså inte alls bara att göra med vissa 
särspräglade ungdomskulturer utan kan lika väl diskuteras i relation till 
musikverk, språk eller vardagliga levnadssätt.  

Stilbegreppet rör sig alltså på en ”högre” nivå än enskilda symboler 
och enkla teckenkonstellationer (ord, satser och musikaliska eller 
visuella ljud, gester, figurer eller motiv). Stil finns i sådana större 
symboliska uttryck som kan kallas för diskurser eller verk.  

Också diskursbegreppet är mångtydigt. En speciell betydelse finns 
hos både Susanne Langer och Jürgen Habermas: diskurs som en sär-
skild kommunikationsform, byggd på en linjär ordning av diskreta en-
heter som tillåter utsägandet av förnuftiga propositioner. En helt annan 
specificering ser diskurs som en underliggande struktur eller ett 
grundtema i en konkret text, besläktat med begrepp som myt, kod, livs-
världshorisont eller ideologi.72 

Ordet diskurs har i flera århundraden närmast haft betydelsen sam-
tal, och betyder ursprungligen isär- eller kringlöpande.73 Eftersom 
löpning associerar till en snabbt flytande linearitet verkar det inte 
orimligt att lägga sig närmare den första linjen och knyta begreppet 
närmare ”parole” än ”langue”, närmare levande tal eller utläggning än 
språkets underliggande strukturer.74 Kringlöpande kan ju lätt föra tan-
                                                 
72 Jfr även de fem koder eller stämmor Barthes (1970/1975) urskiljer i en text: den 
handlingsmässiga (proairetiska), den hermeneutiska, den kulturella (referentiella), 
den semantiska och den symboliska.  
73 Ordet diskurs kommer ”av lat. discursus, eg.: kringlöpande, sedan: samtal, till 
discurrere, löpa hit o. dit, sedan: samtala, av dis-, i sär, o. currere, löpa” (Hellquist 
1922/1989 s 144).  
74 Jfr Ricoeur (1976 s 7), som knyter diskurs till parole. Jfr även Larsen (1990) som 
utifrån främst Gérard Genette, Emile Benveniste och filmsemiotikern Christian 
Metz diskuterar glidningar i begrepp som narration och diskurs. Liksom utsägelsen 
resulterar i en utsaga, berättandet i en berättelse, definierar ju även Ricoeur 
diskursen som verk, men i en mer dubbelsidig mening där spåren av produktionen 
som arbete och levande praxis inte suddats ut. I hans teori blir det också diskutabelt 
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karna till högst konkreta samtal eller texter eller melodirörelser. Tar 
man fasta på att ”dis-” betyder isär får begreppet än större komplexitet, 
t ex genom att bygga in en dialogicitet av olika och divergerande röster 
i ett verkligt samtal eller en implicit mångstämmighet (polysemi, 
intertextualitet etc) i ett bestämt verk.75 Men diskurser tycks i varje fall 
förbli en sorts konkreta och linjära förlopp, knutna till händelser och 
handlingar. Mänsklig praxis utspelar sig ju i tiden och har därför alltid 
vad gäller meningsskapandet åtminstone vissa drag av linearitet. Alla 
symbolspråkliga uttryck skapas, visas upp och tolkas genom en praxis 
som följer en tidsaxel, i ”löpande” rörelser som inte går rakt från avsikt 
till mål utan just irrar kring och löper isär längs ibland motsägelsefulla 
riktningar där olika röster, impulser och möjligheter blandas, men som 
ändå upprättar narrativa struktur, med riktning, början och slut.  

Genom att välja vilka typer av symboliseringar som förbinds till 
sådana kringlöpande form- och meningstrådar kan man tala om olika 
diskurser i samma verk eller texter. En text kan sägas innehålla en poli-
tisk diskurs genom de trådar som pekar ut mot politikfältet, samtidigt 
som den kan innehålla en psykologisk diskurs om man i en annan 
läsning istället knyter samman de element som pekar mot det subjekti-
va. Så kan texters olika diskurser relateras till underliggande innehålls-
liga teman, men inte identifieras med dem. Det tycks mig viktigt att 
diskursbegreppet grundas i samtalet och symbolväven på textens 
”ytnivå”, och inte identifieras med livsvärld eller ideologi. Diskurser 
kan vara ideologiska, mytologiska etc, men denna bestämning är inte 
detsamma som en definition: diskurs är inte detsamma som ideologi 
eller myt, men ideologier och myter uttrycks i diskurser.  

                                                 
att totalt skilja diskursen som materiell och formmässig teckenväv från innehållet 
och meningen i det som sägs eller uttrycks, och han undviker konsekvent varje 
abstrakt åtskillnad av form och innehåll.  
75 ”Den mänskliga tanken blir till äkta tanke, d v s till idé, endast genom den 
levande kontakten med en främmande tanke, förkroppsligad i en främmande röst, d 
v s i ett främmande och i ordet uttryckt medvetande. I denna kontrapunkt mellan 
röster-medvetanden föds och lever idén. […] idén är interindividuell och inter-
subjektiv, dess livssfär är inte det individuella medvetandet, utan det dialogiska 
umgänget mellan medvetanden. Idén är en levande händelse, som utspelas i det 
dialogiska mötet mellan två eller flera medvetanden. […] I likhet med ordet är idén 
till sin natur dialogisk” (Bachtin 1963/1991 s 95). ”Språket lever endast i det 
dialogiska umgänget mellan dem som brukar det” (s 194). Bachtin kopplar detta till 
att människor får identitet först i sina inbördes möten (s 270f), och intresserar sig 
för sådana särskilt dialogiska verk som medvetet utnyttjar ”det tvåstämmiga ordet” 
istället för att av språkets många röster söka utforma homofona monologer. 
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Ricoeurs analyser är liksom Habermas’ och Derridas logocentriska; 
de fokuserar ord, satser och litterära texter snarare än symboler och 
verk i en vidare mening.76 Jag tror ändå att de kan inspirera till en 
bredare teori, under förutsättning att de aspekter som framträder tyd-
ligare i bild och musik ges en större plats. Så snart det handlar om 
kulturella uttryck vill jag hävda att det handlar om symbolisk kommu-
nikation, om intersubjektiva ”samtal” eller dialoger över olika symbol-
språk, som alltid innehåller en spänning mellan händelser och betydel-
ser, alltid innefattar triaden materialitet, form och mening. Och me-
ningsaspekten förverkligas i vad som kan kallas diskurser där symboler 
inkodas eller avkodas i vad som åtminstone har en tendens att ordna sig 
i kedjor eller följder.  

Man kan givetvis begränsa diskursbegreppet till att gälla sådana 
mer räta argumentationskedjor som huvudsakligen förverkligas i ver-
balt språk och som förutsätter diskreta enheter i logiska sekvenser, men 
jag vill här i varje fall pröva möjligheten att vidga diskursbegreppet till 
större meningsenheter, oavsett om de är i Langers eller Habermas’ 
snäva mening diskursiva eller inte. Med min ovan angivna 
modifikation av Langer kan man möjligen säga att diskurser, texter 
eller verk kan vara ”mer eller mindre” diskursiva. Deras diskursivitet 
kan vara mer eller mindre genomförd, men symbolspråks ”symboliska 
ordning” innebär i sig alltid, som genom ett kvalitativt språng, att en 
viss grad av diskursivitet instiftats. Kulturella fenomen skulle då alltid 
ha en viss grad av diskursivitet och kunna betecknas som diskurser. 
Vissa sammanhang framhäver genom bestämda former denna sida mer, 
och vissa diskurser är alltså ”mer diskursiva” än andra, vilket bland 
annat innebär att den pekande meningssidan där framhävs på materia-
                                                 
76 Thompson (1981) gör en konstruktiv jämförelse mellan Habermas och Ricoeur. 
Habermas har en annorlunda definition än både Ricoeur och Langer och reserverar 
(1981 s 34-45; engelska s 15-23) diskursbegreppet för sådana samtal där allmän 
konsensus kan uppnås, vilket enligt honom kan gälla kunskap, moral och begriplig-
het men inte estetik eller subjektiv ärlighet. Han talar därför om teoretisk, praktisk 
och explikativ diskurs men om estetisk och terapeutisk kritik, där det också handlar 
om att ge skäl och argument för sina ståndpunkters giltighet (som stilriktiga eller 
uppriktiga) men där de samtalande inte kan förväntas bli överens, eftersom det inte 
finns tillräckligt universella gemensamma förutsättningar. Här lurar en strax 
därefter genomförd reduktion av estetik till subjektiv expressivitet, en överbetoning 
av konsensus på bekostnad av sant inter-subjektiv dialog, och ett mycket snävt 
diskursbegrepp. Ingendera tycks mig helt ofrånkomliga i Habermas’ egen teori, 
som lämnar öppningar åt helt annan riktning, även om den behöver omfattande 
revisioner. 
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litetens bekostnad, utan att den senare (med sin ”semiotiska” ”pre-
sentativitet”77) någonsin kan utplånas. 

Ricoeur definierar texter som komplexa diskurs-totaliteter som inte 
kan reduceras till någon enkel summa av deras ingående enheter (satser 
etc), utan som bildar helheter av en högre ordning.78 Texter i denna 
vida mening syftar inte bara på skrivna ordkomplex, utan betecknar 
diskurser som verk. Text härrör från ord för vävnad, och syftar alltså på 
den sammanfogning av ord eller symboler som kan ses som resultatet 
av diskursens kringlöpande skyttel och som i sin tur åter kan ges liv 
och tolkas genom en ny löpande avkänning (i läsning, reception etc).  

Termen verk har å sin sida att göra med arbete, möda, gärning och 
skapelse (jfr ”work”), och avslöjar att varje kulturellt uttryck och varje 
diskurs är resultatet av produktion och arbete. Texter kan alltså inte 
förstås som bara förtingsligade, reifierade strukturella objekt, utan 
måste ges en pragmatisk dimension av kollektiva handlingar och 
skapande praxis. En rocklåt eller en subkultur är en diskurs som text 
och som verk: en polyfon vävnad som – särskilt innan den förvandlats 
till frusen och ”död” historisk artefakt, museiföremål eller kliché – 
doftar av det arbete och liv som ger den såväl form som mening.79 

Diskurser som verk har på formsidan tre viktiga egenskaper. För 
det första är verket en längre sekvens eller en större symbolisk helhet 
som har en bestämd formell ordning eller komposition. För det andra 
följer denna komposition bestämda regler som inte hör till själva språ-
kets grammatiska grundlagar utan hör till de bestämda genrer verket 
utnyttjar och placerar sig i förhållande till. För det tredje antar verket en 

                                                 
77 För att fräckt sammanställa Kristeva och Langer. 
78 Dessa stycken bygger på Ricoeur (1973/1977 s 141f och 1975/1986 s 219).  
79 Jfr Fornäs (1991 s 28f) om identitetsarbete som praxis och identitet som verk, 
samt om Hartwigs (1980) kritik av birminghamskolans reifikation av stil, som han 
vill ersätta med begreppet kulturell praxis. Med ett ricoeurskt textbegrepp blir detta 
mindre problematiskt. Handlingar och texter behöver inte längre ses som konkurre-
rande alternativ och varje ungdomskulturfenomen kan ses som verk i den alltid 
nödvändiga dubbla betydelsen av såväl praxis som produkt. Inget kulturföremål 
”dör” heller oåterkalleligt: ”Genom kontakten med nuet dras objektet in i världens 
oavslutade tillblivelseprocess och får det ofullbordades stämpel. […] I denna ofull-
bordade kontext går objektets innebördsliga oföränderlighet om intet: dess mening 
och betydelse förnyas och växer med kontextens vidareutveckling” (Bachtin 1988 s 
188). 
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unik gestaltning i en individuell form som kan kallas dess stil. Så får 
verket komposition, genretillhörighet och individuell stil.80  

En rocklåt sätter samman inte bara toner och ord utan också bety-
delseladdade musikaliska, textliga och i framförandet även visuella mo-
tiv i en särskild följd som åtminstone skapar en sådan formell och 
innehållslig helhet att man uppfattar den som just en enskild låt, ett 
unikt verk. Det betyder inte alls att den behöver vara homogen och en-
bart bygga på en typ av element, kunna reduceras till en enda form-
struktur eller bära på ett enda innehåll. Tvärtom bär varje komposition 
på polyfona öppningar och sprickor. Något liknande gäller en subkultu-
rell stil om den alls identifieras som sådan.  

Om rocklåten vidare identifieras som just rockmusikaliskt verk 
relaterar den sig till genren rock, inte nödvändigtvis som en klassifice-
rande kategori utan snarare i ordets ursprungliga mening. Genre har 
liksom genus och kön rötter i latinets uttryck för att generera, alstra och 
skapa, men fick i franskan betydelsen slag, sätt, smak och kom till 
svenskan vid 1700-talets slut som beteckning på konstarter och det som 
idag kallas estetiska genrer.81 En genre är de föränderliga regler som 
möjliggör det arbete som leder till skapandet av verk; en generativ 
förmåga som alltså har ”en genetisk funktion snarare än en taxonomisk. 

                                                 
80 Återigen sammanfattar jag tankar hos Ricoeur (1973/1977 s 141ff och 
1975/1986 s 219). ”Language is submitted to the rules of a kind of craftmanship, 
which allows us to speak of production and of works of art, and, by extension of 
works of discourse. Poems, narratives, and essays are such works of discourse. The 
generative devices, which we call literary genres, are the technical rules presiding 
over their production. And the style of a work is nothing else than the individual 
configuration of a singular product or work” (Ricoeur 1976 s 33).  
81 Hellquist (1922/1989 s 276). Todorov (1970/1989 s 29) hör till de många som 
betonar att en genre definieras genom sitt förhållande till angränsande genrer, men 
även om ett sådant relationellt synsätt är nödvändigt är det enligt min mening inte 
tillräckligt, eftersom genrer inte är totalt självständiga från icke-språkliga fenomen 
och dessutom vid sidan av sina inbördes differensrelationer förutsätter olika former 
av ordnande principer i mänsklig praxis och tanke. Rockgenren finns inte bara för 
att den skiljer sig från andra musikgenrer, utan är också relaterad till objektiva och 
subjektiva faktorer, och förutsätter att dess utövare utifrån några kriterier alls bryr 
sig om att skilja mellan olika genrer inom ett avgränsat om än dynamiskt fält. 
Genrebegreppet har under lång tid utarbetats på otaliga sätt inom såväl litteratur- 
som konst-, musik-, film- och på senare tid även TV-teori (se t ex på 
populärmusikområdet Fabbri (1982) och för film och TV Neale (1980) eller Palmer 
(1990)).  
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[…] Genre är att förstå som en generativ process, som slutar i 
framställandet av en enskild diskurs.”82   

Stilen ser Ricoeur som den aspekt på verket som gör det till en unik 
och individuell gestaltning, och som genereras just av genrens över-
gripande regler. Bandets låtar hör hemma i vissa rockgenrer men har 
alltid en ofrånkomlig och särpräglad egen stil som härrör ur den 
konkreta utformning genrerna får i de verk som just dessa individer 
skapar i sin speciella kontext.83  

Exemplet med ungdomliga delkulturer reser en del problem som 
jag ska återkomma till längre fram. Men det finns redan nu skäl att 
understryka att genre och stil är relativa begrepp. Det ”finns” inte ett 
visst antal genrer utifrån vilka individer sedan skapar bestämda verk 
med lika klart avgränsade stilar. Genrer kan vara stora och övergri-
pande som exempelvis romaner eller rock, eller mer avgränsade som 
arbetarromaner eller trash metal. De kan överlappa varandra kors och 
tvärs som när hårdrockvideor kan uppfattas som en delgenre i fler-
planskorsningen mellan musikvideo- och hårdrockgenrerna. Det som 
först är en individuell stil kan efterhand tas upp av andra och utvecklas 
till en ny genre. Allt detta gör det omöjligt att entydigt och heltäckande 
räkna upp någon som helst genre- eller stilmängd. Det finns en rad 
olika nivåer av genrer och under-, sub- eller delgenrer som definierar 

                                                 
82 Ricoeur (1973/1977 s 142f och 143f). ”Genren är alltid densamma och inte den-
samma, den är alltid gammal och ny samtidigt. Genren föds på nytt och förnyas vid 
varje ny etapp av litteraturens utveckling och i varje individuellt verk inom en 
given genre. Häri består genrens liv” (Bachtin 1963/1991 s 114). I detta avseende 
har Ricoeur samma syn som Bachtin, som också konstaterar att en ny genre inte 
upphäver eller ersätter de gamla, även om den kan påverka dem (s 288f). Genrerna 
är kulturella ordnings- och genereringsprinciper som växelverkar med enskilda 
konkreta verk.  
83 Också stilbegreppet har fått en rad skilda betydelser; se t ex Gumbrecht & 
Pfeiffer (1986). Ordet har antagligen att göra med stylus, en griffel eller ett 
skrivstift, och användes tidigt just för skrivsätt, men i överförd mening också för 
regelbundenheter i bestämda individers eller gruppers estetiska uttryck av alla slag. 
Simmel (1908/1991) betonar stilens generaliserande funktion, och ställer på ett 
traditionalistiskt och idag inte längre hållbart sätt konsthantverkets populär-
kulturella stilisering mot konstnärernas estetiska individualisering. ”By virtue of 
style, the particularity of the individual work is subjugated to a general law of form 
that also applies to other works” (s 64). Annars är det vanligt att inom studier av 
självgestaltning, vardagsliv och konsumtionskultur skilja mellan stil som indi-
vidualiserad gestaltning och mode som generella, närmast genremässiga regler och 
mönster (se t ex Miller 1990 s 57ff och Ganetz 1992), vilket stämmer väl överens 
med Ricoeurs litteraturvetenskapligt orienterade terminologi.  
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sig längs helt olika och varandra korsande dimensioner. Kanske är det 
rimligare att tänka sig ett spektrum från ett enstaka verks unika form 
och komposition, över stil som beteckning på mönster som under en 
viss epok är specifika för en viss individ eller grupp av individer, till de 
allmänna generativa principer och mönster som karakteriserar en genre. 
Då kan delgenrer i vissa sammanhang uppfattas som stilar (som kon-
kreta utformningar av en övergenre), medan de i förhållande till 
enskilda verk kan uppfattas som genrer. Trash metal är en stil inom 
såväl musikvideo- som rockgenren men samtidigt en genre som ett 
visst rockband verkar inom och där utvecklar en egen, personlig stil. 
Stil och genre är primärt generativa verktyg, som i andra hand även kan 
användas för att klassificera verk, men som i egentlig mening inte exis-
terar annat än som sådana kulturella produktions- och reflektionsinstru-
ment. 

Ett individuellt eller kollektivt subjekts stil har såväl medvetna som 
omedvetna komponenter. Den kan både tolkas som uttryck för 
subjektets sociala position och psykiska djupstrukturer, och som något 
man medvetet väljer, utvecklar och lär sig i en intersubjektiv växelver-
kan med andra. Den första typen av analys är förknippad med 
subjektets arkeologi, dess djupa rötter och överindividuella källor. Den 
andra analystypen hänger samman med dess teleologi, dess menings-
skapande och framåtpekande praxis.84 Stil skapas i mötet mellan 
individuell subjektivitet och intersubjektiv socialitet, där den förra i sin 
tur är en produkt av tidigare sociokulturella processer. Ingen har full 
medveten kontroll över sin stil, lika lite som någons stil är ett rent 
uttryck för biologisk individualitet.85 Med ökad reflexivitet kan stilen 
odlas mer intentionellt, utan att för den skull någonsin kunna bli helt 
genomskinlig.  

 
 

                                                 
84 Begreppen kommer från Ricoeur (1965/1970); jfr Fornäs (1991 s 25f och 76f). 
85 Att distinkt försöka skilja mellan å ena sidan språket och stilen som en horisontal 
respektive vertikal dimension av vad som för subjektet framträder som en till sitt 
väsen biologisk naturens ordning, och å den andra ”formspråket” som till skillnad 
från dessa blinda krafter kan väljas intentionellt (Barthes 1965/1966 s 7-16), tycks 
mig onödigt stelbent och ogenomförbart. Däremot är det bra att minnas att stil inte 
bara är de konventionella tekniska framställningsknep som man ofta tror, utan 
också har trådar till det omedvetna, kroppen och en svårkontrollerad habitus.  

66 



NAVIGATIONER PÅ KULTURFLODEN 

Stilaspekter 
 
Jag har nu avverkat hälften av min färdväg, och genom en lång kryss-
ning kors och tvärs över fältet ringat in de begrepp som rekonstruerar 
de kulturella uttrycksformernas grundvalar. Det är nu dags att i tur och 
ordning renodla vissa aspekter av dessa och på så vis också komma 
aningen närmare empiriska ungdomskulturanalyser. Om kultur är 
symbolförmedlad kommunikation kan alla meningsfulla mänskliga 
handlingar tolkas som just kulturella. Vi kan anlägga ett kulturellt per-
spektiv på dem och studera deras form- och meningsaspekter. Men 
vissa handlingar och artefakter inbjuder i högre grad än andra till just 
sådana analyser genom att själva reflexivt fokusera dessa aspekter. 
Medan pengar eller presidentval utnyttjar symbolformer för att uppnå 
effekter som i sig har rätt lite med det kulturella att göra, sätter exem-
pelvis ungdomskulturella fenomen det symboliska själv i centrum, både 
som medel för utomkulturella mål och som självändamål. Kulturteorier 
kan bidra med förståelse av penningcirkulationen eller det politiska 
spelet, utan att där kunna ersätta ekonomiska eller politiska teorier. 
Rockmusik inbjuder däremot direkt till precis kulturteoretiska för-
ståelsemodeller. Därför kan vi med en viss glidning i terminologin både 
tala om ett kulturellt perspektiv och om kulturfenomen.  

Å andra sidan kan en kulturanalys av ett kulturfenomen välja att 
speciellt intressera sig för dess relationer till olika andra dimensioner. 
En kultursociolog kan t ex speciellt granska hur smaker och stilar 
förhåller sig till sociala grupper och kategorier som kan ha med klass 
att göra medan en mer psykologiskt orienterad analys i stället kan läsa 
samma texter och verk i relation till individernas inre dynamik.  

Den reala materialiteten, de syntaktiska formrelationerna och det 
semantiska meningsinnehållet hos ett kulturfenomen – ett rockbands 
musicerande, en musikvideo eller en subkulturstil – kan studeras ur 
flera olika aspekter. Jag ska här pröva att i tur och ordning anlägga fyra 
skilda perspektiv och ange möjligheter till kulturanalys i objektiv, 
social, kulturell och subjektiv riktning, var och en med sina implika-
tioner för begreppen om diskurs, genre och stil. Dessa fyra aspekter 
knyter an till de världar vi befolkar, och till vilka vi med kulturella 
uttryck vänder oss för olika funktioner och med olika kriterier. Jag ska 
så att säga från den kulturella ocean jag befinner mig på kika ut i de 
fyra olika väderstreck som kulturfenomenen själva orienterar sig mot. 
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Ett kulturfenomens relation till den kulturella nivån själv är på sätt 
och vis den primära, och den rör just sådant som Kristeva utifrån inspi-
ration av Bachtin tematiserat som intertextualitet, vilket också tagits 
upp i ungdomskulturforskningen av bl a Hebdige, i samband med hur 
ungdomskulturella stilar lånar från eller refererar till varandra eller till 
andra symboluttryck, verk och språk. Men andra teorier kan lika gärna 
hävda att någon annan av de fyra nivåerna är den i grunden primära. 
Hur man än väljer är det viktigt att se både nivåernas separation och 
deras samband, och inte reducera kulturfenomen till en enda av dessa 
nivåer. Rocklåtarna kan aldrig fullt ut förstås enbart som autonoma 
verk, enbart som fysiska föremål inramade av objektiverade ekono-
miskt och politiskt dominerade institutioner, enbart som uttryck för 
sociala relationer inom bandet och gentemot dess publik, eller för 
individernas inre psykiska djupstrukturer. Kanske måste man välja 
någon av dessa analysriktningar i en enskild studie, eftersom allt inte 
kan täckas varje gång, men man kan behålla en principiell ödmjukhet 
och respekt för att fler perspektiv än det egna är möjliga och legitima. 
Så möjliggör en tvärvetenskaplig dialog ett kollektivt särskiljande och 
sammanfogande av dimensioner och aspekter som motverkar enskilda 
discipliners totaliserande och monolitiskt reduktionistiska hegemonian-
språk, för att istället erkänna vars och ens speciella kompetensområde.  

För att alls kunna tala om symboluttrycks relation till något annat 
måste man acceptera att allt inte redan och från början är språk. Inom 
postmodernism och poststrukturalism finns här en självmotsägande dis-
kurs. Å ena sidan sägs ibland att allt alltid och ytterst är texter, å andra 
sidan hävdas att verkligheten successivt överlagras och utplånas av 
texter. Det är svårt att motsäga en mjukare, epistemologisk variant som 
à la Kant konstaterar att kunskapen om världen alltid filtreras genom 
bilder och begrepp, så att man aldrig direkt och oförmedlat kan nå 
”tingen i sig”. Likaså verkar det rimligt att anta att en växande del av 
den omgivande materiella miljön har utformats av människor och alltså 
påverkats av språkliga strukturer.86 Men sådana historiska förändringar 
behöver för det första inte betyda att det icke-språkliga utplånas, 
eftersom det ständigt finns och måste finnas materiella ting som glider 
utanför vår begreppsliga horisont, ting vi inte (längre) förstår men som 
ändå existerar. Åtminstone upprättar olika språkliga uttrycksformer 
sådana skillnader mellan tecken och betecknat, och betraktar i 
bestämda ögonblick och kontexter somligt som objekt eller referens. 
                                                 
86 Se t ex Giddens (1991 s 165f). 
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Och för det andra finns ingen historisk process om allt redan från 
början är text och symboler. Jag tvivlar alltså på bägge hypoteserna i 
deras starka varianter men accepterar bägge i svagare och mindre 
kontroversiella versioner. Även om våra språk alltid och kanske i 
ökande omfattning nästlar sig in i alla våra föreställningar om världen, 
så finns det mer i världen än texter och det är naivt att tro att det 
någonsin funnits en tid där den objektiva naturen uppfattades rent och 
direkt. Därför är det (fortfarande) relevant att diskutera kulturfenomens 
relation till olika världar, och inte reducera dem till en enda – den 
kulturella själv. 

Inte bara moderniseringen utan allmänt alla kulturfenomen är alltså 
flerdimensionella. Populärkulturen befinner sig på en kulturell nivå 
med trådar till de objektiva, sociala och subjektiva nivåerna. Detta ger 
fyra möjliga tolkningsnivåer för alla kulturuttryck, från intervjusamtal 
till populärkulturprodukter, mediebruk eller subkulturer. Och dessa 
relationer mellan fenomenet och nivåerna kan ses på två motsatt riktade 
sätt. Man kan å ena sidan söka efter fenomenets förklaring, dess 
orsaker, källor eller rötter på var och en av nivåerna. Å andra sidan kan 
man söka förstå dess flerskiktade meningsinnehåll. I den mån ett 
fenomen är kulturellt har det inte bara materialitet utan också form och 
mening, och pekar därför ut mot någonting; det ”är” inte bara. Detta 
pekande sker i olika riktningar. Rocklåten kan peka mot eller tema-
tisera andra musikgenrer eller kulturformer, men liksom alla språkliga 
uttryck kan den också producera ett pekande ut mot något annat, som 
finns där utanför och före symbolen eller åtminstone skapas som 
implicit referens i själva den symboliserande handlingen. Dessa två 
sidor, förklaring och förståelse, befruktar varandra i en nödvändig 
spiralrörelse.87 

De fyra nivåerna eller aspekterna för kulturanalys kan alltså disku-
teras i två olika avseenden. Arkeologiskt finns fyra typer av källor och 
orsaker till varje enskilt ungdomskulturfenomen. Man kan studera hur 
materiella och institutionella ramar, sociala normer, kulturella genrer 
eller psykiska drifter producerar och styr fenomenet. Teleologiskt finns 
å andra sidan fyra typer av meningsskapande, i det att ungdomskul-

                                                 
87 Jfr om dialektiken mellan förklaring och förståelse Ricoeur (1969/1974, 1976 
och 1981), som hela tiden hävdar att de två inte bör ses som konkurrerande utan 
snarare som ömsesidigt kompletterande sidor av tolkningsarbetet. De två tolknings-
riktningarna påminner också om det vanliga sättet att resonera om mediernas 
villkor respektive deras roll. 
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turella texter tematiserar natur, teknik och institutioner, normer, re-
lationer och grupper, smak eller subjektivitet. Varje kulturfenomen har 
såväl arkeologiska rötter som teleologiska referenter inom varje 
dimension. Det som gör dem till kulturfenomen är att de på något sätt 
pekar ut den kulturella nivån som mest central och därför primärt 
inbjuder till kulturanalys hellre än ekonomisk, politisk, social eller 
psykologisk analys. Eftersom detta är en gradskillnad finns naturligtvis 
alltid gränsfall, och vilket mänskligt fenomen som helst kan om man så 
vill studeras som kulturfenomen. Så kunde subkulturer under en period 
främst tolkas som sociala fenomen (klassbaserade gruppmönster etc) 
men sedan istället företrädesvis behandlas som kulturella (stilar etc). Så 
snart man valt att anlägga ett kulturperspektiv och studera fenomenet 
som just kulturfenomen kan analysen välja att betona en eller annan av 
de nivåer där det har sina rötter eller tematiseringar enligt nedanstående 
figur. 

 

 
 
Kulturanalysen kan med förklaringar (pilarna nedåt) studera fenome-
nets olika orsaker och rötter, och genom en vidare meningstolkning 
(pilarna uppåt) försöka förstå dess djupare semantiska meningsdimen-
sioner. Alla ungdomskulturella fenomen kan studeras ur dessa skilda 
perspektiv, men vissa av dem framhäver särskilt tydligt något av dem.  

Med fokus på den yttre världen kan t ex en företeelse som musik 
studeras i termer av subjekt-objektrelationer, tillägnelse, reception och 
produktion av artefakter inom bestämda institutionella ramar. Med 
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fokus på den delade världens sociala sidor kan musiken studeras utifrån 
subjekt–subjektrelationer, som intersubjektiva kommunikationsproces-
ser i grupper. Den delade världens kulturella sidor rör musiken som 
subjekt-symbolrelationer, som ett semiotiskt och semantiskt universum 
av språk och tecken med inbördes relationer. Utifrån den inre världen 
kan musik ses som medel för subjektets självrelation, som verktyg för 
reflektion och subjektiva identitetsutvecklande upplevelser.  

Också medier och kommunikation kan betraktas ur olika perspek-
tiv. På en objektiverad nivå kan mediernas tekniska, ekonomiska och 
politiska mekanismer och ramar studeras. Socialt kan människors fak-
tiska interaktion och gruppbildningar runt masskommunikationen 
granskas. Symbolernas egna dynamik kan fokuseras som en särskild, 
kulturell nivå. I subjektiv riktning kan man slutligen undersöka hur me-
dier förhåller sig till individers medvetna och omedvetna identitets-
konstruktioner.  

Sådana förklarande och tolkande omvägar behövs av det skälet att 
det aldrig finns någon direkt väg till att förstå kulturella uttryck. Även i 
vardaglig interaktion resonerar människor om orsaker och källor till det 
de ser och hör, och söker fördjupa sin förståelse av det genom ett 
växelspel mellan analytisk förklaring och syntetiserande tolkning. Det 
är ofruktbart att kräva en total distansering från det man studerar och 
undervärdera behovet av närhet och känslig förståelse för att alls få syn 
på det, även om man sedan vill kritisera det. Men det är lika 
förlamande att bara kräva absolut närhet och undervärdera behovet av 
distanserande förklaringsmodeller. En kulturanalys måste ta sin ut-
gångspunkt i närheten till materialet eller företeelserna men den måste 
sedan också gå kringgående, förklarande rörelser, bland annat via teo-
retiska och strukturerande modeller, med målet att uppnå en djupare 
förståelse.88 Så uppstår en pendlande dialektik mellan distansering och 
                                                 
88 Hela detta stycke bygger på Ricoeur (1976 s 43f och 71-95). Enligt honom sker 
all ”kommunikation genom och med hjälp av distansering. […] den positiva och 
produktiva distanseringsfunktion som rör själva hjärtpunkten i den mänskliga erfa-
renhetens historicitet” (1973/1977 s 136). ”Förklaring är hädanefter att se som den 
erforderliga vägen till förståelse. […] Jag vill hävda att hermeneutik förblir konsten 
att avtäcka diskursen i ett verk. Men denna diskurs är endast given inom och ge-
nom strukturen i verket. Till sist utgör tolkningen ett svar på den avgörande distan-
sering, som konstituerar människans objektifiering i diskursiva verk, jämförbara 
med hennes objektifiering i arbetets och konstens produkter” (ibid s 148). Detta 
synsätt kan jämföras med Brechts (1963/1975) tankar om en avsiktligt odlad 
estetisk distanserings- eller Verfremdungseffekt, som närmar konstreceptionen till 
vetenskaplig analys; jfr Benjamin (1971) och Bjurman (1975). Även om en sådan 
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tillägnelse, i en öppen och oavslutad process, eftersom total förståelse 
aldrig kan uppnås. Vi får nöja oss med att låta våra olika tolknings-
försök mötas och tävla i konflikt med varandra. Genom att språk och 
symboler skapar externa meningsbärare finns i den mänskliga världen 
redan en inbyggd distanseringsmekanism. För att tolka dessa symboler 
tvingas man därför försöka göra distanseringen produktiv i en cirkel-
rörelse från de första, preliminära ”ytsemantiska” gissningarna om pri-
mära och uppenbara betydelser, över en systematiskt granskande och 
strukturerande förklaring och validering av dessa först iakttagna 
meningssammanhang (där strikt vetenskapliga argumentationsregler 
har sin givna plats), för att successivt närma sig en djupsemantisk 
tillägnelse av verkets eller företeelsens mer eller mindre dolda sekun-
dära betydelselager.  

Lundberg (1989) hör till dem som undervärderar närhetens roll, 
medan Berkaak & Ruud (1990) gör det motsatta misstaget, när de häv-
dar att endast de fenomen är verkliga som har mening för oss (och 
därmed reducerar verkligheten till bara den förstådda kulturella värl-
den, s 98), ensidigt betonar att inlevelsen är kulturforskarens A och O, 
eller generellt förkastar andras teoretiska begrepp (s 107, 113ff). Ingen 
forskare kan klara sig med vare sig total distans eller enbart den 
omedelbara erfarenhetens kategorier, men det är inte alla som vill 
erkänna det. Också Lundberg prövar att förstå vad populärkulturen be-
tyder, även Berkaak & Ruud leker med vad de själva kallat ”erfaren-
hetsfrämmande” begrepp, när de talar om sekundär oralitet, diskurs och 
subjektivitet. Ehn & Löfgren (1982), Fornäs m fl (1990) och Fornäs 
(1990b) argumenterar tvärtom för en växelverkan. 

Den inlevelse som behövs handlar inte alltid om någon empati med 
individerna, utan om en närhet till de kulturella fenomenens me-
ningsvärldar. Om de texter som studeras är rocklåtar eller musikvideor 
behöver man utgå från en närhet till eller inlevelse i de världar de kon-
struerar. Om det handlar om en subkultur så är det i dess värld man 
söker kliva in. Men om ”texten” utgörs av individers subjektiva identi-
                                                 
estetisk praxis kan komma att undervärdera hängivelsens viktiga estetiska roll kan 
man också hävda att senmodern reflexivitet bidrar till sådan distansering också 
inom våra dagars populärkultur med alla dess moment av ironier, pastisch och 
illusionsbrott. Vetenskaplig kulturanalys borde eftersträva ett motsvarande väx-
elspel mellan förståelse och förklaring, närhet och distans, hängivelse och reflek-
tion. Så utvecklas en reflexivitet som både avmystifierar ingrodda föreställningar 
och genom att främmandegöra det vardagliga liksom ger världen en ny 
fascinationskraft.  
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tetsskapelser är det förstås just dessa individer man behöver leva sig in 
i för att sedan via moment av distanserande förklaringar på olika nivåer 
efterhand kunna uppnå en rikare och djupare förståelse i en sorts 
förmedlad närhet som inbegriper sekundära och ofta omedvetna 
meningssammanhang vid sidan av den omedelbart givna och lätt 
fångade ytsemantiken. Spiralrörelsen från preliminär förförståelse över 
strukturerande förklaringar till djupare förståelse upprepas gång på 
gång, och varje sådan rörelse tävlar också med andra tolkningsförsök i 
annorlunda riktningar och på andra nivåer. Att slutgiltiga sanningar 
aldrig kan uppnås behöver inte hindra oss från att ge oss in i denna 
tolkningsvirvel.  

Jag har nu skisserat upp ett komplext och flerskiktat fält för kultu-
rella fenomen. Symbolspråkens materialitet, form och mening har följts 
i en bruten hierarki från enskilda element (symboler) till större helheter 
(diskurser och verk), och jag har särskiljt och åter sammanfört begrepp 
som semantik och semiotik eller genre och stil. Nu är det dags att följa 
de sist skisserade fyra tolkningsriktningarna och se hur de ger olika be-
lysning åt skilda fenomen av stilproduktion som kommunikativ praxis. 

 
 

Objektivt 
 
Vad som hör till den yttre världen kan diskuteras. För hela mänsklighe-
ten eller samhället är enbart den yttre naturen, det materiella och icke-
mänskliga objektivt och yttre. Men denna till synes klara klyfta mellan 
natur och kultur är inte så entydig. Våra egna biologiska kroppar är ju i 
vissa avseenden biologiska organismer, i andra högst (inter-) subjektiva 
skapelser. Även det som för en individ eller grupp är något inre kan 
upplevas som yttre för en annan. Och för individer och delkulturer 
framträder ur livsvärldens perspektiv också vissa samhälleliga institu-
tioner som objektiverade eller yttre, trots att de i princip är intersubjek-
tivt delade mänskliga produkter. Skälet är deras avstånd till vanligt 
vardagsumgänge på grund av inverkan från de två utdifferentierade 
systemen marknad och stat.  

Kulturfenomens egna objektiva aspekter innefattar tecknens mate-
rialitet. Varje kulturellt skapande objektiverar mänsklig praxis i materi-
ella spår: fysiska föremål eller rörelser, ljus- eller ljudvågor. Denna 
symbolernas sinnlighet för in fysiska lagar i det kulturella, genom rå-
materialens struktur och tröghet. Kulturella uttryck inte bara orsakas av 
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och handlar om objektiva faktorer, utan har också sin egen objektivitet 
som ting eller rörelser. Kulturskapandet objektiverar mänsklig praxis 
men har ändå en genuint intersubjektiv grund och kan därför aldrig 
reduceras till naturprocesser.  

Poststrukturalistiska resonemang hävdar ofta att ”verkligheten” ba-
ra är det vi genom språkliga uttryck ger mening.89 Man kan dock hävda 
att verkligheten är mer än det vi givit mening, men att vi endast känner 
till den genom vårt meningsskapande, med vars hjälp vi konstruerar en 
yttre, objektiv värld för oss. I diskussionen av det objektiva och den 
yttre världen rör vi oss därför hela tiden i svårgripbara gränsmarker för 
allt språk och teoretiserande, genom att detta yttre bara kan förstås som 
obegripligt – i den mån vi förstår det har vi gjort det till ”vårt”, dragit 
in det i vår delade, sociokulturella värld. 

Men även meningsproduktionen inramas alltså av objektiva ramar. 
Här ska jag främst ta upp några aspekter på de orsaks- och meningstrå-
dar som löper från kulturfenomen mot teknikens och institutionernas 
systemberoende och objektiverade nivå, som kan ses som yttre ramar 
för ungdomskulturella aktiviteter. 

I de allt vanligare mötena mellan forskningstraditioner som inriktar 
sig på makrostrukturer och sådana som ägnar sig åt närstudier av 
enskilda kulturfenomen har flera olika sätt utvecklats att relatera sys-
tem och händelser till varandra. Kulturforskare har försökt bryta med 
deterministiska systemteorier som sett mänskliga handlingar som helt 
bestämda av objektiverade, överindividuella makrostrukturer, och i 
stället visat hur vardaglig praxis kan överskrida och motsäga dessa. 
Men här finns en risk att antingen helt glömma bort och förneka sådana 
institutionella ramar, eller också att se ett enskilt kulturfenomen som 
bara externt relaterat till sådana strukturer i kulturen eller samhället 
som helhet. Rötterna från och pekandet mot den yttre världen kan inte 
bara ses som en relation mellan två skilda ting. Kulturfenomenen är 

                                                 
89 Berkaak & Ruud (1990 s 98) hävdar att fenomen i yttervärlden bara är verkliga i 
den grad de har mening för oss, vilket endast är rimligt om ”verklighet” identifieras 
med ”vår värld” i fenomenologisk mening. Madison (1988) är kluven: på s 9ff och 
83 tenderar verkligheten att reduceras till det som ges mening, men på s 113ff och 
165 uppfattas praxis och erfarenhet som något som inte helt uppgår i språket. Även 
Lacan (1989) har trots sin starka betoning av den symboliska ordningens autonomi 
och makt ett begrepp för något annat: ”det reala”. Jfr den unge Marx’ Hegel-kri-
tiska diskussion av uppfattningen att ”naturen är, abstrakt tagen, för sig, fixerad 
åtskild från människan för människan ett intet” som ”saknar mening” (Marx 
1844/1978 s 246f).  
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integrerade delar av ett samhälle genomkorsat och i djupet format av 
objektiverade makrostrukturer. De mönster som härrör ur övergripande 
maktförhållanden eller samhälleliga lagbundenheter kan därför inte på 
något enkelt sätt skiljas ut från vardagliga handlingar. Etnografiska 
data kan inte ses som något som är oberört av samhälleliga 
institutioner, utan makrostrukturer formas och förändras ständigt av 
vardagspraxis, likaväl som vardagspraxis följer och formas av mak-
rostrukturerna, i ett mycket mer komplext samspel. De politiska och 
ekonomiska systemen är visserligen utdifferentierade från livsvärlden, 
men de interagerar ändå oerhört intimt. Ingendera sidan klarar sig så att 
säga på egen hand, och därför kan inte etnografiska närstudier klara sig 
utan begrepp för övergripande systemartade makrostrukturer, lika lite 
som makrostudier helt kan frigöra sig från moment av förståelse av 
vardagslivet. Vad gäller vissa andra makrostrukturer och makt-
hierarkier, relaterade till kön, etnicitet och klass, är de ju inte alls 
utdifferentierade från livsvärlden utan tvärtom djupt och fundamentalt 
inbäddade i denna. Många övergripande samhällsstrukturer existerar 
just bara i och genom den vardagliga interaktionen. Musik och andra 
kulturaktiviteter innebär därför ingen flykt från sociala mönster utan på 
sin höjd alternativa versioner av dessa, som därigenom kan överskrida 
och tänja på olika gränser. Kultur är inte något romantiskt 
utomvärldsligt eller allmänmänskligt, utan genomkorsas av klyftor och 
skillnader som alla andra mänskliga aktiviteter, som alltid är både 
regel-bundna och överskridande, reproducerande och innovativa, 
samtidigt som makrostrukturerna inte är fullt så statiska och rigida som 
man ofta föreställer sig.  

De objektiverade strukturerna är alltid nödvändiga ramar, men säl-
lan explicit närvarande i kulturell praxis. Teknik, ekonomi och makt-
hierarkier krävs och ger drivande motiv för vissa aktörer, men är sällan 
avgörande motorer i själva den kulturella produktions- och recep-
tionsprocessen. Teknologi, kommersialism och byråkrati genomsyrar 
populär- och ungdomskulturen, men den kan inte reduceras till dessa. 
Rockbandet kan tjäna pengar eller utveckla maktutövning men har 
sällan det som drivande motiv eller huvudtema i sitt musicerande, lika 
sällan som publiken sätter på en musikvideo för att ge företagen vinster 
eller driva den teknologiska utvecklingen framåt.  

Teknologi, ekonomi och andra objektiverade faktorer spelar en 
mycket stor och ibland orättvist förbisedd roll i populärkulturen. Men 
det är å andra sidan riskabelt att vulgärmaterialistiskt tillskriva dem det 
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yttersta ansvaret för kulturella mekanismer och förändringar.90 Teknik 
och ekonomi är inga rena autonoma och oberoende krafter utan får sin 
betydelse enbart genom sina sociala och kulturella kontexter. Att be-
trakta de objektiverade faktorerna som en orubblig och primär ”bas” 
för sociala och kulturella överbyggnader håller inte: lika gärna kan man 
i så fall hävda att teknik och ekonomi är produkter av sociala 
förhållanden. 

Det är också lätt att fastna i en annan vanföreställning, nämligen att 
förhållandet mellan livsvärld och system blandas ihop med förhållandet 
mellan traditionellt och modern. Man kan inte säga att livsvärlden är en 
rätlinjig reproduktion av förmoderna meningsstrukturer, medan 
moderniseringskrafterna rätt och slätt skulle bestå av systemrationa-
liteten. Systemen har själva långa historiska rötter bakåt mot varu-
handel och statsbildningar i förkapitalistiska samhällen. Och livsvärl-
den hyser också olika nya former av modernisering genom utmejs-
landet av en mer differentierad kommunikativ rationalitet. I själva 
verket är ju hela uppdelningen mellan system och livsvärld ett modernt 
drag, som upplöser tidigare helheter och skapar nya skillnader och 
relationer. Modern populärkultur kan inte reduceras till en mer system-
orienterad och målrationell kommunikation, utan innefattar precis lika 
mycket av nya normativa, estetiska och expressiva aspekter som 
tidigare inte ens kunde tänkas. 

Med alla dessa reservationer i åminnelse ska jag bara än en gång 
nämna att ungdomskulturella fenomen kan studeras ur ett objektive-
                                                 
90 Denna kritik drabbar bl a vissa texter av Simon Frith, som liksom många andra 
brittiska kulturforskare med bakgrund i en strukturalistiskt orienterad marxism ofta 
återfaller till att ange teknologiska, demografiska eller ekonomiska förändringar 
som den enda och yttersta grunden och drivkraften bakom kulturella skiften (se t ex 
Frith 1989 s 92, 126 och 129f). Redan Williams (1974) kritiserade sådan tekno-
determinism. Annars har Frith också producerat mycket viktiga studier av rock-
musikens kulturindustriella och teknologiska grundvalar (1981 och 1988), jfr även 
andra texter i Frith (1989) och Frith & Goodwin (1990). Attali (1977/1985) är ett 
idérikt verk om musikens mediesida. Brittiska politisk-ekonomiska masskommu-
nikationsstudier som Murdock & Golding (1977) eller Garnham (1979) är också 
relevanta på denna nivå, liksom den amerikanska tradition som studerar ”the pro-
duction of culture” med bland andra Peterson (1976) och DiMaggio & Hirsch 
(1976). Ericson (1991) ger referenser till forskningen om populärfiktion, 
Johannesson (1978) tecknar den massproducerade bildens historia. Musikindustrins 
marknadsmekanismer studeras bl a av Brolinson & Larsen (1981 och 1984), Malm 
& Wallis (1984) och Burnett (1990). Jfr även mitt bidrag i Roe & Carlsson (1990) 
och mina tidigare studier av hur musikrörelser skapar motinstitutioner. Kemp (1991 
s 222) betonar teknologins starka band till etiken.  
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rande perspektiv, som intresserar sig för deras institutionella former 
och ramar, och ser på hur stilar utvecklas i samspel med teknologiska, 
ekonomiska och politiska mekanismer. Den kulturindustriella varupro-
duktionens kommersiella lagar installerar en bytesvärdeslogik som 
ingen nutida kulturaktivitet kan undgå. Kulturell praxis refererar också 
till sådana yttre ramar i olika diskurser om makt och motstånd, natur 
och kultur, inte minst när ungdomar tematiserar de sfärer som om-
spänner ungdomslivet, och där såväl skola och arbete som fritidsorga-
nisationer och medier genomkorsas av systemkrav. Kulturell praxis 
skapar därtill nya objektiverade former, institutioner och produkter som 
sedan verkar som ramar för kommande praxis, så som musikrörelsen på 
70-talet instiftade skivbolag och musikföreningar som 80-talets unga 
rockband inte kunde undgå att relatera sig till, använda, omforma eller 
ta avstånd från.  

Kulturfenomens relation till något objektivt aktualiserar bedöm-
ningskriterierna effektivitet och sanning. Systemorienterade institutio-
ner har en tendens att framhäva instrumentella och strategiska former 
av målorienterat handlande där framgång och effektivitet är avgörande, 
oavsett om det handlar om kommersiell lönsamhet eller byråkratisk 
maktutövning. I detta sammanhang bedöms kulturfenomen efter deras 
förmåga att vara ekonomiskt lönsamma och inbringa profiter på 
marknaden eller uppfylla politiska och administrativa krav i statsappa-
raten. En ensidig betoning av sådana objektiverade kriterier och krav 
uppstår lätt i och med systemens hotande kolonisering av livsvärlden i 
det moderna samhället, och har med rätta kritiserats i en lång rad kritis-
ka kulturteorier. Den nyare nyanseringen av en förr enögd mediekritik 
gör naturligtvis inte all sådan systemkritik ogiltig, tvärtom finns det 
skäl att fasthålla och vidareutveckla en kritisk analys av instrumentellt 
orienterade krafters strävan efter hegemoni på kulturområdet. Men 
sådana kriterier är ändå aldrig allenarådande ens i den senmoderna 
kulturindustrin – ingen kulturell verksamhet är möjlig utan symbol-
språklig kommunikation, där det kommunikativa handlandets många 
dimensioner visserligen kan hamna i konflikt med effektivitetskri-
terierna men inte totalt underordnas eller utrotas av dem. 

Böcker, filmer, musikvideor eller rocklåtar kan värderas som mer 
eller mindre sanningsenliga i sin skildring av en yttre verklighet.91 
                                                 
91 Jfr det första av Habermas’ giltighetskriterier (de övriga är normativ riktighet, 
språklig förståelighet och subjektiv sannfärdighet eller autenticitet) och hur de an-
vänds nedan eller i Fornäs (1990d s 36f). 

77 



JOHAN FORNÄS 

Detta kriterium används bl a i kritiken av propaganda och som ett posi-
tivt värde i genrer som försöker avslöja dolda orättvisor. Men i många 
kulturfenomen är det av underordnad betydelse. Om texter och 
symboluttryck inte primärt eller direkt avser att mimetiskt avbildande 
skildra yttervärlden utan snarare genom fantasifulla symboliska om-
vandlingar skapa stämningar och verk som bara är indirekt eller sekun-
därt mimetiska, blir det betydligt svårare att finna entydiga intersub-
jektiva kriterier för sanningshalten i denna symboliska skildring av 
världen och livet. Ändå görs sådana bedömningar ständigt av publik 
och kritiker, när de diskuterar hur olika konstverk lyckas mer eller 
mindre väl med att fånga relevanta sidor av aktuella livsproblem. Till 
och med när det gäller subkulturella stiluttryck kan man diskutera hur 
väl de skildrar världen och livsvillkoren. Och även om det som skildras 
kan vara intersubjektivt eller rentav inre, ligger själva relationen mellan 
det kulturella fenomenet och det som det skildrar på denna objektiva 
nivå, som en relation av sanning mellan en utsaga och dess referens. 
Denna relation är sällan entydig eller definitiv, men kan ändå bedömas 
i varje konkret dialogiskt brukssammanhang.  

De många och långa debatterna om mimesis och realism i konst 
och litteratur visar samtidigt svagheterna hos en endimensionell av-
speglingsteori. Kulturella uttryck kopierar inte verkligheten utan skapar 
nya verkligheter som ofta bara indirekt och sekundärt refererar till 
något utanför sig själva.92 En death metal-låt kan på ytplanet referera 
till djävlar och demoner men ”egentligen” och just via sådana symboler 
handla om svårformulerade samhälleliga och psykiska processer. 
Kravet på sanning kan vara för snävt och platt på ett naivt plan, men få 
ny relevans i ett djupare och mer förmedlat perspektiv. 

 
Subjektivt 
 
Kulturella symboler pekar i en ”motsatt” riktning mot det inre, mot 
subjektiviteten. Psykoanalytiska symbolteorier har alltsedan Freud hu-

                                                 
92 Ricoeur leds (1985/1988 s 100f och 158f) till att byta ut begreppet referens mot 
refiguration för att tydliggöra att referenserna är sekundära och produktiva – de 
bygger på ett återskapande snarare än ett kopierande. Estetiska uttryck säger ofta 
något om världen just genom att undvika att direkt avbilda den och på så vis 
förstöra den enkla och direkta referensen och därigenom frigöra orden, ljuden, 
bilderna etc från sina primära betydelserelationer och istället låta dem skapa 
”djupare” sanningar.  
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vudsakligen ägnat sig åt att finna de kulturella uttryckens psykiska röt-
ter och drivkrafter i det individuella psykets medvetna och omedvetna 
impulser och strukturer. Men symboler har också effekter på varje 
persons subjektiva identitet – de bidrar till skapandet och förändrandet 
av den. Det sker ibland även genom att t ex ungdomskulturella uttryck 
öppet och reflexivt tematiserar identitetsproblem, vilket inte minst 
rock- och musikvideogenrerna ger rikliga exempel på. Här löper alltså 
verkligen relationerna mellan kulturfenomenen och det subjektiva 
(mellan texter och personer) i bägge riktningarna. 

På det subjektiva planet relaterar sig stilar till individuella identite-
ter. Identitet (bildat av latinets idem: densamme) pekar på en perma-
nens och kontinuitet, som när man talar om sociala, kulturella eller psy-
kiska identiteter i första hand avser en överensstämmelse över tid. Indi-
videns identitet är det som följer henne eller honom genom livet (och 
utgör en skillnad gentemot alla andra). I socialisationens subjektpro-
duktion utför varje individ en praxis som kan kallas identitetsarbete och 
som skapar subjektiv identitet som personlig habitus och psykisk struk-
tur, med tankar och känslor, självbild, värderingar och vilja.93 Identi-
teter är intersubjektivt frambringade konstruktioner, positionellt relate-
rade till det annorlunda och andra genom identifikation och åtskiljande. 
De är kluvna i medvetna och omedvetna lager och har inre, yttre och 
delade aspekter. Varken individer eller kollektiv är odelbara enheter 
utan har flera identitetsaspekter. Identiteter är inte monolitiskt homoge-
                                                 
93 Jfr Fornäs (1991 s 29). Frank (1991) hör till dem som bl a på s 9, 30 och 415f i 
resonemang om självmedvetande och identitet påpekat vikten av att skilja mellan å 
ena sidan subjekt(-ivitet) som allmänt säte för självmedvetande i motsats till 
världen eller allt som inte är subjekt, och å den andra individ(-ualitet) som den 
unika, särskilda och enskilda personen, åtskild även från andra subjektsväsen. På s 
410-477 kritiserar han f ö också Habermas för att förena sig med den språkfe-
tischerande subjektskritiken hos Derrida och Lacan (!), genom att vilja härleda sub-
jektiviteten ur kommunikationen. Frank menar (med stöd hos Schleiermacher och 
Sartre) att man visserligen lär sig sin egen sociala identitet i mötet med andra, men 
endast om man redan besitter en förspråklig och oförmedlad subjektivitet, individu-
alitet och självmedvetande (s 452), att man bara kan bestämma ett annat jag som 
ett annat jag om man redan från början är förtrogen med subjektivitet (s 416), och 
att talet om inter-subjektivitet därför står och faller med förmågan att ge mening åt 
uttrycket subjektivitet, snarare än omvänt (s 474). Jag ser poänger i både Franks 
och Habermas’ positioner, och tror att man skulle kunna utveckla en teori som uti-
från en icke-språklig rot till subjektets existens och självmedvetande ger den socio-
kulturella interaktionen avgörande roll för dess vidare utmejsling. Det finns många 
olika teorier om förhållandet mellan identitet, subjektivitet, själv och självbild, och 
jag förmår endast ange några grövre ramar.  
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na utan kluvna, de är heller inte konstanta och fasta. De kan inte ses 
som en gång för alla avslutade verk; de är inte som böcker eller filmer 
avrundade och slutna. Deras öppenhet handlar inte bara om att ett 
oändligt antal möjliga nya tolkningar i viss mening varje gång nyskapar 
verket som betydelsekomplex, utan också om att verket självt (indivi-
dens identitet) aldrig blir ”färdig” ens som ”materiell” signifiant. Iden-
titeter är trots en viss ofrånkomlig tröghet rörliga, de är lika mycket 
handling och process som text eller produkt, och det gäller inte bara de 
inre, psykiska, personliga, individuella identiteter som förknippas med 
det subjektiva, utan också såväl sociala, kollektiva identiteter av ge-
menskaper och grupper som kulturella, symboliska identiteter av me-
ningsgivande enheter.94  

Handlar då identiteter kanske mer om interaktion än om arbete? 
Men något liknande gäller också för materiella eller kulturella verk. En 
stad eller en gatubild blir t ex aldrig avslutad och färdig men produ-
ceras ändå genom arbete och kan i varje ögonblick ”frysas” och be-
traktas som ett slags verk. Identiteten som produkt är också alltid bara 
ett provisorium, ett ofullbordat byggnadsverk. Liksom i den dynamiska 
staden står i vårt inre gammalt och nytt sida vid sida; erfarenheter och 
minnen lagras kumulativt, målorienterade projekt genomförs samtidigt 
med att andra, ofta omedvetna processer bryter fram. Ett skäl att tala 
om identiteter som verk kan vara att man i vardagslivet ser och 
behandlar dem just så, som åtminstone provisoriskt avgränsade pro-
dukter med en viss tröghet, kontinuitet och konsistens. De kulturella, 
symboliska eller språkliga uttryckens samspel med subjektiviteten sker 
därför dels mellan två typer av handlingar och processer (kulturell 
praxis och identitetsarbete), dels mellan två typer av verk (kulturella 
produkter och psykiska strukturer).  

Både symboler och psyken skapas av ett kollektivt arbete där män-
niskor interagerar. Och subjektiva identiteter är redan från början for-
made i ett oupplösligt samspel med kulturella uttryck. Hela självbilden 
kräver förmedlande symboliska uttryck.95 Denna intima samverkan 
mellan kulturellt och subjektivt får dock inte uppfattas som en enkel 
samstämmighet eller homologi. Det subjektiva kan inte reduceras till 

                                                 
94 Se t ex Rutherford (1990). Mer om dessa andra identitetstyper senare. 
95 ”It is the text, with its universal power of world disclosure, which gives a self to 
the ego” (Ricoeur 1976 s 95). Ricoeur (1965/1970) betonar psykoanalysens 
nödvändiga dualitet av ”energetik” och ”hermeneutik”, med begrepp för psykets 
dubbelhet som dynamiskt kraftspel och meningsskapare.  
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det kulturella eller omvänt; det rör sig om två skilda dimensioner. Det 
är lika problematiskt att se kulturella företeelser som rena och direkta 
uttryck för inre subjektiviteter som att omvänt se subjektet som enbart 
språkligt.96 Kristeva (1990a) kopplar t ex adolescensens psykodyna-
miska öppenhet och rörlighet till vissa romaners motsvarande struktur, 
och talar därför om adolescent litteratur. Naturligtvis är det intressant 
och relevant att på detta sätt studera samband mellan adolescensens 
psykiska drag och vissa kulturella former. Men dessa strukturella 
likheter eller homologier får inte förleda oss till alltför enkla slutsatser. 
Exempelvis är det inte nödvändigtvis så att de psykiskt mest ”öppna” 
ungdomarna gillar de mest ”öppna” verken: det kan t o m tvärtom vara 
så att en stor psykodynamisk öppenhet och rörlighet skapar behov av 
sociokulturell stabilitet och traditionalism, medan en viss psykisk 
rigiditet kan föda behov av öppnande ”avantgardistiska” konstupplevel-
ser och formexperiment.97 Det kulturella fältet har en egen logik och 
dynamik som inte låter sig helt återföras på subjektspositioner, och är 
dessutom också avhängigt av ett socialt fält vars klassmässiga, 
relationella och normativa förhållanden konkurrerar med de psykiska 
om inflytandet på de kulturella uttrycken. Ungdomskulturella fenomens 
öppenhet, dynamik och rörlighet har alltså samband med adolescensen 
som psykisk livsfas, men också med ungdomars sociala position i 
samhället och kulturfältets egenlogik.  

All självförståelse medieras av texter. Subjektet är mer än ”bara” 
en språklig konstruktion, men det konstituerar sig ändå alltid i och 
genom språkliga uttryck, genom att berätta sig självt. Erfarenhet blir 
meningsfull för att den kan berättas, ges intrig – en temporal struktur 
med riktning, början och slut. Vi formar subjektivitet genom att ge oss 
själva mening, och vi förstår oss genom att skapa narrativa livshistorier 
om oss själva. Så är subjektiviteten knuten till språk och kommuni-
kation genom vad man kan kalla reflexivitet – en förmåga till 
självtematiserande kommunikativt handlande. Så har det alltid varit, 
även om modernitet och senmodernitet kan tänkas ytterligare ha skärpt 
och ökat denna reflexivitet.98 På motsvarande sätt skapar delkulturer 
                                                 
96 Se vidare Fornäs (1990b s 10ff och 1991 s 26f).  
97 Jfr Boëthius (1992). Om poetiska ”öppna verk”, se även Eco (1979 s 47-66). 
98 Här är Ricoeurs begrepp ”mise en intrigue” eller ”emplotment” viktigt, alltså hur 
såväl historiska narrativ som fiktionstexter upprättar temporala strukturer genom att 
framställa intriger. Se Ricoeur (1975/1986 och 1988), Burgos (1988) samt Madison 
(1988 s 92ff, 98f, 164 och 183f). Ricoeur (1981 s 197ff) och Madison (1988 s 97) 
resonerar om meningsfull handling som text. 
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kollektiva identiteter genom sina texter, vilka sedan kan läsas som 
berättelser om dessa konstruerade kollektiv t ex i stilanalyser av 
ungdomskulturer, men det återkommer jag strax till.  

Kulturella texter har också flera olika sorters ingångar för subjektet. 
En ung kvinna kan t ex genom identifikation på högst skilda sätt re-
latera sin subjektivitet till en viss poplåt. Den egna könsidentiteten kan 
identifieras med figurer i sångtexten, och då antingen med den som 
betecknas som jag/vi, du/ni eller hon/han/de. Man kan vidare relatera 
sig till sångtextens (fiktive) berättare, till sjungandets upphov i sånga-
rens röst, artistimage eller (förmodade) personliga identitet, eller till 
sångens upphov hos producent, kompositör och/eller textförfattare (och 
då åter som konstnärspositioner och/eller som psykiska individer). 
Slutligen kan man identifiera sig med sångens övriga verkliga eller 
förmodade publik. Samspelet mellan sången som kulturellt verk och 
subjekten som dess användare (bland dem förstås även sångaren, 
kompositören etc) löper längs ett mycket komplext nätverk av sådana 
samtidiga identifikationer, och det som sålunda gäller för ett enskilt 
verk gäller i än högre grad för grupper av verk (idoler, stilar, genrer 
etc). Allt detta ger oss en mångfald av möjligheter att analysera kul-
turella fenomens subjektiva dimensioner. De kulturella texterna pekar 
på en stor mångfald av sätt ut mot den subjektiva nivån. 

Psykoanalytiska symbolteorier sammanjämkar två motsatta per-
spektiv.99 Å ena sidan pekar symboler i ”regressiv” riktning mot bort-
trängda och djupt liggande drifter eller förspråkliga impulser. I språk 
och kulturella verk kommer omedvetna krafter oavsiktligt till uttryck, 
på ett sätt som undandrar sig subjektets medvetna kontroll men samti-
digt också avslöjar det, pekar mot subjektivitetens kärna. 

Å andra sidan pekar symboler också i ”progressiv” riktning mot 
jagutveckling och den symboliska ordningens rationalitet. Med symbo-
ler lär vi oss manipulera och behärska oss själva och världen. De är inte 
något rent utlopp för primitiva drifter utan ingår i socialiserande 
strukturer och logiska ordningar.  

                                                 
99 Se t ex Fairbairn (1938), Segal (1952), Kris (1952), Kohut (1964), Ricoeur 
(1965/1970), Lorenzer (1970 och 1986), Winnicott (1971/1981), Kristeva 
(1974/1984 och 1990), Coward & Ellis (1977), Rose (1980), Erdheim (1982), Kraft 
(1984), Wirth (1984), Solomon (1985), Spitz (1985), Nylander (1986), Sundin 
(1988), Schafer (1989/1991), Reiland & Ylander (1991) och Donald (1991) för 
olika varianter.  

82 



NAVIGATIONER PÅ KULTURFLODEN 

De intressantaste teorierna försöker begreppsliggöra samverkan 
mellan dessa två perspektiv, mellan ”arkeologisk”, det-orienterad re-
gression och ”teleologisk”, jag-orienterad progression. Ett exempel är 
Kristevas ovan nämnda teorier om inbrytningen av driftmaterial i 
språkets symboliska ordning, i litteraturen och konsten. Teorin är in-
tressant för att den bibehåller det konfliktartade och motsättningsfyllda 
i detta spel. Den symboliska ordningen liksom kämpar för sin logik och 
autonomi, men är samtidigt olösligt beroende av sina semiotiska 
kraftkällor. Här finns ingen enkel funktionell samexistens utan en nöd-
vändigtvis plågsam konfrontation mellan regressions- och progres-
sionsintressen och deras kulturella korrelat.  

Liknande tankegångar men med varierande tyngdpunkter finns hos 
en mängd olika teoretiker, och här finns utrymme för en vidare-
utveckling som försöker undvika de begreppsliga problemen i tidigare 
ansatser. Det är t ex lika problematiskt att ensidigt reservera det ”sym-
boliska” för de kulturella uttryckens logiskt ordnade aspekter som att 
kalla dess motsatta sida för ”semiotisk”. Men det verkar klokt att starta 
i en teori som ser denna skarpa och dynamiska inre motsättning i såväl 
subjektet (jag-det) som det kulturella (symboliskt-semiotiskt) i stället 
för att a priori söka harmonisera de olika sidorna till en enda 
funktionell enhet. De två sidorna existerar givetvis aldrig separat från 
varandra. Identitetsutvecklingen och den kulturella kreativiteten kräver 
alltid ett känsligt växelspel mellan progression och regression, mellan 
kontrollerande distansering och gränsupplösande hängivelse. Men för 
den skull bör inte de två sidorna upplösas i en enda rörelse, för då 
försvinner också möjligheten att tala om och förstå vad som driver 
identitetsarbetet och skapandet framåt.100 Kulturellt skapande för-
medlar arkeologi och teleologi, regression och progression, drifter och 
symbolisk logik utan att för den skull harmonisera dem.  
                                                 
100 Sundin (1988) argumenterar med stöd av bl a Gregory Bateson mot termen re-
gression på ett sätt som riskerar att harmonisera subjektet och kulturen. Jfr kritiken 
i Fornäs (1990 s 80). Drotner (1991b s 72) riktar en motsvarande och i mina ögon 
berättigad kritik mot Winnicotts tendens att se estetisk produktion främst ur jagets 
synvinkel och därför ge den ett harmoniserande drag.  

Motsättningen mellan differentierande progression och gränsupplösande 
regression kan knytas an till relationerna mellan exempelvis reflexivitet och 
hängivelse, målorientering och lust, förnuft och känsla, kontroll och inlevelse, 
individuell autonomi och relationell intimitet, ”manligt” och ”kvinnligt”, eller 
arbete (och skola) och familj. De olika paren är långtifrån identiska, men kanske 
finns här en djupt liggande dynamik som historiskt tar sig skilda uttryck. Ibland 
kan de bägge sidorna vara i komplementär balans, ibland uppstår konflikter.  
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Dessutom finns det inte bara en typ av regression eller förmedvetna 
lager i kulturell praxis, utan flera, på olika djup. Ytterst finns ett sta-
dium och en djupnivå som med Lacan kan kallas ”real” och som bara 
kan anas som en sista kroppslig gräns och grundval för mänskligt liv. I 
semiotiska ögonblick av sammansmältande hängivelse berörs på 
närmast följande lager detets förspråkliga och förnarcissistiska pulser. 
På nästa nivå finns en imaginär ordning av spegling och lek där jaget 
finner sina första njutningar. Och allt detta spelar mot en samhälleligt 
och genom överjaget konstituerad symbolisk ordning (med betoning på 
ordning eftersom jag med Ricoeur hellre än Kristeva och Lacan vill se 
symboler som förmedlande synteser av alla dessa skikt). Varje försök 
att entydigt knyta någon av dessa nivåer till en bestämd genre, aktivi-
tetstyp eller uttrycksform är vilseledande. Alla de olika sidorna finns 
med i bägge könens kulturella praxis, såväl i populärkultur som i konst-
närlig avantgardism, såväl i lek som i arbete. I växande, skapande, utle-
velse och expressivitet behövs och aktiveras de alla.  

Här har jag nu främst berört subjektiva källor och rötter till kul-
turella fenomen, d v s deras psykiska drivkrafter. De har emellertid 
också subjektiva effekter vars motsatt riktade pilar kan följas längs 
motsvarande linjer. Kulturell praxis medverkar till identitetsproduktio-
nen genom en mångfald av läroprocesser där specifika kompetenser 
utbildas och uppövas och som avsätter spår i det individuella subjektet. 
Detta lärande riktar sig mot olika delar av världen: mot det yttre, det 
delade och det inre. Det handlar om kunskaper, administrativa och 
praktiska färdigheter, om normer, relationer och grupper, om estetiska 
genreregler och om individuell expressivitet, reflexivitet och ideal-
bildning.101 Alla dessa olika typer av lärande har också två sidor. Dels 
kvalificerar de för framtida musikalisk praxis, dels leder de till sub-
jektstrukturer som har med livet i övrigt att göra. Lärandet i t ex rock-
spelandet ger ungdomar musikaliska kunskaper som att hantera en 
gitarr, att fungera i ett rockband, att behärska musikaliska genrer eller 
att förmå leva ut känslor i solon. Men samtidigt lär man sig saker som 
är användbara även i helt annan kulturell praxis, om man exempelvis 

                                                 
101 Jfr om musikens psykologiska funktioner Yates (1935), Mosonyi (1935/1982), 
Sterba (1946), Michel (1950), Kohut & Levarie (1950), Kohut (1957), Noy (1966-
67), Klausmeier (1973/1978), Nielsen (1977/1984), Klausmeier (1978), Rasmussen 
(1983), Bjørkvold (1989/1991), Sundin (1988) och Salomonsson (1991). I Fornäs 
m fl (1988 och 1990) finns ytterligare referenser samt en utförlig argumentation 
runt olika typer av läroprocesser i främst rockspelande.  
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senare vill spela teater eller bli journalist. Och en hel del av lärandet 
socialiserar för helt andra aspekter av vuxenlivet: psykiskt välbefin-
nande, familjebildning, sexuella relationer, yrkesliv etc. En bestämd 
kulturell praxis leder således till läro- och socialisationsprocesser av 
både inom- och utomkulturell art. Musicerandet möjliggör ett lärande 
såväl för livet som för musiken själv: såväl för identitetsarbete eller 
social förmåga som för ackumulationen av vetande och kunnande i 
musikens egen sfär. 

 
Autenticitet 
 
Kulturfenomenens pekande mot den subjektiva dimensionen ger upp-
hov till frågor om autenticitet. Kulturuttryckens relation till subjekten 
bedöms enligt kriterier om sannfärdighet, autenticitet eller äkthet. Or-
det ”autenticitet” har i sitt grekiska ursprung att göra med att någon gör 
någonting själv och därför är den riktige och skyldige upphovsmannen. 
Autentiskt är det som är äkta, tillförlitligt, har stöd av en tillförlitlig 
auktoritet. Det har att göra med utsagors ursprung eller upphov. Ett kul-
turellt uttryck är autentiskt om det faktiskt härrör från dem som det på-
står sig emanera från, eller om de som uttrycker sig menar vad de ut-
trycker, om utsagorna har täckning i deras subjektivitet. Det handlar 
här alltså om en överensstämmelse inte mellan tecken och yttre verklig-
het utan mellan tecken och inre subjektivitet. En sannfärdig utsaga 
behöver inte vara sann – även ett osant påstående kan vara ärligt om 
man själv tror på det. Och omvänt kan man tala sanning utan att kunna 
stå för det, när det man säger inte har täckning i ens inre.  

I en bokstavlig mening är detta föga problematiskt. Dokument är 
autentiska om de inte är efterhandsförfalskningar. Men de kulturella 
uttryckens producenter och ”avsändare” är ju mänskliga subjekt och 
som sådana kluvna i medvetna och omedvetna sidor. Autenticitet i 
överförd mening som kriterium för kulturfenomens sannfärdighet eller 
ärlighet avser något annat än om de i bokstavlig mening har den pro-
ducent de påstår sig ha eller om de är fejkade. Men om man då dis-
kuterar om subjekten menar vad de uttrycker, om de står för vad de 
säger, så kompliceras denna bedömning av att inget subjekt är genom-
skinligt och fullt självmedvetet. Kulturuttryck är tvärtom fulla av 
aspekter som deras upphov har lika lite medveten insyn i som någon 
annan. Men detta visar bara att autenticitet precis som sanning är något 
som bara kan avgöras i intersubjektiv dialog, trots att det rör relationen 
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mellan ett symboluttryck och ett unikt subjekt. Kulturens egen dimen-
sion är intersubjektiv trots att den pekar i såväl objektiv som subjektiv 
riktning, och såväl sanning som autenticitet avgörs i denna dimension 
trots att de handlar om det yttre respektive det inre.  

Endast ett reflekterande subjekt kan göras ”an-svarig” för vad hon 
säger och gör, genom att ensamt ha förmågan att svara ”jag gjorde det” 
och motivera sina ord och handlingar med argument.102 Så vävs 
individuell subjektivitet och autenticitet samman med intersubjektiva 
språkhandlingar och kommunikation. Kommunikation (med dialoger, 
språk, texter och mening) och subjekt förutsätter varandra.  

Det som fanns från början är inte nödvändigtvis detsamma som det 
som ligger till grund för vad som är idag. Man bör skilja på ursprung 
och fundament, genes och giltighet, historia och logik. Exempelvis 
växer psykiska former ur ett biologiskt ursprung men är ändå inte 
baserat på biologiska lagar. Detet ligger djupast i subjektet utan att ha 
funnits i människan från början.103  

Ett uttryck kan vara autentiskt om det verkligen härrör från den käl-
la eller orsak som angivits, t ex om en artist faktiskt sjunger själv eller 
om en subkulturell stil verkligen skapats av dem som bär upp den. Men 
i en annan mening handlar autenticitet om att uttrycken har någon 
grund i subjekten, om låtens eller subkulturens uttryck motsvarar 
individernas subjektivitet, oavsett om de faktiskt skapat dem eller inte.  

En individs autentiska uttryck kan aldrig reduceras till sådana som 
går tillbaka till hennes biologiska ursprung. Man kan uttrycka sig au-
tentiskt på fler sätt än genom skrik och gråt, på fler språk än moders-
målet och i fler genrer än dem man ärvt från sin barndom. Särskilt 
under ungdomsåren ökar behovet att utvidga våra uttrycksmedel på fle-
ra olika plan: intellektuellt, kroppsligt, sexuellt o s v. Då kan anamman-
det av t ex hiphop eller afroamerikansk musik vara ett bland flera 
medel att på ett mer tillfredsställande sätt få utlopp och uttryck för 
djupt liggande behov, som barnvisor eller schlagers inte klarar av.104 
Sekundärsocialisationen är inte bara fråga om jagorienterad, rationell 
och intellektuell progression, utan också om ett sökande efter bättre 
verktyg att hantera de djupast liggande sidorna av ens subjektivitet. De 

                                                 
102 Madison (1988 s 27); Kemp (1991 s 46). Jfr även Habermas teori om det kom-
munikativa handlandet.  
103 Jfr t ex Ricoeur (1965/1970 s 154) eller Laplanche (1987/1990 s 31ff, 51f och 
67ff).  
104 Jfr Lorenzer (1972/1976), Ziehe (1975), Erdheim (1982) och Wirth (1984). 
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verktyg som då anammas kan vara oerhört moderna och artificiellt 
konstruerade utan att för den skull behöva vara ytligare eller mindre 
autentiska än de som ärvts från barndomen. Det inautentiska är inte 
detsamma som det artificiella och autenticitet bör som kulturellt värde 
eller giltighetskriterium skiljas från ursprunglighet eller naturlighet.  

Kravet på autenticitet kan liksom sanningskravet bli alltför snävt 
och platt. I våra kulturdiskussioner talas ofta om äkthet och spontanitet 
som något naturgivet, ursprungligt och enhetligt. Inte minst i ungdoms-
kultur och rockmusik är det ofta ett honnörsord att söka sig tillbaka till 
källorna, till ursprunget, till det naturliga och därmed det autentiska. 
Sådana ideologier ifrågasätts av en mer konstruktivistisk syn på subjekt 
och kultur. Eftersom subjektiviteten inte är någonting biologiskt eller 
naturligt givet, utan en produkt av socialisation och identitetsarbete, är 
det problematiskt att se autenticitet som naturlighet. Autencitet kan 
skapas och konstrueras gång på gång genom komplicerade kulturella 
processer som tar hjälp både av illusion och teknologi.105 Och det kan 
omvänt vara fullt legitimt att se högst ”konstlade” uttryck som 
autentiska när de kanske just genom sin ”konstgjordhet” på en 
sekundär nivå mycket väl uttrycker sina skapares och/eller brukares 
subjektiva känslostrukturer.  

Så borde det mycket väl kunna vara så att artister som Madonna 
eller Army of Lovers kan vara lika autentiska som Eva Dahlgren eller 
Bruce Springsteen, ifall det nämligen vore så att de förra trots att de har 
mindre av de senares autenticitetsideologi konstnärligt uttrycker en 
egen upplevelseform (t ex ett subjektivt ärligt förhållningssätt av 
”förkonstling”) medan de senare kanske i vissa stycken kan tillämpa en 
rutinartad äkthetsschablon. Autenticitet som ursprunglig ”naturlighet” 
inom en högst problematisk rockideologi är inte samma sak som 
autenticitet som ett komplext giltighetskriterium för kulturella uttrycks 
subjektiva förankring. Och dessa förankringar är lika mångdimen-
sionella som subjekten själva. Eftersom alla har flera och kluvna 
identitetsfasetter finns det flera möjliga sätt att uttrycka sig autentiskt. 

Autenticitet finns i själva verket i tre olika varianter. Upphovsau-
tenticitet eller autentiskt skapande rör relationen mellan text och sända-
re och handlar om förhållandet mellan talarens eller artistens inre och 
uttryck. Receptionsautenticitet eller autentisk reception rör relationen 
                                                 
105 För en spännande kritik av naturlighetsideologier i bl a rock, se Frith (1986 och 
1988), Mercer (1987) och Connor (1987). Grieves (1983) har en mer oklar diskus-
sion av autenticitet och subkulturstil.  
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mellan text och användare (läsare, lyssnare, tittare), eller typen av 
upplevelse. Hur utspekulerat en text än är framställd kan den inbjuda 
till tolkningar som upprättar tät kontakt mellan textens värld och dess 
användares subjektivitet. Den kan alltså upplevas autentiskt även om 
man inte har en aning om dess upphov. Textautenticitet eller autentisk 
diskurs rör för det tredje hur texten själv är konstruerad, hur den fram-
ställer sig själv oavsett vad dess källa eller mottagare upplever. En låt 
av Springsteen kan signalera en upphovsautenticitet genom olika 
markörer, och inbjuda till receptionsautenticitet. På det viset upprättar 
den en autentisk diskurs oavsett om den är autentisk i de båda andra 
meningarna eller inte.  

 
 

Socialt 
 
Låt oss nu för det tredje se på kulturfenomenens relationer till den in-
tersubjektiva nivån, och då först dess sociala underaspekt, som rör 
grupper, relationer och normer. Kulturell praxis är alltid också social 
praxis: det gemensamma skapandet av mening kan inte helt separeras 
från individers samverkan och denna samverkans normativa regel-
verk.106 Med nöd och näppe kan kanske det kulturella särskiljas från 
yttervärlden och subjektens inre, men det är svårare att skilja det från 
de sociala relationer som liksom de språkliga är just intersubjektivt de-
lade. Här finns därför gott om glidningar även i kulturanalyserna.  

Kulturfenomen har alltså en social sida, men de har också sociala 
källor och sociala referenser. Dessa samband diskuteras ofta i termer av 
livsstilar och livsformer, normer och värden, beteenden och relationer, 
grupper och mikrokulturer, del- och subkulturer. Termerna livsstil och 
livsform används ofta för att klassificera individers och gruppers 
vardagliga sätt att leva, men det finns flera olika sätt att definiera 
dem.107 Såväl från marknadens och statens sida som i oberoende veten-
skapliga studier försöker man överblicka en komplex mångfald av 

                                                 
106 Cohen (1985), Clifford & Marcus (1986) och Marcus & Fischer (1986) behand-
lar allmänt symboliska aspekter av hur sociala gemenskaper konstrueras, och 
exemplifierar hur antropologisk etnografi inspirerats av poststrukturalistisk 
diskursteori.  
107 Jfr t ex Bourdieu (1986), Löfgren (1988), du Bois-Reymond & Oechsle (1990), 
Christensen (1991), Bjurström (1991), Källström (1991), Miegel (1991), Johansson 
& Miegel (1992) samt Reimer (1992).  
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individuella levnadssätt genom att systematisera dem efter ett antal 
typiserade livsstilar. Men klassificeringsinstrument grundas på genere-
ringsprinciper: människor är inte från början indelade i olika fack utan 
indelningarna görs av bestämda aktörer med bestämda motiv och 
perspektiv. Så kan olika vardagslivsaspekter ses som en sorts över-
gripande genrer, som kan väljas som utgångspunkt för att urskilja de 
individuella livsstilar som utgör konkreta regelbundna utformningar av 
och inom dessa genrer. Ofta används begreppet livsform för att ange 
mer strukturellt eller positionellt bestämda sätt att leva, medan livsstil 
får stå för det individuella, ungefär som genre kan definieras i 
förhållande till stil.  

Så fungerar ju exempelvis Marx’ klassbegrepp generativt, när indi-
viders förhållande till produktionsmedlen och lönearbetet får avgöra 
deras klassmässiga placering. I socialgruppsstatistiken är det en sam-
manvägning av inkomst m m som är genrereringsprincipen. Oftast 
används livsformsbegreppet för sådana aspekter av vardagslivet som 
mer eller mindre direkt kan härledas ur klasstillhörighet eller socio-
ekonomisk position, och där det sociala alltså vetter mot objektiva, sys-
temgenererade strukturer. Men det är inte det enda möjliga sättet att 
gruppera individer. Ingen kan undgå de status- och makthierarkier som 
utgår från dimensionerna kön och etnicitet, som likaledes är objektivt 
relaterade (här snarare till den yttre naturen än till de ekonomisk-
politiska systemen) och alltid påverkar mycket vitala delar av vardags-
livet. Och förutom sådana kraftiga positionella faktorer kan våra 
individuella val av identitets- och aktivitetsformer generera hela möns-
ter av livsstilar. En intressant fråga blir då hur klassmässigt genererade 
differenser förhåller sig till andra principer, exempelvis baserade på 
olika typer av fritidsaktiviteter eller estetisk smak. Till viss del kan 
smak- och aktivitetsmönster återföras på klass och livsform. Kulturso-
ciologin i såväl Pierre Bourdieus som den tidiga birminghamskolans 
tappning har särskilt intresserat sig för sådana reduktioner.108 Såväl 
kollektiva handlingar som subjektiv habitus utformas delvis utifrån den 
etniska, köns- och klassmässiga tillhörigheten. Men det finns alltid ett 
resterande variationsspelrum som inte bara är individuellt eller slump-
mässigt utan pekar mot andra genererande faktorer.  

I konkreta livsstilsstudier är det dock ofta oklart vad som legat till 
grund för indelningarna. Forskare brukar väl vara mer noggranna, men 
                                                 
108 Jfr i Sverige exempelvis Roes, Trondmans eller Palmes smakstudier; se t ex i 
Carlsson & Roe (1990) och Dahlén & Rönnberg (1990).  
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kommersiella marknadsförare och statliga organ som Kulturrådet 
räknar ibland upp olika klassificeringar som inte sammanfaller med 
socioekonomiska kategorier men vars generativa grundval aldrig klar-
görs. Ofta tycks i själva verket en entydig sådan saknas, när det handlar 
om en lös sammanfogning av högst skilda kriterier.  

Vad kan livsstilars genereringsprinciper då baseras på, förutom 
etniska, klass- och könskategorier? Om livsstilarnas fält uppfattas som 
relativt autonomt behöver det inte grundas på någonting utanför sig 
självt, men kan det inte ändå ha en slags egen logisk struktur som inte 
är godtycklig? Det kan t ex vara så att ett val av vissa fritidsaktiviteter 
tvingar fram vissa livsmönster. Ett aktivt idrottsintresse kan generera 
eller utkristallisera andra livsaspekter, t ex yrkesliv, boende, attityder o 
s v. Men det kan också omvänt vara så att bestämda resurser, värde-
ringar eller psykiska dispositioner leder till vissa fritidsaktiviteter. Man 
kan strukturera livsstilskomponenter på tre nivåer: underliggande 
generella värden, uttalade smakmässiga attityder samt konkreta utåt-
riktade handlingar (Miegel 1991 s 8ff), även om andra förlägger såväl 
värden som attityder utanför själva livsstilsbegreppet och begränsar det 
till ett vane- och beteendeplan (så ser Reimer (1992) livsstilar som de 
sätt varpå individer agerar i vardagslivet). Värden låter sig hur som 
helst endast analyseras fram utifrån i ord uttryckta attityder som 
indikatorer, medan handlingar kan iakttas och kartläggas. Alla dessa 
nivåer kan sedan delas in i olika dimensioner beroende på om de rör 
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller psykiska förhållanden, 
eller vilken av människors olika livssfärer (familj, skola, arbete, fritid 
etc) som betonas. Om livsstilsanalyser alltför vilt blandar olika nivåer 
och aspekter utan att precisera vilka genereringsprinciper som använts 
blir resultaten mer godtyckliga och svåranvändbara. 

Vad är det då som påverkar vad? Det är lätt att tänka sig att motorn 
ensidigt är de grundläggande värdena (kopplade till individuella eller 
kollektiva identiteter som klass, kön etc) som sedan framträder som 
bestämda attityder (smakprofiler) och handlingar (t ex ungdomskul-
turella stilar). Men i realiteten verkar krafter också i motsatt riktning. 
Människors val av handlingsformer ger dem erfarenheter och vanor 
som efterhand omformar deras grundläggande värden och subjektiva 
eller sociala identiteter. Återigen lurar en yta/djup-metafor som gör det 
mest svåråtkomliga (värdena) till något mer grundläggande och 
väsentligt än det mest synliga. Så kan det vara, men det är inte hela 
sanningen. I stället för att totaliserande och reduktionistiskt försöka 
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förklara alla livsstilsaspekter utifrån någon enda princip (den må sedan 
heta klass, kön, etnicitet, värdestruktur eller handlingsmönster) kan 
man betrakta de egna modellerna som partiella verktyg som kastar ljus 
över några men inte alla verksamma genereringsmekanismer. Livsstilar 
är mer konstruktioner och redskap för orientering i olika fält av dyna-
misk social praxis än avbildningar av några objektivt existerande ting. 

 
Del- och subkulturer 
 
Det är uppenbart svårt, kanske rentav omöjligt, att bringa reda i förhål-
landet mellan termer och begrepp som stil, livsstil och identitet, särskilt 
som de kan ses ur olika perspektiv (socialt, kulturellt, psykiskt) och ha 
olika grader av kollektivitet. Ibland används olika termer för likartade 
begrepp, ibland omvänt. I vissa avseenden kan identitet och livsstil ses 
som alternativa, i andra sammanhang kan de ställas samman och komp-
lettera varandra. Stilbegreppet är ett allmänt och övergripande begrepp 
för individuella utformningar av genrer för symbolisk kommunikation, 
men har därtill en särskild användning just i skärningen mellan 
kulturella tecken och sociala relationer. Vid CCCS (Centre for 
Contemporary Cultural Studies) i Birmingham utvecklades på 1970-
talet kultursociologiska analyser av ungdomskulturer. Cohen, Clarke, 
Willis, Hebdige, McRobbie och andra utvecklade där stilbegreppet 
genom en semiotiskt och strukturalistiskt influerad analys av 
ungdomliga delkulturers offentliga och kollektiva symboler. Med stil 
avsågs dessa ungdomsgruppers utåtriktade ”språk” i vid mening, 
uppdelat på fyra parametrar, huvudelement eller subsystem: utseende 
(kläder, frisyrer, attribut m m), uppträdande (rörelsesätt och ritualer), 
musik och språkbruk.109 Så kunde subkulturella stilar tolkas semiotiskt 
och semantiskt som språkliga uttryck, som bärare av dolda, kodade 
budskap, som ”maps of meaning” (Hebdige 1979 s 18).  

I linje med dessa resonemang kan stilar ses som symboliska, tec-
kenmässiga sidor av livsstilar, som deras utåtriktade ansikte. Stilen har 
då mest med beteendenivån att göra, eftersom den är direkt iakttagbar 
                                                 
109 Se Bjurström (1980), Fornäs m fl (1984/1991), Sernhede (1984) och Bay & 
Drotner (1986). Jfr Bjurström & Fornäs (1988 s 437) och Fornäs m fl (1989 s 11f), 
som till skillnad från tidigare engelsk forskning inte reserverar stilbegreppet bara 
för subkulturerna. Cohen (1972/1980 s 83; även i Bay & Drotner 1986 s 36) 
nämner kläder, ritualer, musik och slang, Brake (1985) tar upp image (utseende), 
uppträdande och argot (verbalt språkbruk). En intressant semiotisk studie av 
ungdomskulturers visuella kommunikation är Zocher (1990).  
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och resulterar ur konkreta handlingar. Men den har också djupare lager 
av smak- och rentav värdemönster. Stil kan i detta avseende avgränsas 
som livsstilarnas kulturella (symboliska, menings-) komponenter, och 
ungdomskulturer kan då sägas odla livsstilar som fokuseras runt denna 
stilaspekt. 

Om stilar i allmänhet är individuella utformningar av övergripande 
kulturella genrer kan ungdomsstilar definieras som enskilda mönster i 
ungdomskulturell praxis. Stilar avser ibland sådana ungdomsstilar eller 
ungdomskulturella stilformer, som ett specialfall av ett generellt 
stilbegrepp. Ungdomsstilar är särskilda utformningar inom den ”genre” 
som är den del av ungdomars identiteter som är dessa identiteters 
utåtriktade språk, och som innefattar de fyra huvudparametrar (utse-
ende, uppträdande, musik och språk) som angavs ovan. Livsstilar är då 
stilar inom en ännu något vidare ”genre” som även inkluderar vanor, 
attityder och värden som inte behöver vara synliga eller hörbara utåt, 
på ”ytan”, men ändå bildar symboliska nätverk av relationer och dif-
ferenser mellan olika sådana utformningar av levnadssätt.  

För kollektiva stilar, livsstilar och identiteter tillkommer alltså 
dessutom en rad andra termer: del-, sub-, grupp- och mikrokultur. Varje 
människa utformar sina egna livsstilar, men det sker aldrig isolerat. 
Medvetet eller omedvetet uppstår kollektiva mönster, som kan studeras 
just som kollektiva livsstilar eller (om de relateras till övergripande 
socioekonomiska kategorier) livsformer. En annan terminologi för 
detta är att säga att individer ingår i olika kulturer eller delkulturer. 
Delkulturerna delar vissa grundläggande livsstilsmönster, ja man kan 
hävda att delkulturer är livsstilar snarare än samlingar av individer. Det 
är inte en grupp människor som tillsammans utgör en delkultur, utan 
delkulturen är en bestämd symbolisk ordning som vissa människor 
relaterar sin livsstil till. Grupp- eller mikrokulturer är alltså något helt 
annat än sub- eller delkulturer, och det är problematiskt att tala om ett 
bestämt gäng som en subkultur.110 En konkret social grupp av bestäm-
da individer i en bestämd kontext kan också ha sin unika mikrokultur 
                                                 
110 Subkulturer är symboliska strukturer som inte ska förväxlas med sina konkreta 
bärare, säger redan Cohen (1972/1980 s 83; även i Bay & Drotner 1986 s 36). 
Wulff (1988) hör till de etnografiskt orienterade forskare som talar om mikrokul-
turer, och hon betonar också att flera olika subkulturella stilar kan förekomma i 
samma konkreta kamratgrupp. Hannerz (1992 s 68-99) relaterar begreppen del-
kultur och mikrokultur till ”den kulturella apparaten” och till moderna globali-
seringstendenser. Han spårar (i not 7 s 277) begreppet ”subculture” åtminstone 
tillbaka till Sapir (1932 s 236).  
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och gruppstil, men termer som del- och subkultur pekar mer mot över-
gripande expressiva stilregler än specifika personkonstellationer. Om 
man alls ska använda kulturbegreppet för att peka ut konkreta tota-
liteter bör man alltid ha just den symboliska kommunikationens nivå i 
åtanke; när det handlar om kollektiva enheter i allmänhet passar istället 
ord som livsvärld, samhälle, kategori, grupp eller livsform bättre.  

Liksom litterära genrer och stilar är subkulturer alltså att betrakta 
som generativa principer, som i och för sig kan ge upphov till konkreta 
grupperingar av individer precis som böcker kan skrivas inom genrer 
eller efteråt hänföras till dem. Subkulturer är sociokulturella markörer i 
mobila fält, och liksom individer kan gå in och ut i och mellan 
subkulturer kan dessa också hela tiden förändras, i samspel med 
varandra och med andra faktorer i tiden.  

Individer är samtidigt med i flera olika grupper, mikro- och delkul-
turer, beroende på vilka aspekter av livet det gäller. Ingen individ kan 
reduceras till enbart representant för en delkultur utan kan gå in och ut 
mellan delkulturella regelverk och utnyttja deras olika råvaror och 
bruksvärdesresurser för olika identifikations- och livsbehov. Delkultu-
rer organiserar livet enbart på vissa specifika områden, och för ung-
domskulturernas del är just (den kulturella) stilen ett centralt sådant 
område för kollektiv kreativitet.  

På engelska är det termen ”subculture” som till svenska kan över-
sättas som antingen delkultur eller subkultur. Här finns alltså två olika 
termer att välja mellan. Medan etnologer och socialantropologer oftast 
använt termen delkultur när det gäller alla åldersgrupper har många 
ungdomsforskare valt termen subkultur, influerade av birminghamsko-
lans ”cultural studies”-orienterade analyser av ungdomsstilar.111 Sub-
kulturbegreppet har i Norden ofta reserverats just för vissa ungdomliga 
gruppstilar. Delkulturer kan däremot alla typer av kollektiva livsstils-
mönster kallas: medvetna såväl som omedvetna, avsiktliga såväl som 
oavsiktliga, synliga såväl som dolda, marginella såväl som omfattande, 
underordnade såväl som dominanta, oppositionella såväl som integrera-
de, ungdomliga såväl som icke-åldersbaserade. Men subkulturbegrep-

                                                 
111 Hannerz (1992 s 69) avser med ”subculture” enbart att en kultur är ”a segment 
of a larger culture”, d v s det jag här betecknat som delkultur. Han nämner dock 
som ett förvirrande faktum att andra förknippar det med något ”subordinate to a do-
minant culture”, ”subterranean and rebellious” eller ”substandard, qualitatively 
inferior”. 
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pet reserveras oftast för den förstnämnda typen i något av dessa sju 
avseenden.  

Subkulturer kan alltså för det första avse (själv-) medvetna eller 
reflexiva bildningar som de inblandade vet om att de tillhör. Icke-sub-
kulturella är då sådana delkulturer som bara utomstående och/eller fors-
kare kan upptäcka. Nu är detta aningen problematiskt, för graden av 
reflexivitet är svår att fastställa. Människor kanske inte spontant 
omedelbart klassificerar sig själva efter sådana delkulturella mönster, 
men det är ju möjligt att de i en längre diskussion ändå skulle visa sig 
inse att de nog ändå utmärks av vissa kollektiva drag. I sådana fall blir 
det svårt att avgöra om dragen är medvetna eller ej. Och om man skulle 
finna helt omedvetna kollektiva mönster är det tveksamt om man skulle 
vilja kalla dem delkulturella, eftersom kulturbegreppet som symbolisk 
kommunikation och meningsskapande förutsätter en viss grad av 
medveten handling hos aktörerna. Kanske kan man då tala om affektiva 
allianser eller paragemenskaper? Redan delkulturbegreppet tycks kräva 
någon grad av medvetenhet, varför denna indelningsgrund är 
diskutabel. Men här kan det ändå åtminstone finnas en gradskillnad: 
ungdomskulturerna tycks onekligen ha en ovanligt hög grad av 
reflexivt, självmedvetet stilskapande. 

För det andra kan detta hänga samman med att individer inte bara 
vet om att de hör till vissa delkulturer utan också gör avsiktliga val av 
symboler och beteenden som för dem samman. Andra delkulturer 
uppstår istället utan de medverkandes vetskap eller avsikt: även om 
man vid eftertanke känner till att man hör till en sådan icke-subkulturell 
delkultur så är det inget som man avsiktligt markerar eller konstruerar, 
utan snarare något som man föds in i eller automatiskt hamnar i på 
grund av andra livsval eller omständigheter som inte har att göra med 
någon avsikt att särskilja sig i livsstil. Denna åtskillnad tycks på vissa 
sätt lättare att upprätthålla än den första, och den gör t ex att 
ungdomskulturer som raggare eller skinheads lättare kan särskiljas från 
t ex klasskulturerna, könen eller de etniska traditionerna. Men också 
här finns svårigheter, som gäller just intentionaliteten. Vilka är de 
aktörer som har de avsikter som leder till skapandet av subkulturerna? 
Många studier, bl a Cohens & Robins (1978), har visat att de föds ur ett 
intrikat samspel mellan olika krafter, och att alltså ungdomarna själva 
inte är ensamma källor eller orsaker till dem. Det är inte säkert att en 
skinhead haft för avsikt att skaffa sig etiketten skinhead, som 
kompisarna eller utomstående klistrat på honom. Kanske vill han bara 
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klippa håret kort och vara med i gänget, och är emot alla subkulturella 
klassificeringar? Och historiskt sett har stilen knappast vuxit fram ur 
medvetna beslut från enskilda individers eller gruppers sida, utan i ett 
växelspel mellan ungdomar och vuxna (föräldrar, lärare, poliser, jour-
nalister). Så visar Stanley Cohen (1972/1980) hur moraliska paniker 
skapar och sprider subkulturer, och poststrukturalismen problemati-
serade radikalt tanken på subjekt som autonoma källor till symboliska 
uttryck. Men mänskligt handlande är otänkbart utan intentionalitet: per-
soner skiljer sig från fysiska ting genom att ha motiv för vad de gör.112 
Och trots allt kan stilmönster och grupptillhörigheter skapas med varie-
rande grad av medveten intentionalitet hos aktörerna själva: det är inte 
alla delkulturer man kan välja att gå in i så tydligt som ungdomar kan 
välja att ansluta sig till subkulturer.  

Dick Hebdige har i senare arbeten (t ex 1991 s 132) frångått sina ti-
digare definitioner (1979 s 100f) av subkulturella stilar som ”intention-
al communication”, synliga konstruktioner och avsiktliga val. Han 
menar att termen subkultur inte passar på de olika flytande identiteter 
eller ”affektiva allianser” som formas genom populärkulturell kon-
sumtion och som inte återfaller på ursprungliga gemenskaper. Även 
Grossberg (1987, 1988 och 1989) intresserar sig för medierelaterade 
kollektiv som inte kan betecknas som delkulturer, och Radway (1984 
s 11, 96f och 212 och 242f) diskuterar romantikboksläsande kvinnors 
medierade nätverks-gemenskaper som ”tolkningsgemenskaper”.113 
Willis (1990 s 141ff) talar om potentiella kommunikationsgemenskaper 
eller ”proto-communities”, som ibland kan vara ”seriella”, det vill säga 
inte organiskt bildade ur direkt kommunikation utan genom delade me-
dierelaterade stilar och smaker.  

Det finns alltså flera olika alternativ till sub- och delkulturbegrep-
pen när det handlar om kollektiva stilar som inte som sådana är med-
vetna eller avsiktliga. Redan Sartre (1960/1982 s 642-654) diskuterade 
”other-directed praxis” och serialitet i relation till topplistornas publik. 
Han såg denna medierelaterade kollektivitet som inautentisk och 
alienerad, men denna aversion mot serialiteten kan kanske idag brytas, 
eftersom människors gemenskaper över medieanvändning kan bygga 

                                                 
112 Se Ricoeur (1988 s 169ff) och Kemp (1991 s 44ff) om handling och avsikt. 
113 Begreppet ”interpretative community” kommer från den så kallade reader-
response-kritikens litterära receptionsforskare Stanley Fish (1980; jfr även 
Malmgren 1984 s 70f). En fin svensk studie av unga romantikboksläsare är 
Lövgren (1991).  
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på erfarenheter av verkliga ansikte-mot-ansikte-relationer och vidga 
dessa till större samhörigheter på ett sätt som både är ofrånkomligt och 
oundgängligt i ett modernt, globalt ”informationssamhälle”. Eftersom 
subkulturer inte bör identifieras med mikrokulturer eller konkreta 
grupper av individer, kan de även omfatta protogemenskaper utan 
närhet mellan deltagarna, alltså just sådana likheter som överbryggar 
avstånd med hjälp av medier.114  

Insikten att subjekten aldrig är totalt självmedvetna behöver dess-
utom inte frånta oss varje möjlighet att tala om intention, motiv eller 
vilja. Jag tror att Hebdiges tidigare uppfattning av subkulturer som in-
tentionella stilkollektiv mycket väl låter sig försvaras gentemot hans se-
nare postmodernistiska självkritik. Mänskliga handlingar kännetecknas 
bland annat just av att vara ”teleologiskt” motiverade, medan fysiska 
händelser annars endast har ”arkeologiska” orsaker, och även om män-
niskor aldrig fullt ut vet vad som bestämmer deras handlingar berövar 
det oss inte möjligheten att se olika stilmönster som mer eller mindre 
avsiktliga. Subkulturer kan därför också anses ha en större grad av 
självmedvetenhet, utan att vi för den skull behöver inbilla oss att de 
skulle skapa sig utifrån sig själva eller ha full självkontroll. 

En tredje distinktion tar fasta på det synliga: subkulturer är väl 
synliga delkulturer i offentligheten, medan övriga delkulturer mycket 
väl kan vara dolda på gator och torg. Detta knyter an till kopplingen 
mellan subkulturer och stil, som utåtriktat språk för (och del av) identi-
teter, men man kan dels ifrågasätta om inte alla delkulturer värda 
namnet är möjliga för åtminstone de initierade att dechiffrera i det yttre 
utseendet och beteendet, och om omvänt inte även vissa subkulturer 
döljer sig bakom hemlighetsfulla och för den oinvigde osynliga tecken. 
Inte minst när det gäller datorintresserade ”hackers” eller vålds-
videofans är det förmodligen svårt att hitta tydliga utåtriktade identifi-
kationssignaler.115 Det uppträdande i form av de beteenden och ritualer 
som hör till datorspel eller förbjudna videosessioner utspelar sig ju 
sällan i något offentligt rum och kan därför ha svårt att utan stöd av 
utseende, musik eller slang formera sig till en utåtriktad stil. Kanske 
kan Anne Krogstads begrepp deklarativa och regulativa symbol-
aspekter (1990 s 250) här vara användbara: de förra är utåtriktade 

                                                 
114 Hebdige (1990) diskuterar intresset för nya, globala, mobila och heterogena so-
ciala gemenskaper. Jfr Kemp (1991 s 88-111) om närhets- och avståndsetik. Jfr 
även hänvisningarna i noterna 102 och 112 om handlande och intentionalitet. 
115 Jfr Ersson (1990) och Nissen (1990). 
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identitetsmarkörer medan de senare används för att reglera gruppens 
inre liv. Frågan blir då om sådana delkulturer som inte alls bygger på 
deklarativa symboler alls kan klassificeras som sådana eller som sub-
kulturer. 

Synlighetsfrågan har också tidigt relaterats till manlig dominans i 
den tidiga brittiska subkulturforskningen. Unga kvinnor antogs komma 
i skymundan för att de var mer osynliga i offentligheten, där männen 
istället drog till sig vuxnas och forskares uppmärksamhet. Denna 
argumentation bör nog modifieras en smula, dels för att könsskillnader-
na i viss mån kan vara på väg att förändras, men framför allt för att det 
här är skillnad mellan de olika stilparametrarna. Vad gäller utseende är 
unga kvinnor knappast osynliga, medan män med uppträdande, rörelser 
och ritualer tar upp mer plats och utövar makt i offentligheten. Därför 
är det diskutabelt att utan vidare påstå att män ”syns” mer än kvinnor, 
särskilt om man kommer in på modets område, där det vanligen torde 
vara tvärtom. 

En fjärde åtskillnad tar istället fasta på dikotomin mellan subkultu-
rer och mainstream, och reserverar subkulturbegreppet för de delkul-
turer som är små och marginella, till skillnad från större och mer 
omfattande delkulturer. Detta villkor kan vara nödvändigt men knap-
past tillräckligt för att motsvara aktuellt språkbruk, eftersom en rad små 
delkulturer som inte alls förknippas med det som i ungdomskul-
turforskningen kallats subkulturer i så fall skulle räknas dit. Dessutom 
har senare forskning skarpt ifrågasatt om det alls finns någon ”main-
streamkultur” eller om denna normalitet bara är en diskursiv och 
symbolisk konstruktion mot vilken olika delkulturer profilerar sig.116 I 
så fall blir denna åtskillnad endast en högst relativ gradskillnad som 
inte i sig tycks kunna motivera två skilda begrepp. 

En femte och vanligare distinktion skiljer mellan underordnade och 
dominanta delkulturer, och tar alltså fasta på att prefixet ”sub-” 
verkligen betecknar något som i något avseende befinner sig under 
andra kulturer, inte minst i social status. Så hävdar exempelvis redan 
                                                 
116 Hannerz (1992 s 80f) hör till dem som ifrågasätter begreppen mainstreamkultur 
och dominant kultur, och istället betonar att världen är full av delkulturer. Ändå 
talar också han om en åtminstone relativ åtskillnad, i termer av ”more dramatically 
distinctive subcultures” och om ”the dominant people, the political and economic 
elites”, som dock inte behöver vara bärare av den dominerande (mest spridda) 
kulturen: ”a mainstream culture can be seen as a subculture [i svensk terminologi 
närmast delkultur] in command of a more widely reaching cultural apparatus” 
(s 92). 
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Phil Cohen att subkulturer aldrig skapas av medelklassens dominerande 
kulturer utan bara av dominerade kulturer, d v s att subkulturer är 
underavdelningar av arbetarkulturen (1972/1980 s 85, även i Bay & 
Drotner 1986 s 39). Även Hebdige ser subkulturer som underordnade 
gruppers expressiva former och ritualer (1979 s 2). Därmed står subkul-
turer i motsats inte bara till ”mainstream” utan också till medelklassens 
”motkulturer”. I Sverige har en liknande distinktion använts av Her-
mansson (1989). Ganetz (1989a) har tagit fasta just på denna aspekt när 
hon liksom Showalter (1977) kallar kvinnokulturen för subkultur. 

Den sjätte distinktionen är att subkulturer måste vara oppositionella 
och göra motstånd mot dominerande mönster eller ideologier. Hebdige 
(1979) betonar t ex subkulturella stilars motstånd och opposition mot 
normalitet och konsensus, och med en sådan definition kommer ju sub- 
och motkulturbegreppen att åter glida samman. Vid första påseende 
tycks den femte och sjätte distinktionen ligga nära varandra, eftersom 
dominerade grupper lätt associeras med motstånd mot dominerande 
maktinstanser. Men om delkulturer kan vara dominerade utan att vara 
oppositionella och omvänt så tvingas vi välja vilken sida som ska vara 
viktigast. Antingen kommer rebelliska medelklassungdomar eller 
anpassliga arbetarungdomar att kunna accepteras som subkulturer, men 
om bägge räknas in blir det åter svårt att skilja mellan subkultur och 
delkultur. 

Till sist kan man konstatera att det främst är ungdomsforskare som 
talat om subkulturer och att de därför ofta förknippats med just 
ungdomskulturer, till skillnad från barns, vuxnas eller åldersblandade 
delkulturer. Nu känns inte detta som någon särskilt välgenomtänkt lo-
gisk och teoretiskt hållbar distinktion, och frågan är hur pass väl den 
pragmatiskt träffar den faktiska utbredningen av termerna, eftersom det 
faktiskt inte bara är ungdomsforskare som talat om subkulturer.  

Dessa kriterier används ofta i olika kombinationer, men sällan alla 
på en gång. Det finns också de som ser sub- och delkulturer som syno-
nymer. Även om det är svårt att definitivt avgöra vilken begreppsappa-
rat som är mest fruktbar, är det viktigt att i olika analyser välja ett kon-
sekvent sätt att använda termerna så att inte självmotsägelser uppstår. I 
denna text ska jag huvudsakligen ta fasta på reflexiviteten och 
intentionaliteten och således använda subkultur som beteckning för 
självvalda (och oftast ungdomliga) delkulturer för vilka utåtriktad 
synlighet och alltså stil är ett centralt identifikationsmedel. Man ”föds” 
inte in i subkulturer utan väljer och konstruerar dem tillsammans med 
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andra. De är ”under-”avdelningar av större (del-)kulturer och kan upp-
fattas som en specifik typ av delkulturer. Det kan vara produktivt att 
låta denna definition spela mot den dominans- och underordningsas-
pekt som förledet sub- lätt associerar till, men jag väljer alltså att göra 
maktförhållandena till en empirisk fråga för studiet av varje enskild 
subkultur hellre än att a priori bygga in dem i definitionen. 

Nordiska stilstudier av ungdomskultur har tidigt försökt komma 
ifrån 70-talets brittiska fixering vid iögonfallande och avvikande sub-
kulturer. Hartwig (1980 och 1984), McRobbie (1980/1984), Clarke 
(1981/1990) samt Bay (1982 och 1985) hör till dem som efterlyst stil-
studier av ”vanliga”, icke subkulturellt definierade ungdomar, och mot-
svarande kritik har upprepats i snart sagt varje nordisk och svensk 
studie som alls relaterat sig till birminghamskolan. Det görs i själva 
verket inte så många vetenskapliga studier av ungdomliga subkulturer i 
vårt land – forskningen rör mycket oftare antingen konkreta (men säl-
lan subkulturellt entydiga) mikrokulturer eller större och rentav statis-
tiskt representativa befolkningspopulationer.117  

Stilanalysen kan nu vidareutvecklas på olika sätt. Själv hör jag till 
dem som vill frigöra stilbegreppet från just låsningen till subkulturer 
och göra det produktivt i studier av såväl individuella som kollektiva 
uttryck, och oavsett om de enligt något enda av de ovanstående sju kri-
terierna kan betecknas som subkulturella eller inte. Stilar finns på alla 
nivåer – delkultur, subkultur, mikrokultur, individernas habitus. Stil har 
alla, såväl personligt som tillsammans med andra i olika sociala kon-
stellationer, och det krävs en specifikation av typen ”subkulturstil” för 
att klart ange att det är mods eller hiphop som är på tal. Stil har man 
alltid, men däremot kan den vara mer eller mindre reflexiv och 
medveten, avsiktlig, avvikande, oppositionell eller ungdomlig (och en 
viss kombination av dessa faktorer kan avgöra om stilen ifråga är 
subkulturell eller ej). Den kan också vara mer eller mindre konsekvent 
och mer eller mindre kollektiv (oavsett om det då handlar om konkret 
gruppgemenskap, subkulturell identifikation eller modeorienterad 
”mainstream”). På det viset knyts stilbegreppet inte a priori till vare sig 
                                                 
117 Subkulturellt orienterade inslag finns bl a i Sveri (1967), Bjurström (1980, 
1985, 1988 och 1990), Norell (1986 och 1989), Hermansson (1988), Werner 
(1988), Wulff (1988), Dahlén (1989), Bay (1990), Krogstad (1990), Ersson (1990), 
Nissen (1990), Jacobson (1990), Petersson (1990), Tegner (1991a och b) samt 
diverse stencilerade uppsatser. Flera av dessa rör dock minst lika mycket icke-sub-
kulturellt orienterade ungdomar, och en lista över verk som inte fokuserar subkul-
turer skulle bli avsevärt längre. 
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medvetna budskap, avsiktliga markeringar, marginella smågrupper, 
arbetarklassens underordning, uttalat motstånd eller ungdom. Det enda 
av de sju kriterierna för åtskillnad mellan del- och subkultur som i viss 
mån kan användas också för ett mer generellt stilbegrepp är en viss 
grad av synlighet (eller hörbarhet), det vill säga att stilar som just 
kulturella fenomen måste ha den grad av objektivering att de kan 
uppfattas av en utomståendes sinnen – annars fungerar de inte som 
utåtriktade ”språk”.  

Detta innebär att i så fall är det inte så mycket fel på de tidiga brit-
tiska studiernas stilbegrepp i sig, utan snarare på dess tillämpning. Man 
begränsade sig alltför ofta till unga mäns offentligt dominerande och 
subkulturella stilar. Om man håller i minnet att stilar aldrig är fixa 
strukturer utan alltid befinner sig i komplicerade och motsättnings-
fyllda processer, borde det vara möjligt att utveckla stilanalyser med 
känsla för bägge könens uttryck och för det privata, intima, psykologis-
ka och individuella.  

Varken del- eller subkulturer bör sammanblandas med motkulturer 
eller sociala rörelser. En social rörelse är en medveten och avsiktlig 
sammanslutning mellan människor för att påverka någon bestämd 
samhällsfråga.118 Den kan (men behöver inte) vara betydligt mer hete-
rogen än någon delkultur, eftersom dess medlemmar kan ha högst olika 
stilar och livsstilar och endast behöver konvergera i en mycket 
avgränsad fråga. Å andra sidan är en delkultur oftast mer vag och 
öppen i politiska och sociala frågor, och driver som regel inte någon 
målmedveten politisk handling för att nå bestämda mål. Delkulturer 
kan bära upp rörelser och rörelser kan föda delkulturer, men de är från 
början skilda typer av sociala kollektiv. Sådana delkulturer som närmar 
sig rörelsens form kan kallas motkulturer, om de alltså aktivt formerar 
ett motstånd mot den rådande samhällsordningen. 1970-talets brittiska 
subkulturstudier tenderade att göra skillnaden mellan sub- och 
motkulturer till en skillnad mellan arbetarklass och medelklass, 
                                                 
118 Friberg & Galtung (1984 s 13) betonar att sociala rörelser kännetecknas dels av 
kollektivt handlande, avsiktlig samverkan för att åstadkomma sociala förändringar, 
och dels av deltagarnas aktivitet och vilja att förverkliga målen. Melucci (1989) 
menar bl a att nya sociala rörelser ofta låtit nuets aktiviteter bli mer än bara medel 
att uppnå framtida mål, att de ofta bygger upp mer osynliga nätverk än forna tiders 
offentligt synliga massorganisationer samt att deras kollektiva handlande inte 
suddar ut interna skillnader. Nya sociala rörelser är inte som enhetliga subjekt utan 
konvergerar och kristalliseras som kollektiva handlingar ur en mångfald av olika 
motiv, perspektiv och relationer.  
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eftersom ungdomskulturer alltid ansågs profilera sig gentemot sina 
respektive föräldrakulturer. Från och med punken blev en sådan 
entydig kategorisering ohållbar även i England, och om begreppen alls 
kan användas verkar det rimligast att generellt använda motkultur som 
beteckning för sådana sub- eller delkulturer som öppet och tydligt 
protesterar mot olika maktförhållanden i samhället och alltså närmar 
sig sociala rörelser. Motkulturer kan alltså sägas förena delkulturers 
och rörelsers drag – de är delkulturer (eller subkulturer) som blivit 
rörelser eller rörelser som utvecklat sig till delkulturer. 

Ungdomssubkulturer är positionellt och relationellt definierade i 
förhållande inte bara till varandra utan också till större samhällsfrågor. 
Den tidiga brittiska forskningen såg detta som en klassbestämd relation 
mellan unga och vuxna inom samma sociala skikt, och talade därför om 
subkulturens spel mot sin föräldrakultur. Subkulturens latenta funktion 
är att uttrycka och på magiskt vis lösa de motsättningar som förblir 
dolda och olösta i föräldrakulturen, skrev Phil Cohen. Subkulturer är en 
kompromisslösning mellan motsatta behov: att å ena sidan skapa och 
uttrycka självständighet och olikhet mot föräldrarna, och att å den 
andra bevara de jagförsvar som underbyggs av föräldraidentifika-
tioner.119 Därigenom uppvisar subkulturerna såväl likheter som 
skillnader till sina klassmässiga föräldrakulturer. Efter att andra dimen-
sioner som etnicitet och kön uppmärksammats, och subkulturernas 
heterogena klassursprung noterats, kunde detta modifieras och gene-
raliseras till att subkulturer var kodade svar på förändringar som rör 
hela samhället (Hebdige 1979 s 80). Och där mötte den brittiska tra-
ditionen Thomas Ziehes och andra socialisationsforskares tolkningar av 
ungdomskulturfenomen som uttryck för processer som inte bara rör 
ungdomarnas särskilda positioner och erfarenheter, utan som kan tolkas 
som uttryck för övergripande samhälleliga tendenser. Subkulturerna 
kan som andra ungdomskulturella fenomen användas som seismografer 
för att avläsa tidsandan.  

Denna seismograffunktion kan naturligtvis ifrågasättas. Man kan 
undra dels om inte subkulturerna förlorat sin avantgarderoll, dels om 
inte ungdom i allmänhet förlorat sin särskilt dynamiska och flexibla 
karaktär. Det har skett en fortlöpande differentiering mellan olika sam-
tida ungdomskulturer. Fram till 60-talet uppträdde de ofta parvis i 
klassrelaterade polariteter, därefter finns samtidigt en växande mängd 
delkulturer och stilar att tillgå på den ungdomskulturella kartan. Detta 
                                                 
119 Cohen (1972/1980 s 82 resp 84; även i Bay & Drotner 1986 s 35 resp 38). 
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hänger bland annat samman med att själva normaliteten försvagats eller 
problematiserats. När det blivit alltmer oklart vad det är att vara 
”vanlig”, blir det också svårt att entydigt vara ”annorlunda”. Medan 
tidigare motkulturer och konstnärliga avantgarden kunde profilera sig 
mot starka normalitetsideal, är det idag svårt att entydigt säga hurdana 
”normala” stilar och livsstilar är. Gränserna mellan mainstream och 
subkulturer har luckrats upp, och ett fåtal tydliga avvikare bryter inte 
längre av mot en grå massa, utan en stor mångfald av nyansrika varian-
ter spelar mot varandra. Detta har givit subkulturerna nya villkor och 
tvingat dem till större flexibilitet. Det har alltid varit så att åldrande 
subkulturer kan stelna till ganska konservativa traditionsbevarare, även 
om de en gång var modernistiska avantgarden (jfr t ex raggarna enligt 
Bjurström 1990). Det är alltså inte i de gamla och etablerade sub-
kulturerna dagens seismografer finns.  

I en mer heterogen och differentierad livsvärld med ett stort spekt-
rum av många skilda samtidiga livsstilar är det idag svårare att särskilja 
bestämda subkulturer som avantgarden. Många arbetar nu med små 
punktvisa överskridanden och en kärleksfull lek med en konstruerad 
normalitet (Ziehe 1989, Dahlén 1990). Men fortfarande fungerar olika 
subkulturella stilmarkeringar som orienteringspoler för ungdomars 
identitetsarbete och som mätare på generella tidstendenser. För 
ungdomens flexibilitet kan inte bara återföras på ungdomars nu för-
lorade välstånd och överflöd, utan ligger betydligt djupare i vår kultur. 
Ungdomars intensiva identitetsarbete resulterar ur en kombination av 
biologiska, psykiska och sociokulturella krafter som fortfarande verkar, 
även om gränserna mellan generationer och åldrar hela tiden kan 
förskjutas och i vissa avseenden förändra betydelse.120 Ungdom är fort-
farande en snabbt föränderlig livsfas och en kategori som påverkas 
extra starkt av samhällsförändringar. Detta har aldrig inneburit att 
ungdomar generellt blir mer radikala eller flexibla. Tvärtom kan många 
unga människor söka möta otryggheten i den omgivande dynamiken 
och erosionskrisen med att bygga stela murar kring sina krampaktigt 
fasthållna och kanske uttalat reaktionära identitetsutkast. Men dels är 
även detta en mer aktiv och tydlig reaktion på aktuella samhälls-
processer än ett konventionellt fasthållande vid invanda rutiner, och 
dels är det ändå inte minst bland ungdomar som man fortfarande också 
finner nya offensiva motrörelser av skilda slag. 
                                                 
120 Jfr Fornäs (1984) som refererar till en lång historisk tradition där ungdom utpe-
kats som priviligierad bärare av det nya.  
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En annan svaghet i de tidiga brittiska subkulturteorierna var deras 
traditionella bas-överbyggnadsmodell. Subkulturerna antogs ”bara” ge 
symboliska, imaginära eller magiska skenlösningar på reella problem 
som därvid i grunden förblev olösta.121 Arbetarungdomar reagerade på 
ekonomiska och politiska problem med stilexperiment som uttryckte 
problemen men utan att kunna lösa dem – endast ”riktig” fackligt och 
politiskt organiserad kamp skulle kunna ge verkliga resultat. Häri låg 
en stor dos traditionalism som reducerade det kulturella till en sekundär 
utsmycknad av det ekonomisk-politiska. Ungdomskulturerna har inte 
revolutionerat samhället, men deras symboliska aktiviteter har varit 
mer än bara avledningar från det väsentliga. I vissa fall har deras 
kulturella experiment bidragit till viktiga mentala och ideologiska 
förändringar i samhället.  

Ungdomskulturerna skapar sina stilar genom vad som med en so-
cialantropologisk term kallats bricolage.122 En bricoleur var hos Lévi-
Strauss en förmodern mytmakare eller tusenkonstnär som tog förefint-
liga och ”begagnade” element och satte samman dem till nya menings-
fulla helheter. På liknande sätt satte t ex punkare samman olika gamla 
stilelement som nätstrumpor och hundhalsband till nya kombinationer 
som skapade ny mening. Särskilt stilparametrarna utseende och musik 
skapas genom övertagande av färdiga produkter från kulturindustri och 
medier, men också detaljer i uppträdande och språkbruk lånas från 
tidigare sammanhang. Det handlar sällan om att uppfinna nya element 
från ingenting. Medier, kommersiella produkter och tidigare kulturella 
artefakter fungerar som råmaterial till subkulturernas stilskapande. Och 
detta collage- eller montageartade bricolage sker inte bara i självmed-

                                                 
121 Se t ex Cohen (1972/1980 s 84f; även i Bay & Drotner 1986 s 37ff) eller Hall & 
Jefferson (1976 s 47f). Cohen & Taylor (1976), Cohen & Robins (1978) och Dahl 
(1986 s 129f) ger mer psykoanalytiskt orienterade tolkningar av subkulturers kol-
lektiva identitetsproduktion. 
122 Begreppet hämtades först in från Lévi-Strauss (1962/1984 s 28ff) av Clarke 
(1976 s 177; även i Bay & Drotner 1986 s 69) och utarbetades sedan mer av 
Hebdige (1979 s 102ff). Jfr också den kritiska diskussionen av strukturalismen hos 
Ricoeur (1969/1974 s 39ff). Ricoeur menar att Lévi-Strauss alltför mycket ger 
strukturen ansvaret för meningsskapandet, och vill i stället uppvärdera den enskilda 
händelsen, som har ett ”meningsöverskott” i relation till varje struktur den ingår i 
och där just detta överskott realiserar nya betydelser i successiva bricolage. Medan 
Clarke och Hebdige alltså mer strukturalistiskt kan hävda att det är stilarnas totala 
system som helt avgör elementens betydelser, kan jag med Ricoeur hellre betona 
att elementen bär på meningspotentialer som utvecklas och förverkligar sig på 
ständigt nya sätt i nya stilkombinationer.  
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vetet kontrastrika eller pastischartade stilar som punken, utan även hos 
dem som söker skapa mer enhetliga och konsekventa stilar. Bricolage 
är helt enkelt omöjligt att skilja från den metod med vilken stil alltid 
skapas, och är knappast ens reserverad för folklig populärkultur eller 
subkulturer, utan återfinns också dels i ”vanliga” människors produk-
tion av sina personliga livsstilar, dels även i professionellt konstnärligt 
arbete. Ingen börjar från scratch, alla måste utgå från ett befintligt 
förråd av uttryckselement som kan leda till ny mening genom mer eller 
mindre sofistikerade former av sammanställningar.123 Elementen bär 
med sig vida meningspotentialer som utnyttjas på skilda sätt i olika 
kontexter, när de begränsas och berikas genom mötet med de andra 
ingående elementen. Deras tidigare betydelser utplånas inte spårlöst, 
men ingår i svårförutsägbart nyskapande konstellationer. Traditionellt 
”kvinnliga” element blir inte plötsligt könsneutrala för att de sätts ihop 
med sådana som enligt konventionerna anses ”manliga”, men sådana 
montage skapar brott i gamla mönster och öppnar nya tolknings-
möjligheter som kan fungera könsöverskridande. Att skapa stil genom 
bricolage är samtidigt att konstruera metaforer som för samman olika 
betydelsefält och därigenom får oss att tänka på nya sätt, skapa ny 
mening och nya tolkningar av oss själva och världen.124  

De tidiga analyserna av ungdomsstilar tog fasta på homologier, 
överensstämmelser och samstämmigheter mellan dels olika element i 
en viss subkulturell stil, dels stilelementen och de berörda ungdomar-
nas sociala positioner eller psykiska egenskaper (främst i termer av 
klass).125 Om begreppet (psykisk, social respektive kulturell) identitet 
innebär en diakron överensstämmelse över tid i en individs, grupps el-
ler symbolformations struktur, står homologibegreppet i första hand för 
synkrona överensstämmelser mellan olika personlighetsnivåer, indivi-
der eller stilelement. Att söka efter homologier är att dels leta rätt på 
                                                 
123 Jfr de Certeau (1974/1988) om konsumtionens roll för vardagslivets kreativitet. 
Hos Lévi-Strauss kontrasteras däremot bricoleuren mot ingenjören, med den mo-
derna konstnären i en mellanställning.  
124 Jfr om metaforer Ricoeur (1973/1977 och 1975/1986) samt Madison (1988 
s 82ff, 148ff och 188f). 
125 Det var Paul Willis som i sin doktorsavhandling (1972) (omarbetad till Profane 
culture 1978) införde homologibegreppet i den engelska ungdomskulturforskning-
en. Han hämtade det förmodligen från Lévi-Strauss (t ex 1962/1984 s 46, 114 och 
121). Även Pierre Bourdieu talar i sin kultursociologi om homologier mellan de 
sociala positionernas och livsstilarnas rum (se t ex Bourdieu 1979/1984 s 175ff och 
1986 s 300). Den gamla grekiska termen homologi betyder närmast sam-stämmig-
het: med samma röst eller enligt samma logik.  
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koherenser och enhetligheter inom en stil, och dels fånga samband mel-
lan stilval och stilbärarnas position på någon annan nivå än den kultu-
rella (t ex musikens relation till klass eller psykologi). Dessa två aspek-
ter bör skiljas åt men är ändå ofta samverkande. Man kan efterforska en 
stils estetiska logik som något helt autonomt i förhållande till sociala 
eller psykologiska mönster. Omvänt kan även icke-sammanhängande 
och motsägelsefulla stilar ha samband med (lika heterogena) sociala 
eller psykologiska faktorer. Men det är när man upptäcker den inre lo-
giken i en stil som det blir särskilt intressant att spåra dess utomkultu-
rella samband eller rentav rötter.  

Om homologier upptäcks mellan olika stilelement eller nivåer ford-
rar detta en förklaring. Det är otillfredsställande att bara få sam-
stämmigheter uppräknade utan några försök att finna deras inre sam-
band eller logik. Ibland kan homologins ena term återföras på dess 
andra. Att ett stilelement orsakas av ett annat är mindre troligt, men ett 
visst stilmönster kan ibland förklaras med en analog struktur på t ex 
den socioekonomiska nivån. Så vill man kanske föra tillbaka raggares 
och knuttars dansstil på arbetarklassens kroppsuppfattning. I sådana fall 
behövs ändå ett försök att förklara genom vilka mekanismer och 
förmedlingar sådana paralleller alls uppstår. Varför och hur uttrycks 
kroppsarbete just i denna typ av dans? Homologirelationen förutsätter 
att man specificerar en bestämd dimension eller aspekt under vilken de 
två företeelserna liknar varandra, vilket kräver en sorts tredje term. 
Buggdans och arbetarklass kan kanske ses som homologa med 
avseende på kroppens rörelsescheman. Och om man finner likheter 
mellan två stilelement bör det ligga någon gemensam orsak eller källa 
bakom, så att de bägge kan relateras till någon genetisk, diakron tredje 
term. Willis finner exempelvis att ett mc-gängs olika stilelement liknar 
varandra och alla pekar mot ett behov av kontroll. Man kan då i grupp-
medlemmarnas historia finna livserfarenheter som i deras socialisation 
skapat detta behov. Det kan t ex röra sig om en kris och förlorad 
kontroll i arbetarkulturen som knuttarna känt av och sökt kompensera 
genom stilmässig kontrollmarkering av den egna kroppen, miljön och 
territoriet. Så kan interna homologier samspela med homologier mellan 
de kulturella, sociala och psykiska nivåerna. 

Homologianalyser har ibland kritiserats för att bygga på ohållbara 
begrepp om formlikhet, ikonicitet och motiverade tecken (där innehåll 
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och uttryck binds samman med likhets- och orsaksrelationer).126 Om 
stilelementet A (t ex säkerhetsnål i kinden) är homologt med element B 
(t ex svarta kläder) är de i något avseende lika (båda kan uttrycka en 
känsla av hopplöshet och ”no future”). Anta nu att A också kan ses som 
homologt med C (t ex mångfärgat hår – den gemensamma ”tredje 
termen” är då ett konstgjort hopsättande av identitet). Men mellan B 
och C finns ju knappast några tydliga likheter, annat än just att bägge 
(fast på helt skilda sätt) liknar A (svarta kläder och färgat hår tycks inte 
omedelbart ha något naturligt samband med varandra). På detta sätt kan 
man få fram en hel rad av element som alla är homologa med A utan att 
sinsemellan ha någon uppenbar inbördes likhet eller vara homologa 
med varandra. Två element D och E (trash metal-musik och rakade 
skinheadhuvuden) kan vidare kanske bägge var för sig ses som 
homologa med ett fenomen F på en helt annan nivå, t ex en psyko-
logisk eller social kategori (aggressivitet eller proletär manlighet). Men 
hur kan de vara homologa med F när de har så lite inbördes likhet? Är 
de då också homologa med varandra eller inte?  

Mysteriet är inte särskilt svårt att lösa. Det bygger nämligen på den 
felaktiga förutsättningen att likhet i detta fall skulle vara detsamma som 
ekvivalens. Men att två företeelser liknar varandra är inte detsamma 
som att de är exakt identiska. Homologi är till skillnad från ekvivalens 
inte någon transitiv relation, även om den är symmetrisk. Ekvivalens 
kan vi notera som =, medan homologi eller (familje-) likhet här kan 
uttryckas med tecknet ≈.127 Symmetrin innebär att om A≈B så är också 
B≈A (om säkerhetsnålar liknar svarta kläder så gäller också det omvän-
da). Att ekvivalensen är transitiv innebär att om A=B och A=C så är 
B=C. Men om A≈B och A≈C är det inte nödvändigt att B≈C. 
Detsamma gäller ju exempelvis tal eller färger. Vi kan acceptera att 8 
är ungefär lika med 10 som är ungefär lika med 12 utan att lika lätt 
svälja att 8 skulle vara nästan detsamma som 12. Och även om orange 
≈ rött ≈ violett så uppfattar vi förmodligen inte orange och violett som 
liknande färger. Homologi har ju att göra med samstämmighet, och en 
röst A kan klinga harmoniskt både med rösten B och rösten C men 
ändå kan samklangen mellan B och C skorra falskt, eftersom rösternas 

                                                 
126 Ruud (1991). Homologibegreppet diskuteras också av Brolinson & Larsen 
(1990 s 388ff), som påpekar dels att likhet är ett svårhanterligt begrepp och dels att 
homologier inte räcker för att bilda symbolförhållanden, vilka förutom likhet också 
kräver en sammanbindande interpretant.  
127 Begreppet familjelikhet härrör från Wittgenstein (1945/1984 s 278). 
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samstämmighet inte nödvändigtvis gör dem totalt identiska med var-
andra. Därför kan mycket väl flera olika homologa relationer finnas 
eller konstrueras till ett visst fenomen, oavsett om relationerna var för 
sig bygger på sociala konventioner eller naturliga samband. Ett skäl till 
detta är att varje fenomen har flera olika aspekter och dimensioner så 
att homologier därför kan ta fasta på olika sidor av fenomenet (bygga 
på olika ”tredje termer”). 

Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt och ändamålsenligt att 
välja homologiorienterade analysmodeller, eftersom de leder till flera 
metodologiska problem. I Phil Cohens tre analysnivåer (historisk, 
strukturell/semiotisk och fenomenologisk analys), och ännu mer när 
Paul Willis i närmast omvänd ordning räknar upp metodstegen indexiv 
(indexical), homologisk och integrativ (integral) analys, förespråkas en 
arbetsmodell som verkligen sätter uppsökandet av strukturella homolo-
gier i centrum.128 Men stilar och delkulturer är ju fulla av inre 
motsättningar och konflikter som driver deras utveckling framåt och 
därmed ger dem deras historiska dynamik. Våra tolkningar kan alltså 
inte låta sig nöjas med att se homologierna, utan måste också kunna se 
och tematisera heterogena drag i kulturer och stilar. Stilar har liksom 
identiteter divergerande fasetter.  

Också sökandet efter sådana åt olika håll pekande ”heterologier” 
har samma två aspekter. Olika element i samma stil kan vara samstäm-
miga (som när knuttarnas musiksmak, rörelsemönster och könsideologi 
alla betonade konkretion och kontroll), men de kan också vara inbördes 
motsägande (som när punkarna anspelade på sexualitet med nät-
strumporna och på självsönderfall med säkerhetsnålarna). Och dels kan 
olika, divergerande stilelement var för sig vara homologa med helt 
olika klasspositioner eller psykiska dispositioner, och alltså innebära en 
sorts förhandling eller kompromiss mellan olika intressen (som när 
olika punkare kunde ta fasta på olika delar av punkens stilförråd), dels 
kan även samma eller inbördes homologa tecken öppna funktions- och 
tolkningsmöjligheter åt ibland paradoxalt skilda håll (som när 
knuttarnas rock’n’rollsmak kan associera till såväl kontrollbehov som 
kroppslig utlevelse). Olika symboler kan peka i olika riktning, men 

                                                 
128 Cohen (1972/1980 s 83; även i Bay & Drotner 1986 s 36); Willis (1978 s 190ff; 
även i Fornäs m fl 1984/1991 s 56ff). Homologifokuseringen kritiserades av Hart-
wig (1980 och 1984), Clarke (1981/1990), Bay (1982), Fornäs m fl (1984/1991) 
och Redhead (1990). 
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samma symboler kan också bära olika meningspotentialer. Så har 
heterologin med polyvalens, polysemi och polylogi att göra.129  

I min vidare mening kan alltså varje personlig eller kollektiv stil 
innefatta större eller mindre grader av homologier i form av samstäm-
miga betydelser i olika lager, men de bär alltid också på olika grader av 
heterologi eller divergerande betydelser, och vi behöver kunna 
tematisera bägge delarna i våra tolkningar. Det finns en fara att i 
ungdomskulturanalyser fixera en stils mening i en enda bestämd bild, 
och t ex säga att hiphop betyder multikulturalism. Stilar och identiteter 
upprättar olika koherenser men inte bara en enda och aldrig allom-
fattande, utan skilda homologier rör sig på olika nivåer, utvecklas i 
tiden och kan motsäga varandra. Olika stiltolkningar kan tematisera 
olika aspekter och en stil är därför aldrig slutgiltigt förstådd.  

Kulturella, symboliska uttryck har som synes en rad olika sociala 
funktioner, vilket pekar mot en omfattande forskningsgren. Jag har re-
dan nämnt att några kulturforskare betonat den gränsöverbryggande 
och gemenskapsskapande förmågan, medan andra tvärtom intresserar 
sig för hur stilar markerar skillnader och både förutsätter och upprättar 
gränser mellan individer och mellan grupper. Kulturella verksamheter 
kan som kommunikativ praxis skapa sociala band mellan människor 
och mediera mellan olikartade grupper. Men de kan även skapa och ut-
trycka sociala klyftor genom att upprätta och symboliskt tydliggöra 
distinktioner.130 Så kan t ex hårdrocksband i turnéer och skivförsäljning 
överskrida geografiska gränser men samtidigt skapa en gräns mellan 
idoler och publik, och dessutom fördjupa klyftorna mellan olika gene-
rationer och subkulturer, alltså mellan sina fans och dels deras för-
äldrar, dels jämnåriga som föredrar andra genrer. Varje kommunikativ 
                                                 
129 Termen heterologi används i en angränsande betydelse av såväl Bataille (enligt 
Levy 1991 s 34) som de Certeau (1985), som bägge talar om heterologi som veten-
skapen om det Andra, om det som bryter mot en strukturs samlande logik. Polyva-
lenta kallar Willis olika stilelement som bär på ett spektrum av olika betydelsemöj-
ligheter, vilket angränsar till den redan nämnda termen polysemi för teckens och 
symbolers mångtydighet. Polylogue var titeln på en bok av Julia Kristeva, som del-
vis översatts i Kristeva (1980), och där polylogi syftar på det kluvna subjektets 
nödvändigtvis öppna och divergerande uttryck, vilket anknyter såväl till hennes 
eget intertextualitetsbegrepp som till Jacques Derridas tankar om differance och de-
centrering. Jfr också Burgos (1988 s 23ff) om öppenhet och motsättningar i narra-
tiva identiteter.  
130 Jfr exempelvis Ruud (1991) om hur musik skapar social sammansmältning och 
samhörighet genom kollektiv kommunikation, eller Ronström (1990 s 42) om hur 
dans och musik kan skapa både gemenskap och skillnad vad gäller etnicitet. 
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handling kombinerar i skilda proportioner förenandet med åtskiljandet. 
Och det finns inga gränslösa språk, även om musik och dans kan dra 
upp annorlunda gränser än de verbala språken.  

Kulturfenomenens pekande mot den närliggande sociala dimensio-
nen aktualiserar frågor om normativ rättfärdighet. I olika grupper och 
gemenskaper utvecklas etiska normer som reglerar interaktionen för att 
skapa rättvisa och möjliggöra ett gott liv. Även om terminologin växlar 
starkt mellan olika författare kan man försöka skilja mellan å ena sidan 
etik som det goda livets ideal och praxis, å den andra moral som 
strukturer av sociala påbud och normer för rättvisa och normalitet.131 
Ungdomskulturella uttryck och stilar fungerar här som redskap för 
förhandlingar mellan olika intressen och för att formulera kontrakt om 
vilka värden, normer och relationer som ska gälla.132 Estetiska smak-
hierarkier samverkar också tätt med etiska normsystem. Även om man i 
modern tid försöker särskilja de två och värdera symboliska texter efter 
andra kriterier än de i strikt mening etiska eller moraliska, visar de sig i 
praktiken tätt sammanvävda. Man kan i princip se skönhet även i en 
fascistisk bild, men det är svårt att uppskatta den utan att också 
diskutera moraliska frågor. Normativ rättfärdighet är liksom sanning 
och sannfärdighet relevanta giltighetskriterier utan att var för sig eller 
ens tillsammans uttömma hur kulturella uttryck kan bedömas. I själva 
verket rör estetiska värdeomdömen den kulturella dimensionens 
egenlogik, och det är dit jag nu till sist ska vända mig. 
Kulturellt 
 
Kulturfenomen förhåller sig till sist också till andra kulturfenomen. 
Kulturell praxis skapar även kulturella identiteter – symboliska me-
ningsenheter som relateras såväl till individuella, personliga, inre, psy-
kiska identiteter (subjektivitet) som till sociala identiteter (gemenskaper 
och grupper). De kan för det första studeras som just symboluttryck på 
en egen relativt autonom nivå. De har för det andra å ena sidan inom-
kulturella rötter eller källor och pekar å andra sidan ut eller tematiserar 
                                                 
131 Kemp (1991) s 35ff om etik och moral, s 55 om det av Kant från ekonomin 
hämtade etiska värdebegreppet, och s 86 om hur etik alltid bygger på berättelser 
eller narrativa visioner om det goda livet, eftersom hela vårt liv är sammanvävt 
med historier.  
132 Fornäs m fl (1988 s 248ff och 1990 s 32f) visar hur estetiska läroprocesser kan 
ge normativa och relationella förmågor. Fornäs m fl (1991 s 36f och 159) 
diskuterar kulturella uttrycks roll för den sociala könsordningens förhandlingar och 
kontrakt.  
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det kulturella, i olika former av intertextuella eller interkulturella 
referenser mellan verk och genrer. För det tredje har denna nivå sina 
egna bedömningskriterier som har med smak och estetiska värdeom-
dömen att göra.  

Kulturnivåns särart med symboler, diskurser, genrer etc har redan 
diskuterats utförligt ovan. Det kulturella fältet innefattar såväl pro-
cesser, praxis eller handlingar som produkter, texter eller artefakter. 
Symbolisk kommunikation innefattar såväl teckens materialitet som 
formella strukturer och mening, och därmed också såväl den symbo-
liska ordningen i sig som människors möte med och skapande eller 
användning av denna i konkret lokaliserad historisk praxis där mening 
kommuniceras och ny mening produceras.  

Estetisk praxis kan man kalla sådan kulturell verksamhet som di-
rekt fokuserar eller tematiserar den kulturella aspekten, dvs där me-
nings- och symbolskapandet blir något av ett självändamål, istället för 
att enbart vara ett redskap för kognitiva, normativa eller expressiva 
diskurser. Estetisk reception (av kulturprodukter och medieutbud) är 
samtidigt alltid också estetisk produktion (av mening och identitet). Es-
tetisk praxis äger rum inom specialiserade, differentierade och profes-
sionaliserade konstnärliga institutioner och förknippas då med de olika 
konstarterna och med det som brukar avses med kulturpolitik. Men den 
finns också i alla människors vardag, från barns lekar till vuxnas 
stilproduktion och mediebruk, vilket bl a Hartwig (1980), Fornäs m fl 
(1988) och Drotner (1991b) demonstrerat. Kirsten Drotner har utifrån 
en egen studie av ungdomars arbete med bl a video på ett mycket 
intressant sätt lyckats skildra estetisk produktion i dess relation till 
vardagslivet, och med fokus på könsskillnader.133 Hon betonar att 
estetisk praxis inte är något som enbart gäller de autonoma konst-
arternas institutionaliserade former, utan sträcker sig in i vardagens 
kommunikation och socialisation.134  

Å andra sidan understryker hon samtidigt att det estetiska skapan-
det är och måste vara ett självändamål, även om det därjämte kan leda 
till diverse olika och i sig också viktiga sekundära läroprocesser.135 

                                                 
133 Wolff (1990) tar också upp spännande könsaspekter på estetik i det moderna, 
dock inte direkt ungdomsrelaterat. 
134 Här bryter hon klart mot traditionell autonomiestetik, även i den på andra sätt 
intressanta form den fått hos Adorno (1973) och Marcuse (1977/1980). 
135 En liknande kritik av aktuella tendenser att instrumentalisera kulturell praxis för 
andra syften, genom pedagogisering av rocken eller mer allmänt underordnandet av 
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Den kulturella dimensionens symbol- och meningsproduktion ger alltså 
upphov till ett särskilt estetiskt lärande, som är legitimt även utan de 
andra, tidigare diskuterade dimensionerna. Estetiska uttryck är verkli-
gen just särskilda former för intersubjektiv, språklig och symbolisk 
kommunikation, och kan inte reduceras till vare sig objektiva mekanis-
mer, subjektiva expressioner eller sociala relationer, hur mycket de än 
har med alla dessa att göra. Det intersubjektiva är också lika ”verkligt” 
som det objektiva eller det subjektiva, trots att det är socialt eller 
kulturellt producerat och därför inte har evig eller universell existens. 
Intersubjektivitet är inte detsamma som godtycklighet, vilket gäller bå-
de etiska normer och estetiska värden. Bägge kan mycket väl vara in-
tersubjektivt giltiga utan att vara varken objektiva, naturliga sanningar 
eller subjektiva, arbiträra tyckanden.  

Kulturella uttryck upprättar komplexa nätverk av relationer mellan 
varandra, från tecken- till genrenivån. Kulturella uttryck har rötter och 
källor hos andra kulturella uttryck, och de upprättar också ständigt nya 
referenser till varandra. Intertextuella referenser mellan såväl enskilda 
verk som hela genrer väver oavbrutet in ett pekande inom själva den 
kulturella nivån.136  

Ett ungt rockband bygger på hela den tidigare rockhistorien, och 
man kan alltid spåra stilinfluenser och referenser bakåt till olika före-
gångare inom genren. Sådana pekanden kan också korsa genregränser, 
och man kan t ex även i rap och trash metal söka efter subtila anspel-
ningar på gamla schlagers, eller mer eller mindre omedvetna och oav-
siktliga inflytanden från barnvisor eller klassisk musik. Även mellan 
helt olika uttrycksformer vävs sådana intertextuella trådar: rocklåtarna 
kan peka mot litterära eller filmiska förebilder eller referenser. Till 
sådana mediesamspel och relationer mellan olika uttrycksformer ska 
jag strax återkomma. 

Gränsen mellan källor och referenser är här suddig: pilarna går ofta 
i bägge riktningar samtidigt. Finns det en förebild så blir denna också 
tematiserad i det aktuella verket. Låter det unga rockbandet som Prince 
så hör detta också till dess musiks mening. Och även om det pekar mot 

                                                 
ungdomskulturella verksamheter under ekonomiska, politiska, sociala eller terapeu-
tiska mål, finns i Fornäs m fl (1988) och Fornäs (1989).  
136 Det är Kristeva som i en text från 1969 (återgiven som ”Word, dialogue, and 
novel” i Kristeva 1980 s 64ff) utifrån Bachtins dialogicitetsresonemang utvecklat 
intertextualitetsbegreppet. Det används numera synnerligen flitigt inom såväl este-
tiska vetenskaper som medie- och populärkulturforskning (se t ex Fiske 1989b).  
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Prince genom elaka ironier har det på något sätt påverkats av honom, 
om än kanske negativt. Arkeologi och teleologi samspelar.  

Liksom det finns kulturella diskurser om den objektiva, den subjek-
tiva och den sociala dimensionen, kan kulturen själv tematiseras. En 
sådan kulturens självreflektion benämns estetik. Ordet kommer från 
grekiskans term för det sinnesförnimmande som ligger till grund för 
kulturella verksamheter. Det har använts för läran om förnimmelserna 
men från 1700-talet allt oftare åsyftat läran om det sköna i natur och 
konst.137 Man sysslar med estetik när man teoretiskt eller i vardags-
praxis förhåller sig till estetiska uttryck och reflekterar över konst och 
vardagskultur, i diskurser om symboluttrycks form, begriplighet och 
skönhet. Estetiska är sådana kulturella verksamheter som sätter det 
kulturella i fokus: konstarterna i konstnärlig verksamhet likaväl som 
vardagslivets populärkulturreception och amatörproduktion. När man 
frågar efter estetiken i en estetisk företeelse (hos en författare eller i ett 
rockband) vill man veta vilka kulturella formmönster och kriterier som 
där råder, det vill säga vilken implicit estetik eller lära om kulturell 
välformning som där impliceras. Det estetiska är estetikens ämne, 
skulle man kunna säga. Estetik är kultur reflekterad på sina egna 
villkor, medan t ex kultursociologin reflekterar över symboluttryckens 
relation till sociala förhållanden.  

Estetik handlar därför bara till en del om smak och status eller om 
regler, värden och normer för kulturella uttryck. Liksom den sociala 
dimensionens reflektion – etiken – inte kan reduceras till enbart norma-
tivt reglerande moral, har också estetiken fler sidor. Trots att diskus-
sionen om kvalitet och värdehierarkier traditionellt dominerat estetiken, 
finns där också plats för andra aspekter på kulturella uttrycks allmänna 
formlära.  

Den kulturella dimensionens interna bedömningskriterier handlar 
om smak och estetiska värdeomdömen, om det individer och grupper 
anser vara meningsfullt, begripligt, välgjort, vackert eller fascinerande. 
Hos Habermas intar det estetiska fältet en osäker position. Ibland 
antyds det som den självständiga dimension det har rätt att vara, men 
ibland tenderar det att inordnas under den subjektiva dimensionen.138 

                                                 
137 Jfr t ex Hegel (1842/1970 vol I s 13), Hellquist (1922/1989 s 190), Brunius 
(1961 s 13), Drotner (1991b s 117ff), Pålshaugen (1991 s 14ff).  
138 I Habermas (1981 vol 1 s 45; engelska utgåvan s 23) finns en särskild plats för 
symboliska uttrycks välformning, men när han på s 448 (resp s 334) diskuterar as-
pekter av handlingsrationalitet är konstverk och estetisk kritik istället hopsatta med 
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Men estetisk praxis kan inte reduceras till något rättframt uttryck för 
individernas inre, till en subjektiv expressivitet. En så renodlat roman-
tisk konst- och kultursyn går knappast att försvara idag. Också de mest 
personligt expressiva estetiska uttrycken ingår i intersubjektiva 
symboliska ordningar. Även om estetiska verk alltid också på olika sätt 
pekar mot subjektivitetens dimension kan estetik därför inte reduceras 
till kriterier om autenticitet.  

En bättre lösning är att inordna estetiken tillsammans med språk i 
en separat kulturell dimension, där kriterier om begriplighet, formfull-
ändning och skönhet är relevanta. Sådana kriterier är intersubjektiva 
men bara till en liten del universaliserbara. De baseras på individers 
och gruppers kommunikativa interaktion och utgör omdömen om just 
de symboliska uttryck som där produceras. Eftersom all symbolisk 
kommunikation är en öppen och principiellt oavslutbar process delar 
olika individer alltid bara delvis sätt att tolka mening ur texter och 
symboluttryck. Kommunikation gör något gemensamt för flera, men 
inte nödvändigtvis för alla, och inte ens moderna massmedier kan 
undgå att skapa nya skillnader mellan olika subkulturer och smak-
grupperingar, som tidigare nämnts. Estetiska kriterier är därför till stor 
del olösligt förankrade i individers och gruppers konkreta livserfaren-
heter och delas endast i vissa mycket generella avseenden av alla män-
niskor. Konsensus om skönhet, genre- och stilriktighet kan uppnås i be-
stämda tolkningsgemenskaper men de omfattar bara undantagsvis hela 
mänskligheten, och en sådan universalisering behöver heller inte vara 
något principiellt eftersträvansvärt mål. Estetiska omdömen kan disku-
teras och underbyggas med mer eller mindre välgrundade argument, 
vilket möjliggör en estetisk rationalitet. Men även om man därmed kan 
uppnå konsensus om att vissa verk eller uttryck är välformade inom sin 
bestämda genre behöver därmed inte alla uppskatta dem. En reflek-

                                                 
terapeutisk kritik. Samma skillnad finns i Habermas (1990) mellan s 147 och s 172. 
Jfr Israel (1992 s 77f) och not 76 ovan, där det också framgår att Habermas skiljer 
estetik från begriplighet och bl a hävdar att man kan uppnå universell konsensus 
om utsagors välformning eller begriplighet men inte om estetisk skönhet. Hos 
Thompson (1981), Bernstein (1985; särskilt Albrecht Wellmer s 35ff, Martin Jay s 
125ff och Habermas’ svar s 199ff), Honneth & Joas (1986; Martin Seel s 53ff och 
svaret på s 341ff) samt Honneth m fl (1989; Karl-Otto Apel s 15ff, Johann P 
Arnason s 66ff, Martin Jay s 171ff och Charles Taylor s 601ff) finns synpunkter 
om Habermas och estetiken. Habermas (1988) ger en del nya tankar. Seel (1985) 
söker på samma grund utveckla en teori om estetisk rationalitet (se särskilt s 32ff, 
127 och 197f). 
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terande hårdrockare kan kanske t ex bli övertygad om att Public Enemy 
gör utmärkt hiphop-musik, men det tvingar henne inte att gilla den.  

Något liknande kan sägas om begriplighet: verk eller utsagor kan 
bedömas som mer eller mindre logiskt-grammatiskt välformade och 
förståeliga enligt olika formella kriterier men det finns ändå alltid en 
mångfald av sådana kriteriekomplex att välja mellan, av vilka endast 
vissa högst abstrakta delar är universella. Också en sats som till en 
början och utifrån vardagsspråkliga konventioner tycks ytterst svårbe-
griplig kan i en viss genrekontext (t ex inom experimentell poesi eller 
filosofisk teori) visa sig fånga nya och högst komplicerade samman-
hang och göra dem begripliga. Olika vetenskapliga discipliner och tra-
ditioner har skilda kriterier, detsamma gäller för olika konstarter och 
konstnärliga genrer och strömningar och i vardagslivet för olika arenor 
och grupper. En estetisk diskurs kan upprätta kommunikation mellan 
sådana sfärer och upparbeta kommunikativt rationella argument för 
olika värdeomdömen, som därmed blir förståeliga för i princip alla, 
utan att de därför behöver delas universellt. 

Frågor om estetisk kvalitet och smak är olösligt förknippade med 
vårt samhälles statushierarkier, särskilt när de knyts samman med den 
traditionella sociokulturella klyfta mellan högt och lågt, mellan ”finkul-
tur” och ”skräpkultur”, som diskuterades ovan i samband med popu-
lärkulturbegreppet. Pierre Bourdieu har träffande skildrat dominerande 
klassers klassiska uppfattning av den egna, klassbetingade smaken som 
självklar, naturlig och universellt normerande.139 Innehavet av s k ”kul-
turellt kapital” – bildning, distingerad habitus och smak – fordrar att 
just dessa kunskaper, vanor och smakmönster uppfattas som allmän-
giltigt upphöjda och goda. Detta legitimeras genom återkommande 
estetiska teorier som på motsvarande sätt naturaliserar, universaliserar 
och därmed mystifierar smakfrågor genom att söka objektivt giltiga 
argument för en fix klyfta mellan högt och lågt, mellan elitens utsökta 
och massans populärkulturella smak.140  

Sådana teorier dyker upp i en mängd olika varianter, ibland när 
man minst väntar dem, hos författare som ifrågasätter dikotomin i dess 
mest konventionella tappningar. Estetiken har länge genomsyrats av 

                                                 
139 Bourdieu (1979/1984 och 1986). Svenska introduktioner och tillämpningar med 
relevans för ungdomskulturfrågor finns bl a i Broady (1986, 1988 och 1991), 
Palme (1990) samt Roe (1987, 1989 och 1990). Jfr även Gans (1974) och Lewis 
(1978) om smakkulturer. 
140 Jfr vidare Boëthius (1990 och 1991). 
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försök att basera en universell estetisk värdeskala på bestämda formella 
kriterier, antingen syftande till avrundning, harmoni och balans eller till 
överskridande, transcendens och innovation. Den gamla polariteten 
mellan klassiskt-apolliniskt och romantiskt-dionysiskt kan lätt urskiljas 
även i nutida resonemang. Och ständigt upprättas med sådana värde-
hierarkier nya varianter av dikotomier mellan bra och dåligt som med 
små variationer återskapar den gamla masskultursynen. Detta kan 
skönjas i Jean Baudrillards tankar om simulationen, massan och det 
socialas implosion i medierna, som reproducerar gamla idéer om 
mediekulturens platthet och manipulativa makt och dess publiks passi-
vitet och homogenitet, även om denna passivitet här istället paradoxalt 
tolkas som ett medvetet och aktivt motstånd mot manipulationen.141 Li-
ka fixerad vid kulturklyftan är gång på gång Roland Barthes. När han 
(1970/1975) kontrasterar ”läsbara” eller slutna mot ”skrivbara” eller 
öppna texter, eller (1973/1975) utmejslar begreppen plaisir och jouis-
sance, reproduceras visserligen inte direkt den konventionella diko-
tomin mellan populärkultur och modernistiskt avantgarde, men de 
värderande universalanspråken tenderar ändå hela tiden åt just detta 
håll, vilket blir tydligt hos dem som återanvänt dessa begrepp.142 När 
exempelvis John Fiske försöker använda och vidareutveckla bägge di-
kotomierna i sitt omvända försvar för populärkulturen ser han visserli-
gen ut att vilja bryta med konventionens hierarkier men sitter fast i 
precis samma normativa och naturaliserande hierarkitänkande. Att 
påstå att populärkulturens produkter, texter eller processer till skillnad 
från elitkulturens är öppna, jouissance-fyllda etc är en lika endimen-
sionell hierarkisering som den omvända. En större kännedom om 
genrer och receptionsformer avslöjar snabbt att ingen sådan värderande 
hierarki – om den alls låter sig försvaras och göras analytiskt användbar 
– utifrån innehållsliga eller formella kriterier entydigt kan klassificera 
och särskilja en hög och en låg sfär.  

Om man alls kan skilja mellan öppna och slutna texter, eller mellan 
jouissance och plaisir, kan man aldrig med någon säkerhet använda så-
dana dikotomier som kriterium för eller mot populärkulturen som 
helhet (jfr Boëthius 1991). Estetiska värden är såsom kulturella genuint 

                                                 
141 Baudrillard (1985/1987 och 1988 s 207ff). Den senare finns även på svenska i 
Löfgren & Molander (1986 s 327ff). 
142 Fiske (1989a s 103ff resp 50f och 1989b s 115ff resp 62f). Två omvända exem-
pel (på finkulturell konventionalism) är Bengt Lundberg (1989) och Hélène 
Cixous, jfr not 13 ovan.  
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intersubjektiva: de bestäms i en offentlig diskussion och handlar om 
relationer mellan texter och subjekt som alltid är situerade i bestämda 
kontexter. Sådana värden kan därför bara fungera inom bestämda 
genrer eller delkulturer där övergripande kriterier gäller.143 

Också när det gäller definitionen av termer som stil och mode smy-
ger sig lätt normativa hierarkiseringar in (jfr Ganetz 1992). Stil kan på 
modets område ses som individualiserade utformningar inom en genre 
som omfattar kläder, smink, frisyrer och andra utseenderelaterade stil-
parametrar, som de individuella eller kollektiva mönster som hanterar 
genrens råmaterial enligt vissa särskilda smakkriterier. Men ibland får 
mode beteckna hela denna genre, ibland säger man däremot att modet 
föreskriver olika saker eller att någon har eller saknar stil. Då upprättas 
en normativ diskurs med ett sken av objektivitet. Kulturindustrins 
organisation och klassamhällets statushierarkier kan mycket riktigt i 
vissa perioder upprätthålla dominerande smak- eller modediktat, men 
typiskt för senmoderniteten är en växande pluralisering och fragmenta-
risering även på modets område. Och även om vissa individer och 
grupper kan odla sin stil mer medvetet, avsiktligt, reflexivt eller kon-
sekvent än andra och därigenom framstå som större ”stilister”, betyder 
det inte att någon i egentlig mening skulle sakna stil. Om en stil är mer 
genomtänkt och konsekvent uppstår kanske tydligare homologier 
mellan dess element och en upplevelse av genomestetisering av perso-
nens eller gruppens identitet, men även omedvetna och ickefokuserade 
modestilar är just stilar. Stilarnas grad av kollektivitet kan också varie-
ra, från helt personliga över mikro- och subkulturella till sådana som 
kan sägas ligga inom dominerande kulturmönsters normalitetsramar. 
Smak och modenormer bör alltså skiljas från stil och mode (som 
genre).  

Normativiteten kan lätt smyga sig in också i de kultursociologiska 
resonemang som var avsedda att avslöja den. Man kan ifrågasätta om 
inte Bourdieus egna resonemang om kulturellt kapital, smak och dis-
tinktioner i själva verket mot sin vilja reproducerar de naturaliserade 
hierarkier som de avser att dekonstruera. Man kan observera med vil-
ken lätthet Gripsrud (1989) kan vända dessa teorier till ett försvar för 

                                                 
143 I nordisk medieforskning har Jostein Gripsrud (1989 och 1990) velat återupprät-
ta expertbestämda genreöverskridande värdehierarkier medan Kim Schrøder (1988 
och 1989) försvarat den enskildes individuella upplevelsebehov som enda möjliga 
kvalitetskriterium. Janet Wolff (1983) och Bo Reimer (1990) resonerar om 
estetiska värdens förhållande till modernitet. 
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finkulturens inneboende överlägsenhet, för hur kan man annars tolka 
teorins övertagande av elitens perspektiv på populärkulturen och arbe-
tarklassen som nära nog smak-lös? Ett annat exempel är hur Trondman 
(1990) i sin studie över rocksmaken uppvisar en större egen repertoar 
av konventionella smakklichéer än nästan någon annan vetenskaplig 
rockstudie. Först kritiseras med rätta försöken att upprätta en god 
rocksmak med en selektiv tradition, men i nästa stund övertas och legi-
timeras precis en dominerande rockmytologis ursprungs- och autenti-
citetsideologi med en egen kanon av rättrogna proletära och rebelliska 
artister i en rät linje från Elvis till Springsteen (s 83).  

Kritiken av absoluta och universella smakhierarkier har som redan 
nämnts implicit vuxit fram även i populärkulturens vardag, genom 
senmoderna processer av kulturell friställning, individualisering och 
reflexivitet (Ziehe 1989). Det finns många som idag talar om en 
fragmentering av livsstilar och smakmönster och en uppluckring av 
dominerande normaliteter, även om få empiriska studier gjorts (jfr Rei-
mer 1992). Uppfattningen av den egna smaken som universell och 
naturlig är ett ”misskännande” som i vissa skikt och epoker kan delas 
av många, men som åtminstone delvis motverkas av en ökande reflexi-
vitet. Det är knappast idag så att rocksmak ses som ren och universell; 
tvärtom finns en utbredd beredskap att förknippa olika genrer med so-
ciala statuspositioner. Liknande klass- och könsmönster som Trondman 
”avslöjar” kan man ofta få framställd i populära ungdomsmusiktid-
ningar som Okej, eller i samtal med ungdomar själva.144 Endast smala 
skikt av den bildade eliten förblir kanske idag blinda för smakens so-
ciokulturella förankring och relativitet.  

Istället för att återskapa de klara hierarkier som nu håller på att 
raseras, skulle ungdomskulturella studier kunna försöka att undgå den 
normerande fällan och acceptera att smakfrågor är intersubjektiva och 
partikulära konstruktioner. Så öppnas möjligheten att utforska de olika 
smakhierarkier som fortsatt är verksamma inom genrer, delkulturer och 
institutioner, och som ofta kolliderar våldsamt med varandra i 
tolkningskonflikter mellan skilda kulturella gemenskaper eller symbo-
liskt formade kulturella identiteter. Kanske kan forskningen på så vis 
ingå i de samhälleliga rörelser som nu tycks möjliga och som kan byg-

                                                 
144 Jfr Bourdieu-kritiken hos de Certeau (1974/1988 s 50ff). Trondman (1990 s 73 
och 82) hävdar att misskännandets princip är giltig på den svenska rocksmakens 
fält, eftersom de flesta ungdomar påstås se smakfrågor som orelaterade till klass 
och socialisationsmönster. Det är detta jag betvivlar.  
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ga egna smakpositioner på skillnader gentemot de Andra men utan att 
behöva förvägra dem existensberättigande.145  

Så kan man för bägge de intersubjektivt delade dimensionerna 
finna diskurser och kriterier som bara till en del har med normer och 
regler att göra. Etik och estetik omfattar mer än moral respektive smak-
frågor. I bägge finns en liten del universaliserbara regler för interetnisk 
konfliktlösning respektive för allmän kvalitetsbedömning, men bägge 
rymmer också stora, med nödvändighet partikulära områden när det 
gäller att bedöma goda relationer och normer respektive njutbara verk 
och genrer. Möjligheten att acceptera och leva med istället för att 
förkasta den Andre gäller också bägge: vi kan kanske i en senmodern 
värld ta hjälp av individualisering och reflexivitet för att i liv såväl som 
i teori utveckla en förmåga att uthärda skillnader utan att regressivt 
längta åter till fasta, endimensionella hierarkier.  

 
 

Kulturens vikt 
 
Jag har nu nästan nått målet. Horisonten är nu granskad varvet runt, 
även om det har gått i en virvlande hastighet som inte tillåtit några ut-
förligare exemplifieringar eller djupdykningar. Jag har gått igenom om-
råden som ungdomskultur, populärkultur och mediekultur, rört mig 
från symboliska kommunikationsformers element till större strukturer, 
resonerat runt stilar och genrer och till sist svept runt över de objektiva, 
subjektiva, sociala och estetiska väderstreck som kulturfenomen pekar 
ut mot. Stilskapande är en kommunikativ praxis som bygger på en 
mångfald av symbolspråk med tre aspekter: materialitet, formrelationer 
och mening. Kulturfenomenens pekande i olika dimensioner gäller 
både deras processer, deras källor, deras intentioner och de kriterier vi 
använder när vi bedömer dem. Stilskapandet har tre led: det drivs fram 
av olika motiv och källor, det sker i en bestämd produktionsprocess, 
och det resulterar i kulturella texter som kan användas och läsas på oli-
ka sätt. Alla leden kan analyseras längs var och en av de olika dimen-
sioner jag nyss gått igenom. Stilskapandet utövas vidare på olika are-
nor: hem, affärer, skola, arbete, offentlighet etc. Det rör olika element 
inom olika centrala parametrar som utseende och ting, uppträdande och 
                                                 
145 Jfr Kristeva (1988/1991) om den moderna möjligheten och etiska förpliktelsen 
att acceptera främlingarna (de Andra) runtomkring oss likaväl som vi måste lära 
oss att tolerera det främmande (det omedvetna Andra) i oss själva.   
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rörelser, musik och verbalt språk. Stilskapandet organiseras slutligen 
också i olika sociala former: individuellt, i familjer, kamratgrupper och 
andra mikrokulturer samt i sub- eller delkulturella gemenskaper. 

Följande figur försöker summera de närmast föregående fyra av-
snittens resonemang om olika nivåer, svarande mot de olika ”världar” 
vi samtidigt bebor. På varje nivå kan kulturella fenomen (symboliska 
uttryck, diskurser, texter eller andra former av kommunikativ praxis) ha 
skilda principiella funktioner och bedömas enligt olika huvudkriterier 
som det finns skäl att hålla isär.146  

 
Nivå Värld Funktion Kriterium 
Objektiverad System Värdeförmering + maktutövning Instrumentell 
effektivitet 
Objektiv Yttre natur Framställning av kunskaper Kognitiv sanning  
Social Samhälle Etablering av relationer Normativ riktighet 
Kulturell Språk Skapande av symboluttryck Estetisk välformning 
Subjektiv Inre natur Uttryck för upplevelser Expressiv autenticitet 
 
De olika nivåerna eller aspekterna svarar mot olika världar som män-
niskor möter och lever i. Den yttre, objektiva nivån rör dels sådana sys-
temberoende institutioner som ur livsvärldens perspektiv upplevs som 
objektiverade, dels den yttre naturen. På en inre nivå finns individernas 
subjektivitet. Däremellan finns en delad, intersubjektiv nivå med två 
huvudlager: de sociala relationer och normer som bildar samhälleliga 
mönster samt de kulturella processer och artefakter som formar språk 
och symboluttryck av olika slag.  

I relation till varje nivå har kulturella fenomen skilda funktioner. 
För ekonomiska och politiska institutioner ska de ge vinst och utöva 
påverkan, och där bedöms de efter den instrumentella rationalitetens 
effektivitetskriterier. I förhållande till naturen framställer de sakförhål-
landen och bedöms efter sin sanningshalt. På den sociala nivån be-
arbetar, etablerar och stadfäster de normer och relationer och kan vara 
mer eller mindre rättfärdiga. Deras funktion på den kulturella nivån 
själv är just att skapa symboluttryck, texter eller rentav konstverk som 
är förståeliga, estetiskt sköna eller välformade. Gentemot den sub-
                                                 
146 De olika nivåerna har en djup förankring i sociologin som tydligt kan skönjas 
hos Habermas. Figuren här är en bearbetning av Habermas (1990 s 147). Nivåerna 
användes bl a i Fornäs m fl (1988) samt Fornäs (1990c och 1991) för att diskutera 
aspekter av läroprocesser, modernisering respektive könsidentitet.  
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jektiva nivån uttrycker de och ger möjligheter till upplevelser, och där 
råder kriterier för sannfärdighet eller autenticitet.  

Går det nu att besvara den inledande frågan om kulturens allmänna 
och eventuellt allt mer centrala roll? Är stil och estetik särskilt viktigt 
för ungdomar och i senmoderniteten, så som bland annat Fornäs (1987) 
och Drotner (1991b) förutsätter? Vad beror det i så fall på? Det är svårt 
att veta vad frågan egentligen betyder. Om man ska kunna bestämma 
om kulturens betydelse ökat måste man ha någon sorts måttstock. Men 
hur mäter man något så vagt som kulturens vikt i ett samhälle och en 
epok? Statistik om musiklyssning, teaterbesök eller bokläsning ger någ-
ra indicier, liksom en tolkande läsning av olika diskurser om ungdom 
och vardagsliv av idag.147 Utifrån tillgänglig litteratur framträder föl-
jande hypoteser, som tillsammans kan underbygga talet om kulturens 
ökande roll:  

1. Ungdomar är i relativt hög grad kulturaktiva – de använder sig 
mer än andra grupper av många medier och kulturutbud (konserter, tea-
ter, bibliotek etc), och de är också flitiga producenter av kulturella ut-
tryck (musik, dans, video, skrivande etc). De omger sig ofta med en 
stor mångfald av medier och uttrycker sig i flera olika kulturella for-
mer. Något av det drivs fram av och i skolan, annat i hemmen, men 
mycket sker i jämnåriga kamratgrupper. 

2. Ungdomar är ovanligt stilmedvetna, intresserade av och upp-
märksamma på kroppens estetik och delkulturella stilar. De odlar ofta 
medvetet utseenden i frisyrer, smink, kläder och olika attribut, och har 
en uppdriven förmåga att se och tyda sådana stildrag hos andra. 

3. Ungdomar, särskilt inom de rörliga mellanskikten, är ofta pionjä-
rer för nya medier och uttrycksformer. Video, walkman, CD och dator-
spel utprovades tidigt av tonåringar, även om vuxna i vissa fall senare 
kommit att ”växa ifatt” dem. 

4. Allas, och särskilt ungdomars kulturella aktivitet och reflexivitet 
är därtill under de senaste decennierna växande på de flesta områden. 
Det gäller även bokläsning, men främst sådant som sker i offentlighe-
                                                 
147 Se t ex Feilitzen m fl (1989), Drotner (1991a s 147ff och 1991b s 20-31), Holm-
qvist (1990) och Czaplicka (1992). De följande resonemangen bygger bl a på dessa. 
Av bl a utrymmesskäl avstår jag från att redovisa konkreta data eller exempel, utan 
hänvisar istället till nämnda verk. Här finns behov av vidare forskning och sam-
manställning av befintligt material, särskilt för att urskilja diakrona utvecklingsten-
denser. McClelland (1961/1967) är ett tidigt försök att kvantitativt mäta kulturell 
utveckling, som fått svenska efterföljare i masskommunikationsforskningens s k 
kulturindikator-studier, jfr t ex Rosengren (1988).  
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ten utanför hemmet och/eller sådant som har att göra med nya medier 
och uttrycksformer. TV har således relativt mindre och sjunkande bety-
delse för unga. Såväl i bestämda subkulturer som i vanligt vardagsliv 
ägnar unga killar också stilen allt större uppmärksamhet, och båda kö-
nen har idag en högt uppdriven känsla för kroppsliga och modemässiga 
stiltecken. Denna stilproduktion och stilkänsla är i ökande utsträckning 
självmedveten och formulerbar med hjälp av ord eller andra reflexiva 
symboler. Det finns en växande mångfald av ungdomliga stilar med allt 
mer subtil differentiering och självmedvetenhet. 

Sammantaget kan detta peka mot en generell estetisering av senmo-
dern ungdomsvardag, där kulturell stilproduktion blivit mer central och 
mer uppmärksammad, vilket kan vara uttryck för att den kulturella 
dimensionen fått större betydelse i vår tid. Talet om senmodern esteti-
sering kan i och för sig innehålla en blindhet för de annorlunda former 
kulturell aktivitet tidigare tog sig, men bara det faktum att kultur-
aspekter idag är så ofta diskuterade säger i varje fall något om 
tidsandan. Jag vågar inte dra några slutsatser om mycket långa histo-
riska perspektiv, eftersom kulturella uttryck kan ha haft mycket stor 
betydelse i vissa samhällen och skikt även flera århundraden tillbaka. 
Men jämfört med de hundra åren före 1950- och 60-talen tycks i varje 
fall deras betydelse ha ökat, och sedan dess verkar denna betydelse 
närmast kontinuerligt att ha vuxit.  

Vad kan då orsakerna vara till en sådan estetisering av det senmo-
derna ungdomslivet?148 Det moderna samhället låter de två stora syste-
men marknad och stat växa, och de har en olycklig tendens att koloni-
sera livsvärlden. Inte minst i de pedagogiska institutioner som inramar 
ungdomars liv kan systemkraven skapa problem. Skolans och det 
framtida yrkeslivets krav på kontroll, anpassning och målrationellt 
handlande kan särskilt för unga och särskilt i senmoderniteten skapa 
kompensatoriska behov av flykt och frihet. Det gäller särskilt i de fall 
då kraven bryts mot bristande faktiska resurser att förverkliga dem. Här 
erbjuder estetiska uttrycksformer en välkommen frizon av lek och 
självbestämmande.  

Men kultur kräver mertid vid sidan om det som behövs för de pri-
mära livsbehoven. Det gällde i historiens högkulturer och det utgör en 
ram idag. Välfärd ger tid och materiella resurser för kulturskapande och 
                                                 
148 För vidare resonemang om orsaker till estetiseringen av ungdomsliv och senmo-
dernitet, se Ziehe (1982/1986 och 1989), Fornäs (1987), Fornäs m fl (1988 och 
1990), Drotner (1991a s 147ff samt 1991b s 53, 77ff och 114ff).  

121 



JOHAN FORNÄS 

reception, när livets nödtorft är avklarad. Först när magen är mättad 
(för i princip hela samhället eller åtminstone för ett tillräckligt stort 
skikt) kan det bli tillräckligt med utrymme över för att utveckla en 
större kulturell sektor och breda estetiska intressen. En växande välfärd 
har gjort det möjligt för fler människor att ägna större energi åt 
”postmateriella” behov när de materiella primärbehoven är avklara-
de.149 Inte minst har ungdomar fått mer pengar och fritid att röra sig 
med, vilket givit utrymme för kulturindustrins ungdomsinriktade utbud 
och mer av egen kulturell amatör- eller vardagskreativitet.  

Tid över kan betyda marginalisering och brist på produktiva funk-
tioner. Också funktionslöshet kan ge tid över, i den mån man ändå kan 
överleva fysiskt på deltidsinkomster eller bidrag från föräldrar eller 
stat. Ungdomar ges få produktiva uppgifter annat än den egna 
kunskapsutvecklingen, och då kan estetiska uppgifter fylla ett tomrum. 
Hotas vissa grupper dessutom av ungdomsarbetslöshet eller andra for-
mer av direkt marginalisering kan behov av skapande och social identi-
tet riktas ut mot det kulturella fältet. Det vore paradoxalt att hävda att 
både välfärd och utarmning ökar kulturbehovet, men en viss social 
marginalisering kan inom välfärdens ramar ge detta resultat, så länge 
den inte slår över i isolering eller armod. Själva ungdomsfasen innebär 
i viss mån ett sådant funktionsunderskott som särskilt i vår tid kan öka 
behovet av att avsätta sinnliga spår av sig själv genom olika former av 
stilproduktion. Samhället skiljer ut unga som en särskild kategori i 
politik, lagstiftning, skola, arbetsliv och offentlighet, ofta placerad i en 
”ännu-inte-vuxen”-status fylld av väntan och tröttsamma transport-
sträckor. Därmed för det också samman jämnåriggrupper och skapar 
förutsättningar för att de ska fylla sin tillvaro med andra och mer kon-
struktiva verksamheter och självidentifikationer än de progressions- 
och vuxenorienterade. Då är kulturella verksamheter lämpliga, 
eftersom de också har en marginell samhällelig placering utan att för 
den skull vara illegitima. 

En resurs som det moderna samhället utvecklat intensivt är medier 
och kulturella verktyg av alla slag (kulturindustrins hård- och mjuk-
vara, från instrument till datorer och från sprayburkar till CD-skivor). 
Medieexplosionen i det ”postindustriella” ”informationssamhället” ger 
större kulturella resurser inte minst åt de unga som är snabba med att ta 
till sig dessa nya redskap.  

                                                 
149 Begreppet kommer från Ronald Inglehart (1977), jfr även Boëthius (1992). 
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Medialiseringen kan ibland förstärka den systemintervention som 
begreppet ”kulturell expropriation” antyder, men den kan också hjälpa 
till att utfylla den tomhet som det moderna samhällets urholkning av 
traditionella värden förorsakar. Den kulturella friställningen skapar 
allmänt en brist på given mening som kan motverkas på flera olika sätt, 
men alla tar de hjälp av kulturella uttryck. Mening förutsätter symboler 
och ett mer aktivt meningssökande innebär därför också alltid en 
intensivare kulturell produktion. Särskilt de potentierande grupper som 
söker intensitet genom en fri lek med tecken och stilar utgör givetvis ett 
avantgarde i det kulturellas expansion. Där blir kulturaktiviteter i sig ett 
sätt att förhöja och intensifiera livskänslan och fly från vardagens 
tomhet och grå tristess. Men även de som skapar livsmening genom att 
subjektiverande söka närhet och intimitet eller genom att ontologi-
serande söka fasta värden i rekonstruerade historiska traditioner bidrar 
med eller mot sin egen vilja till denna växande estetisering och 
reflexivitet, genom att endast omvägen över kulturella uttryck och 
symboler alls gör det möjligt att närma sig det inre eller yttre rummets 
bottnar. Modernitetens nya meningssökande får ökad vikt i dess sena 
fas och blir särskilt akut bland de unga som står mitt uppe i en intensiv 
period av identitetsarbete där livets mening alltid har satts ifråga. Det är 
med kulturella verktyg som man har att bearbeta de önskningar och 
förväntningar som skapas av traditionernas avnaturalisering och 
mediernas lockande löften.  

Det senmoderna samhället ökar generellt intensiteten i identitetsar-
betet för alla åldrar, inte minst för unga. Behoven och möjligheterna att 
formulera och definiera sin personliga och sociala identitet växer, och 
det är genom kulturella diskurser som förhandlingar om relationer och 
positioner förs. Det finns skäl att tro att ungdomar på grund av sin 
relativa fysiska, psykiska och sociokulturella flexibilitet också har 
särskilt stora resurser till att skapa kulturella uttryck som medel för 
subjektiva och sociala identifikationer. Adolescensen ger många till-
fällen till självreflektion i kulturella termer, och med de resurser som 
medier och kulturindustri idag erbjuder växer fältet för sådan själv-
spegling och subjektsproduktion.  

Sammanfattningsvis kombineras frihetsbehov från systemkrav, 
funktionsbehov på grund av segmentering och marginalisering samt 
meningsbehov på grund av kulturell friställning med materiella väl-
färdsresurser, medialisering och identitetsarbetets speglingsförmågor 
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till att ge kulturella uttryck större betydelse såväl bland unga som i sen-
moderniteten.  

 
 

Samspelet mellan uttrycksformer 
 
Hur är det då med den andra inledningsfrågan, den om relationen 
mellan olika uttrycksformer? Liksom frågan om det kulturellas roll 
öppnar denna fråga ett enormt område som skulle kräva flera digra 
avhandlingar för att ens preliminärt utredas. Men med hjälp av de kul-
turdimensioner jag här upparbetat ska jag i varje fall, och utan anspråk 
på fullständighet, ta upp några särskilt intressanta frågor som samspelet 
och interferensen mellan uttrycksformer i senmodern ungdomskultur 
reser. Allmänna aspekter har behandlats i främst den fenomenologiska 
filosofihistorien, vissa delaspekter har tagits upp i enskilda studier av 
enstaka heterogena kulturformer eller av speciella aspekter på 
området.150 Jag ska här göra ett brett, fragmentariskt svep och efter 
några allmänna begreppsresonemang ta upp ord, bild och musik i 
ungefär den ordningen, samtidigt som ett spektrum av olika teoretiska 
frågor kommer att beröras. 

Terminologin är som vanligt aningen kaotisk. Det förekommer 
ibland våldsamma glidningar mellan ord som uttrycksform, uttrycks-
medel, konstart, medium och genre. Exempelvis händer det att musik 
betecknas som antingen det ena eller det andra. Jag ser medier som 
kommunikationsteknologier som går utöver människans naturliga ut-
trycksmöjligheter och alltså innefattar konstgjorda apparater som möj-
liggör kommunikation över större avstånd i tid och/eller rum än vad det 
enkla samspelet mellan kropp och natur tillåter. Konstarter är förknip-
pade med en institutionaliserad och professionaliserad specialistut-
övning av olika estetiska uttryck. Genrer har jag redan diskuterat ut-
förligt som grupperande mönster i kulturella uttryck. Man kan t ex tala 
om radioteater, romaner eller rock som (relativt stora) genrer, och även 
om de oftast begränsas till en enda uttrycksform och ett medium, kan 
de ibland innefatta flera (som när deckare kan finnas såväl inom pärmar 

                                                 
150 Så resonerar Hegel (1842/1970) om konstarternas inbördes hierarkier, Jakobson 
(1971/1977) om verbalspråkets förhållande till andra uttrycksformer, Björnberg 
(1991) om förhållandet mellan musik och bild i musikvideon, Weibull (1991) om 
förändringstendenser i mediesystemet och Drotner (1991b) om könsaspekter av 
förhållandet mellan uttrycksformer i allmänhet.  
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som på filmduken eller i TV-rutan). Uttrycksmedel är liksom genrer ett 
tänjbart uttryck för olika verktyg och redskap för kulturell produktion, 
med tonvikt på en mikronivån. Visst kan vi kalla böcker eller musik för 
uttrycksmedel, men det är vanligare att säga att enskilda stilmässiga 
eller musikaliska parametrar är det, eller rentav använda termen för 
bestämda stildrag. Så kan hiphopare använda graffiti som uttrycksme-
del och därtill graffitins uttrycksmedel (tags-signaturer, maskerad 
rebus- eller chifferartad textning etc) i sin egen subkulturella stil.151 

Med dessa avgränsningar blir endast termen uttrycksform kvar för 
att beteckna just precis de huvudsakliga mänskliga kommunikations-
sätten: ord, bild, musik etc. Man skulle kunna välja att tala om ord, 
bilder och toner som byggstenar inom konstarterna litteratur, 
(bild-)konst och musik. Det skulle ge en viss systematik och undgå 
inkonsekvensen i att ord och bild men inte musik går att sätta såväl i 
singular som plural. Men det är inte oproblematiskt att använda termen 
toner för elementen i (särskilt vår tids) musik, och att ersätta den med t 
ex ljud skulle göra skiljelinjen mot ord oklar. Dessutom är mitt syfte 
inte i första hand att diskutera de specialiserade konstarterna, utan 
snarare att diskutera uttrycksformer i vardagslivet och populärkulturen. 
Där tycks mig triaden ord-bild-musik trots allt rimlig.  

Tyvärr är läget ändå inte helt klart. Vi kan kanske acceptera att 
uttrycksformer i denna mening ibland också är eller används som såväl 
genrer (genrens genererande princip är då precis en bestämd uttrycks-
form) som uttrycksmedel (när en hel uttrycksforms resurser används), 
och att medier ofta knyts till uttrycksformer (bildmedier är alltså t ex 
böcker, tidningar och affischer, medan radio, grammofon och band-
spelare är musikmedier). Men hur ska uttrycksformerna relateras till å 
ena sidan konstarterna, å den andra de mänskliga sinnena? Ta 
exempelvis skriftspråk och talspråk: hör litteratur och samtal till samma 
uttrycksform (ord) eller till två skilda? Är dans och teater självständiga 
uttrycksformer eller varianter och kombinationer av andra? Jag väljer 
att inte välja mellan dessa alternativ utan generöst tillåta mig en 
öppenhet och vaghet på denna punkt. Uttrycksformer som överordnade 
mänskliga kommunikationssätt kan således indelas på lite olika sätt, 
mer eller mindre fint, och någon entydig klassifikation lär inte finnas. 
De mänskliga sinnesorganen anger en given biologisk ram, men inget 
                                                 
151 Uttrycksmedel ligger därmed också nära det Barthes (1965/1966) kallar form-
språk; jfr not 85 ovan. Komplikationerna multipliceras ju mer man tränger in i detta 
fält, och jag får här nöja mig med en mycket ytlig och preliminär inringning. 
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kulturfenomen är ju fritt från samhälleliga och historiska bestämningar, 
varför också institutionaliseringen av olika konstarter kan användas 
som grund för en vidare indelning av uttrycksformer i all kommu-
nikativ praxis.  

Här ska jag på traditionellt vis begränsa mig till ordets, bildens och 
musikens medier, där ordet delar visualiteten med bilden och oraliteten 
med musiken. Då och då kommer jag att förirra mig in i finare indel-
ningar och nyanser på gränsen till medieformer eller genrer, som t ex 
musikvideo och dans. Men lukt, smak, känsel och eventuella andra 
sinnliga uttrycksformer måste jag tyvärr lämna därhän.152 De här be-
handlade uttrycksformerna är inbördes relaterade på ett karakteristiskt 
sätt.  

 

 
 

De teoretiska diskussioner som nu ska behandlas rör olika av de inbör-
des relationerna. Varje uttrycksform har behandlats för sig, men också 
kontrasterats mot andra. Det finns exempelvis mycket skrivet om för-
hållandet mellan tal och skrift (särskilt i ett historiskt perspektiv), mel-
lan bild och musik (i film och musikvideo eller mellan TV och rock), 
samt mellan verbalt och icke-verbalt (i förhållande till diskursivitet och 
psykoanalytisk teori), medan andra möjliga relationer har diskuterats 
mindre.  

I varje historisk epok kan man ana viktiga paralleller mellan olika 
uttrycksformer.153 Exempelvis kan man i de flesta av det moderna 
(”borgerliga”, kapitalistiska) samhällets uttrycksformer finna sätt att 
skapa och representera en grundläggande åtskillnad mellan figur och 

                                                 
152 Där finns också alltför lite forskning. Jfr Ruin (1991) och andra trevliga små 
artiklar i tidskriften Kris nr 43-44 (på temat aisthesis, det vill säga estetik i 
meningen läran om sinnesförnimmelserna) om bl a färg, lyssnande, lukt och 
beröring.  
153 Jfr Hauser (1951/1962), Fischer (1959/1971) och Balet & Gerhard (1973) för 
marxistiska analyser av uttrycksformers parallella framväxt och egenskaper.   

126 



NAVIGATIONER PÅ KULTURFLODEN 

grund, individ och (kollektivt samhällelig eller biologiskt naturlig) mil-
jö. Den tidiga borgerliga konstens, litteraturens och musikens starka 
betoning av individens inre konflikter och kamp för sin existens har lett 
till paralleller mellan figur/grund-förhållanden inom dessa olika konst-
arter och uttrycksformer – mellan litterär romanform, bildkonstens 
centralperspektiv och funktionsharmoniskt-tonalt organiserade musik-
strukturer som sonatformen. Dessa figur/grund-dikotomiers tidiga, 
”självklara” former befinner sig sedan 1800-talet, men framför allt 
under 1900-talet, i omvandling och upplösning, men även i senmoderna 
ungdomskulturella uttrycksformer kvarstår parallella sätt att skilja 
mellan subjekt och bakgrund. Man letar ännu efter gestalter eller 
huvudpersoner i böcker och bilder och lyssnar fortfarande efter melodi-
gestalter som framträder mot ”kompets” rytmiska och klangliga 
bakgrundsväv.154  

Mina allmänna resonemang om estetik och symbolisk kommunika-
tion är avsedda att kunna gälla alla uttrycksformer, och det finns en 
diger och spretig litteratur om imagination, fantasi och kreativitet som 
strävar efter sådan generalitet.155 Men det finns mycket kvar att säga 
om skillnaderna mellan de olika uttrycksformerna. Det är mer regel än 
undantag att de samverkar i mänsklig kommunikation. Renodlandet av 
enskilda uttrycksformer är resultatet av en lång historisk process som t 
ex skilt musik, ord och dans från varandra. Utifrån Hegels estetik 
kunde Marx hävda att det mänskliga sinnet ”utvecklas genom före-
komsten av deras objekt och genom förmänskligandet av naturen. Ut-
vecklingen av de fem sinnena har varit ett verk av hela den hittillsva-
rande världshistorien.”156 Det som gäller sinnesmodaliteterna gäller än 
mer konstarterna och uttrycksformerna. Det betyder att samverkan 
mellan uttrycksformer är ett normaltillstånd, oavsett om den utgår från 
”förmodernt” odifferentierade kommunikationsmönster eller från sen-
moderna synteser och montage av redan separerade uttrycksformer.157  

                                                 
154 Jfr Fornäs (1982), Tagg (1990a) och Björnberg (1991).  
155 Se t ex Drotner (1991b), Kearney (1988) eller de psykoanalytiska referenserna i 
not 99 ovan.  
156 Marx (1844/1978 s 207). Exempel på marxistisk estetik med denna grundval är 
Fischer (1959/1971), Jameson (1971), Williams (1977), Laing (1978) samt Nelson 
& Grossberg (1988). Jfr även Freud (1930/1983 s 45f) och Kris (1991 nr 43-44 s 
104 och 122).  
157 Bärbara minibandspelare (walkman) möjliggör ett totalt åtskiljande mellan 
ögats och örats intryck, vilket liksom långt tidigare instrumentalmusikens skiljande 
från sång, dans och religiös rit ökat våra möjligheter att tänka och hantera dem som 
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Historiskt tycks en komplex blandning av gester, ljudmakeri och 
bildtecken ha varit en utgångspunkt. Sedan utdifferentierades rösten i 
ord och musik, bildtecknen i bilder och skriftspråk. Vissa gester kom 
att understödja talet (samtal, teater), andra musiken (instrumentspel, 
dans). Estetiska uttryck separerades vartefter från religiösa ritualer och 
politisk diskussion. Blandningar som teater, opera, film och musik-
video växte successivt fram. Dessa komplexa differentieringar och ny-
kombinationer gör det svårt att härleda någon prioritet för endera 
uttrycksformen. Visst fanns det något före skriftspråken, men var då 
ögats bilder eller örats ljud först?  

En växande och intressant litteratur berör mediernas och uttrycks-
formernas historia i relation till teknologi, samhällsutveckling och 
socialisationsmönster. I vissa sådana arbeten finns en risk för dels tek-
nodeterminism, dels kulturpessimism.158 Teknodeterminismen innebär 
att medieteknologin i sig tillskrivs alltför stor och villkorslös makt över 
utvecklingen. Kulturpessimismen betraktar utvecklingen som ett enty-
digt förfall och idealiserar tidigare förhållanden, oavsett om det är de 
                                                 
separata. Musikvideons syntes av uttrycksformer är snarare post- än pre-
differentierad: den förutsätter åtskillnaden, som ständigt gör sig påmind genom 
distanserande montage, sampling och andra tekniker.  
158 McLuhan (1962/1969 och 1964/1967), Attali (1977/1985), Ong (1982/1990), 
Lowe (1982), Pattison (1982), Postman (1985/1986), Goody (1986 och 1987), 
Svensson (1988), Peterson (1988) samt Eriksen (1989) utgår bl a från tidigare arbe-
ten av Parry, Lord, Havelock m fl om skriftens och tryckkonstens betydelse, och 
flera av dem är särskilt intresserade av de elektroniska mediernas betydelse för 
1900-talets kulturutveckling. Särskilt Ong, Goody, Pattison och Lowe har många 
för ungdomskulturforskningen intressanta uppslag. Teknodeterminismen diskuteras 
i not 90 ovan, den elitistiskt kulturpessimistiska masskulturkritiken i de arbeten 
som nämns i not 13. Där nämnda arbeten om dikotomin mellan högt och lågt och 
offentlighetsformernas utveckling (Burke 1978/1983, Habermas 1962/1984 m fl) 
belyser naturligtvis också uttrycksformernas historia. Det finns en viss (om än inte 
rätlinjig) likhet mellan Postmans och andras antimoderna TV-kritik, den tidige 
Habermas’ kritik av den borgerliga offentlighetens sentida förfall och refeodali-
sering, och försvaret för skriften mot den av närvarometafysik anfäktade rösten hos 
Derrida (1967/1976 och 1967/1978; jfr även Anders Olsson 1986). Derrida har rätt 
i att språklig kommunikation knappast kan tänkas utan skrift i en mycket vid 
mening, nämligen som strukturerade (minnes-) spår och mönster. Dessutom är det 
svårt att veta om människor kunde tala något språk innan de ristade bildtecken. Det 
icke-verbala är ”äldre” än det verbala, men det är oklart om ögats eller örats 
uttrycksformer ”kom först”. Det finns därför goda skäl att upphäva hierarkin 
mellan tal och skrift, utan att för den skull som Derrida sedan bara ställa den på 
huvudet. Varje uttrycksform bör studeras på dess egna villkor i stället för att 
reduceras till något annat, vare sig det är tal eller skrift.  
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för-skriftliga orala kulturerna eller den tidig-borgerliga skriftkulturen 
som ställs emot dagens samhälle. Dessa två varianter har för övrigt 
närmast motsatta implikationer. I det ena fallet blir skriftkulturen boven 
i dramat, och nyare tendenser till oralitet kan bejakas som frigörelse ur 
dess grepp. I det andra fallet står däremot skriften för den civilisation 
som sägs undergrävas av elektroniskt förmedlade former av ny-oralitet. 
Men en likhet finns i nostalgin över en förlorad era och en relativt linjär 
och endimensionell historiesyn.  

I själva verket är det inte helt klart att man kan se någon entydig 
gång från örats till ögats uttrycksformer, eller från muntlig över skrift-
lig till bildorienterad kultur. Naturligtvis har de medier och ut-
trycksformer som möjliggjorts av i tur och ordning bildskriften, det 
fonetiska skriftspråket, det tryckta ordet och elektroniken oerhört ge-
nomgripande betydelse för hela samhället och kulturen. Men det bety-
der inte att varje ny epok utplånar erfarenheterna och spåren av de tidi-
gare. Vad vi t ex upplever i senmoderniteten är inte att bilder ersätter 
ord utan snarare ett ökat flöde och en ökad användning av såväl ord 
som bilder och musik samtidigt. Medier och uttrycksformer ingår i 
dynamisk samverkan snarare än konkurrens. Nya innovationer gör det 
omöjligt att återuppleva den oskuldsfulla naiviteten dessförinnan, men 
det är sällan som ”äldre” uttrycksformer faktiskt konkurreras ut av 
nyare. Trots alla farhågor tycks exempelvis varken böcker eller bio ha 
dukat under för televisionen.159 Oftare samspelar nya uttrycksformer 
med gamla, som när tidskrifter behandlar dataspel och musikvideor, 
eller när såväl video- som datorskärmar blandar ord, bilder och musik. 
Så uppstår ett allt mer komplext mediesamspel som i nya kontexter om-
sorgsfullt bevarar centrala moment ur tidigare epoker.  

Skrift är därtill inte begränsat till det verbala området. Notskrift och 
även fonogrammens fixerade ljudspår skapar inom musiken liknande 
relationer som inom det verbala språket. De möjliggör liksom 
skrivtecknen ett mer definitivt tidsligt och rumsligt åtskiljande mellan 
produktion och reception, upphovsintention och textmening, och under-
lättar därmed reflektionen över symboler och diskurser.160  

                                                 
159 Feilitzen m fl (1989) ger rikligt material om ungdomars medieanvändning. Jfr 
bland andra Hannerz (1990 s 23ff och 1992 s 26ff) eller Weibull (1991 s 41) om 
mediernas samspel och funktionella differentiering. 
160 Jfr Ricoeur (1976), Jakobson (1971/1977) och de i not 158 nämnda verken om 
skriftens betydelse för meningsskapandet.  
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I ungdomskultursammanhang har sådana här frågor berörts i sam-
band med dels TV, video och dataspel, dels rockmusiken. Det har be-
klagats eller applåderats att ordet och skriften nu ersätts av bilder och 
musik. Men man kan alltså ifrågasätta om något sådant ersättande alls 
äger rum, eftersom ord och skrift ju i högsta grad lever även i dessa 
nyare uttrycks- och medieformer. Persondatorer har givit det skrivna 
ordet en enorm extra kapacitet, och förutom en t o m ökande bokläs-
ning och diversifierad flora av tidskrifter visar textremsor eller skivhäf-
ten tydligt att skriften inte tjänat ut heller i senmodern ungdoms- och 
rockkultur.  

Rocken har av bland andra Finnegan (1989), Berkaak & Ruud 
(1990) och Rehal (1990) beskrivits som en oral musikkultur, där kom-
position, lärande, musicerande och lyssnande i relativt liten utsträck-
ning litar till notskrift eller skrivna ord. Eftersom dess kommunikation i 
hög grad också inkluderar gester och image är den rimligen både 
visuell och muntlig, men poängen är i varje fall att den i relativt liten 
utsträckning genomsyras av skriftspråkets praxis. Som Lilliestam (1988 
s 211) påpekar, är dess talspråklighet – med termer lånade från Ong 
(1982/1990 s 13ff och 157ff) – inte primär (före skriften) utan sekun-
där. Dess utövare kan ju läsa, och rockkulturen bygger på och utnyttjar 
skriftspråklighetens resurser och gestaltningsprinciper, även om den 
uttalat odlar icke-skriftliga kommunikationsformer. Skivinspelningar 
fungerar på många sätt som en skrift (inskription), och de används som 
redskap för komposition, inlärning och musicerande, och som mått-
stock för lyssnandet även i live-konserter. Nu behöver det inte innebära 
att rocken berövas sin sinnlighet, för det vore fatalt att upprätta en 
absolut motsats mellan skrift och expressivitet. Varje inskription ger 
spontaniteten och närvaron nya villkor, men utplånar dem inte. Nog 
kan det finnas sensuell ”beröring” och utlevelse även i läsning, för att 
inte tala om skivlyssning.161  

Som i så många sammanhang är det här nödvändigt att hålla isär 
dimensioner och tendenser som tyvärr ofta blandas samman. Medan 
uttrycksformer som grundas på sinnena lukt, smak och känsel, i näsa, 
                                                 
161 Skivlyssnandets roll och läsupplevelsernas sinnlighet försvinner lätt bort i den 
något endimensionella och reduktionistiska romantiseringen av rockens oralitet hos 
Berkaak & Ruud (1990) eller Rehal (1990). Metoduppläggningen av Lilliestams 
(1988) historiska analys av olika versioner av låten ”Hound dog” leder också 
nästan automatiskt till att en tidig, oral folkkultur framstår som ”bättre” och rikare 
än senmodern pop, eftersom de sena covers av denna låt som analyseras knappast 
gör rättvisa åt ny rockkultur.  
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mun och hud, sällan diskuteras och även här lämnas åt sidan, finns om-
fattande teorier om förhållandet mellan de som baseras på antingen öra 
och mun (musik och tal) eller öga och hand (bild och skrift). En helt 
annan dimension rör förhållandet mellan verbalt (tal och skrift) och 
icke-verbalt (musik, bild och eventuellt även de andra sinnenas ut-
trycksformer). En i någon period kanske ökande dominans för skrift 
över tal kan kanske vara begränsad till enbart det verbala området och 
alltså inte ha något att göra med någon allmän ögats dominans över 
örat. En i senmodern ungdomskultur eventuellt uppträdande konflikt 
mellan musik och skriftspråk kan å sin sida ha många olika förkla-
ringar. Antingen kan det röra sig om oralitetens kamp mot visualiteten 
eller om icke-verbalt mot verbalt språk.  

Dessutom kan sådana relationer i sin tur förknippas med en rad helt 
åtskilda faktorer och drivkrafter. Bakom sådana strukturella och 
funktionella konflikter eller historiska tendenser kan antingen ligga sin-
nenas, mediernas och uttrycksformernas olika tekniska funktionssätt 
och potentialer, eller helt andra förhållanden. Det kan t ex vara en 
skillnad mellan olika konstarters erfarenhetsområden och samhälleliga 
institutionaliseringar. Dessa kan hänga samman med att systemkrav 
kan utsätta olika uttrycksformer för olika grad av tryck. Skriftens prob-
lematisering idag har inte bara med dess egenlogik att göra, utan kan 
också vara uttryck för ett ifrågasättande av statens och marknadens 
ensidiga krav på distanserad målrationalitet, vilken av diverse his-
toriska skäl kanske verkat särskilt starkt där, via främst skolans och 
förvaltningens institutioner, där det skrivna ordets mest formaliserade 
praktiker traditionellt spelat huvudrollen. För samtidigt finns ju skönlit-
teraturen och poesin, som tycks ha lika stor andel som musiken och 
bildkonsten i uppbrottet från den instrumentella rationaliteten.  

Sådana konflikter kan också i sin tur peka mot den tidigare diskute-
rade skillnaden i graden av diskursivitet, som endast delvis har med 
sinnesorganens eller med institutionernas beskaffenhet att göra. Förhål-
landet mellan diskursiva och presentativa uttrycksformer kan i sin tur 
löst knytas till olika psykiska nivåer via begrepp som symboliskt kontra 
semiotiskt eller protosymboliskt. Detta har vidare en mångtydig rela-
tion till olika uttrycksformers grad av materiella kroppslighet (hur myc-
ket deras symbolers formrelationer och meningsaspekter har lyckats 
formera en symbolisk ordning som dominerar över deras materialitet), 
till det inbördes förhållandet mellan formrelationer och mening (hur 
pass utvecklat det semantiska pekandet ut från språket mot betydelse-
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innehåll är i förhållande till symbolernas inbördes formrelationer), och 
till deras sätt att organisera tid och rum (där Lowe (1982) t ex menar att 
en utveckling från ”linearity” till ”multi-perspectivity” tog ett stort 
språng inom alla uttrycksformer i början av detta sekel). Att identifiera 
sådana dimensioner med varandra eller rentav bunta samman dem alla 
till en enda överordnad jättedikotomi vore totalt missvisande. Ingen av 
dem låter sig heller restlöst identifieras med sociala kategorier som 
kön, etnicitet eller klass. Visst är skriftkulturen särskilt högt utvecklad i 
det androcentriska Västerlandets övre sociala skikt. Men å andra sidan 
har vårt samhälle också förfinat musik och bilder, och kvinnor är här 
stora bokläsare medan unga män ofta sägs fly bort till elektroniska 
bildmedier.  

Hålls dimensionerna däremot isär kan intressanta relationer och 
tendenser upptäckas, som framgår av de många viktiga iakttagelserna i 
den nämnda forskningen. Skriftspråket har genom sin höga grad av dis-
kursivitet använts av mäktiga sociala och socialiserande institutioner i 
de dominerande systemens närhet, från skolor till riksdag och domsto-
lar, vilket kan förklara motkraften och den alternativa attraktiviteten i 
TV-bilder och rockmusik. Men därmed är inte sagt att skriven litteratur 
skulle ersättas av rock eller själv inte skulle kunna vara upprorisk. 
Tvärtom visar Kristevas och andras textanalyser att det kan vara högst 
subversivt att med poetiska texter bryta upp det dominerande makt-
språket och utveckla skrift till sinnlig lek. Om och när rock är radikal är 
det just för att den förenar rytmer och klanger inte bara med scen-
framträdandets visuella gestik och rockpressens, skivomslagens eller 
affischernas bildskapande, utan också just med den sjungna verbala 
text som nära nog alltid finns med. Den ordlösa tonkonst som exempel-
vis jazzen utprövar har inte på samma sätt brottats med förhållandet 
mellan ord och ton, och allt vad det konventionellt symboliserar av 
förnuft och känsla, själ och kropp, kultur och natur.162 Moderniseringen 
har ökat den spänning mellan teknokratisk systemrationalitet och post-
oidipal socialisation som rocken svarar mot, med sina särskilda medel 
för att tematisera konflikterna mellan närhet och distans, hängivelse 
och reflexivitet, sinnlighet och mening. 

Reflexivitet är ett begrepp som först för tankarna till visualitet: 
spegelbilder är ju något man ser, och visst speglar man ofta sina olika 
identiteter i konkreta bilder, såväl framför badrumsspegeln som i medi-
erna. Men reflexivitet har lika mycket utrymme i andra uttrycksformer; 
                                                 
162 Jfr Fornäs (1985a s 281ff) om förhållandet ord-musik i jazz och rock. 
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inte minst finns en stark koppling till skriftspråket som genom 
fixeringen på papper möjliggör en distansering till de språkliga ”bilder-
na” som lämpar sig särskilt väl för (kritisk) reflektion. Också örat 
medverkar till självspeglingen genom föräldrarnas svarande och iden-
tifierande sång och tal och genom återkastandet av den egna rösten då 
spädbarnet lyssnar till det egna skriket och leker med ljud.163  

En anledning till svagheterna i många av teorierna om mediernas 
historia är att de mycket ofta koncentrerar sig först på det skrivna ordet 
och sedan de elektroniska bildmedierna. Medieforskare har haft en 
sorglig tendens att helt glömma bort musiken, som knappt finns nämnd 
i något av standardverken om medier och kommunikation. Genom 
ordval som ”läsare” eller ”tittare” glömmer man därigenom bort ljudets 
och örats kommunikativa roll, i en ”grafocentrism” som är lika stark 
som den ”fonocentrism” som Derrida (1967/1976 s 11f) tycker sig 
finna i filosofihistorien. Gemensamt för dessa bägge är en ”logo-
centristisk” prioritering av verbaliteten. I konventionella hierarkier 
mellan uttrycksformerna är ögat oftast det dominanta sinnet och 
litteraturen den tyngsta konstarten. Många symbol- och diskursteorier 
har också sitt ursprung i litteraturvetenskap eller retorik. Detta kan vara 
legitimt i den mån ordets uttrycksformer faktiskt också är rikt 
utvecklade och centralt placerade i samhället, men det erfordras under 
alla omständigheter en stor känslighet för varje annan uttrycksforms 
särart om inte sådana teorier ska bli partiska och ofullständiga.  

Ordets och visualitetens dominans är extra stor i vetenskapliga dis-
kurser som denna. Det märks också på forskares sätt att skriva. Vi ”ser 
på” fenomen, ”iakttar” tendenser, och ”visar” våra grafiska modeller i 
tryckta böcker eller på seminarierummens tavlor. Gilligan m fl (1990 s 
314-329) har gentemot detta försökt utveckla en musikalisk termi-
nologi med teman, rytmer, klanger och polyfona stämmors samspel. 
Det är nog svårt att undvara såväl visuella uttrycksmedel som visuella 
metaforer i forskning och kunskapsutveckling, men nog är det intres-
sant att i varje fall uppmärksammas på detta och försöka mildra grafo--
logocentrismen genom att ibland införa andra röstlägen.  

                                                 
163 Jfr åter texterna i not 158 ovan, t ex Goody (1986 s 129) eller Lowe (1982 s 6f), 
men även Giddens (1990 s 36ff), Larsen (1991 s 75ff) och Granaas (1991 s 130). 
Hos Freud och Lacan förknippas jaget och självbilden ofta antingen med spegeln 
och egna eller andras blickar, eller med verbala ordföreställningar via den 
symboliska ordningen.  

133 



JOHAN FORNÄS 

Musiken kan liksom bilden bidra med insikter som fördjupar analy-
sen inte bara av kommunikation som helhet utan också av det verbala 
språket. De auktoriteter som jag här stött mig på: Habermas, Ricoeur 
och Kristeva – för att inte tala om andra omtalade teoretiker som Lacan 
eller Derrida – är i hög grad logocentriker och i behov av komplettering 
utifrån en annan uttrycksform än verbalspråket. Jag ska strax försöka 
ge några antydningar på denna punkt.  

Uttrycksformer och medier är såväl i vuxenorienterade kontexter 
som för unga människor ofta förknippade med de olika sociala fält, sfä-
rer och institutioner som ungdomar rör sig i och mellan. Så kan man 
säga att böcker ”hör till” skolan, TV till familjen och musikmedier till 
kamratgruppen. Konflikter mellan uttrycksformer eller medier hänger 
därför ofta också samman med sociala och kulturella motsättningar 
mellan sådana sfärer.164 

En huvudskiljelinje löper mellan musikmedier och TV. I tonåren 
leder det psykiska och sociala sökandet efter en egen identitet till att 
man söker sig bort från familj och TV till gäng och musik. Introduktio-
nen av video och kabelkanaler har inneburit en viss modifiering, men 
denna televisionens kulturella placering i familjekontexten är ändå svår 
att rubba. För ungdomar är inte TV lika central som för barn och äldre. 
Det har flera skäl. För det första är den fysiskt placerad i hemmets mitt, 
där tonåringar ofta får allt mindre lust att uppehålla sig. För det andra 
har den en historisk och i barndomen grundlagd association till 
familjeliv, som det tar tid att arbeta bort. För det tredje är television 
mindre användbar än bildlös musik för ungas särskilt starka behov av 
medier som kan kombineras med andra aktiviteter som umgänge, 
samtal, dans eller läsning, och som därför inte får binda uppmärk-
samheten så starkt. Videoteknik, satelliter, kablar och nya familje-
mönster kan på lite längre sikt ändra på detta, men i dagens situation är 
det lätt att se på mediestatistik eller dominerande programpolicy att 
tonåringar av bägge könen och i alla klasser hör till dem som ser minst 
på TV och istället hör mest på musik.165  

Tekniska, ekonomiska, sociala, kulturella och psykiska skäl – lik-
som de olika kommunikationsaspekterna transmission, impression, ex-
position, interaktion och interpretation – samverkar alltså i denna asso-

                                                 
164 Det vore ett intressant projekt att liksom Baacke m fl (1989) konkret studera 
ungdomars liv och rörelser i och mellan olika arenor och medievärldar.  
165 Jfr vidare Larson & Kubey (1983) samt Frith (1981 och 1988) om den struktu-
rella konflikten mellan ungdom (& rock) och TV (& video).  
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ciation av medier till sociala sfärer. Som Drotner (1991b s 31) konsta-
terar, är ungdomar särskilt aktiva i det offentliga kulturlivet, i sin 
strävan bort från ursprungsfamiljen och till ett självständigt liv. Så 
utvecklas en relation mellan uttrycksformer på basis av psykiska och 
sociala förhållanden, men också utifrån deras inneboende, kulturella 
egenskaper, som i detta fall har mycket att göra med förhållandet mel-
lan ögats och örats funktionssätt. Samtidigt finns det också en om-
fattande samverkan mellan syn och hörsel, bild och musik, vilket bl a 
diskuterats i samband med opera, teater- och filmmusik eller musikvi-
deon, där ord, bilder och ljud används tillsammans.166  

TV:n och musikmedierna har trots sin inbördes konflikt det gemen-
samt att kombinera ord med icke-verbala uttrycksformer. Televisions-
forskningen tar oftast fasta på de visuella elementen, men där finns ju 
också musikaliska inslag och ljudeffekter. Kontrasterna och kon-
flikterna mellan musikaliska och bildorienterade uttrycksformer å ena 
sidan och verbala å den andra har stor betydelse i senmodern ungdoms-
kultur. Många har hävdat att det i vår tid finns en tendens att musik och 
bild konkurrerar ut ordet, att ungdomskultur alltid haft en dragning åt 
musik och bild, eller att senmodern ungdomskultur i växande grad är 
en musik- och bild- och kroppskultur.167 Men det är tveksamt om ett 
ökande intresse för kroppen är mer än en kortsiktig 80-talstrend, och 
det finns gott om belägg för att orden, läsningen och skrivandet har 
kvar en viktig position såväl i som utanför skolans värld. Kvinnor har 
alltid varit en mycket central del av den skönlitterära publiken, och 
fortfarande har unga kvinnor ett starkt intresse för böcker och tidningar, 
dagböcker och diktskrivande. För dem tycks skriftspråket vara mer 
tillgängligt för känsloutlevelser än för killar, som flyr orden och söker 
sig mot musik, bild och kroppslig utlevelse.  

Men det är ändå tydligt att den kritiska diskursen om ordens be-
gränsningar och de icke-verbala uttrycksformernas alternativa möjlig-
heter är stark i det moderna samhället och dess ungdomskultur. Detta 
                                                 
166 I film och TV är det oftast text och bilder som primärt strukturerar det narrativa 
förloppet, medan musikvideor har låtens musik och text som given utgångspunkt 
för bilderna. Se t ex Lønstrup (1986 och 1989), Cubitt (1991) eller Björnberg 
(1991) för analys av och vidare referenser till den allt rikare litteraturen om 
musikvideo, TV- och filmmusik.  
167 Exempelvis talar såväl Fornäs m fl (1984/1991 (flera bidrag) och 1988) som 
Drotner (1991a s 148 och 1991b s 31) om musikens, bildernas och kroppens större 
roll. Drotner påpekar emellertid samtidigt något paradoxalt att orden och 
litteraturen har fortsatt stor betydelse, speciellt för flickor.  
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kan kopplas till en ökande problematisering av ordens tidigare institu-
tionaliserade herravälde i stat och skola. Icke-diskursiva uttrycksformer 
får större vikt som svar på en kris för verbaliteten och det diskursiva 
och målrationella språket i såväl adolescensen som senmoderniteten. 
Rockmusik, (musik- och annan) video, dataspel och intrikata visuella 
spel med stilelement erbjuder symboliska uttryck som kontrasterar mot 
och kompletterar det för begränsade verbalspråk som dominerar i 
skolan och den borgerliga offentligheten.  

Av en rad skäl finns det i tonåren ett starkt behov av detta. Man 
måste då genom psykiska omstruktureringar på en ny nivå söka lösa 
fundamentala inre konflikter, frigöra sig från föräldragestalterna och ut-
veckla en självständigare identitet. I detta identitetsarbete behövs exp-
ressiva verktyg som når djupt in i det omedvetna och förmår symbo-
lisera impulser och känslor som det normala verbalspråket lämnat tysta, 
och som alltså tränger in under ytan av de jagfunktioner som genom det 
målrationella språket installerats av den symboliska ordningen, baserad 
på den differentierande språklogik som en gång bröt upp den tidiga, 
kroppsliga moderssymbiosen.168  

Musiken, och särskilt då de många delgenrer som sammanstrålar i 
rocken, tycks särskilt väl möta dessa behov, såväl för män som för 
kvinnor.169 Musiken tycks ha en mycket mer central roll i tonårens 
intensiva identitetsarbete än den hade i barndomens, och ett av skälen 
kan vara adolescensens speciella behov av aktiv inre omdaning genom 
tillfällig och frivillig regression till förspråkliga upplevelseformer. Mu-
sikaliska uttrycksformer finns före och vid sidan av språkliga symboler, 
kanske också tidigare än bildens visuella uttrycksformer, även om 
dessa också föregick det verbala. Musiken antas därför ha en viss privi-
legierad tillgång till psykets förspråkliga nivåer.  

 
We have seen that there is some reason to consider music the primary semiotic 
practice. Within the process of psychological development […], its origins lie 
in the aural relationship of baby and mother, which, together with the tactile 
relationship, pre-dates the significance of visual (still more, verbal) signs (de-
pendent as that is on an apprehension of the external world as other). The 

                                                 
168 Jfr tidigare refererade teorier hos Langer, Baacke, Lorenzer, Blos, Ziehe, Kris-
teva m fl, se t ex noterna 51, 67 och 104 ovan.  
169 Enligt nyare svenska undersökningar, bl a Feilitzen & Roe (1990), är flickor 
t o m aningen mer intresserade av musik och flitigare musiklyssnare än pojkar. Här 
ska teorin om musikens och särskilt rockens bruksvärden inte utbroderas mera; i 
stället hänvisas bl a till Fornäs (1982 och 1990d), Fornäs m fl (1990) samt Ziehe 
(1987 s 310f).  
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initial connotations of sound-structures (the origins of which may go back 
beyond the repetitive ’coos’ of the mother even into the womb: the (equally 
repetitive) sound/feel of maternal breathing and heartbeat) are prior to any 
emergence of a subject, locating itself in opposition to external reality; for this 
reason the basic pleasure of music may be thought of as narcissistic – just as 
its quintessential structural tendency may be described as infinite repetition, 
or, everything is combined in a ’great similarity’. (Middleton 1990 s 288) 
 

Här ställs musik på ett typiskt sätt mot verbalitet och visualitet. Det an-
tyds en hierarki där musikens grundvalar är ontogenetiskt ”äldst”, 
följda av visualiteten och sist verbaliteten. Nu finns det också bildteore-
tiker som framhäver visualitetens djupare psykiska rötter än och kon-
trast gentemot verbaliteten, och det sker ofta också glidningar mellan 
musikens kontrast mot antingen bilder eller ord.170 Det är därför något 
oklart om den i sammanhanget viktigaste motsättningen går mellan 
örats och ögats uttrycksformer eller mellan musik och bild å ena sidan 
och ord å den andra (jfr den tidigare figuren).  

Hur som helst ses musik i vår tid och vårt samhälle som en ut-
trycksform med särskilt stark och direkt förbindelse med känslolivet, 
som ett ”känslans språk”, i kontrast till särskilt det skrivna verbala 
språkets mer förnuftsorienterade och kyliga logik.171 Exempelvis kallar 
man ofta icke-diskursiva (”presentativa”), icke-semantiska (”semio-
tiska”), expressiva drag – sådana som inte bär på bestämda betydelser 
eller berättar en klar och linjär historia – i poetiskt verbalspråk för just 
”musikaliska”. Julia Kristeva hör till dem som ständigt använder musi-
kaliska metaforer för de underliggande lager i det poetiska språket som 
har att göra med symbolers materialitet och subjektets omedvetna djup-

                                                 
170 Ziehe (1987 s 310) talar om en akustisk antirationalism mot rationaliseringens 
visualitet, medan liknande förklaringar annars kan ges av icke-diskursiva bilder 
gentemot verbal rationalitet. ”Synet kommer før ordene” säger t ex Fausing (1988 s 
15). För intressanta analyser av ögat och bilden, ofta i förhållande till å ena sidan 
ord, å den andra musik, se även Barthes (1964/1976), Fausing (1977), Hartwig 
(1980), Passeron (1991), Hebdige (1991), Larsen (1991) samt Hansson m fl (1991).  
171 Den polära kontrasten mellan ytterligheterna skrift och musik tycks överlag te-
matiseras betydligt oftare än den andra, den mellan bild och tal. Hegel (1842/1970) 
ser i vol III musik som ”völlige Zurückziehen in die Subjektivität nach seiten des 
Inneren wie der Äußerung” (s 133), som kan ”die Art und Weise widerklingen zu 
lassen, in welcher das innerste Selbst seiner Subjektivität und ideellen Seele nach 
in sich bewegt ist” (s 135). Eftersom ”die Musik die Innerlichkeit als solche 
ausdrücken müsse” (s 192) gäller att ”Musik ist Geist, Seele, die unmittelbar für 
sich selbst erklingt” (s 197). Översikter över teorier om musik och emotioner ger 
Ruud (1991) och Edström (1986).  
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strukturer.172 Musik uppfattas som en förspråklig, arkaisk uttrycksform 
utan semantik, mening eller diskursivitet, och när det gäller nivåer i 
litteraturen som ligger ”under språket” betecknas de gång på gång som 
just musikaliska (rytmer, klanger, melodier etc). Låt mig här på ett nytt 
sätt upprepa det jag redan tidigare, i avsnittet om symboler och språk, 
anfört om problemen med denna ensidiga knytning av diskursivitet och 
symbolisk ordning till verbalitet.  

Att reducera musik till ”semiotisk” icke-diskursivitet kan jämföras 
med den i Fornäs (1991) kritiserade essentialistiska synen på kön. Det 
är således riktigt att såväl kvinnor som musik kan ha en viss privilegie-
rad tillgång till djupa psykiska processer, men dessa är för den skull till 
sitt väsen varken kvinnliga eller musikaliska. Ett sådant reduktivt 
synsätt misskänner såväl kvinnlighetens som musikens egna formella, 
semantiska, rationella och diskursiva förmågor. Det är dock inte 
konstigt att musikalitet liksom kvinnlighet fått fungera som metaforer 
för språkets eller psykets ena sida (”musiken i språket” etc), medan 
verbalitet liksom manlighet inom alla uttrycksformer kan få stå för den 
motsatta polen (”musiken som språk” etc).  

Även om musiken som uttrycksform kan lämna ovanligt stora 
öppningar åt det omedvetnas associativa logik och subjektets djupaste 
”andning” vore det fel att för den skull helt låsa de två till varandra. Så 
enkelt låter sig inte uttrycksformer kategorisera hierarkiskt, direkt 
kopplade till psykiska nivåer. I själva verket finns det ingen enkel kor-
relation mellan de två paren musik/ord och känsla/förnuft. Det går att 
urskilja såväl en känslomässig, emotiv och expressiv nivå som en för-
nuftsmässig, kognitiv och semantisk nivå i såväl muntliga och skriftliga 
texter som musik. Materialitet, form och mening finns i alla 
uttrycksformer, om än deras relativa vikt kan variera. Alla uttrycksfor-
mer kan därför också öppna såväl för omedvetna impulser som för ett 
medvetet symboliskt ordningsskapande. Alla sorters verbala uttryck – 
med eller utan ord – innehåller såväl semantiska betydelsestrukturer 
                                                 
172 Se Kristeva (1980 s 159ff, 1980/1982 s 178ff och 196ff, 1981/1989 s 295ff, 
1983/1987 s 37 och 281ff, 1987/1989 s 62ff och 222ff eller 1990 s 58 och 251). En 
kritik av detta finns hos Hill (1990 s 149ff). Delvis tvärtemot Derridas kritik mot 
den metafysiska traditionens fonocentrism söker sig också landsmaninnan Hélène 
Cixous mot musiken för dess nästan magiskt djupa rötter: ”Cixous privileges 
speech because of its proximity to song, and thus to the unconscious: she wants to 
explore the associative logic of music over the linear logic of philosophical and 
literary discourse” (Shiach 1991 s 22). Långt tillbaka i estetikens historia har ord 
och musik polariserats på liknande vis.  
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som expressiva ljudande eller grafiska formationer, och i poesi eller 
rocktexter är den senare nivån i själva verket mycket viktig. Oceaniska 
känslor, jouissance och semiotiska pulser genomströmmar såväl ordens 
som bildernas och musikens uttryck, med varierande styrka i olika 
genrer och kontexter. De kommer mer upp till ytan i poesi-, action- 
eller romantikboksläsning än i lagtexter eller skolpluggande, men som 
Kristevas egna litteraturanalyser visar är skriftspråket trots allt inte 
främmande för dem. 

Musik är å sin sida bra på att handskas med expressivitet, genom 
parametrar som volym, beat och sound. Men musik innehåller också 
semantiska nivåer i det att musikaliska element bär associationer till 
utommusikaliska upplevelser vilket ger musikstycken mening.173 Det 
finns en romantisk idealisering av musiken, som bygger på okunskap 
om dess karaktär och funktion. Lika mycket som verbaliteten har musi-
ken formella regelverk som låter sig reflekteras över och hanteras 
rationellt. Och även med musikaliska teman och motiv kan linjära 
strukturer konstrueras där olika element fungerar meningsbärande ge-
nom att peka ut mot intersubjektivt bestämda föreställningar.174 För-
modligen refererar både musik och ord bakåt till en gemensam för-
språklig källa, det ”semiotiska”. Kanske kan orden genom musikalitet 
appellera till detta ursprung. Men å andra sidan kan i så fall också 
musiken göra det via ord, som när rocktexters referenser till flygande 
                                                 
173 McClary (1991) hävdar gentemot Barthes att musik likaväl som litteratur är so-
cialt organiserad och ”condemned to meaning” (s 102). ”Meaning is not inherent in 
music, but neither is it in language: both are activities that are kept afloat only be-
cause communities of people invest in them, agree collectively that their signs 
serve as valid currency” (s 21). Musikalisk semantik berörs av Tagg (1986 och 
1990a) samt Björnberg (1991 s 66ff). Holland (1990) diskuterar också tonalitet 
som musikalisk meningsbärare, diskursiv musikalisk logik och musik som språk. 
Weber (1921/1958) är en klassisk analys av musikalisk rationalisering. Hermerén 
(1986) är liksom Blacking (1973 s 21) kritisk mot att se musik som språk och mot 
alla analogier mellan verbal, visuell och musikalisk kommunikation, men även om 
uttrycksformerna sinsemellan har helt skilda uppbyggnader och funktionssätt vill 
jag hävda att materialitet, form och mening kan produceras i dem alla. Middleton 
(1990) skiljer mellan primär och sekundär signifikation och hävdar att musik pri-
märt endast signifierar strukturella relationer (före/efter, snabbt/långsamt, högt/lågt, 
dissonant/konsonant, rörligt/statiskt); bara sekundärt förekommer referenser till 
yttervärlden. Men likväl förekommer de.  
174 Tagg (1979) analyserar hur sådana minsta meningsbärande musikaliska enheter, 
kallade ”musem”, fungerar i den 50 sekunder långa signaturmelodin till TV-serien 
Kojak. I senare studier har han bl a analyserat musem relaterade till dikotomier som 
natur/kultur (1982b) och manligt/kvinnligt (1990b).  
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och svävande pekar ut mot narcissistiska psykiska tillstånd (jfr Nielsen 
1977/1984). Och diskursiv linearitet kan upprättas såväl i tid som i 
rum, såväl genom tal och musik som genom skrift och bilder.  

Till följd av en månghundraårig moderniseringsutveckling blir 
emellertid dessa två hierarkier i vår kultur vanligen hierarkiskt relate-
rade till varandra, så att musik associeras mer med emotiv expressivitet 
och materiella symbolaspekter, ord mer med kognitiv rationalitet och 
mening. En närmare granskning av dem bägge, av förhållandet mellan 
tal och skrift och av musikens och ordens komplicerade förhållande till 
bilder som en tredje pol, antyder att vi hellre borde se dem alla som 
sidordnade, som skilda uttrycksformer med var sina inre strukturer och 
hierarkier. Musikens fält från materialitet över form till mening är hos 
oss förskjutet i förhållande till ordets motsvarande fält, så att musik 
kommit att kunna stå som metafor för meningens ”Andra”, men det är 
en delvis ideologisk och romantisk tankefigur som döljer såväl mu-
sikens som ordens verkliga heterogenitet. 

Alla uttrycksformer är alltså både diskursiva och presentativa, men 
vissa ”betonar” mer det ena, likaväl som olika genrer gör det inom var 
och en av dem. Jag har här beskrivit diskursivitet som en form av 
symbolicitet som ibland kan utvecklas ur en presentativ grund genom 
upparbetandet av en sorts vokabulär med åtminstone partiell 
översättbarhet, abstraktionsgrad, linearitet etc. En sådan diskursivitet 
innebär en disciplinering som tränger undan och marginaliserar det som 
inte låter sig inordnas i denna strikta form, men den möjliggör också 
rationalitet och reflexivitet. Problem uppstår om diskursiva strukturer 
stänger dörrarna mot sin motsats och förutsättning i det presentativa – i 
så fall uppstår behov för en ny mobilisering och flexibilisering av 
språket. Det kan ofta ske med hjälp av bildens och musikens annor-
lunda uttrycksformer, som är mindre dominerade av den systemorien-
terade målrationaliteten och meningsaspektens logik.  

Insikter om musikalisk kommunikation kan hjälpa till att förtydliga 
allt språks – även ordens – materiella, semiotiska och presentativa as-
pekter. Från musikhåll har det riktats kritik mot verbalt orienterade 
symbolteorier (som semiotiken). Men kritiken gör inte dessa teorier 
oanvändbara för musik, utan den pekar snarare ut svagheter som även 
gäller deras tillämpning på det litterära fältet. Musik har inte bara 
abstrakta formstrukturer utan också en materiell kroppslighet, med sina 
sinnliga vibrationer och rytmer. Musik är mer än bara ett semantiskt 
språk som säger något om något, uttrycker eller visar på något; musik 

140 



NAVIGATIONER PÅ KULTURFLODEN 

gör också något, sätter kroppar i rörelse och skapar upplevelser, fysiskt, 
psykiskt och socialt. Musik är samtidigt materia, formrelationer och 
mening. Men detta gäller ju också litteraturen, och den teori som 
reducerar denna till meningsbärare eller till rena formrelationer är re-
duktionistisk långt innan den sträcker sina tentakler ut mot musikområ-
det. Kritiken mot logocentrism blir på det viset relevant också på 
verbalitetens egna område, eftersom även tal och skrift har tonfall, rytm 
och materialitet, hur mycket vi än i brist på neutrala termer tvingas ta 
till musikaliska metaforer för att beskriva dessa lager. Ur detta 
perspektiv kan tal rentav uppfattas som ett institutionellt utdif-
ferentierat specialfall av musik, där en förhöjd diskursivitet i formrela-
tionerna lett till att semantiska meningsaspekter kunnat överskugga 
materialitet och form. Motsvarande kan då gälla förhållandet mellan 
skrift och bild. Tal är musik (och skrift är bilder) som underlagts den 
verbala kommunikationens särskilda logik.  

Detta betyder att även om musik, tal, skrift och bild kan ha olika 
relationer till det omedvetna vore det fel att tro att någon av dem hade 
ensamrätt dit. Inom olika uttrycksmedel kan samma parametrar dess-
utom tilldelas skilda psykiska och sociala funktioner, eller omvänt. Me-
lodi, klangfärg och ”sound” kan exempelvis tänkas ha en annorlunda 
strukturell funktion i musik än i talspråk, och det som i talspråk 
uttrycks i tonfall måste i skriftspråk markeras med accenter eller på 
annat sätt. Olika parametrar inom en uttrycksform måste därför noga 
relateras inbördes innan de ses i relation till parallella parametrar i 
andra uttrycksformer och till sociala och psykiska strukturer. Detta 
försvårar givetvis en direkt jämförelse mellan uttrycksformer.  

Musikalisk praxis, och kulturell praxis i allmänhet, har av flera skäl 
en förmåga att överskrida sociokulturella gränser och skapa samhö-
righet mellan människor. All interaktion ansikte-mot-ansikte har en 
förmåga att överskrida gränser, eftersom symbolkommunikation är ett 
”med-delande” av mening. Människor formar även i fabriker, träd-
gårdar, fotbollslag eller restauranter i viss utsträckning gemensamma 
erfarenheter som överskrider åtminstone vissa tidigare sociala och kul-
turella gränser. Musiker kan vidare liksom andra rörliga och eftersökta 
yrkeskategorier (gycklare, intellektuella, au pair-ungdomar, handelsre-
sande, hantverkare o s v) glida mellan olika grupper och förmedla 
kontakter över avstånd i tid och rum.  

Men dessa skäl rör ännu inte musikens särskilda egenskaper. Mu-
siksociologiska eller musiketnologiska resonemang saknar ofta en dis-
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tinktion mellan musik och andra uttrycksformer. Det de säger kunde 
lika gärna gälla andra aktiviteter, t ex dans, samtal, litteratur, visuell 
stil, handel e dyl. Örats och ljudets uttrycksformer möjliggör (liksom 
dansens) en kollektiv kommunikation där flera röster samverkar och 
där flera kan lyssna på samma musik tillsammans. Genom att musiken 
är annorlunda än det verbala kan också musik ibland delas av folk som 
inte förstår varandras språk. Musikaliska aktiviteter leder till vad jag 
kallat impressions- och interaktionsprocesser, som omstrukturerar 
sociala differenser och kan knyta samlande band. Här kan musik, och 
särskilt då genrer som rock, ha en särskilt stark sådan förmåga, genom 
möjligheten att knyta tillbaka till primärnarcissistiska erfarenhets-
former som för tillbaka till den tidiga barndomens moderssymbios och 
dess upplevelser av gränslöshet mellan jag och omvärld.  

Ändå är naturligtvis musiken långtifrån ensam om denna gemen-
skapsskapande förmåga. Den delas i viss utsträckning av religionen, 
kärleken, dansen och litteraturen. Även verbal kommunikation kan ju 
skapa ömsesidig förståelse, ibland t o m där musiken går bet. Konst och 
musik kan ju lika gärna skapa klyftor som gemenskap, och det kan ju 
hända att en hårdrockare och hiphopare har lättare att prata med 
varandra än att dela musikupplevelser.  

Musiker och andra kulturella entrepenörer i nyckelställning, s k 
”gatekeepers”, har en viktig och ofta förbisedd roll i konstruktionen av 
kollektiva identiteter och delkulturer. Kreativitet är inte bara ett 
magiskt massfenomen utan också något som är hierarkiskt organiserat. 
De professionaliserade specialisterna följer egna regler och mönster 
som har med såväl institutionernas ramvillkor som musikens särart att 
göra, och denna differentiering kan i vissa fall också motverka den 
förenhetligande och kommunikativa processen, genom att underblåsa 
eller skapa nya klyftor, t ex mellan idoler och fans eller mellan olika 
smakgrupper och subkulturer. 

Tron att musiken är ett närmast magiskt universellt språk är en ro-
mantisk myt. Olika grupper och generationer utvecklar skilda kompe-
tenser på hela medieområdet, musiken inkluderad. Dagens unga, som 
vuxit upp med television och datorer, har en delvis annan förmåga att 
tolka visuella tecken än de som mött dessa medier först i vuxet liv. 
Särskilt avgörande tycks tonårstiden forma våra medieprofiler. Alla vet 
hur den musik man hörde vid den tid som när man först upplevde för-
älskelse och mogen sexualitet bibehåller sin särskilda attraktionskraft 
livet ut. Det handlar alltså inte bara om en teknisk perceptionsförmåga 
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utan lika mycket om en tolkningsförmåga grundad på starkt känslomäs-
sigt engagemang i vissa medieformer, uttrycksformer och genrer under 
ungdomsårens känsliga och formativa livsfas.  

Vissa ungdomsgrupper odlar medvetet sådana kompetensklyftor. 
Data-hackers, hip hopare och hängivna kännare av trash metal eller 
”splatter movies” rör sig med subtila symboler och tecken som det 
krävs speciella kompetenser för att avläsa och begripa. Det är som 
utanförstående, och inte minst som vuxen, svårt att tolka alla nyanser i 
en avancerad ny musikvideo, att förstå meningen med ännu fuktig graf-
fiti, eller att avläsa betydelsen av detaljer i olika ungdomsgängs sko-
snörning. Inskolning i sådan förmåga får man dels genom allmän erfa-
renhet av tidig socialisation i senmoderniteten, dels genom särskild 
träning i enskilda delkulturers symboliska praxis, t ex i kamratgrupper 
dit vuxna inte har tillträde. Så markerar olika generationer och grupper 
sina inbördes skillnader genom medieanvändningen, skillnader som 
alltså resulterar ur såväl avsiktliga manövrar som givna sociali-
sationsbetingelser.  

Så kan successivt subjektiva, kulturella, sociala och objektiva per-
spektiv vävas samman till en flerdimensionell förklaring av musikens 
makt och, mer speciellt, rockens roll. Det gäller att undvika en ond 
cirkel där musikens specificitet och dess unika förmåga att skapa nya 
band mellan människor används för att förklara varandra, så att musi-
kens estetiska egenart återförs på den förenhetligande förmåga som den 
själv var avsedd att förklara. Musik är en unik och komplex kombi-
nation av olika läroprocesser och bruksvärden: administrativa, prak-
tiska, kognitiva, normativa, relationella, språkliga, expressiva, re-
flexiva, idealformande etc.175 På motsvarande sätt kan man bena upp 
andra varianter av kulturell praxis. 

Förutom att på så vis analysera enskilda uttrycksformer måste man 
också precisera analysen av olika kontexter och genrer. Melodik och 
rytmik kan fungera annorlunda när man är ensam i en skön fåtölj än i 
vimlet på ett diskotek. Uttrycksformerna kan fungera på ganska skilda 
sätt inom olika delgenrer: rock kan ge delvis andra betydelser åt tempi 
och klangfärger än valser eller symfonier.  

Med dessa resonemang om rockens och musikens egenart, bruks-
värden, funktioner och relationer har jag nått en tillfällig hamn, där det 
som framgått finns åtskilliga studier att gå vidare med. Min förhopp-
ning är att här ha levererat några goda navigationsinstrument för 
                                                 
175 Jfr vidare Fornäs m fl (1988 och 1990).  
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fortsatta färder genom kulturens flöden. För att inte gå på grund be-
höver vi hålla isär olika väderstreck och riktningar, skilja nivåer och 
dimensioner åt, för att sedan på ett genomtänkt sätt kunna diskutera 
deras samband. Genom att kombinera objektiva, subjektiva, sociala och 
kulturella analysdimensioner, och uppmärksamma kulturfenomenens 
materialitet, formrelationer och mening, kan vi upparbeta en känslighet 
för varje mediums, uttrycksforms, konstarts och genres specificitet, och 
av dess inbördes relationer. Det är intressant att diskutera historiska 
tendenser vad gäller det komplexa förhållandet mellan verbalitet, 
visualitet och auditivitet, men också viktigt att inte förfalla till 
ohållbara generaliseringar. Ett motmedel är att noga granska våra egna 
begrepp och modeller, och reflektera över hur pass produktiva eller 
missvisande de metaforer vi använder egentligen är.  

Det är inte bara ungdomskulturell stilproduktion som är en kommu-
nikativ praxis. Också forskning kräver en dialog mellan olika subjekt. 
Jag har här försökt sammanfatta och vidareutveckla några centrala 
teoretiska begrepp och modeller för att förstå kulturfenomen. Jag har 
byggt på tidigare forskning, och inser att många viktiga bidrag har gått 
mig förbi eller blivit otillräckligt belysta, och att dessa teoretiska 
redskap är till för att användas, i konkreta, empiriska analyser och 
tolkningar av aktuella företeelser. En omväxlande och besvärlig färd är 
till ända, men den hamn i vilken jag nu förtöjer ger bara ett tillfälligt 
uppehåll före nästa resa.  
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Bo Reimer 

Inte som alla andra 
Ungdom och livsstil i det moderna 
 
 
 
 
 
Det har gått att skönja en intresseförskjutning inom den forskning som 
behandlar samhälle och vardagsliv under de senaste decennierna. 
Förskjutningen har skett från ett produktions- till ett konsumtionsin-
tresse, eller från ett arbets- till ett fritidsintresse. Uppmärksamheten har 
kommit att riktas mot de områden av vardagslivet som är minst 
reglerade. 

Detta forskningsintresse för fritid och konsumtion synes ligga väl i 
linje med den tidsanda av materialism och hedonism som ofta ansetts 
karakterisera 1980-talet. Situationen är emellertid något mer kompli-
cerad – och intrikat – än så. Även forskare med radikala och kritiska 
förtecken deltar i denna verksamhet. Fritids- och konsumtionsintresset 
är inte heller begränsat till en enstaka disciplin. Tvärtom behandlas för 
närvarande likartade problem och frågeställningar på olika sätt inom ett 
flertal discipliner med bistånd av olika teorier, begreppsapparater och 
metoder: det handlar inte om något homogent forskningsfält som lätt 
låter sig infångas och avgränsas.1 

Vill man skapa någon typ av mönster i detta skeende är det emel-
lertid två faktorer som kännetecknar forskningsansatserna. Den första 
faktorn är vad som kan kallas för ett gemensamt kulturellt perspektiv. 
Forskningsansatserna kännetecknas av att de betonar det meningsfulla 
och betydelseskapande i mänskliga praktiker, och följer såtillvida den 
allmänna vändning mot ”det kulturella” som utmärker mycket av 1980-
talets samhällsanalys.2 
           
1 Se Bauman (1983), Kellner (1983), de Certeau (1974/1984), Featherstone (1987), 
Nava (1987 och 1991), Slater (1987), Mort (1989), Olszewska & Roberts (1989), 
Tomlinson (1990), Warde (1990), Carter (1991), Willis (1991) och Ganetz (1992). 
Det bör påpekas att den historieskrivning som här ges berör den anglo-amerikanska 
och den nordiska utvecklingen i högre grad än den franska och tyska. 
2 Se t ex Grossberg & Nelson (1988), Featherstone (1989), Fornäs (1990), samt 
tidskrifter som Cultural studies, New formations och Theory, culture & society. 
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Den andra gemensamma faktorn är ett eklektiskt angreppssätt. 
Teorier hämtas från olika discipliner och den traditionella motsätt-
ningen mellan samhällsvetenskap och humaniora, eller mellan kvanti-
tativa och kvalitativa metoder, upprätthålls inte i vanlig utsträckning. 
Detta innebär inte nödvändigtvis att kvantitativa och kvalitativa meto-
der brukas i en och samma studie, men det innebär en insikt om att 
skiljelinjen inte är total (kvantitativa ansatser innehåller alltid tolk-
ningsmoment, etc) och att de båda ansatserna kan ge upphov till olika 
typer av kunskap.3 

Jag tänker i denna artikel ta detta heterogena forskningsfält som ut-
gångspunkt för en analys av ungdomar och deras livsstilar. I den 
forskning med inriktning på fritid och konsumtion som bedrivs, har just 
livsstilsbegreppet vuxit fram som ett av de mer centrala begreppen. 
Begreppet är inte med nödvändighet kopplat till forskningsfältet; det 
finns studier inom fältet som inte har något att göra med livsstilar, och 
det genomförs livsstilsanalyser med helt andra utgångspunkter än de 
här skisserade. Tankegången är emellertid att de dynamiska an-
greppssätt och teorier som återfinns i detta fält är speciellt lämpade just 
för att belysa något lika dynamiskt, nämligen ungdomars var-
dagspraktiker. Därför detta perspektiv. 

Jag kommer att inleda med att diskutera livsstilsbegreppets historia, 
och hur det har vuxit fram som ett (ånyo) centralt begrepp inom 
samhällsinriktad forskning. I nästa steg ser jag på hur begreppet an-
vänds idag. Detta följs av ett försök att anlägga ett modernitetsper-
spektiv på livsstilar. I steg fyra övergår jag till att se på hur livsstils-
begreppet kan göras relevant för svenska förhållanden. Därefter följer 
en analys av svenska ungdomars fritidsaktiviteter och livsstilar i det 
tidiga 1990-talet. Avslutningsvis diskuterar jag några centrala frågor i 
livsstilsdebatten, bland annat massmediernas roll, hypotesen om indi-
vidualiseringen av livsstilar samt frågan om det postmoderna. 

 
 

Livsstilsbegreppets historia 
 
Livsstilsbegreppet går att spåra till vad som brukar kallas för socio-
logins klassiska period, d v s till den period kring sekelskiftet då socio-
logi växer fram som en självständig disciplin. De problem som ”klassi-

           
3 För metoddiskussioner, se Fornäs, Boëthius & Cwejman (1990). 
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kerna” brottades med gällde bland annat vad det innebar att leva i ett av 
industrialism och urbanisering präglat samhälle; att leva i ett samhälle 
som ständigt förändras. Under denna period, då möjligheterna att 
förändra sina livsvillkor förmodligen var större än någonsin tidigare, 
blev, föga förvånande, frågor som hade att göra med konsumtion och 
levnadssätt centrala.  

Begreppet livsstil användes av Weber i Wirtschaft und Gesell-
schaft. Han diskuterade social skiktning i en, till skillnad från hos 
Marx, flerdimensionell modell. Samhället är inte bara skiktat med hän-
syn till ekonomiska relationer. Det är också nödvändigt att ta hänsyn 
till skiktning baserad på status, och de sätt som status tydligast uttrycks 
på är via olika gruppers livsstilar, hävdade han.4 

Veblen diskuterade i The theory of the leisure class vad han kallade 
för iögonfallande konsumtion (”conspicuous consumption”). För 
honom hade konsumtion, och i förlängningen en individs hela mönster 
av expressiva aktiviteter, alltid flera syften. Aktiviteterna var bland 
annat avundskapande; de ingick i en medveten strävan efter att uttrycka 
sin sociala position.5 

Även Simmel och Tarde uppehöll sig vid livsstilsaspekter. Simmel 
skrev bland annat om vad som mötte och vad som kännetecknade de 
människor som levde i de då nya storstäderna (intensifiering av nerv-
livet och en blasé attityd, bl a), medan Tarde tydligare än någon annan 
pekade på fritids- och konsumtionssfärerna som de sfärer av vardags-
livet i vilka människor – i frihet från arbetslivets tvång – kunde umgås 
och göra något meningsfullt med sina liv.6 

Efter denna inledande, produktiva period förde livsstilsbegreppet 
under en längre tid en slumrande tillvaro i den akademiska världen. 
Skälen bakom detta är väl inte alldeles uppenbara. Men det är säkerli-
gen inte helt oväsentligt att begreppet blev kommersiellt användbart. 
Det kunde användas som ett mer sofistikerat instrument än traditionella 
socio-ekonomiska bakgrundsfaktorer för att identifiera segment av 
           
4 Weber (1919/1978). Jfr Wiley (1987) och Turner (1988). 
5 Veblen (1899/1949). Även om The theory of the leisure class återutgavs i en för-
kortad version på svenska 1986, tillhör Veblen idag knappast de mer flitigt citerade 
klassikerna. Jfr emellertid Sellerberg (1977). 
6 Det är intressant att ställa Simmel och Tarde vid sidan om varandra. Simmel 
(1903/1981) har onekligen upplevt en renässans under 1980-talet (Frisby 1981 och 
1985 samt temanummer av Theory, culture & society 3/1991). Tarde kallades å sin 
sida för ”a forgotten sociologist” redan 1961 (Hughes 1961) och den bedömningen 
står sig än idag. Jfr Sellerberg (1977 och 1987). 
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köpare, och det är tänkbart att de kommersiella konnotationer som ef-
terhand kopplades till begreppet gjorde det svåranvändbart för åtmins-
tone puritanska akademiker.7  

Till detta kan läggas att livsstilsbegreppet, när det väl användes, 
applicerades på ett så vagt och motsättningsfullt sätt att dess använd-
barhet kunde ifrågasättas. Till exempel hävdade Sobel (1981) efter en 
genomgång av livsstilsbegreppets användning inom amerikansk socio-
logi att ”Unless present utilization of the word is dramatically improv-
ed, sociologists would be well advised not to use it in a serious 
fashion”.8 

Om man skulle sammanfatta läget vid 1980-talets början, skulle 
slutsatsen vara att begreppet kunde karakteriseras som ett ”icke-dis-
kursivt” begrepp.9 Begreppet dök upp här och var i olika discipliner 
och sammanhang, men det var knappast centralt någonstans. Begreppet 
ingår inte som uppslagsord i standardverket The international en-
cyclopedia of the social sciences (1968), och det är inte heller inklude-
rat i senare verk som Keywords (Williams 1981) och Key concepts in 
communications (O’Sullivan m fl 1983). I Zablocki & Kanters genom-
gång av livsstilsstudier (1976) är det enbart tre av 150 verk som inne-
håller termen livsstil i titeln. 

Under 1980-talet har denna situation emellertid förändrats. Livs-
stilsbegreppet är för närvarande ”in vogue”, som Featherstone (1987 
s 55) uttrycker det. Analyser med livsstilsanknytning har under det se-
naste decenniet genomförts i ett stort antal discipliner: etnologi, socio-
logi, socialt arbete, psykologi, filosofi, statsvetenskap och masskom-
munikation.10 Begreppet har i viss mån återupprättats. 

           
7 De mer kända amerikanska livsstilskonstruktionerna, som till exempel Mitchells 
(1983) ”Values and Life Style”-typologi, används flitigt av amerikanska och multi-
nationella företag. Jfr Veltri & Schiffman (1984) samt Kahle m fl (1986). 
8 Sobel (1981 s 7). Det är inte nödvändigt att dela Sobels tro på konceptuell klarhet 
som slutpunkten för vetenskaplig verksamhet för att kunna acceptera hans bedöm-
ning av hur livsstilsbegreppet användes under en viss historisk period. 
9 Diskurs är ett begrepp med många betydelser, och jag använder det på ett annat 
sätt än t ex Fornäs (1992). Själva termen icke-diskursiv är en vidareutveckling av 
tankarna om multi-diskursiva begrepp hos O’Sullivan m fl (1983 s 145-146). 
10 Några exempel: etnologi (Löfgren 1988, Mörck 1991), sociologi (Lewis 1981, 
Sobel 1981, Mitchell 1983, Peterson 1983, Roos & Rahkonen 1985, Lööv & 
Miegel 1989 och 1991, Miegel 1990, Källström 1991), socialt arbete (Hermansson 
1988), psykologi (Holman 1984, Pitts & Woodside 1984, Robertson m fl 1984), 
filosofi (Kamler 1984), statsvetenskap (De Graaf & De Graaf 1988) och 
masskommunikation (Heiskanen 1986, Donohew m fl 1987, Reimer 1989, 
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Livsstilsbegreppets renässans 
 
Den omedelbara frågan som reser sig efter denna historieskrivning 
gäller naturligtvis varför livsstilsbegreppet har fått en sådan renässans. 
En viss misstänksamhet skadar inte vid mötet med vad som synes vara 
trendiga och modeaktiga begrepp. Det går emellertid att peka på ett 
antal viktiga faktorer bakom begreppets återfunna relevans. Jag ska här 
identifiera fyra sådana faktorer, två mer utomvetenskapliga och två mer 
inomvetenskapliga.11 

Om man startar med de mer utomvetenskapliga faktorerna, kan 
man för det första koppla livsstilsbegreppets renässans till hypotesen 
om den s k individualiseringsprocessen i samhället. Med denna hypo-
tes menas att samhällslivet f n genomgår en snabb och radikal för-
ändring. Traditionella band till klass och familj blir mindre viktiga, och 
individen måste själv ta större ansvar för sitt liv.12 

Individualiseringsprocessen berör i princip samtliga delar av sam-
hällslivet, men den är speciellt relevant i diskussioner kring valet av 
livsstil. Enligt hypotesen behöver ungdomar inte längre följa i sina för-
äldrars fotspår, utan kan mer självständigt välja hur de vill leva. De är 
inte hellre tvingade till ett enda, närmast ödesdigert, val av livsstil. 
Tvärtom är det fullt möjligt att prova sig fram, och att byta livsstil när 
man så vill.13 

För det andra kan man koppla begreppets renässans till tankarna 
om den nya medelklassen. I klassanalyser har man pekat på upp-
komsten av en ny gruppering i den sociala formationen. Denna grup-
pering är förhållandevis högutbildad och är företrädesvis hemmahörig i 
serviceyrken och i yrken sysselsatta med kommunikation (reklam, 
           
Erämetsä 1990, Lekvall & Vult von Steyern 1990, Reimer & Rosengren 1990). Till 
detta kan läggas arbeten inom mindre subspecialiteter som fritidsstudier (Marsden 
m fl 1982, Crawford m fl 1986, Olszewska & Roberts 1989) och 
konsumtionssociologi (Nava 1987, Slater 1987). Det bör påpekas att i ovanstående 
uppräkning är inkluderat studier där valet av term – till skillnad från begrepp – i 
vissa fall är annat än livsstil.  
11 En distinktion mellan inom- och utomvetenskapliga faktorer är naturligvis enbart 
analytisk. Men för att förstå rörelserna inom ett forskingsfält kan det finnas skäl att 
peka på var forskningsproblemen uppkommer. Generellt är det rimligt att tänka sig, 
att forskningsfält där impulser fås både från den akademiska världen och det omgi-
vande samhället förändras snabbast och är de mest dynamiska. 
12 Hypotesen förknippas framför allt med Beck (1986 och 1987). För en svensk in-
troduktion till Beck, se Ramsay (1991). 
13 Se Ziehe (1982/1986). 
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massmedier, m m). Individerna i denna gruppering anses kännetecknas 
av att vara urbana, nöjes- och konsumtionsinriktade. Deras utåtriktade 
livsstilar har gjort att de på många sätt har fått karakterisera ett helt 
”yuppie-årtionde”, och ett flertal livsstilsanalyser under 1980-talet har 
inriktats på denna gruppering.14 

Dessa två angivna skäl är närmast utomvetenskapliga. De är base-
rade på förändringar i den sociala strukturen, som i sin tur medför 
förändringar i vardagslivet och i sätten att leva. Å ena sidan har vi en 
försvagning av relationen mellan social struktur och livsstil; sannolik-
heten för arbetarklassungdomar att välja vad som tidigare sågs som 
medelklasslivsstilar är högre än någonsin tidigare – och vice versa. Och 
å andra sidan har vi en ny gruppering i den sociala formationen som 
varken är traditionell medel- eller arbetarklass; en gruppering som 
skapar nya livsstilar, eller åtminstone nya kombinationer av gamla livs-
stilar. Tillsammans förklarar dessa faktorer en stor del av livsstilsbe-
greppets renässans. 

Det finns emellertid även inomvetenskapliga skäl som bör nämnas. 
De akademiska forskningsfälten reagerar inte automatiskt på händelser 
som sker utanför dessa fält, och de kan själva initiera problemställ-
ningar. Fälten styrs till viss del av en egen logik. För att förstå an-
vändningen av livsstilsbegreppet är det sålunda nödvändigt att ta 
hänsyn även till dessa mer inomvetenskapliga faktorer. 

Först kan då nämnas den postmoderna diskussionen och livsstilar-
nas placering i denna diskussion. Vad som menas med denna diskus-
sion, och vad den inkluderar, är inte alldeles självklart. Till det post-
moderna har vid olika tillfällen och i olika fora allt ifrån arkitektur och 
estetiska uttrycksformer till tidsandor och nya samhällsfaser förts. Det 
relevanta här är emellertid att i diskussioner om postmoderna tider är 
tankar om nya värderingar och nya livsstilar centrala. Det som 
kännetecknar postmoderna värderingar och livsstilar i dessa fram-
ställningar är en omorganisering och blandning av element. Det popu-
lärkulturella blandas med det finkulturella och det individuella med det 

           
14 Diskussionerna kring den nya medelklassen, och den därpå följande kopplingen 
till livsstilar, är framför allt vanligt förekommande i Storbritannien. Se 
Abercrombie & Urry (1983), Featherstone (1987) samt Lash & Urry (1987). Det 
finns emellertid även skandinaviska exempel, som Roos & Rahkonen (1985) och 
Palme (1990). 
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sociala; blandningar som av icke-postmoderna individer (företrädesvis 
tillhörande äldre generationer) uppfattas som motsägelsefulla.15 

Slutligen är det nödvändigt att peka på en ännu mer konkret inom-
vetenskaplig faktor med betydelse för livsstilsbegreppets renässans. 
Denna faktor rör den verksamhet som är förknippad med den franske 
kultursociologen Pierre Bourdieu, och det gäller framför allt verket La 
Distinction. Boken, som gavs ut på franska 1979 och på engelska 1984, 
är utan tvekan den mest inflytelserika källan för forskare sysselsatta 
med livsstilsanalyser. Det är idag nästan otänkbart att skriva om 
livsstilar utan att referera till detta verk. Man kan ha olika uppfattningar 
om verket, men det är nödvändigt att på ett eller annat sätt förhålla sig 
till det. I följande sektion, där jag tänker diskutera hur livsstilsbegrep-
pet används idag, kommer jag att återvända till några av Bourdieus 
centrala begrepp.16 

 
 

Livsstilsbegreppet idag 
 
När man vill försöka belysa eller fånga viktiga processer i det sociala 
livet behöver man dynamiska begrepp; begrepp som på ett meningsfullt 
sätt lyckas fånga en både komplex och skiftande verklighet. Vad som 
           
15 Det är inte självklart att behandla diskussionen om det postmoderna som 
inomvetenskaplig. Denna diskussion behandlar ju uppenbarligen en omvärld. Men 
även om diskussionen behandlar något utomvetenskapligt och reellt (människors 
uttrycksformer), är det förmodligen rimligt att se diskussionen som ursprungligen 
inomvetenskaplig. De uttrycksformer som diskuteras är delvis nya, men enbart 
delvis. De har existerat tidigare, och skälet till att de uppmärksammas nu har 
möjligen mer att göra med nya vetenskapliga synsätt och nya begrepp än något 
annat. För en bred introduktion till postmodernitet och besläktade termer, se 
Löfgren & Molander (1986). Jfr Featherstone (1988), Fornäs (1990) och Turner 
(1990). Kopplingen mellan postmoderna tider och livsstilar finns diskuterade i 
Reimer (1989). För en liknande diskussion, men utan postmoderna förtecken, se 
Hall (1989). 
16 Bourdieu (1979/1984 och 1990). I Sverige har Bourdieus kultursociologi för-
tjänstfullt introducerats av Donald Broady och Mikael Palme (Broady 1985 och 
1990). Se även Carle (1989). För nordiska Bourdieu-inspirerade studier, se Roe 
(1983), Roos & Rahkonen (1985), Palme (1989 och 1990), Reimer (1989), Trond-
man (1989) och Kratz (1991). Det bör för tydlighetens skull påpekas att Bourdieu 
inte är unik. Intresset kring Bourdieu är delvis en följd av den tidigare nämnda all-
männa kulturvändningen inom samhällsanalysen, och såtillvida är ju namn som 
Elias och Foucault också betydelsefulla. Vad det gäller livsstilsanalyser är 
emellertid Bourdieu utan tvekan viktigast. 
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intresserar mig här, är hur människor agerar och skapar mening i 
vardagslivet, och då framför allt i de områden där man kan agera som 
mest självständigt. Möjliga begrepp att ”tänka med” i detta sam-
manhang är utöver livsstilsbegreppet bland annat levnadssätts-, livs-
forms-, och stilbegreppen. 

Begreppen kan användas på olika sätt. Man kan fokusera på ett av 
begreppen, eller man kan relatera ett antal av dem till varandra på ett 
mer eller mindre systematiskt sätt. Vid valet av angreppssätt är det 
emellertid självfallet syftet med analysen som måste styra ens val. Det 
finns inga naturliga relationer mellan begrepp och verklighet, och det 
kan knappast sägas vara ett självändamål att lyckas relatera så många 
begrepp som möjligt till varandra. Alla närliggande begrepp är inte 
självklart relevanta för det man vill göra. Och även om man för klarhets 
skull gärna bör skapa aller använda en begreppsapparat som inte kolli-
derar för mycket med andra, vedertagna begreppsapparater, är konse-
kvens och logik de enda rimliga krav som kan ställas på ens val av 
begreppsapparat. 

I detta sammanhang är intresset riktat mot hur individer inom en 
given struktur agerar i vardagslivet. Jag vill med andra ord kunna bely-
sa hur individer med olika sociala, kulturella och estetiska förutsätt-
ningar och kompetenser väljer att agera på olika sätt; ageranden som 
naturligtvis inte är slumpmässiga och alltid är relaterade till varandra. 
Hittills i artikeln har livsstilsbegreppet med självklarhet stått i centrum. 
Detta val är emellertid inte det enda tänkbara. Valet måste kunna moti-
veras. 

Det första motivet till att fokusera på livsstilsbegreppet är relaterat 
till kumulativitet. Begreppet är för närvarande flitigt använt, och det 
talar i sig för dess fortsatta användning. Men begreppet är även 
lämpligt därför att det synes befinna sig på en ”lämplig” nivå mellan 
det determinerade och det unika. Valet kan med andra ord motiveras 
med hänvisning till dess placering i relation till andra begrepp, som 
betecknar något annat: 

Livsstilsbegreppet kan avgränsas ”uppåt” mot livsformer och lev-
nadssätt. Dessa båda begrepp står normalt för något mer strukturellt 
determinerat än livsstilsbegreppet. I en given kultur finns det enligt 
detta synsätt till exempel fler livsstilar än livsformer.17 

           
17 Jfr Højrup (1983), Roos (1986) och Löfgren (1988). Lööv och Miegel (1991) 
skiljer mellan tre analytiska nivåer för sociala och kulturella mönster: strukturell, 
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Ovanstående bestämning är relationell. Men det krävs även en 
substantiell bestämning av begreppet. Livsstil är för mig det specifika 
mönster av vardagliga aktiviteter som karakteriserar en individ. Varje 
individs livsstil är unik; den är inte identisk med någon annans livsstil. 
Men samtidigt riktar den sig mot det gemensamma och sociala. Vi 
väljer livsstil i relation till andra människor. Sålunda kommer i ett givet 
samhälle ett flertal individer att välja livsstilar som uppvisar stora 
likheter, och som skiljer dem från andra individer – som i sin tur har 
liknande livsstilar. Analysen av livsstilar blir därför ofta inriktad på 
skillnader och likheter mellan grupper av individer snarare än på 
skillnader och likheter mellan individer.18 

Utifrån dessa båda substantiella och relationella bestämningar av 
livsstilsbegreppet är det möjligt att diskutera hur begreppet idag kan 
användas på ett fruktbart sätt. Hela den uppsjö av studier med livsstils-
inriktning utförda under 1980-talet ingår ju inte i den bild av ett gemen-
samt kulturperspektiv och ett eklektiskt angreppssätt som jag in-
ledningsvis skisserade. Jag ska nu återgå till denna inledande bild och 
den självklara utgångspunkten är då Bourdieu. Hans teoribildning 
kommer emellertid inte att behandlas okritiskt. Som så ofta händer med 
verk som snabbt blir omtalade och inflytelserika, har efter en inledande 
period av hyllningar mottagandet blivit mer och mer ifrågasättande och 
problematiserande. Dessa synpunkter kommer jag att behandla efter 
genomgången av Bourdieus synsätt. 

 
Pierre Bourdieu 
 
Bakom La Distinction, Bourdieus huvudverk i kultursociologi, ligger 
en teori om hur vardagslivet är organiserat. Teorin kan kortfattat be-
skrivas så här. Vår sociala hierarki är uppbyggd på att vi ska veta hur vi 
ska bete oss i olika situationer, och möjligheten att vara framgångsrik 

           
positionell och individuell nivå. Dessa tre nivåer motsvaras av skillnaderna mellan 
livsformer, levnadssätt och livsstilar. Se även Hermansson (1988). 
18 Jag har inte använt mig av stilbegreppet i bestämningen av livsstilsbegreppet. 
Relationen mellan dessa båda begrepp är ganska oklar, då de till stor del har 
befunnit sig i olika diskurser. Ett försök att relatera begreppen till varandra är gjort 
av Bjurström (1991), som placerar livsstil mellan livsform – som är relaterad till 
social praxis – och stil – som han ser som symbolförmedlad kommunikation. Om 
man ser livsstil som ett specifikt mönster för vardagliga aktiviteter, kan det 
emellertid vara lämpligare att begränsa stilbegreppet till estetiska uttryckssätt. Jfr 
Fornäs (1992) och Ganetz (1992). 
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beror på hur väl man klarar detta spel. Spelet handlar om smak. Men 
det är inte smak i den traditionella meningen. Det handlar inte primärt 
om hur man uppfattar och bedömer saker och ting, utan snarare om att 
ha smakomdömen om rätt saker, om att kunna delta i de rätta 
diskussionerna, och om att veta vad som är väsentligt (regissörer 
snarare än skådespelare, etc). 

Det är viktigt att notera spel-aspekten. Man måste lära sig hur man 
ska bete sig. Poängen är emellertid att inte alla har samma chans i 
spelet. Annorlunda uttryckt: alla får inte tillgång till spelreglerna.  

Bourdieu menar att spelreglerna delas ut i relation till ens placering 
i den sociala formationen. Med en liknelse ser han denna formation 
som ett geografiskt rum, där man har mer gemensamt med individer i 
ens närhet än med individer längre bort. Rummet är vidare hierarkiskt. 
Vissa positioner anses finare än andra.  

Det sociala rummet är konstruerat på basis av begreppet kapital. En 
individs kapital består av den uppsättning materiella, mentala (och 
symboliska) tillgångar han eller hon har tillgängligt. Kapitalet kan vara 
antingen ekonomiskt eller kulturellt. Det ekonomiska kapitalet är 
huvudsakligen materiellt, men kan även vara mentalt (förmåga att 
handskas med sin privatekonomi, bankkontakter, etc), medan det mot-
satta förhållandet gäller för det kulturella kapitalet (främst bildning, 
men även ägandet av kulturella produkter).19 

Med utgångspunkt i positionerna i det sociala rummet kan man 
förstå valet av livsstil. Bourdieu konstruerar ett livsstilsfält som liksom 
det sociala rummet baseras på närhet och avstånd. Beroende på position 
i det sociala rummet är vissa livsstilar mer sannolika än andra. Med 
stort kulturellt kapital följer med viss sannolikhet en förkärlek för 
finkulturella aktiviteter. Stort ekonomiskt kapital leder ofta till en 
motsvarande förkärlek för extravaganta och ”synliga” aktiviteter. Och 
med små mängder kapital överhuvudtaget följer intressen för mer 
populära nöjen. Dessa val är enligt Bourdieu inte oskyldiga. Genom att 
vissa aktiviteter anses som ”finare” än andra, och eftersom alla inte kan 
uppskatta dessa mer sofistikerade och upphöjda aktiviteter, bidrar valet 
av aktiviteter – och livsstil – till att upprätthålla sociala hierarkier.  

Det är viktigt att poängtera att det sociala rummet och livsstilsfältet 
är relaterade till varandra, och enligt Bourdieus studier är relationen 
           
19 Det finns i Bourdieus terminologi ibland fler typer av kapital, men för klarhets 
skull begränsar jag mig här till de mest centrala; de typer som det sociala rummet 
är uppbyggt av. 
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ganska stark, men det är inte så att det ena systemet determinerar det 
andra. En viss position i det sociala rummet leder inte med nöd-
vändighet till en viss position i livsstilsfältet. För att förklara hur 
individer från en given plats i det sociala rummet väljer en viss livsstil, 
använder Bourdieu habitus-begreppet. Habitus är för Bourdieu det 
system av sammanhängande dispositioner som hjälper oss att tolka vår 
omvärld. Det är genom detta system av dispositioner, styrt av alla de 
erfarenheter vi har skaffat oss genom åren, som vi väljer att leva på ett 
visst sätt. Varje individs habitus är unik, men liknande erfarenheter 
tenderar till all skapa liknande habitus, och därigenom är det möjligt att 
även tala om en klass-habitus.20 

 
Kritiken mot Bourdieu 
 
La Distinction har blivit flitigt refererad – och naturligtvis kritiserad. 
Kritiken har gällt både teoretiska utgångspunkter, begrepp och empirisk 
relevans. Den empiriska kritiken gäller dels att Bourdieus material är 
gammalt (studierna härstammar från 1960-talet), dels att de franska 
förhållandena är så speciella att man inte kan föra över slutsatserna till 
andra kulturer. Den teoretiska kritiken gäller bland annat använd-
barheten i begrepp som kapital och habitus, samt frågan om huruvida 
hans teori är för deterministisk.21  

Ett problem med den kritik som har varit riktad mot La Distinction 
är att de empiriska och teoretiska aspekterna ofta har sammanfallit. 
Men dessa båda aspekter bör nog hållas isär. Det är självfallet så att 
den franska kulturen skiljer sig från till exempel den svenska, och att 
frågan om på vilket sätt de skiljer sig åt är en empirisk fråga (givet 
överenskomna utgångspunkter). Den viktigare frågan gäller emellertid 
hur dynamiska Bourdieus begrepp är; om de på ett meningsfullt sätt 
kan användas över både tid och rum. Valet av livsstil i Frankrike under 
1960-talet verkar vara starkt knutet till social position och till mängd 
och typ av kapital. Detta förhållande kan finnas i flera kulturer, och vid 
olika tillfällen, men sådana resultat får inte bero på redskapen, d v s i 
detta fall på begreppen. Dessa måste möjliggöra även andra resultat. 

           
20 Bourdieu (1979/1984 och 1990). Se även Broady (1985 och 1990) samt Roe 
(1987). 
21 Se till exempel DiMaggio (1979), Ostrow (1981), Brubaker (1985), Frow (1987), 
Gesser (1987), Mander (1987) och Fenster (1991). 
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Nu har inte speciellt många empiriska studier genomförts med ut-
gångspunkt i Bourdieus begreppsapparat – och framför allt inte i jäm-
förelse med den mängd artiklar som har skrivits kring begreppen. Men 
även om det finns inslag i Bourdieus tankegångar som synes vara 
deterministiska, är dessa tankegångar, som jag ser det, inte med nöd-
vändighet kopplade till begreppen. 

Fältbegreppet är ett tacksamt begrepp med vars hjälp det är möjligt 
både att poängtera – och visualisera – att individer i ett givet samhälle 
alltid är relaterade till varandra och att det ständigt sker förflyttningar i 
detta fält. Det finns en struktur som är möjlig att ”frysa”, men fältets 
naturliga tillstånd är ett tillstånd av rörlighet. Enstaka individer 
förändrar sin kapitaltillgång och förflyttar sig antingen horisontellt eller 
vertikalt, både i det sociala rummet och i livsstilsfältet. På motsvarande 
sätt kan hela grupper av individer förflyttas. 

Det är även möjligt att relatera olika fält till varandra. Livsstilsfältet 
går till exempel att relatera till ett politiskt eller ett ekonomiskt fält. 
Man kan även tänka sig fält på olika nivåer. Livsstilsfältet kan då delas 
in i mindre fält. Till exempel går det att konstruera ett specifikt fält för 
massmedieaktiviteter som en del av det större livsstilsfältet. 

Kapitalbegreppet har ifrågasatts på två sätt: dels begreppet i sig, 
dels den specifika konstruktionen med ekonomiskt och kulturellt kapi-
tal. Att utgå från ett kapitalbegrepp innebär att se alla tillgångar som 
inte bara additiva men också som utbytbara och jämförbara. Men går 
det att jämföra en viss mängd ekonomiskt kapital med en motsvarande 
mängd kulturellt kapital?22 Och är inte själva distinktionen mellan eko-
nomiskt och kulturellt kapital för fransk för att vara användbar i andra 
länder, där det finkulturella inte intar samma framträdande position? 

För Sveriges del har Broady (1990 s 302-307) hävdat dels att det 
kulturella fältet är för litet och för beroende av impulser utifrån för att 
kunna ses som ett självständigt fält, dels att finkulturens ”överhöghet” 
möjligen inte är lika accepterad här som i Frankrike. Den folk-
rörelsekultur som är så typisk för Sverige gör att vi kanske istället för 
kulturellt kapital borde tala om organisationskapital. 

Dessa är väsentliga synpunkter. De försvårar tankar om universella 
kapitalbegrepp som är möjliga att applicera inom vilken kultur som 
helst. Nu har detta möjligen inte heller varit Bourdieus avsikt. Kapital-
begreppet är i sig grovt men försvaret för begreppet skulle vara att det 
åtminstone möjliggör mer nyanseringar än vad endimensionella be-
           
22 Se till exempel Honneth (1986). 
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grepp (som till exempel det traditionella klassbegreppet) gör för att 
synliggöra hierarkier. Distinktionen mellan ekonomiskt och kulturellt 
kapital har visat sig passa det franska samhället och det är upp till andra 
forskare att ta ställning till huruvida denna distinktion är användbar 
även i andra kulturer – eller om den bör revideras.23 Jag kommer att 
återvända till denna fråga både i den empiriska analysen av ungdomars 
livsstilar och i slutdiskussionen. 

Avslutningsvis, om nu begreppen synes användbara, är det då i 
själva verket teorin som är problematisk? Som jag redan har nämnt, har 
den kritiserats för att vara deterministisk. Kritiken går ut på att teorin 
överbetonar den makt och den tyngd som det erkända har. Genom att så 
starkt betona det relationella i en kulturell aktivitet (den position i det 
sociala fältet från vilken aktiviteten utförs) blir det svårt att förstå hur 
kulturella produkter – både finkulturella och populärkulturella – kan 
användas på ett flertal olikartade sätt. Om man istället tar hänsyn till 
vad människor faktiskt använder dessa produkter till, och inte bara till 
commonsense-uppfattningar om vad som är fint och vad som är 
vulgärt, blir livsstilsfältet mer till ett slagfält än vad det blir med ett 
renodlat relationellt perspektiv. 

Denna kritik har huvudsakligen kommit från forskare med bak-
grund i den brittiska ”Cultural Studies”-traditionen.24 Kritiken kan möj-
ligen uppfattas som orättvis. Ett syfte med fältmetaforen är ju att man 
med hjälp av denna ska kunna förstå dynamiska skeenden i vardags-
livet. Ett skäl till att kritiken likväl har framkommit kan dock vara att 
analyserna i La Distinction huvudsakligen pekar mot en inneboende 
tröghet i livsstilsfältet. Förflyttningar är möjliga men inte sannolika. 
Här kan abstraktionsnivån spela in. Det är lättare att se dynamik och 
förflyttningar i mer avgränsade fält, som t ex ett litterärt eller 
akademiskt fält, än i det större livsstilsfältet.25 Vad som är viktigt att 
påpeka är emellertid att detta möte mellan två traditioner under alla 
omständigheter har varit fruktbart. Det har lett till att öppenheten och 

           
23 Distinktionen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital passar möjligen inte 
överallt. Men det innebär inte att den enbart gäller för Frankrike. Distinktionen 
användes ursprungligen av Bourdieu för att studera traditionella bondesamhällen, 
se Broady (1990 s 303). 
24 Frow (1987) och Mander (1987). Fiske (1987) diskuterar populärkulturellt kapi-
tal som ett komplement till de kulturella och ekonomiska kapitaltyperna. 
25 Se t ex Broadys och Palmes (1991 och 1992) analys av 80-talets svenska littera-
turkritik. 
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förflyttningarna har betonats även i det sociala rummet och i livsstils-
fältet – lika väl som den fasta, slutna strukturen. 

 
 

Ett modernitetsperspektiv på livsstilar 
 
I denna tills nu allmänna diskussion om livsstilar har frågan om ung-
domar och ungdomars livsstilar lämnats därhän. Men det torde vara 
ganska uppenbart för läsaren att diskussionen är speciellt relevant för 
denna kategori. Det är under den rörliga ungdomsperioden som viljan 
och behovet att prova det nya och att mejsla ut sin identitet är som 
starkast. Man har mycket fritid och konsumtions- och nöjesintresset är 
stort (även om pengarna kanske saknas).26 

För att förstå valet av livsstil, eller kanske snarare valen av olika 
livsstilar, är det emellertid nödvändigt att ta hänsyn till ungdomarnas 
hela livssituation. Det är nödvändigt att se på de (olika) förutsättningar 
och möjligheter som ungdomar har när de väljer hur de vill leva. En 
sådan diskussion förs lämpligast ur ett modernitetsperspektiv. 

 
Modernitet 
 
Hela forskningsprogrammet ”Ungdomskultur i Sverige” kännetecknas 
av ett modernitetsperspektiv. Modernitetstemat ”utgör den lins varige-
nom de andra temana betraktas” (Fornäs 1990 s 9-10) – i detta fall te-
mat stil. Det kan sägas inledningsvis att modernitetsperspektivet inne-
bär ett försök att hålla samman de olikartade och till synes disparata 
processer (industrialisering, urbanisering, sekularisering, medialisering 
etc) som är typiska för moderna samhällen; att försöka se dessa pro-
cesser som uttryck för en gemensam, inneboende logik.  

Vad som är viktigt att påpeka är att även om man söker en inne-
boende logik är meningen inte att söka det homogena; att reducera pro-
cesserna till deras minsta gemensamma nämnare. Tvärtom är det 
typiska för dessa processer deras ambivalenta karaktär. De kan vara 
hotfulla, men de kan också ge möjligheter.27 

           
26 Tacksamma introduktioner till ungdomsproblematiken är Fornäs m fl 
(1984/1991 och 1988) samt Bjurström & Fornäs (1988). 
27 Diskussioner om modernitet på abstrakta nivåer kännetecknar naturligtvis Haber-
mas (till exempel 1981/1984 och 1985/1990), men även Giddens (1990 och 1991). 
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Jag ska här inte i detalj diskutera vad modernitetsperspektivet står 
för, men jag ska använda det i den utsträckning som det kan belysa 
ungdomars livsstilar. Tankegången är att dessa heterogena processer 
”drabbar” alla individer; man kan inte undgå dem. Men man drabbas av 
dem på olika sätt. Eller uttryckt på annat sätt; man kan göra olika saker 
med dem. 

Livsvärlden är ett centralt begrepp i detta sammanhang. Med be-
greppet menas här den horisont mot vilken man som social varelse 
skapar mening i vardagslivet. Ur livsvärlden hämtar man kontinuerligt 
och mer eller mindre medvetet det bakgrundsvetande som krävs i olika 
vardagliga situationer. 

Det är viktigt att poängtera det sociala i ovanstående resonemang. 
Varje individs bakgrundsvetande är baserat på tidigare erfarenheter i 
vardagslivet. Dessa erfarenheter är skapade i ett dagligt umgänge med 
andra sociala varelser på olika arenor. Dessa arenor är både privata och 
offentliga, och inkluderar hemmet, vänners hem, arbetsplatsen, olika 
typer av institutioner (skolor, sjukhus, etc) och fritidsarenor (nöjes- och 
shoppingarenor, m m).28 

 
Subjektivitet 
 
Jag har hittills talat om ”individer”. Men hela tankegången om en hel, 
sammanhållen individ med en biologiskt grundad identitet har blivit allt 
mer problematisk inom samhällsanalysen. Det verkar vara mera 
fruktbart att se människor som motsägelsefulla varelser; som varelser 
inom vilka kamper ständigt pågår mellan olika ”identiteter” (könsmäs-
siga, klassmässiga, m m). Stuart Hall uttrycker det på följande sätt: 

 
We can no longer conceive of ”the individual” in terms of a whole, centred, 
stable and complete Ego or autonomous, rational ”self”. The ”self” is concep-
tualized as more fragmented and incomplete, composed of multiple ”selves” or 
identities in relation to the different social worlds we inhabit, something with a 
history, ”produced” in process. The ”subject” is differently placed or 
positioned by different discourses (Hall 1989 s 120). 
 

           
En inflytelserik författare på en mer konkret nivå är Berman (1985). Se även 
Featherstone (1988) och Fornäs (1990). 
28 Det synsätt på livsvärlden som presenteras här kan ses som en revision av Fornäs 
m fl revision av Habermas distinktion mellan system och livsvärld (Fornäs m fl 
1988 s 151-163). Jfr Habermas (1981/1987 kap 6). 
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Ju längre in i en moderniseringsfas vi befinner oss, desto mer relevant 
blir det att tänka i termer av motsägelsefulla, socialt skapade subjekt. 
För att återknyta till tankarna om livsvärlden kan man säga att det är 
olika segment av denna horisont som är relevanta vid olika tillfällen. 
Och beroende på vilket segment som åberopas, kommer vi att agera 
annorlunda. 

I relation till valet av livsstil kan man härigenom förstå varför det 
inte finns några enkla, linjära samband mellan social bakgrund och val 
av livsstil. Om man utgår från att varje subjekt är motsägelsefullt, kan 
man förstå varför och hur i en specifik situation ett subjekt kommer att 
”domineras” av en speciell uppsättning av sina olika ”identiteter”. 
Vissa av dessa ”identiteter” är i vissa situationer viktigare än andra. 
Man kan också förstå varför olika subjekt vid olika tillfällen kan alliera 
sig med andra subjekt och välja likartat (välja liknande livsstilar). 
Denna sista punkt är väsentlig, eftersom den pekar på att subjektet inte 
är autonomt och isolerat. Subjektet är inte bara socialt producerat, det 
får också sin betydelse socialt; en betydelse som skiftar beroende på det 
sociala sammanhanget.29 

 
Implikationer 
 
Innan vi går vidare kan det vara fruktbart att stanna upp för ett ögon-
blick och reflektera över vilka följder det nyss presenterade perspekti-
vet får för vad som kan sägas om livsstilar och vardagspraktiker.  

Detta perspektiv placerar de kamper som pågår – eller de strukturer 
och krafter som påverkar ens tillvaro – i nutiden och i vardagslivet 
snarare än i det förflutna. Strukturella faktorer som köns- och klass-
tillhörighet är naturligtvis viktiga även med mitt perspektiv, men 
betydelsen av dessa faktorer flyttas till nutiden. Betydelsen är med 
andra ord inte kopplad till att födas in i en viss klass och till ett visst 
kön vid en viss given tidpunkt, utan den består av vad dessa faktorer 
innebär idag – på det sätt som dessa faktorer lever med in i vardagslivet 
(på samma sätt som ens förhoppningar om framtiden och ens sannolika 
levnadsbana påverkar hur man väljer att leva idag). Det är inte lätt att 
peka på exempel där detta perspektiv har utnyttjats fullt ut, men det 
bourdieuska kapitalbegreppet kan åtminstone ses som ett försök att 
           
29 Diskussioner om subjekt och subjektivitet förs inom olika diskurser. För den dis-
kurs som jag här har anslutit mig till, se Fiske (1987 och 1989), Hall (1989) samt G 
Turner (1990). 
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komplettera ett strukturellt synsätt med dynamik. Även om en individs 
tillgångar (kapital) till viss del kan härledas till klassbakgrund (och 
annan socio-ekonomisk och kulturell bakgrund), är det den kapi-
talmängd som finns tillgänglig idag som är relevant snarare än den 
mängd som individen en gång i tiden blev tilldelad. 

Perspektivet kontrasterar mot ett traditionellt samhällsvetenskapligt 
perspektiv, som kännetecknas av att se på förklaringsfaktorer som 
bakomliggande faktorer eller variabler (ofta kön, ålder och utbildning). 
Med ett sådant perspektiv tenderar det förflutna och nutiden att flyta 
ihop. Distinktionen mellan de två olika perspektiven är viktig att mar-
kera. Det är viktigt framför allt genom att den inte alltid kan iden-
tifieras i empiriska analyser. Den standarduppsättning frågor gällande 
socio-ekonomisk bakgrund som brukar ingå i större kvantitativa studier 
medger inte denna distinktion. Det innebär att det är besvärligt att i 
traditionella samhällsvetenskapliga, kvantitativa studier ge rättvisa åt 
det perspektiv som jag här har skisserat. Jag återkommer senare till 
denna problematik.  

 
 

Ett svenskt livsstilsfält 
 
Med ovanstående tankar om modernitet och subjektivitet i bakhuvudet 
är det möjligt att gå vidare till en diskussion om livsstilar i 1980- och 
1990-talens Sverige. Jag tänker utgå från ett allmänt livsstilsfält, giltigt 
för samtliga svenskar, och sedan placera ungdomar inom detta.30 

Hur ser då ett sådant fält ut, eller snarare, hur ska man konstruera 
ett sådant fält? Inledningsvis kan ju hela tanken på att försöka reducera 
människors livsstilar till ett mindre antal dimensioner verka absurd. I 
någon bemärkelse har varje människa en helt unik livsstil. Men idéen 
bakom fältbegreppet är att alla ingående element – i det här fallet 
svenska folkets livsstilar – ska kunna relateras till varandra på ett 
meningsfullt sätt. Uppgiften blir med andra ord att kunna finna ett 
mönster i dessa olikartade aktiviteter.  

”Konstruktions”-aspekten är viktig att poängtera. Livsstilar existe-
rar inte i den betydelse att det går att empiriskt fastställa vilka livsstilar 
som finns i ett samhälle vid en given tidpunkt. De är alltid baserade på 
specifika principer och konstruktionerna är följaktligen inte rätta eller 
           
30 Om man vill kunna se på relationer mellan ungdomar och vuxna (eller barn) 
torde detta vara en bättre strategi än att enbart poängtera det specifikt ungdomliga. 
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felaktiga, de är ”enbart” mer eller mindre fruktbara. Varje enskild 
livsstilsanalys är således utförd ur ett speciellt perspektiv; ett perspektiv 
som alltid bör kompletteras med andra perspektiv.31 

I Bourdieus konstruktion av det franska livsstilsfältet är utgångs-
punkten det sociala rummet och dess uppbyggnad på grundval av eko-
nomiskt och kulturellt kapital. Livsstilsfältet placeras sedan ”ovanpå” 
detta sociala rum.32 Det innebär att det är principen för det sociala 
rummets uppbyggnad som styr även livsstilsfältets uppbyggnad.  

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är uppenbara. Det blir direkt 
möjligt att relatera dessa båda strukturer till varandra. Problemet är 
emellertid att man a priori låser livsstilsfältet till en annan struktur. 
Fältet konstrueras på basis av en given relation till social struktur. I 
Bourdieus fall är det människors kapitaltillgångar som styr utseendet på 
fältet, men man kan även tänka sig andra utgångspunkter. I den brit-
tiska ”Cultural Studies”-traditionen har till exempel klasstillhörighet 
tilldelats motsvarande roll.  

 
In modern societies, the most fundamental groups are the social classes, and 
the major configurations will be, in a fundamental though often mediated way, 
”class cultures” (Clarke m fl 1976 sid 13). 

 
Med dessa utgångspunkter faller själva synsättet på livsstilsfältet som 
ett relativt autonomt fält. Det som analyserna kan visa är hur människor 
med olika typer av kapital, eller med olika klassbakgrund, skiljer sig åt 
i valet av livsstil. Men de kan inte fånga det specifika som kan sägas 
utgöra livsstilsfältet, och de kan inte heller fånga de till synes 
motsägelsefulla relationer mellan social struktur och livsstil som möj-
ligen blir allt vanligare. 

Vad är då det specifika för livsstilsfältet? Fältet ska kunna täcka in 
de mönster av aktiviteter som karakteriserar olika grupper av individer. 
Som jag redan har påpekat är det inte rimligt att tänka sig enkla 
typologier som på ett tillfredsställande sätt fångar in mer än en del av 
den typ av aktiviteter som människor i moderna samhällen utövar. Man 
måste välja perspektiv och inse detta perspektivs begränsningar. 

           
31 Se emellertid Zetterberg (1977) och Mitchell (1983) för ståndpunkter som faller 
nära en motsatt ståndpunkt. 
32 I den ursprungliga upplagan av La Distinction tog denna placering sig ett direkt 
fysiskt uttryck, då livsstilsfältet var tryckt på transparent plast, som lades över det 
sociala rummet. 
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En indelning av aktiviteter i olika grupperingar kan inte heller vara 
slutmålet. Det intressanta är den behållning människor får ut av sina 
aktiviteter, och denna behållning är kontextbunden. Människors fritids-
aktiviteter är sociala aktiviteter, och de får sin betydelse i sitt sociala 
sammanhang. För en mer heltäckande bild av människors livsstilar 
räcker det med andra ord inte med att se på vilka aktiviteter människor 
utför. Utöver en beskrivning av vilka aktiviteter som utövas, är det nöd-
vändigt att även ta hänsyn till var de utövas, och med vem de utövas.  

Jag kommer att diskutera dessa tre aspekter i relation till ungdomar 
i nästa sektion. Här ska jag bara ta upp några generella punkter. Ak-
tiviteterna i sig, och problemet med att reducera dem till underliggande 
dimensioner, har jag redan berört. Platserna för aktiviterna är de redan 
beskrivna olika arenorna man som social varelse rör sig mellan; arenor 
som dels är privata, dels offentliga. De människor man umgås med, 
slutligen, kan delas in i en primärgrupp och en sekundärgrupp. Primär-
gruppen består av de individer man som social varelse umgås med, och 
som man känner en samvaro med. Sekundärgruppen består av de 
människor med vilka bekantskapen är av en mer professionell eller 
övergående karaktär.33 

På basis av dessa tre aspekter blir det möjligt att mer meningsfullt 
diskutera människors livsstilar. Om man tar hänsyn till samtliga tre 
aspekter – vad man gör på fritiden, var man befinner sig, och vem man 
umgås med – kan man identifiera vad jag vill kalla för olika livsstils-
orienteringar som delas av ett större antal individer, även om rela-
tionerna mellan dessa inriktningar inte är självklara.34  

Med termen livsstilsorientering menar jag att varje individ har vissa 
intressen i vardagslivet, och vissa sätt att tillgodose dessa intressen, 
som är typiska för honom eller henne. En livsstilsorientering är inte 
identisk med en aktivitet. Samma aktivitet kan utnyttjas för olika 
syften. Det går med andra ord inte att utifrån en speciell aktivitet direkt 
härleda grunden till att denna aktivitet utföres, eller vad olika individer 
får ut av denna aktivitet. Detta skiftar mellan individer, men även för 
           
33 Begreppet primärgrupp myntades av den amerikanske sociologen Cooley 1909, 
medan sekundärgruppsbegreppet är av senare datum. Se Nilson (1981). 
34 Som hjälpmedel för att identifiera livsstilsorienteringar kan man använda de em-
piriska studier kring fritidsaktiviteter som har genomförts under 1980-talet. Rele-
vanta källor är till exempel SCBs levnadsnivåundersökningar och maktutred-
ningens uppföljning till dessa (Erikson & Åberg 1984, Thålin 1985 samt Petersson 
m fl 1989) samt Kulturrådets studier, till exempel Att vidga deltagandet i 
kulturlivet (1990). 
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en och samma individ kan samma aktivitet ges mer än en innebörd, 
beroende på sammanhanget.35 

Jag vill mot denna bakgrund skilja mellan fem generella livsstils-
orienteringar. Indelningen är självfallet inte heltäckande, ej heller är 
den slutgiltig. Ett av de svårare problemen med livsstilsanalyser är just 
att från en uppsättning aktiviteter eller intressen kunna konstruera 
rimliga livsstilar. Om livsstilsfältet ska ses som relativt autonomt måste 
utgångspunkten, som jag redan har hävdat, vara aktiviteterna och fältet 
som sådant. Ett tillvägagångssätt är då att utgå från vanligt 
förekommande aktiviteter, och att på basis av dessa konstruera livssti-
lar som både är intuitivt rimliga och som har stöd av tidigare forskning. 
Jag kommer här att skilja mellan livsstilsorienteringarna kultur, 
samhälle, nöje, familj/hem och idrott/friluftsliv. 

Med kultur menar jag en orientering mot verksamheter som sätter 
igång betydelseprocesser; verksamheter som i bästa fall leder till nya 
synsätt på tillvaron. Dessa verksamheter kan vara både finkulturella 
och populärkulturella. Skillnaden mellan dessa verksamheter, eller mel-
lan de produkter som ligger till grund för verksamheterna, kan vara 
stor, men i detta sammanhang är likheterna väsentligare än skillna-
derna. 

Samhällsorienteringen gäller sådana faktorer som ligger utanför ens 
omedelbara närvaro men som ändå uppfattas som viktiga; som något 
värt att engagera sig i. Ett politiskt intresse kan ses som en delaspekt av 
det vidare samhällsintresset. 

Nöjesorienteringen är relaterad till kulturorienteringen i det att det 
kan vara samma produkter som används för båda orienteringarna. Den 
är emellertid mer inriktad på omedelbarhet och på en strävan efter 
njutning än vad kulturorienteringen är. 

En livsstilsorientering mot hem och familj kan ses som ett sökande 
efter närhet och personlig gemenskap. Det är en orientering som delas 
av en stor andel svenskar – även om den traditionella kärnfamiljen 
börjar bli mindre vanlig. 

Orienteringen mot idrott och friluftsliv är den sista stora oriente-
ringen i denna uppräkning. Den är mer speciell än de övriga, men 
samtidigt omöjlig att reducera till någon av dem. Den kan ses som en 
strävan efter hälsa, men den innefattar även inslag av lek. 
           
35 I detta resonemang är funktionsbegreppet inte långt borta, men begreppets nega-
tiva konnotationer (statiskhet m m) gör att jag uppfattar det som svåranvändbart. Jfr 
Djerf-Pierre (1989). 
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De fem orienteringarna skiljer sig åt på flera sätt: de aktiviteter som 
är knutna till de olika orienteringarna befinner sig för några både i den 
privata och den offentliga sfären, för andra bara i en av dessa sfärer. 
Vissa livsstilsorienteringar är starkt knutna till massmedier, medan 
andra inte är det. Aktiviteterna kan utövas mer eller mindre 
individuellt, eller med självklarhet tillsammans med nära vänner. Det 
relevanta är emellertid att de tillsammans täcker en väsentlig del av det 
svenska vardagslivet. Varje enskild människas livsstil kan då ses som 
hans eller hennes speciella kombination av dessa fem livs-
stilsorienteringar.  

Det är viktigt att påpeka att denna konstruktion är baserad på tanke-
gångar om rörlighet och tillfälliga konstellationer. Det finns ingen 
nödvändig, självklar motsättning mellan de olika orienteringarna. Som 
subjekt är det möjligt att uppfatta flera av dessa som väsentliga. Man 
agerar inte med nödvändighet likartat i relation till samtliga ori-
enteringar; olika delar av ”individualiteten” kan vara olika viktiga i 
detta sammanhang. Men samtidigt är de olika orienteringarna relate-
rade till varandra. Tankar och erfarenheter som härrör från en livs-
stilsorientering förs vidare till en annan. Genom dessa ständiga möten 
mellan olika orienteringar kan livsstilen dels ta sig olika uttrycksformer 
vid olika tillfällen, dels förändras den ständigt. Denna dynamik är 
central för förståelsen av livsstilsfältet. 

 
 

Ungdomars livsstilar 
 
Jag ska nu övergå till en diskussion av ungdomars livsstilar i 1980- och 
1990-talens Sverige. Detta kommer att ske mot en bakgrund av 
tankarna om modernitet och subjektivitet, samt det ovan beskrivna 
livsstilsfältet. 

Det huvudsakliga empiriska material som jag kommer att använda 
mig är hämtat från de så kallade SOM-undersökningarna (Samhälle 
Opinion Massmedia) som sedan 1986 årligen genomförs vid Göteborgs 
universitet. Jag kommer huvudsakligen att utgå från 1991 års under-
sökning, men jag kommer även att relatera denna till tidigare års 
studier. Resultaten som presenteras är baserade på bearbetningar av 
datamaterialet som är genomförda speciellt för denna artikel.36 
           
36 SOM-undersökningarna genomförs i form av postenkäter. Varje studie riktar sig 
till 2500 slumpmässigt utvalda svenska medborgare i åldersintervallet 15-75 år 
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Jag kommer också att knyta an till tidigare genomförda empiriska 
studier av ungdomars livsstilar och fritidsaktiviteter. Dessa studier är 
utförda på olika sätt och i olika sammanhang, men har det gemensamt 
att de behandlar ungdomars fritidsaktiviteter i Sverige och att de i nå-
gon mening har ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Med det menar 
jag här ett intresse för att se på vad som förenar grupper av ungdomar i 
valet av fritidsaktiviteter snarare än att se på det unika hos enstaka ung-
domar. De flesta av studierna har inte haft något explicit livsstils-
perspektiv, vilket naturligtvis är en nackdel. Studierna är emellertid än-
då viktiga eftersom de ger kunskaper om ungdomars aktiviteter som 
inte finns tillgängliga annars.37 

 
Mer eller mindre aktiva aktiviteter? 
 
Ungdomars fritid är idag mer aktiv än tidigare. Den slutsatsen drar 
Thålin utifrån levnadsnivåundersökningarna för perioden 1968-1981. 
Av det femtontal fritidsaktiviteter (biobesök, restaurangbesök, teater-
besök, m m) som ingår i studien har andelen utövare bland ungdomen 
ökat för de flesta av aktiviteterna under perioden ifråga.38 

Om man vill hävda att fritiden har blivit mer aktiv, måste man 
samtidigt klassificera vissa aktiviteter som mindre aktiva än andra; att 
vissa aspekter av fritiden kräver en mindre grad av aktivitet. Men vad 
menas med att vara aktiv? Vem avgör vad som är aktivt? Till gruppen 
av mindre aktiva aktiviteter skulle förmodligen många dagliga aktivi-
teter, sådana som att gå och shoppa eller att umgås med kamrater över 
en kopp kaffe, höra. Är det en rimlig bedömning?39 

Den ovan nämnda distinktionen är på många sätt otillfredsställan-
de. Jag vill istället skilja mellan mer eller mindre vardagliga aktivite-
ter. Vissa aktiviteter ingår med självklarhet i vardagsrutinen. De utförs 
           
(Holmberg & Weibull 1989 samt Weibull & Holmberg 1991). Detaljerade redovis-
ningar av de bearbetningar som jag översiktligt presenterar här, kommer att 
publiceras vid ett senare tillfälle. Se Reimer (1988 och 1989) för tidigare 
bearbetningar. 
37 Jag kommer bl a att använda mig av levnadsnivåundersökningarna (Thålin 
1985), PUBs studier av ungdomars mediekonsumtion (Feilitzen m fl 1989), 
Blomdahls (1990) studie av ungdomars organisationsaktiviteter samt av de studier 
utförda inom ramen för forskningsprojekten ”Mediepanel” och ”Livsstil och 
massmediekultur” vid sociologiska institutionen i Lund (Roe 1983, Jarlbro 1988, 
Höjerback 1990 samt Lööv 1990). 
38 Thålin (1985 kap 6-7). 
39 Se Ganetz (1992) för en diskussion av vad shopping kan betyda för unga flickor. 
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regelbundet och kanske närmast ritualmässigt. Andra aktiviteter är 
mindre vardagliga och utgör ett brott mot vardagsrutinen. 

Bland de vardagliga aktiviteterna ingår t ex kaffedrickandet och 
handlandet. Den aktivitet som kanske mer än någon annan håller ihop 
vardagen är emellertid massmedieanvändningen. För flertalet männis-
kor inleds dagen med att man läser lokaltidningen vid frukostbordet. 
Under dagen står radion på, och på kvällen ser man på TV.40 

Om dessa ovannämnda aktiviteter kan ses som en typ av vardag-
liga, självklara basaktiviteter som de flesta har gemensamt, kan andra 
aktiviteter ses som mer särskiljande. Bland dessa aktiviteter i var-
dagslivet är det för ungdomar emellertid fortfarande medierna som står 
i centrum. Då tillkommer i privatsfären sådana aktiviteter som det mer 
koncentrerade musiklyssnandet och TV-tittandet (inklusive video) samt 
läsandet av tidskrifter och böcker.41 

Lämnar vi privatsfären och ser på de offentliga miljöerna, är ak-
tiviteterna här delvis, men inte uteslutande, massmediala. En av de ab-
solut vanligaste fritidsaktiviteterna i det offentliga är att gå på bio, men 
umgänge på diskotek och pubar är än vanligare, liksom olika former av 
idrottsutövande. 40 procent av alla ungdomar mellan 15 och 29 år går 
på bio minst varje månad, men varje vecka går nästan 20 procent på 
nöjeslokal och 40 procent idrottar.42  

 
Ungdomars livsstilsorienteringar 
 
I ovanstående översiktliga beskrivning av ungdomars fritidsaktiviter 
behandlades dessa var för sig. Men de olika aktiviteterna kan inte isole-

           
40 Man kan uttrycka det som så, att massmedierna har naturaliserats i hemmet. 
Från att ha varit udda och speciella har medierna intagit en självklar och naturlig 
plats i hemmet. Se Moores (1988) och Löfgren (1990) för historiska perspektiv på 
denna naturaliseringsprocess. 
41 Ungdomar som går ut grundskolan har så långt i sina liv ägnat en och en halv 
gång så mycket tid åt medier som åt skolan (Feilitzen 1989 s 110). Det största 
intresset riktar sig mot musiken. Nästan 90 procent av ungdomarna lyssnar dagligen 
till grammofonskivor eller kassettband (Filipson 1989 s 68). En stor del av denna 
massmedieanvändning kan emellertid kallas för sekundär. Mediet ifråga ägnas inte 
total uppmärksamhet, utan det tillhör med självklarhet bakgrunden. Bland vuxna 
svenskar är numera 90 procent av allt radiolyssnande och nästan hälften av allt TV-
tittande av denna karaktär. Det är med hjälp av denna distinktion mellan primär och 
sekundär medieanvändning som man kan förstå hur äldre ungdomar kan ägna sju 
timmar om dagen åt medier. Se Filipson & Nordberg (1992). 
42 SOM-undersökningen 1991. Jfr Thålin (1985) och Lööv (1990). 
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ras från varandra. Om man till exempel ser på massmedieanvändningen 
äger den ju rum i ett socialt sammanhang och den får sin betydelse 
inom ramen för detta sammanhang. Senare tids massmedieforskning 
har ganska klart visat att behållningen av till exempel TV-program blir 
närmast omöjlig att förstå utan att ta hänsyn till den sociala 
omgivningen.43 Samma faktum gäller naturligtvis övriga aktiviteter. 

Det rimliga tillvägagångssättet för att förstå dessa olika typer av 
aktiviteter är att se på dem samtidigt; att se på hela fritiden som en 
helhet. Med en samlad blick på ungdomars fritid, och med utgångs-
punkt i de fem olika livsstilsorienteringarna, kännetecknas ungdomar i 
dagens Sverige då framför allt av en nöjesorientering. Utanför de 
bundna delar av vardagen som skola och arbetsplats utgör, vill de flesta 
ungdomar ha kul. De vill roa sig och de vill träffa kamrater. Nö-
jesintresset är för majoriteten av ungdomar starkare än vad intresset för 
mer seriösa och tunga aktiviteter är, och det är viktigare för ungdomar 
än vad det är för vuxna. Denna nöjesorientering förenar ungdomar; den 
existerar närmast oberoende av socio-ekonomisk bakgrund.44 

Övriga orienteringar kombineras i större eller mindre utsträckning 
med nöjesorienteringen och vissa av dessa tangerar den. Att gå på bio, 
till exempel, kan ju både ha en nöjes- och en kulturaspekt, och att se på 
underhållningsprogram på TV kan vara ett sätt att kombinera ett 
nöjesintresse med ett intresse för social samvaro i hemmet med 
familjen. 

Dessa övriga livsstilsorienteringar är mer strukturerade än nöjes-
intresset. De egenskaper som har betydelse för valet av livsstilsorien-
tering är de traditionella socio-ekonomiska egenskaperna; egenskaper 
som klasstillhörighet, kön, utbildning, inkomst och civilstånd. Utöver 
dessa egenskaper spelar boendeorten en inte oväsentlig roll (skillnaden 
mellan att bo på landsbygden eller i större städer). 

Det ovan refererade mönstret är intressant eftersom det inte går att 
reducera till några få, strukturerande egenskaper. Det är till exempel 
inte så att kön och klass med självklarhet har störst betydelse för valet 
av fritidsaktiviteter bland ungdomar i 90-talets Sverige. Om man vill 

           
43 Se till exempel Morley (1986). 
44 Ungdomar i Sverige anser att värderingar som ”njutning” och ”ett spännande 
liv” är speciellt viktiga för dem (Reimer 1988 s 356.) Blomdahl skriver att 
högskoleungdomar ”i första hand är intresserade av nöjen, musik samt att träffa 
sina kamrater. Intresset av att arbeta med miljöfrågor, fredsfrågor och andra 
samhällsfrågor är däremot mycket lågt” (Blomdahl 1990 s 77). 
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reducera mönstret till en enda faktor är denna faktor ålder! Det är större 
skillnader i valet av fritidsaktiviteter mellan unga och vuxna än vad det 
är mellan olika grupper av ungdomar.45 Det må vara en trivial slutsats, 
men den pekar på vikten av att även se på mer föränderliga faktorer ut-
över de mer statiska socio-ekonomiska faktorerna som kön och klass.46 

Nu innebär detta naturligtvis inte att det inte finns några köns- och 
klassmönster. Det gör det. Klassmönstren är som tydligast vad det 
gäller kulturorientering. Ungdomar som härstammar från medelklassen 
är mycket mer kulturellt aktiva än ungdomar som härstammar från 
arbetarklassen. Framför allt gäller det kulturaktiviteter som kräver att 
man lämnar hemmet.47 

Vad som är värt att notera är att denna skillnad i kulturintresse inte 
bara gäller finkultur. Medelklassungdomar går oftare på teater än 
arbetarklassungdomar, men de går också mycket oftare på bio. Knappt 
en tredjedel av de ungdomar som har arbetarklassbakgrund går på bio 
varje månad, medan över hälften av de ungdomar som har högre 
tjänstemanna- eller akademikerbakgrund gör det.48 

Så tydliga könsskillnader finns inte om man håller sig på denna 
abstraktionsnivå. De skillnader som finns härrör huvudsakligen från 
skillnaden mellan en hem/familj-orientering bland flickor och en mer 
utåtriktad orientering bland pojkar, som både idrottar mer, och går mer 
på krog och diskotek.49 Skillnaderna blir tydligare om man ser på hur 
           
45 SOM-undersökningen 1991. Thålin menar, med utgångspunkt i levnadsnivåun-
dersökningarna, att ungdomar överhuvud taget är mer aktiva än vad äldre är. Han 
delar in aktiviteterna i undersökningen i utomhus-, nöjes-, kultur- och 
förströelseaktiviteter. Av dessa fyra typer av aktiviteter är ungdomar klart mer 
aktiva än äldre vad det gäller utomhus- och nöjesaktiviteter, något mer aktiva vad 
det gäller förströelseaktiviteter, och lika aktiva vad det gäller kulturaktiviteter 
(Thålin 1985 kap 6-7). 
46 Om man finner skillnader mellan äldre och yngre människor, kan dessa 
skillnader alltid hänföras till tre olika typer av effekter. Den första är ålderseffekten 
(skillnaden mellan att vara ung och gammal), den andra är generationseffekten 
(skillnaden mellan att tillhöra olika generationer) och den tredje är periodeffekten 
(skillnaden mellan att vara ung vid olika historiska tidsperioder). Vilken av dessa 
tre effekter som är viktigast är besvärlig att besvara utan ett historiskt perspektiv. 
Jfr Glenn (1977). 
47 Mönstret gäller även för tittandet på kulturprogram i TV, men det är inte alls lika 
starkt (SOM-undersökningen 1991). 
48 SOM-undersökningen 1991. 
49 SOM-undersökningen 1991. Könsskillnaderna blir tydligare om man inte bara 
tar hänsyn till hur ofta pojkar och flickor går på bio, men också till vad de väljer att 
se. 
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kön och klass samverkar. Två kategorier av ungdomar som skiljer sig 
åt ganska radikalt i livsstilsorientering är arbetarklasspojkar och medel-
klassflickor. De båda kategorierna använder till exempel massmedier 
olikartat. Arbetarklasspojkar tittar mycket mer än medelklassflickor på 
TV och musikvideor, medan medelklassflickorna ägnar mycket mer tid 
än arbetarklasspojkarna åt musiklyssnande.50 

Om vi ska se på klasskulturer och klasslivsstilar i Sverige är ovan-
stående grupperingar förmodligen det närmaste vi kan komma. Men så-
dana grupperingar, med åtföljande skillnader i valet av fritidsaktivite-
ter, bör snarast ses som weberianska idealtyper. I verkligheten är 
mönstren inte så entydiga. Till exempel samspelar ungdomars klass- 
och könstillhörighet med bland annat skol- och familjeförhållanden på 
ett komplicerat vis. Skolmiljön är produktiv och stimulerande för vissa 
elever, men den stöter bort andra, och på samma sätt kan också 
familjeklimatet verka mer eller mindre ”hälsosamt”.51 Det är ju i dessa 
dagliga kontexter - kontexter som man bokstavligen talat befinner sig i 
dag efter dag – som valet av aktiviteter görs.52 

Det är slutligen också nödvändigt att peka på den betydelse som 
civilstånd och boendeort har. Dessa faktorer har ju inte samma status 
som förklaringsvariabler som kön och klass har. Men det är uppenbart 
att de inte kan bortses ifrån när det gäller livsstilsorienteringar. Utbudet 
av aktiviteter skiljer sig åt mellan större och mindre orter, och detta 
yttrar sig också i användningen. Ju större utbud, desto större sannolik-
het att man utnyttjar utbudet. Så går storstadsungdomar mer på bio, 
teater, restauranger och pubar än vad ungdomar på landsbygden eller i 
mindre städer gör. 

Detta mönster är starkt, och det samverkar naturligtvis med bland 
annat utbildningsnivå. (Andelen högutbildade ungdomar är högre i 
storstäderna än i övriga landet.) Men mönstret är ännu starkare för ci-
vilstånd. Denna egenskap konkurrerar t o m med klassbakgrund som 
viktigaste förklaringsvariabel till ungdomars livsstilsorienteringar. Är 
man gift eller sammanboende är orienteringen starkt hemmainriktad. 
Är man ensamstående är man starkt inriktad på offentliga aktiviteter. 

           
50 Höjerback (1990). 
51 För relationen skola – massmedier, se Roe (1983). För relationen familjemönster 
– massmedier, se Jarlbro (1988). Rosengren & Windahl (1989) ger en övergripande 
bild av ungdomars medieanvändning ur ett socialisationsperspektiv. 
52 Relationerna mellan klass, kön och utbildning är både komplicerade och flitigt 
studerade. Se i detta sammanhang Roe (1983) och Palme (1989). 
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Det är till exempel dubbelt så många ensamstående som samboende 
som går på bio och två och en halv gånger fler ensamstående som går 
på pubar och restauranger. Dessa skillnader kanske kan ses som relate-
rade till ett sökande efter partners, men mönstret finns även för till 
exempel idrottsaktiviteter. Det är snarare så att ensamstående ungdo-
mar generellt lever sina liv mer på den offentliga arenan. 

 
Det ekonomiska och det kulturella kapitalet 
 
Ovanstående beskrivning av ungdomars livsstilsorienteringar gjordes 
med hjälp av traditionella ”bakgrundsvariabler” på ett sätt som jag ti-
digare i artikeln var kritisk mot. Problemet är, som jag redan har på-
pekat, att den typ av kvantitativa studier som genomförs i sig gynnar 
denna typ av redovisning. En sådan redovisning är naturligtvis oum-
bärlig, men går det att säga något mer? Om vi med hjälp av begreppen 
ekonomiskt och kulturellt kapital försöker anlägga ett nutidsperspektiv, 
blir slutsatserna följande: 

Det kulturella kapitalet har stor betydelse för ungdomars val av 
fritidsaktiviteter. Med tillgång till ett sådant kapital känner man sig 
uppenbarligen hemma i miljöer som de ungdomar som saknar detta 
kapital inte känner sig hemma i. Det är i den bourdieuska meningen ett 
verkligt kulturellt kapital, och inte bara ett medelklasskapital. Det finns 
en skiljelinje som går mellan ungdomar med arbetarklass- och 
medelklassbakgrund, men det går också en skiljelinje mellan å ena si-
dan ungdomar vars föräldrar har akademikerbakgrund och å andra 
sidan ungdomar vars föräldrar är egna företagare. Skillnaden mellan 
den kulturella medelklassens ungdomar och övriga ungdomar yttrar sig 
emellertid inte bara i smak, utan också i avsmak. Ungdomar som 
härstammar från den kulturella medelklassen uppger sig se mycket 
mindre på underhållning på TV än vad andra ungdomar gör. 

Det ekonomiska kapitalet spelar inte alls motsvarande roll. Det är 
snarare så att detta kapital, mätt med hjälp av hushållsinkomst, förkla-
rar väldigt lite av ungdomars val av fritidsaktiviteter. Det kan natur-
ligtvis bero på dåliga indikatorer på ekonomiskt kapital, eller på att de 
ekonomiskt bestämda skillnader i fritidsintressen som finns är av annan 
art. Men under alla omständigheter låter de sig inte synliggöras på 
samma sätt som skillnader baserade på andra egenskaper gör.  
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Slutdiskussion 
 

Jag beskrev inledningsvis fyra skäl till livsstilsbegreppets renässans: 
hypotesen om individualiseringen av livsstilar, uppkomsten av den nya 
medelklassen, diskussionen kring det postmoderna samt Pierre Bour-
dieus teorier och begrepp. Dessa skäl kan nu ställas mot den empiriska 
analysen. Jag kommer först att behandla hypotesen om ökad individua-
lisering. Efter en utvikning om massmedier och livsstilar kommer jag 
därefter att behandla det postmoderna. Avslutningsvis kommer jag att 
diskutera kapitalbegreppet och dess användbarhet i Sverige.53 

 
Individualisering  
 
Tanken bakom hypotesen om individualiseringen av livsstilar är att 
traditionella socio-ekonomiska faktorer mer och mer förlorar sin be-
tydelse för valet av livsstil. Valet blir allt mer personligt. Jag har här 
försökt att i görligaste mån utgå från livsstilarna snarare än från socio-
ekonomiska faktorer för att därigenom ge denna hypotes en chans. Där-
emot är analysen begränsad av att jag bara behandlar en kort tidsperiod. 
Det empiriska material jag har utnyttjat sträcker sig från 1986 till 1991. 
I relation till så omvälvande förändringar som individualiseringstesen 
behandlar är detta självfallet otillfredsställande, men samtidigt svårt att 
åtgärda. Vad analysen kan ge är åtminstone en viss kunskap om 
situationen idag. 

Om man först ser på materialet från 1991, är det uppenbarligen så 
att de traditionella strukturerna fortfarande lever kvar. Sannolikheten 
för att en ung människa från arbetarklassen ska bli regelbunden tea-
terbesökare är klart lägre än för någon från den kulturella medelklas-
sen. Men det får inte glömmas bort att de samband som finns inte är 
starkare än att skillnaderna inom respektive klass hela tiden är större än 
likheterna. De olika livsstilsorienteringarna måste karakteriseras som 
öppna: ungdomar med liknande orienteringar kommer inte alla från 
samma bakgrund. Strukturerna är på inga sätt determinerande.  

           
53 Denna analys ger inte tillräckligt mycket ledtrådar om den nya medelklassens 
roll och eventuella ”synlighet” i det sociala rummet för att jag ska ge mig in i den 
diskussionen. Diskussionen är naturligtvis viktig i analyser av livsstilsfält, men den 
är viktigare i analyser som inte begränsas till ungdomar. I de empiriska analyser 
som jag har presenterat här är det ju en stor andel ungdomar som ännu inte har trätt 
in i yrkeslivet och fått möjlighet att ”bli synlig”. 
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För vi in materialet från 1986 i bilden skulle man i linje med hypo-
tesen förvänta sig förändringar under denna femårsperiod. De tradi-
tionella socio-ekonomiska faktorernas betydelse för valet av livsstil 
borde ha försvagats. Nu är dessa förändringar inte speciellt stora. Den 
största skillnaden är att förhållningssättet till TV bland låg- och högut-
bildade – samt bland arbetarklass och kulturell medelklass – verkar bli 
mer likartat. De högutbildades avsmak för mer vulgära nöjen är inte 
längre lika total. Tendenserna är inte alldeles tydliga, och andra studier 
har pekat i en annan riktning.54 Men tendensen verkar i sig inte helt 
orimlig med tanke bland annat på förändringar i TV-utbud.  

Hypotesen om en ökad individualisering under de senaste åren får 
med andra ord inget starkt stöd i det empiriska materialet. Förutsätt-
ningarna för att välja livsstil är fortfarande ganska strukturerade. Om 
förflyttningsmöjligheterna i det sociala rummet och i livsstilsfältet 
ökar, så sker detta relativt långsamt. Dessa synpunkter innebär natur-
ligtvis inte att hypotesen om individualisering är felaktig, men analysen 
tyder i alla fall på att man inte kan ta den för given. 

Sker det då inga förändringar i livsstilsfältet? Jo, fältet känneteck-
nas av en ökad differentiering. Det må vara att ungdomar fortfarande 
väljer sina livsstilar i linje med vad andra ungdomar med motsvarande 
positioner i det sociala rummet gör. Men det är intressant att fritiden 
verkar bli allt mer olikartad. Ungdomar har olika fritidsstilar, och 
skillnaden i stilar ökar ju högre upp i åldrarna man kommer.55 

Nu räcker inte det material som jag har använt mig av för att belysa 
dessa frågor på ett tillfredsställande sätt, och det finns inte heller många 
andra studier som skulle kunna vara till hjälp.56 Uppenbart är 
emellertid att det utbud som möter ungdomar på fritiden ökar. Alterna-
tiven är fler än någonsin tidigare. Nya typer av aktiviteter tillkommer 
(idrottsgrenar importeras från USA, till exempel) och gamla aktiviteter 
differentieras. Till exempel blir musikgenrer mer och mer spe-
cialiserade. Om rock tidigare avgränsades från pop, avgränsas nu death 
metal från speed metal. 

           
54 Höjerback (1990). 
55 Blomdahl (1990 s 108). 
56 För att det skulle vara möjligt att kunna belysa dessa frågor på ett 
tillfredsställande sätt hade jag behövt ett empiriskt material med mer detaljerade 
frågor om ungdomars speciella fritidsaktiviteter. SOM-undersökningarna riktar sig 
ju till alla åldrar. 
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Man kan självfallet inte direkt avläsa användningen från ett utbud. 
Det är i sig möjligt att utbudet differentieras allt mer utan att använd-
ningen därför följer efter. Men mest troligt är en ganska blandad reak-
tion. I takt med en ökad utbudsdifferentiering kommer vi att mötas av 
allt från specifika subkulturer med ett intensivt intresse för något klart 
avgränsat (i det här fallet ett intresse för speed metal men definitivt inte 
för death metal) till ett generellt intresse för många olika typer av ytt-
ringar. Och intresset kan i båda dessa idealfall snart övergå i ett intresse 
för någonting helt annat; ett modernitetstecken så gott som något annat. 

Vad detta kommer att innebära är att även om valet av livsstil fort-
farande är strukturerat kommer ungdomar att välja olika aktiviteter. 
Kopplingen till socio-ekonomiska faktorer kommer fortfarande att vara 
stark, men skillnaden i uttryckssätten ökar. Vi får fler, olikartade 
livsstilar. Valet av livsstil kommer kanske att påminna om det som ens 
kamrater i primärgruppen har gjort. Eller så väljer man i enlighet med 
influenser som kommer från massmedierna. Livsstilsfältet som helhet 
blir under alla omständigheter mer differentierat.  

Jag har kommit in på massmediernas roll vid mer än ett tillfälle i 
denna artikel. Det är naturligtvis inte så underligt med tanke på den tid 
som ägnas åt medier. Men det är också viktigt att påpeka att det inte går 
att dra några snabba och enkla slutsatser om vilken roll som medierna 
spelar i ungdomars vardagsliv. Det massmedieutbud som är tillgängligt 
är heterogent och av en ytterst ambivalent karaktär. Det finns ingen 
minsta gemensamma nämnare som utbudet kan reduceras till, och 
samma material kan beroende på social situation användas och tolkas 
på ett flertal olika sätt.57 

Vad som verkar klart är emellertid att mycket av den massmedie-
rade populärkulturen berör ungdomars vardagsliv. Den är relevant för 
ungdomar på ett sätt som annan kultur eller kunskapsförmedling inte 
är. Möjligen kan man se detta som ett tecken på en ökande orientering i 
rummet istället för i tiden: det är mer intressant att få reda på vad 
jämnåriga ungdomar i utländska storstäder gör än vad det är att se 
tillbaka på tidigare generationer av svenskar.58 

           
57 Den tradition inom massmedieforskning som framför allt har sysslat med tolk-
ningen av mediebudskap går under namnet receptionsforskning. Det är huvudsakli-
gen TV-tittande som har analyserats. Se till exempel Jensen (1988) och Seiter m fl 
(1989). 
58 Här spelar naturligtvis det ökande resandet in. Antalet ungdomar som har tågluf-
fat i Europa är högt och nästan var femte ung människa mellan 15 och 29 år har 
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Det postmoderna 
 
Ovanstående resonemang leder över till diskussionen om det postmo-
derna. En allt mer medialiserad verklighet är ju ett kännetecken på ett 
postmodernt tillstånd. Är då ungdomars livsstilar postmoderna? Över-
skrider ungdomar med självklarhet gränserna mellan det finkulturella 
och det populärkulturella, och blandar de det individuella med det 
sociala? 

Gränsen mellan det finkulturella och det populärkulturella är up-
penbarligen möjlig att överskrida åtminstone för somliga. Jag har redan 
pekat på att de ungdomar som går på teater också går på bio. Det finns 
alltså inget motsatsförhållande i sig mellan dessa kulturformer (även 
om självfallet teaterpjäsen och långfilmen ifråga kan vara mer eller 
mindre finkulturell). Andelen som kombinerar dessa båda aktiviteter 
verkar emellertid inte ha ökat mellan 1986 och 1991. De ungdomar 
som kombinerar teater och bio är under alla omständigheter klart 
avgränsade till att vara högutbildade och att ha en medelklassbakgrund. 

I hemmiljö är blandningen av det finkulturella och det populärkul-
turella vanlig. Det finns en generell TV-faktor som gör att en stor grupp 
tittare är allätare. Denna grupp är emellertid som minst bland 
ungdomar, och till skillnad från den grupp som blandar teater med bio 
är den huvudsakligen lågutbildad. Såtillvida är det svårt att finna några 
gemensamma drag i dessa två grupperingar. Det faktum att 
högutbildade ungdomar verkar välja att se mer på TV-underhållning nu 
än tidigare stämmer emellertid bättre med tankar om det postmoderna. 

Den andra aspekten av postmodernt handlande som jag tagit upp 
gäller blandningen av det personliga med det sociala. 1980-talet har 
ofta karakteriserats som ett ”yuppie”-årtionde dominerat av materialism 
och hedonism. Men det går även att peka på andra karakteristika för år-
tiondet som definitivt inte stämmer in i denna bild. 1980-talet innebar 
också genombrottet för Greenpeace, trädkramare, m m. Det fanns en 
solidaritetstanke som stämde illa med de materialistiska tendenserna.  

Eller stämde det inte så illa ändå? Om hedonism och solidaritet 
stod i motsatsställning till varandra kanske det mest berodde på gamla, 
oreflekterade åsikter om hur saker och ting kan hänga ihop. För åt-
minstone vissa ungdomar behövde det ena inte gå ut över det andra. 
           
varit i USA. Bland högutbildade är andelen 29 procent (SOM-undersökningen 
1991). 
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Det handlade inte om antingen/eller. Det handlade om både/och; om att 
med självklarhet anse att personlig njutning och ett mer jämlikt 
samhälle var lika viktigt. Ur denna aspekt går det att tala om postmo-
derna värderingar och postmoderna handlingsmönster.59 

 
Kapitalbegreppet 
 
Som jag redan har påpekat har Bourdieus kapitalbegrepp mötts av kri-
tik, samtidigt som det i någon bemärkelse har smugit sig in som ett 
accepterat och självklart begrepp i vissa akademiska cirklar och på kul-
tursidorna. 

När begreppet har diskuterats utifrån svenska förhållanden är det 
det kulturella kapitalet som ifrågasatts. Finkulturen spelar inte samma 
avgörande roll i vardagslivet i Sverige som i Frankrike, har det hetat. 
Vi borde tala om andra typer av kapital. Jag vill emellertid hävda att 
problemet med kapitalbegreppet inte har att göra med det kulturella 
kapitalet – åtminstone inte huvudsakligen. 

Tanken bakom kapitalbegreppet är enkel. En tvådimensionell hie-
rarki är bättre än en endimensionell. En position i det sociala rummet är 
lättare att bestämma med hjälp av två variabler än med hjälp av en. Och 
när vi väl har bestämt oss för två dimensioner återstår bara att 
identifiera den dimension som ska komplettera den första, närmast 
”naturliga” dimensionen.  

Här föreligger två tveksamheter. För det första finns det i ett sen-
modernt samhälle knappast några naturliga samband. Ska vi problema-
tisera det sociala rummets uppbyggnad måste vi börja med att proble-
matisera den tidigare så självklara, dominerande dimensionen. Vi kan 
inte ta denna för given. 

För det andra är det inte självklart att en endimensionell hierarki 
ska ersättas med en tvådimensionell hierarki. Det kanske är så att tan-
ken på att reducera hierarkier till ett fåtal underliggande dimensioner 
inte är det bästa sättet att behandla ett allt mer komplext samhälle på. 

Jag har i den empiriska analysen pekat på hur lite förklaringskraft 
det ekonomiska kapitalet har i relation till valet av fritidsaktiviteter. Det 
är inte hushållsinkomsten som spelar störst roll i valet mellan 
hemorienterade och mer offentligt riktade livsstilar. Den spelar inte 
heller någon större roll för intresset – eller ointresset – för kulturella 
aktiviteter. Den är i princip ointressant vid dessa avvägningar. 
           
59 Reimer (1989). 
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Om vi för upp denna diskussion till ett mer generellt plan, skulle 
jag vilja hävda att det ekonomiska kapitalet spelar en allt mindre roll 
för det sociala rummets uppbyggnad. Detta gäller inte för de gruppe-
ringar som befinner sig högst uppe i detta rum, och det gäller inte för 
de grupperingar som befinner sig längst ned, men det gäller för de stora 
grupper som befinner sig där emellan. Den frikoppling mellan 
utbildningsnivå och lön som har ägt rum för dessa grupperingar gör att 
det inte längre går att meningsfullt konstruera ett socialt rum på 
grundval av dessa två dimensioner. De individer som nu ligger på 
samma inkomstnivå har inte lika mycket gemensamt som tidigare. Det 
är därför som det ekonomiska kapitalet inte längre kan ”förklara” valet 
av fritidsaktiviteter.  

Ovanstående syn på det ekonomiska kapitalet skulle kunna inne-
bära att detta kapital borde ersättas med en annan typ av kapital som 
bättre förklarar det sociala rummets uppbyggnad. Men jag tror att hela 
tanken på ett tvådimensionellt socialt rum inte längre är rimlig.  

Det framgick ganska klart av den empiriska analysen att det är nöd-
vändigt att ta hänsyn till ganska många olika faktorer för att på ett 
rimligt sätt kunna förstå valet av fritidsaktiviteter. Jag har svårt att se 
annat än att detta mönster kommer att bli än tydligare i framtiden. I 
Sverige har vi länge klarat oss med att tänka i termer av klass, kön, 
ålder och utbildning. Nu måste vi till exempel lägga till religion och 
etnicitet. Detta innebär att det sociala rummet framöver behöver kon-
strueras som ett mångdimensionellt rum; ett rum med ett flertal di-
mensioner som kontinuerligt och samtidigt genomkorsar varandra. Det 
är möjligt att det krävs ett samlande begrepp för att sammanfatta vad 
dessa olika krafter tillsammans betyder. Men det är inte självklart att 
kapitalbegreppet är denna uppgift mäktig. 
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Hillevi Ganetz  

Butiken, hemmet och 
kvinnligheten som 
maskerad 
Drivkrafter och platser för kvinnligt stilskapande 
 
 
 
 
 
Inom speciellt den engelska ungdomskulturforskningen har det gjorts 
många studier av ungdomars stilar och då speciellt manliga subkultu-
rella sådana.1 Få har dock studerat själva stilskapandet och ännu färre 
det kvinnliga stilskapandet, d v s den process som föregår den ”färdi-
ga” stilen.2 Kanske beror det på att stil är resultatet av en komplicerad 
process som inbegriper bl a kön, klass, identitet och etnicitet. Stilen har 
utformats på platser som använts på ett könsspecifikt sätt. Det finns 
olika drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet som ibland är intimt 
sammanlänkade och ibland helt separerade. Stilskapandet kan till 
exempel ha drivits fram ur ett sökande efter identitet och (mer spe-
           
1 Se t ex Willis (1977/1981) och Hebdige (1979). Den starka inriktningen på 
studier av manliga subkulturer kritiserades av feministiska forskare från CCCS (t 
ex McRobbie1980/1984), som påpekade att flickor mer sällan och i mindre grad än 
pojkar är knutna till subkulturerna. Likaså är det birminghamska stilbegreppet 
utformat under studier av subkulturer i offentliga miljöer, vilket bidrar till att 
flickorna utesluts, eftersom flickorna i högre grad än pojkarna vistas i hemmet. I 
spåren av denna kritik kom flera studier som satte flickorna i centrum (även om de 
i mindre hög grad handlade om stil) som Spender (1982), Stanworth (1983), 
McRobbie & Nava (1984). 
2 Angela McRobbie hör till de få som försökt i sin essä ”Second-hand dresses and 
the role of the ragmarket” (1989) där hon sätter in intresset för andra-handskläder i 
en social kontext. Jag är medveten om att en stil aldrig är ”färdig” i betydelsen 
avslutad, i och med att den hela tiden utmejslas och kan förändras under en så kort 
tidsrymd som t ex en fest. Jag talar istället om den fastfrusna bild av stil som sub-
kulturforskare studerat på offentliga platser som gator och klubbar och som vem 
som helst kan studera i möten med olika människor i såväl stadsmiljöer som på 
landsbygden.  
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cifikt) könsidentitet. Den kan ha sitt ursprung i ”kvinnlighet som mas-
kerad” och i könsspecifika sociala förhållanden. Den kan vara anpass-
ning och motstånd och den kan vara mer eller mindre estetiskt expe-
rimenterande och kreativ. Denna text ska beröra allt detta, utan att göra 
anspråk på att finna en källa till eller bygga en bestämd teori om stil-
skapandet. 

Det ska alltså inte handla om subkulturell stil, utan om unga kvin-
nors stilskapande i allmänhet. Resultatet av detta stilskapande ser vi 
runt omkring oss dagligen; det står helt klart att icke-deltagande i sub-
kulturer inte innebär stillöshet. Denna text ska också handla om var 
detta stilskapande sker och varför, eller med andra ord, vilka platser 
som är centrala och vilka drivkrafter som finns för det kvinnliga stil-
skapandet. De intima sfärer eller platser som kommer att beröras är bu-
tiken och provrummet, samt hemmet och flickrummet. Texten slutar 
där många andra har börjat, nämligen vid flickors stilskapande i det 
offentliga.3 Med ordet drivkrafter avser jag olika sociala, psykologiska 
och estetiska förklaringar till kvinnors upptagenhet av kläder och 
mode.  

Alla människor är beroende av att textilindustrin saluför kläder, 
men människor bryr sig i olika hög grad om vad som saluförs som mo-
dernt, d v s modet. Allmänt kan man ändå säga att modet påverkar de 
allra flesta, men sedan varierar det från inidivid till individ hur det an-
vänds i det egna stilskapandet. Modet ger möjlighet att på en och 
samma gång tillfredsställa individens önskan om identifikationsmöjlig-
heter (jag vill vara som de andra) och – genom personligt stilarbete – 
ge möjlighet att särskilja sig, att vara unik (Christensen 1986).  

 Eftersom stil alltid innehåller beståndsdelar från modeindustrins 
marknad, kan individen aldrig stå helt fri från modets diktat. Men stil är 
en avvägning mellan modets kollektivitet och individens personlighet 
(Sellerberg 1987) och därför måste konsumtion alltid ses i sitt 
sammanhang. Det måste ses som ett arbete där varan, från att ha varit 
statens eller kapitalets egendom, i varierande grad transformeras till 

           
3 Jag använder begreppet offentlig i en mindre strikt mening än i den klassiska of-
fentlighetsteorin, och syftar i anslutning till en av dess vardagliga betydelser – ”öp-
pen eller tillgänglig för allmänheten” (Bonniers svenska ordbok 1990 s 375) – just 
på sådana arenor, platser eller verksamheter som är tillgängliga för i princip vem 
som helst eller riktar sig utanför den enskilda individens privata (intim-) sfär. I 
denna text räknar jag något oegentligt lönearbetet till det offentliga. 
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något annat, genom att associeras med en speciell individ eller grupp.4 
Konsumtion är mycket annat än enbart en ekonomisk aktivitet: det 
handlar också om drömmar, kommunikation, konfrontation, social och 
psykisk identitet. Intressefokus i denna text ligger på hur unga kvinnor 
utnyttjar marknaden för eget stilskapande, men jag vill understryka en 
gång för alla att marknaden också utnyttjar unga kvinnor, även om 
detta problem inte utgör centrum för just denna text. 

Alla människor har stil, aldrig mer eller mindre, men däremot mer 
eller mindre konsekvent (från ett sammelsurium av detaljer till 
enhetligt designade kläder), kollektivt (från det individuellt unika, över 
subkulturerna till mainstream), reflexivt (från omedvetet till ytterligt 
medvetet) och estetiserat. Ytterligheterna vad gäller det sistnämnda kan 
beskrivas som å ena sidan en person som bara är intresserad av 
klädernas praktiska funktion, och å andra sidan en som noga väljer 
kläder med hänsyn till utseende och skönhet, varvid stilen blir ett i 
högsta grad personligt uttryck för en specifik estetisk förmåga.  

Möjligheten till estetisering av kroppen har alltsedan romantiken i 
huvudsak varit kvinnornas privilegium. Å ena sidan kan denna esteti-
sering ses som styrd av den manliga blicken, men å andra sidan har den 
skänkt kvinnor ett område där de kunnat få utlopp för kreativitet: i en 
tillvaro som känns oföränderligt statisk och som individen ofta har få 
möjligheter att påverka, utgör i alla fall kroppen och kroppens yta en 
möjlighet till förnyelse och en plats för att skapa något. I klädedräkten 
har kvinnor funnit möjligheter att förändra sig, att vara i rörelse och att 
experimentera med sig själva och den kvinnoroll som den 
androcentriska kulturen tillskrivit dem (Ganetz 1989a). 

 
 

Från mode till stil 
 
Modeindustrin är inget slutet, monolitiskt system, som ensamt dikterar 
vad som är ”inne” och ”ute”. Den är i själva verket starkt influerad av 

           
4 Se t ex Miller (1987 s 189 ff), som i likhet med andra nutida konsumtionsforskare 
tar avstånd från synen på varan som ”an estranged and autonomous force which 
imposes itself on us as people who are eminently exchangeable one for another.[...] 
It is an approach predicated on reducing consumption to the nature of the 
commodity, and the consumer to the process by which the commodity is obtained.” 
Se också de Certeau (1974/1984), Carter (1984), Nava (1987), Ewen (1988), 
Tomlinson (1990) och Featherstone (1991). 
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subkulturerna, ”gatans mode”, som allt mer tar över rollen som främsta 
inspirationskälla för modevärldens kreatörer.5 Vad dessa gör är att ta 
över subkulturernas stilspråk, moderera det litet och sedan sälja det i 
massupplaga. Men i och med att subkulturernas stilelement finns 
tillgängliga på t ex Hennes & Mauritz’ klädstänger, så dör deras sub-
kulturella betydelse delvis, men inte helt. Subkulturernas spjutspetsar 
hastar vidare i jakt på orginalitet och autenticitet, med modeindustrin i 
hälarna. Men resten av publiken – ”de mer vanliga” – kan för en kort 
tid åtnjuta den av subkulturerna skapade kvardröjande aura av krea-
tivitet och individualitet som vidlåder resterna av vad som återstår efter 
deras brådstörta flykt från marknaden.  

Modets diktat har om inte helt upphört, så i alla fall försvagats.6 
Sedan efterkrigstiden har modetidningarna allt mindre handlat om ett 
allenarådande mode, och mer om alla de möjligheter till personlig stil 
som modet ger. Så här skildrar Femina höstens mode (nr 9/91): 

 
Livsstil och personligt uttrycksbehov känns betydligt väsentligare i 90-talets 
mode än både kjollängdens centimetrar och axelvaddars vara eller icke vara. 
Det här är den stora valfrihetens höstsäsong […]. 

 
Varför denna förskjutning från mode som absolut diktat till mode som 
språngbräda för individuell stil? Här finns flera förklaringsmodeller 
(och fortsättningsvis sätter jag kvinnor i centrum). 

För det första har kvinnan i vår kultur varit (och är) den Andra, det 
osynliga och okända.7 Hon har varit gömd bakom en mask av 
”kvinnlighet” – kulturellt och socialt konstruerad – som nu börjar 
krackelera. Att bli helt synlig, att realisera sig på det sociala fältet, har 
länge varit ett av huvudmålen för kvinnorörelsen. Medan kvinno-
rörelsen på ett mer explicit och utmanande sätt arbetat med symboler 
för kvinnlighet (som t ex den tidiga rösträttsrörelsens ”maskulina” 
klädsel, 60-talets BH-bränningar och 90-talets unga feministers till-
spetsade stilisering av kvinnlighet), så har den stora gruppen kvinnor 
som inte aktivt deltar i kvinnorörelsen, men som ändå dragit fördel av 

           
5 McRobbie (1989) talar om ”the death of the designer” och att förutom de 
ungdomliga subkulturerna har de nya medierna (som t ex rockvideon) ett stort 
inflytande över moden och trender.  
6 Povlsen (1986). Se även Wilson (1989). 
7 Här använder jag begreppet ”den Andra” som beteckning för ”kvinnan som det 
andra könet” i mannens fantasi. För ytterligare distinktioner se Reeder (1990 s 
469f).  

206 



BUTIKEN, HEMMET OCH KVINNLIGHETEN 

dess landvinningar, också gjort sig till synliga subjekt med hjälp av de 
möjligheter att sätta kvinnlighet på spel som en individuell tolkning av 
modet ger.  

En annan förklaring är den gradvisa bortnötning eller erodering av 
vardagslivets normer och traditioner, den erosionskris som kastar oss 
alla in i en kulturell friställning där traditionernas kraft försvagas.8 Vi – 
och särskilt de unga – är inte längre lika hårt uppbundna av det tvång 
och förtryck som fanns i de gamla livsmönstrens regler och normer, 
samtidigt som vi står utan det stöd som traditionerna också innebar för 
individens livsval och handlande. Nutidens unga människor är inte lika 
uppbundna av föräldrars och grannars livssätt, och på ett helt annat sätt 
än förut förväntas det att unga ska fatta sina egna beslut, leta sig fram 
på egen hand och forma sin egen identitet. Förebildernas och auktori-
teternas kraft har försvagats, samtidigt som det finns ett överflöd på 
ideal och ledbilder, ofta producerade av massmedier (Fornäs 1989). Det 
senmoderna samhället karaktäriseras av en individualisering; att välja 
har blivit en fråga för den enskilda individen som sådan snarare än som 
en del av ett kollektiv (Melucci 1989, Beck 1986). Detta gör att även 
modediktaten förlorat sitt grepp över unga människors liv och att det 
därmed skapats större utrymme för personligt experimenterande i syfte 
att skapa en individuell stil, vilket ytterst handlar om att söka och 
bygga identitet. 

En tredje förklaring till förskjutningen av tyngdpunkten från mo-
dets diktat till individuell stil kan vara modeindustrins decentralisering, 
utvecklandet av massproduktion som sänkt priserna på kläder, och 
billigare och förbättrade distributions- och kommunikationssystem. 
Denna relativa demokratisering har gjort att det inte bara är överklassen 
som kan bära det unika och ”det senaste”; modet har blivit tillgängligt 
för alla. Gränserna mellan klass, kön och nationalitet suddas på det 
symboliska planet ut allt mera. Om Sherlock Holmes hade levat idag 
skulle han haft svårare att dra säkra slutsatser angående klass, natio-
nalitet, yrke etc utifrån en kvinnas klädsel. Sidenunderkläder, spets-
prydda blusar och pärlhalsband massproduceras numera och kan därför 
köpas till rimligt pris. Del efter del av den manliga klädseln har 
annekterats av kvinnorna.9 Afrikanska, indiska och balinesiska kläder 

           
8 Se Ziehe (1989) och Giddens (1991). 
9 Det omvända gäller i mindre grad, vilket säger en hel del om vilket maktförhål-
lande som trots allt råder mellan könen. Kvinnor kan få status i manskläder, men 
inte tvärtom. Willis (1991 s 26) noterar att denna åtskillnad börjar redan tidigt: 
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kan köpas billigt i butiken runt hörnet. Konsumenten står i ett 
teckenkaos och några väljer att försöka upprätta ordning genom att 
iscensätta det som varit genom att t ex välja märken och modeller som 
sedan länge borgat för en stabil och konservativ stil, medan andra beja-
kar kaoset och ser det som en möjlighet att uttrycka sig själv eller 
iscensätta en dröm om vem man vill bli sedd som, med hjälp av den 
aldrig sinande ström av tecken som modeindustrin förser oss med. 

 
 

Några drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet 
 

Men vad ligger det för drivkrafter bakom det kvinnliga stilskapandet? I 
det följande kommer jag att gå igenom några sociala och psykologiska 
förklaringsmodeller, men jag försöker hela tiden hålla den estetiska 
dimensionen i sikte. Det finns alltid både sociala och psykiska driv-
krafter och dessutom ett drag av estetisk kreativitet i stilskapandet. 
Denna sistnämnda dimension har en tendens att försvinna i de olika 
förklaringsmodellerna, vilket gör bilden av det kvinnliga stilskapandet 
ofullständig.10 

Först och främst är stil inte bara beroende av kön, utan också av 
klasstillhörighet. En som tidigt försökt att sy samman köns- och klass-
tillhörighet med en syn på kvinnor som subjekt för sina handlingar är 
Ulrike Prokop (1976/1981). Utifrån kvinnors vardagsliv analyserar hon 
det kvinnliga livssammanhanget. Hon menar att den centrala produk-
tivkraften i kvinnors livssammanhang är förmågan till behovsorienterad 
kommunikation (en förmåga att möta andras behov), men att där också 
finns en kulturell komponent: ”former för perception, fantasi, 
spontanitet, imagination” (s 73). Prokop framhåller ambivalensen i den 
imaginära laddningen av vardagen, den är ”inte bara ideologi utan 
också medel att artikulera latent kritik” (s 97). Hon är överhuvudtaget 
kritisk till att se kvinnors ”modefixering” som enbart ideologisk och 
manipulerad. Modet, som å ena sidan är kopplat till socialt skikt och till 

           
”Parents seldom reprimand little girls for dressing-up in boy’s or men’s clothing. 
But all the day-care teachers I have spoken with report that most parents show 
some degree of displeasure (occasionally rebuke and violence) for thier young sons 
who experiment with skirts and gowns while playing dress-up.” 
10 Se också Wilson (1989 s 9): ”Klädedräkten i allmänhet tycks alltså ha en rad so-
ciala, estetiska och psykologiska funktioner; den sammanbinder faktiskt dessa 
funktioner och kan uttrycka dem alla samtidigt.” 
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mannens blick och begär, är å andra sidan ett offentligt bejakande av 
fantasin och av kvinnans egna sexuella önskningar.  

Enligt Prokop är vardagslivet kvinnans domän. I yrkeslivet och i 
det offentliga är hon maktlös, men över gestaltningen av familjesfären, 
lägenheten, kläderna och maten har hon stort inflytande. Hur hon sedan 
gestaltar allt detta är beroende av klasstillhörighet. Prokop menar t ex 
att mellanskiktskvinnan söker dynamisering av vardagslivet, medan 
arbetarklasskvinnan söker ordning. Dock menar Prokop att intresset för 
”det nya” och det ”moderna” vad gäller modet är precis lika stort i alla 
klasser. Modet tycks ”kanalisera (en) längtan hos kvinnorna efter 
offentlighet och inflytande, efter representation och handling” (s 114). 
Men, påpekar Prokop, det tycks vara så att framför allt arbetarklassens 
yngre kvinnor lyckas kompensera sin otillfredsställelse med mode och 
konsumtion, medan mellanskiktens yngre kvinnor inte låter sig 
tillfredsställas med detta, utan istället förmår använda språket och 
andra kanaler för att få utlopp för missnöje och kreativitet. Detta sista 
påpekande är naturligtvis diskutabelt och i mycket ett barn av 70-talet. 

Även intresset för det nya och det moderna får olika gestaltning be-
roende på klass. Prokop hänvisar till undersökningar som visar att ar-
betarklasskvinnor sätter likhetstecken mellan ”nytt och modernt” och 
”snyggt”, medan mellanskiktskvinnor är litet mer försiktiga: de vill 
vara passande klädda för varje tillfälle. Mellanskiktskvinnans smak är 
också mer individuell, medan arbetarklasskvinnan ser varje ny trend 
som en möjlighet till förändring. Det ska nog påpekas att den under-
sökning Prokop hänvisar till är från 70-talet och att mycket idag är 
annorlunda. Bl a tycks de klassmässiga smakgränserna ha blivit lud-
digare, speciellt bland ungdomar. Å andra sidan finns det mycket i 
ovanstående som fortfarande stämmer; det kan vem som helst intyga 
som tillbringat någon timme dels i stockholmsförorten Farstas centrum 
och dels på Östermalmstorg mitt i samma stad. 

Ulrike Prokop är kultursociolog, och trots att hon är intresserad av 
psykoanalys lyckas hon aldrig riktigt koppla ihop de olika discipliner-
na. Hon är helt kort inne på att försöka förklara intresse för mode som 
ett sätt att söka identitet, men fastän hon själv menar att imaginationen 
både har en social och en psykisk dimension, är hennes grundförklaring 
till kvinnlig konsumtion att den härrör ur kvinnors socialt och 
ekonomiskt utsatta position samt ur brist på gensvar för deras be-
hovsorienterade tänkande och handlande. I symbolers form, med en ny 
klänning eller något nytt till lägenheten, försöker man komma till rätta 
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med bristen: ”Behovsorientering och jagsvaghet, olustkänslor, protest, 
vegetativa störningar, framgångsrädsla och imaginär laddning av var-
dagen, behov av kommunikation och offentlighet, av självbeskrivning 
som den kanaliseras i modet, upprätthållande av romantisk illusion med 
självbedrägeriets alla svagheter och fixeringen vid konsumtions- och 
lyxsymbolerna – allt detta är motsägelsefulla kännetecken. Det är 
kvinnornas ambivalenta reaktioner (vilka, allt efter olika resurser, blir 
olika i olika skikt).”11 Prokops förklaring av modekonsumtion är att 
den ytterst är kompensatorisk, även om hon tillerkänner den ett 
estetiskt värde i sig. Enligt henne skulle kvinnors intresse för mode 
primärt vara en estetisering av maktlöshet och inte handla om de 
möjligheter till estetisk kreativitet och självuttryck som modets element 
ger för den enskilda individen och kvinnor som kollektiv.12 Det är 
varken möjligt eller önskvärt att helt avfärda Prokop, eftersom hon 
argumenterar framgångsrikt för modet som social markör, vilket är en 
av flera viktiga drivkrafter för det kvinnliga stilskapandet. Men i och 
med modernitetens individualiseringstendens, kräver en analys av det 
kvinnliga stilskapandets drivkrafter också en mer individorienterad, 
psykoanalytisk förklaringsmodell. 

Idag menar många att trycket på de unga att skapa sin egen identitet 
är större än för bara några årtionden sedan. Detta gäller även unga 
kvinnor, som har svårt att manövrera sig fram bland alla motstridiga 
budskap om vad kvinnlighet är. Samtidigt handlar osäkerheten i det 
moderna inte enbart om könsidentitet. Kirsten Drotner (1991) menar att 
realitetstrycket ökat för båda könen: de unga ska välja rationellt och 
målmedvetet samtidigt som framtiden blir alltmer oöverskådlig och 
osäker, och det uppstår då ett behov av att konstruera mening i mot-
stridiga erfarenheter. Skapandet och finnandet av kulturella symbol-
uttryck framstår som en möjlighet att vila från alla krav på målrationellt 
handlande. Kirsten Drotner tycker sig se ett ökat intresse för kulturella 

           
11 Prokop (1976/1981 s 185). Detta ligger nära min egen syn på kvinnlighet som 
subkultur (jfr Ganetz 1989a). Jag menar dock i samma artikel att det inte går att re-
ducera kvinnligt stilskapande till en social förklaringsmodell, utan att det även be-
hövs en psykisk och en estetisk dimension. 
12 Simone de Beauvoirs (1949/1988) utgångspunkt för att förklara kvinnors intresse 
för mode och kläder är densamma som Prokops, och samma kritik kan följaktligen 
också riktas mot henne, även om hon medger att: ”Being well dressed also takes 
time and care; but it is a task that sometimes affords positive joys [...]. A new dress 
is a celebration. Make-up or hair-do can substitute for creating a work of art” (s 
549).  
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uttryck bland ungdomar, och särskilt medelklassungdomar. Detta 
behov att uttrycka sig själv på egna villkor, denna insikt att egna 
erfarenheter kräver ett eget språk, finns lika mycket hos båda könen, 
men tar olika gestalt. Att smycka kroppen har som sagt alltsedan ro-
mantiken varit kvinnors privilegium, ett område för kvinnlig kreativitet 
och ett sätt att symboliskt handskas med kvinnlig identitet. Men idag 
kan vi se mer individuella variationer på temat. Varje ung kvinna tillför 
något eget till sin klädedräkt och skapar på alltmer tydliga sätt en egen 
stil. En förstärkt tendens tycks vara att parallellt med symboliseringen 
av kvinnlighet löper sökandet efter självet. Sökandet efter och 
experimenterandet med ”kvinnlighet” i dess socio-kulturella betydelse 
har fått sällskap med sökandet efter subjektivitet. 

Feminister har med all rätt kritiserat Thomas Ziehe för att vara 
könsblind i sina tidiga texter, men paradoxalt nog har deras kritik un-
derstött den dikotomisering som den feministiska teorin annars försö-
ker bryta upp.13 Flickor har blivit synonyma med ”kön” och deras sö-
kande efter identitet har blivit synonymt med sökandet efter kvinnlig 
könsidentitet. Detta är naturligtvis en ytterst väsentlig del av det identi-
tetsbygge som sker under adolescensen, men feministernas projekt att 
synliggöra kvinnan skymmer ibland andra aspekter av vuxenblivandet. 
Sådana tankar och frågor som aktualiseras under adolescensen som t ex 
”vem är jag?” kan naturligtvis besvaras med att ”jag är kvinna”, men 
också med en mängd andra svar som t ex sätter etnicitet, klass eller ens 
unika individualitet i centrum.14 

Modernitetens raserande av normer och traditioner aktualiserar en 
mängd frågor under uppväxttiden (och också senare, eftersom vuxna 
lika väl som unga lever bland traditionernas ruiner). Föräldrarna 
fungerar inte längre som gränssättare och auktoriteter, och vägen till 
självständighet kräver experiment. Vår kultur är överlastad med ibland 
motsatta budskap om hur man ska vara, vad man ska tro på, vad som är 
rätt och fel, hur man ska se ut. För att hitta fram till vad som är bäst för 
en själv, måste man idag experimentera, och ett av de områden som 
ligger närmast till hands för detta är den egna kroppen. Kirsten Drotner 
(1991 s 148) menar att i centrum för de nya kulturella uttrycksformerna 

           
13 Se t ex Simonsen & Mow (1984). 
14 Jag menar inte att avfärda den viktiga och intressanta feministiska forskning som 
gjorts på området. Tvärtom menar jag att denna forskning måste utgöra basen för 
framtida kunskapsinhämtning, men att det är viktigt att se att t ex rastillhörighet i 
en del fall kan vara minst lika viktig som kön. Se t ex Essed (1991). 
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står bilderna, musiken och kroppen. Speciellt vad det gäller kroppen ser 
hon nya, intressanta gränsöverskridanden. Flickorna smyckar inte 
längre enbart sin kropp och gör något av den, utan de gör också något 
med den, som t ex dansar jazzbalett, spelar fotboll eller går på work-
out. Hos pojkarna finns motsatt tendens: den fysiska rörelsen, som 
länge varit pojkarnas privilegium, har kompletterats med en större 
uppmärksamhet på kroppens utsmyckning. Flickornas kroppar är inte 
längre i första hand objekt för andras blickar, utan också en källa för 
personlig njutning i den egna styrkan och smidigheten och vice versa 
vad gäller pojkarna. Här kan vi se ett könens gemensamma projekt: 
”jag vill ta mig så bra ut som möjligt i andras ögon, men jag vill också 
må bra i mig själv.”15 Och återigen ser vi här en avvägning mellan 
kollektivet och det unika, den avvägning som också präglar stil. 

I själva verket tycks just denna avvägning – och då inte enbart i stil, 
utan också vad det gäller politik, livsstil, ideologier etc – vara ett av de 
grundläggande dragen i det moderna. Postmodernismen är kanske ett 
av de allra tydligaste exemplen på teorier som sprungit fram ur kul-
turens heterogenisering, men dess betoning på det unika har i vissa fall 
skymt den andra polen – det kollektiva – på ett sätt som fått kulturen att 
framstå som totalt atomiserad (se t ex Baudrillard 1988). Å andra sidan 
finns där också exempel på teoretiker som på ett framgångsrikt sätt 
lyckats beskriva den pendling och den ambivalens som det moderna 
innebär (t ex Berman 1982/1983 och Featherstone 1991). 

Men låt mig gå över till en annan möjlig och omdiskuterad driv-
kraft för kvinnligt stilskapande, nämligen det som brukar kallas för 
kvinnligheten som maskerad.  

Kvinnor betraktar sig själva med en blick ”utifrån” som gör att de 
kan tillbringa timmar med att ta av och på kläder för att hitta den 
kombination som är rätt för just det speciella tillfället och de speciella 
människorna. Kvinnor inte bara ser sig själva, utan de ser också sig 
själva bli sedda.16 Detta mycket tydliga drag av maskerad, av att ”klä ut 
           
15 Dessa ”andra” är naturligtvis avgränsade av kön, klass, etnisk härkomst, ålder, 
livsstil, politisk hemvist etc.  
16 ”To be born a woman has been to be born, within an allotted and confined space, 
into the keeping of men. The social presence of women has developed as a result of 
their ingenuity in living under such tutelage within such a limited space. But this 
has been at the cost of a woman’s self being split into two. A woman must 
continually watch herself. She is almost continually accompanied by her own 
image of herself. Whilst she is walking across a room or whilst she is weeping at 
the death of her father, she can scarcely avoid envisaging herself walking and 
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sig”, har föranlett en del forskare att mena att ”kvinnlighet”, och 
däribland kvinnors kläder, egentligen är en mask; något som döljer 
något annat.17 Vad detta ”något annat” är finns det många åsikter om: 
några av de postmodernister som mest omhuldat teorin föreslår t ex 
”tomhet”.18 De menar att kvinnlighet inte är något i sig själv, det är inte 
en biologisk kärna eller essens. Kvinnlighet kännetecknas hos dem som 
arbetar i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans anda snarare av 
brist, av frånvaro och ofullständighet, eftersom beteckningssystemen är 
organiserade med fallos som primär betecknare.19 Detta får t ex Baud-
rillard (1982) att läsa modets kvinnobilder som en lång rad sym-
boliseringar av fallos; t o m den kvinnliga modellen är en generell 
fallossymbol i vår kultur. Trots att mannen på modefotot står klädd i 
oansenliga kläder bredvid den strålande vackert klädda kvinnan, är 
mannen den egentlige, eftersom hon egentligen inte existerar. 

Denna position – att vara den Andra eller t o m att inte vara någon 
– reducerar det kvinnliga stilskapandet till att handla om utmejslandet 
av en mask av ”kvinnlighet”. Trots alla olikheter i övrigt kan samma 
kritik som jag riktade mot Prokop följaktligen också riktas mot denna 
teori: den estetiska dimensionen, d v s nöjet och tillfredsställelsen i 
estetiseringen av den egna kroppen, osynliggörs, liksom subjek-
tiviteten, d v s möjligheten att uttrycka och söka sig själv. Men teorin 
belyser ändå på ett tankeväckande sätt det osäkra sökande som utmär-
ker kvinnligt stilskapande, eller positivt uttryckt; den frihet kvinnor har 
att experimentera runt klädedräkten i motsats till männens mer statiska 
klädedräkt, vilket enligt ovanstående teori har sin grund i osäkerheten 
om vad kvinnlighet är och säkerheten om vad manlighet är. Hur denna 
”kvinnlighet” är beskaffad är beroende av historisk tidpunkt och hur 
man under olika perioder definierar denna. Joan Riviere, som först 
           
weeping. From earliest childhood she has been taught and persuaded to survey 
herself continually” (Berger 1972 s 46). Det ska dock påpekas att även unga män 
ser sig själva bli sedda, men att detta verkar försvinna i högre grad än för kvinnor i 
och med inträdet i vuxenåldern. 
17 Se t ex de Beauvoir (1949/1988 s 547): ”[The woman] does not present herself to 
observation; she is, like the picture or statue, or the actor on the stage, an agent 
through whom is suggested someone not there – that is, the character she 
represents, but is not.” 
18 Se t ex Christensen m fl (1986), som bekänner sig till Baudrillard och speciellt 
till hans simulacrum-begrepp (framträdelse utan vara/existens). 
19 För undvikande av missförstånd ska det påpekas att Lacan menar att ingen har 
fallos, men att fallos är mannens tecken. För närmare diskussion av skillnaden mel-
lan penis och fallos, se Reeder (1990). 
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myntade begreppet ”kvinnligheten som maskerad”, definierade år 1929 
kvinnlighet som ”att få, men inte ta”. 

Ursprunget till att Joan Riviere började reflektera över att kvinnlig-
heten är en maskerad var att hon i sin praktik som analytiker mött en ny 
typ av kvinna. Denna kvinna var framgångsrik i sitt yrke samtidigt som 
hon verkade ”uppfylla varje kriterium på en komplett, feminin 
utveckling”, d v s hon var en utmärkt mor och fru, hade feminina in-
tressen och hon hade t o m tid att agera moderssubstitut för vänner i 
själslig nöd. Dock sökte denna kvinna hela tiden både sexuellt och ver-
balt bekräftelse från faderliga män, speciellt när hon hade visat sin in-
tellektuella kapacitet offentligt. Riviere härledde detta till en olöst oidi-
pal rivalitet med modern och fadern. Rivieres tanke var att det offent-
liga uppvisandet av intellektuell kapacitet i själva verket betecknade 
innehav av faderns fallos, d v s en kastration av fadern.20 Kvinnor som 
önskar maskulinitet använder en mask av kvinnlighet för att avvärja 
den oro som följer på detta och det straff de fruktar från män. Som 
exempel på detta tar hon en annan kvinna som när hon undervisar 
väljer särskilt feminina kläder.  

Men var drar Riviere linjen mellan kvinnlighet och maskerad? ”My 
suggestion is not, however, that there is any such difference; whether 
radical or superficial, they are the same thing” (s 38, min kursiv). I 
maskeraden härmar kvinnan en autentisk, genuin kvinnlighet, men 
autentisk kvinnlighet är ett efterhärmande, en maskerad, en kon-
struktion styrd av den manliga bilden av kvinnlighet. Att vara kvinna är 
att dölja en fundamental maskulinitet; femininitet är detta döljande. 
Heterosexualiteten är maskeradens belöning. 

Rivieres teori om kvinnligheten som maskerad är en vidareut-
veckling av Freuds (1933 s 131) tanke att ”the development of femi-
ninity remains exposed to disturbance by the residual phenomena of the 
early masculine period.” Postmodernisternas svar på frågan om vad 
som finns bakom masken av kvinnlighet är alltså ”tomhet”, men 
Rivieres svar skulle kunna tolkas som ”maskulinitet” eftersom hon ser 
maskeraden som den normala kvinnans försvar mot en inre maskulini-
tet. Motsägelsefullt nog är detta inte det svar på Nietzsches fråga ”Was 
ist das ewig Weibliche?” som Riviere ger i slutet av sin artikel. 
Kvinnlighet, svarar Riviere, är att få men inte ta ”the (nipple, milk) 
penis, semen, child from the father” (s 43). Alla avsteg från detta, t ex 
           
20 Riviere talar i texten egentligen om faderns penis, men enligt nyare (och mindre 
biologistisk) psykoanalytisk teori är det här rimligare att tala om fallos.  
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”att ta men inte få”, d v s manlighet, framkallar alltså hos kvinnorna en 
rädsla för bestraffning.  

Kritiker har påpekat det motsägelsefulla i detta resonemang: 
”Kvinnlighet” kan inte både vara förträngd maskulinitet och ”att få 
men inte ta” (Heath 1986). Förklaringen till motsägelsen i Rivieres 
teori ligger i hennes biologistiska synsätt. För henne är det biologiskt 
betingat att kvinnan får men aldrig tar penis, sperma, barn etc av man-
nen. Idag framstår detta som inte fullt så klart, eftersom nuets kvinnor 
också är en tagande och krävande part. I modernitetens belysning 
verkar Rivieres teori inte säga så mycket om könens biologi som om 
könens sociala och kulturella konstruktion, och i detta perspektiv kan 
Rivieres iakttagelser fortfarande användas till att ställa intressanta 
frågor om kvinnors intresse för mode och stil. 

Då Riviere skrev sin artikel var hennes teori t ex bara tillämplig på 
ett fåtal intellektuella kvinnor, men frågan är om denna kvinnligheten 
som maskerad inte omfattar ett flertal kvinnor idag? Om vi förstår den 
kvinnliga maskeraden som en socialt och kulturellt bestämd mask som 
kvinnor anlägger – inte för att gömma rester av en biologiskt 
ursprunglig maskulinitet, utan för att gömma förmågan till agg-
ressivitet, framåtanda, konkurrenskraft, individualism etc, d v s den 
förmåga ”att ta, men inte få” som i vår kultur traditionellt förknippas 
med manlighet – så är Rivieres tankar fortfarande aktuella. Sedan 
1950-talet, i och med kvinnornas allmänna inträde på arbetsmarknaden, 
har den kvinnliga masken börjat spricka. I sprickorna har just de egen-
skaper som kulturellt brukar tillskrivas mannen lyst fram, trots kontrakt 
mellan män och kvinnor som säger att vi ska hålla kvar de traditionella 
manliga och kvinnliga positionerna så långt det går. Dessa kontrakt 
handlar bl a om mode och stil, om vilket kön som får bära vilka 
symboler. Det är heller inte likadant utformat som för några årtionden 
sedan: det har pågått förhandlingar hela tiden som gradvis förändrat 
det. Detta har gjort att det idag är mer oklart, vilket gör att kvinnorna 
ännu mer osäkert famlar bland symbolrekvisitan.21  

Som förut konstaterats i denna text, går modet liksom det mesta i 
det senmoderna samhället mot en allt större accentuering av det indi-
viduella. Detta gör att det allt mer är upp till individen att symboliskt 
definiera kvinnlighet. Då Riviere skrev sin text var det kanske lättare 
att enas om vad som var en feminin klädsel, idag är det svårare. Punken 
har ju t ex luckrat upp betydelsen av nätstrumpan och hip-hopen av 
           
21 För en diskussion om kontraktsbegreppet, se Fornäs (1991 s 36 f).  
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joggingskon. Det androgyna draget i några av de senaste årtiondenas 
ungdomskulturer har flyttat på stilmässiga gränser för manligt och 
kvinnligt.22 Vem är t ex mest feminin – den kvinnliga dansaren på 
MTV iförda höga Reeboks, överdimensionerad T-shirt och åtsmitande 
cykelbyxor eller flickan på banken iförd veckad kjol och kavaj? Svaren 
på detta varierar säkert efter vem man frågar och avslöjar att visserligen 
finns den kvinnliga maskeraden i hög grad fortfarande, men att den är 
kulturellt konstruerad och därmed föränderlig. 

 
 

Damernas paradis 
 

Sandra följde med Angie till den lilla staden i närheten […]. De tillbringade ett 
par mysiga timmar med att handla och titta i skyltfönster. 

Sally Wentworth: Lyssna till ditt hjärta (1991). 
 

”God dag! Jag tänkte just på er”. 
”Och jag har sökt er. Men hur tycker ni, att man skall kunna hitta varandra i 
denna trängsel?” 
”Det är storartat, eller hur?” 
”Kolossalt, min söta vän. Men vi orka inte stå längre”. 
”Och ni köpa – ?” 
”Nej, vi bara se. Det är skönt att få sitta”. 

Émile Zola: Damernas Paradis (1883). 
 

Mellan ovanstående citat ligger det mer än 100 år, men betydelsen är 
densamma: shoppar gör kvinnor tillsammans och det handlar lika myc-
ket om att titta som att köpa. I litteratur om konsumtion definieras 
konsumenten ofta som kvinna. Det är dock en felaktig definition, 
eftersom män lägger ner mer pengar på konsumtion än kvinnor gör. För 
männen handlar det om en annan typ av varor som köps i mindre 
kvantiteter, nämligen kapitalvaror som bilar, TV-apparater, stereoan-
läggningar, lägenheter, hus etc.23 

Likhetstecknet mellan kvinnan och konsumenten kommer sig av att 
det är hon som är den mest synliga konsumenten: det är hon som 
befolkar varuhus och shoppingcentra och hon kan spendera timmar på 
att vandra runt i butiker och varuhus, till synes utan mål och endast in-

           
22 McRobbie (1989 s 42) konstaterar att pastisch och androgynitet är de två mest 
utmärkande dragen i 1980-talets ungdomsmode. 
23 Också ungdomars konsumtion visar samma trend. Se Czaplicka & Ekerwald 
(1986). 
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handlande smärre prydnadsting till hemmet eller sig själv. Det är också 
hon som tillsammans med väninnan gör det med en glädje, njutning 
och frenesi som fått shopping att framstå som nästan sexualiserad 
(Wilson 1989 s 156). Ett annat skäl till likhetstecknet mellan kvinna 
och konsument är arbetsdelningen mellan hemmets reproduktion och 
arbetslivets produktion. Konsumtionen har kommit att förknippas med 
hemmets reproduktion och därmed med kvinnorna, eller rättare sagt 
husmödrarna (Pumphrey 1987). 

Konsumenten är ingen ny företeelse. Den moderna konsumenten 
lär ha uppstått redan på 1500-talet och utmärks av att dels köpa varor 
och tjänster på marknaden utan att producera dem själv och dels köpa 
onödigt mycket (Olofsson & Sörlin 1991). Den masskonsumtion som 
vi känner började växa fram med industrialismen: en ny klass – bor-
garklassen – började formas och utgjorde grunden för denna breddade 
konsumtion. Men i Sverige är det först på 1950-talet som konsum-
tionen i ett accelererande tempo börjar breddas att omfatta alla sam-
hällsklasser (Löfgren 1990 s 196).  

Det är borgarklassen och särskilt dess kvinnor som Zola skildrar i 
romanen Damernas Paradis (1883/1927), vilket är namnet på ett stort, 
fiktivt varuhus i Paris.24 Förutom romansen mellan det fattiga biträdet 
Denise och varuhusets ägare Mouret är huvudtemat i romanen kon-
flikten mellan ett gammalt kapitalistiskt system som bygger på 
familjeföretagande i form av den lilla, specialiserade butiken, och ett 
nytt kapitalistiskt system som bygger på det stora företaget i form av 
varuhuset, som kan sälja det mesta i stora kvantiteter till ett lägre pris. 
Romanen handlar mindre om individen än om den process som om-
stöper människor till hop och massa (Guillet de Monthoux 1988). 

De kvinnor som befolkar romanen och som frekventerar varuhuset 
är borgerskapets kvinnor. Damerna vandrar runt i varuhuset, träffar 
varandra, talar om varorna och köper dem (några stjäl dem också). Zola 
lägger i varuhuschefens mun en monolog om hur han lockar och bedrar 
kvinnorna, hur han drar fördel av dem och samtidigt föraktar dem.25 
           
24 Rachel Bowlby (1985) har också analyserat Zolas’ roman i relation till konstruk-
tionen av den kvinnliga shopparen. 
25 ”Höjdpunkten därav, viktigare än allt vad han hittills beskrivit, var konsten att 
draga fördel av kvinnorna. På det gick allting ut, kapitalets oupphörliga 
utsläppande, hopandet av varor, de lockande prisen, de lugnande sifferlapparna. 
Det var om kvinnornas gunst, som de stora magasinen tävlade […]. De hade hos 
henne väckt nya begärelser, de voro en oerhörd frestelse, för vilken hon ohjälpligt 
måste duka under, småningom, först endast lockad att köpa nyttiga saker, sedan 
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Men samtidigt finns en skildring i romanen av varuhuset som förförelse 
och kvinnornas motståndsstrategier mot denna förförelseakt: över t ex 
nästan ett helt kapitel berättas det hur damerna gör (manliga) biträden 
besvikna genom att inte köpa något utan bara vilja gå och titta, genom 
att köpa något biträdena inte räknat med eller genom att helt enkelt 
stjäla det de vill ha.26 Zola har antagligen inte avsett att skildra 
kvinnornas handlingar som motståndsstrategier utan snarare som 
tecken på moraliskt förfall, men för en nutida läsare är det intressant 
och slående att notera den tvetydighet och spänning som uppstår i 
mötet mellan text och undertext. Likaså är det möjligt att ”läsa mot 
texten” i skildringen av den kvinnliga huvudpersonen och det varuhus 
hon arbetar på. Hon företräder av författaren helt uppenbart omhuldade 
moraliska värden som oskuld, sparsamhet, dygd, blygsamhet och brist 
på konventionell skönhet. Men trots Zolas moraliska ambitioner fram-
träder skildringen av varuhusets överdåd av spetsar, siden, päls och 
pärlor som en sinnligt lockande och erotisk organism, långt mer spän-
nande och åtråvärd än hjältinnan själv. Zolas omedvetna ambivalens 
märks också i hans eget språk; i skildringen av varuhuset och dess 
varor målar han njutningsfullt i starka, skimrande och sensuella färger, 
medan skildringen av hjältinnan är blek och intetsägande. Det är som 
om det omedvetna begäret hos moralisten Zola hela tiden vill göra sig 
påmint. 

Att Zola givit varuhuset och romanen namnet ”Damernas Paradis” 
är logiskt om man närmare studerar varuhusets historia. Under 1800-

           
förledd till koketteri och till sist uppslukad. […] och då hon vänt ryggen till, sedan 
han tömt hennes fickor och förslappat hennes nerver, såg han efter henne med det 
djupa föraktet hos en man, som hans älskarinna varit oklok nog att ej kunna 
motstå.” (Zola 1883/1927 s 100-101). 
26 Jag är tveksam till begreppet ”motståndsstrategier” därför att ordet för tankarna 
till medvetet, till och med ideologiskt grundat motstånd, vilket det i detta 
sammanhang inte nödvändigtvis är tal om. Jag har dock inte funnit en bättre term. 
Certeau föreslår begreppen strategier och taktiker, vilka i längden kan visa sig vara 
mer användbara begrepp: ”I call a strategy the calculation (or manipulation) of 
power relationships that becomes possible as soon as a subject with will and power 
(a business, an army, a city, a scientific institution) can be isolated. It postulates a 
place that can be delimited as its own and serve as the base from which relations 
with an exteriority composed of targets or threats (customers or competitors, 
enemies, the country surrounding the city, objectives and objects of research, etc.) 
can be managed [...] a tactic is a calculated action determined by the absence of a 
proper locus.[...] The space of a tactic is the space of the other.[...] In short, a tactic 
is an art of the weak” (Certeau 1974/1984 s 35f). 
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talet uppstod främst i städerna en ny klass med pengar att spendera. 
Samtidigt accentuerades en process som gjorde att gränsen mellan ar-
bete och fritid blev allt skarpare. Pengar gav möjlighet att berika denna 
fritid, och att spendera pengar blev en underhållning i sig, både för 
bourgeoisins kvinnor och (om än i lägre grad) för välbeställda arbetare 
(Wilson 1989 s 151ff). Produktion gav konsumtion och handeln ledde 
till varuhuset. Förlagan till alla stora varuhus, Bon Marché, öppnade i 
liten skala på vänstra Seine-stranden 1852. Det som skilde dessa tidiga 
varuhus, som egentligen var mer som stora butiker, från mer 
traditionella affärer och marknader var att man hade fasta priser och att 
kunderna kunde gå runt i varuhuset utan köptvång. Så småningom 
växte sig dessa prototyper till jättelika komplex som kunde sträcka sig 
över hela kvarter. Det berättas att Bainbridge i Newcastle år 1865 ägde 
ett flertal byggnader som var över 300 meter långa och med flera 
våningar. Varusortimentet breddades också och kom till slut att omfatta 
allt mellan himmel och jord (Wilson 1989 s 153). Tre aspekter blev 
kännetecknande för det moderna varuhuset: varorna var billiga genom 
att kommunikationerna blivit bättre, fler och billigare, och att man 
därmed kunde få vinst genom att sälja mängder av varor billigt, istället 
för att sälja få dyrt; varuhuset var opersonligt eftersom det var öppet 
för alla; varuhuset var spektakulärt i och med att det utnyttjade 
masskyltningen, jippot, överdådet, fantasin om skönhet, lyx och 
rikedom, något som mycket tydligt tematiseras i Zolas roman. Att kon-
sumera blev liktydigt med njutning och lust (Chaney 1990). 

Varuhuset var som sagt kvinnans, och särskilt medelklasskvinnans 
värld. Och det var inte enbart varuhusets sortiment som var anpassat till 
henne, även varuhuset självt var byggt kring henne. Under varuhusets 
uppblomstringsperiod ansågs det ännu opassande för (borgar-) kvinnan 
att röra sig ute i gatumiljön. Det stora varuhuset omslöt henne tryggt; 
där kunde hon i lugn och ro vandra tillsammans med väninnan och göra 
sina uppköp. Även restauranger och barer ansågs som opassande 
miljöer för kvinnor under denna tid. Följaktligen öppnades caféer, 
restauranger, garderober och toaletter inom varuhusets väggar. Detta 
var en stor förändring till det bättre för alla kvinnor som inte kunnat 
röra sig utanför hemmet utan att ledsagas av make, bror eller för-
myndare. Varuhuset hjälpte till att befria medelklasskvinnan från 
hemmets bojor (Wilson 1989 s 156).27 
           
27 Se även Bowlby (1987) noterar att före varhusens existens, var kyrkor och kate-
draler de enda publika platser kvinnor kunde besöka utan manlig eskort. Bowlby 
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Kvinnorna i ”Damernas Paradis” går och shoppar, d v s de tittar på, 
pratar om och kanske köper varor. Herr Mouret, varuhuschefen, tror att 
damerna är i hans varuhus för att han lurat dit dem, men i själva verket 
är de lika mycket där för att få nya intryck, vila från hemmet och träffa 
väninnor. De nya oberoende kvinnliga kunderna konsumerar visser-
ligen mer än de behöver, men de köper också något han inte räknat 
med – frihet. 
 
 
Unga kvinnor och varuhuset idag 
 
Under 1900-talet utvecklades varuhuset till ett ställe där köparen kunde 
vara nästan helt anonym: dess storlek gjorde att individen försvann i en 
köpande massa och stordriften gjorde att personalen minskade allt mer. 
Idag tycks det anonyma varuhuset ha spelat ut sin roll: kunderna vill 
istället ha en mer traditionell service i intima omgivningar och med 
personlig uppmärksamhet.28 Den förut omnämnda individualiseringen 
gör att människor inte alltid känner sig tillfreds med att vara ett med en 
köpande ”massa”, utan söker sig till miljöer som prioriterar och 
särskiljer individen. Men parallellt med denna utveckling tycks ett 
annat drag från varuhusets äldre historia ha förstärkts, nämligen 
betoningen på det spektakulära, det njutnings- och lustfyllda. Varuhu-
sets anonymitet kan fortfarande fylla en funktion, i stora, myllrande 
gallerior och jippofyllda köpcentra.  

En färsk studie av Mats Lieberg visar att ungdomar använder sig av 
varuhusmiljön som mötesplats och ett som ställe att både observera 
varor och andra människor på. Varuhuset är ett frirum där man ostört 
kan umgås med jämnåriga, samtidigt som där finns andra människor 
som publik och observationsmaterial. På de kognitiva kartor ungdo-
marna – och särskilt flickorna – ritat över sin stad dominerar affärer, 
varuhus etc.29 Vid deltagande observation visade det sig dock att de 
           
drar dessutom intressanta paralleller mellan religion och konsumtion: i de dagböc-
ker/kalendrar som Bon Marché gav ut under 1880-talet markeras helgdagar och 
helgons namnsdagar lika noggrant som de månatliga reorna.  
28 Wilson (1989 s 267). Detta vederlägger Baudrillards tes att: ”The truth about 
consumption is that it is a function of production and not a function of pleasure, and 
therefore, like material production, is not an individual function but one that is 
directly and totally collective” (Baudrillard 1988 s 46). 
29 Lieberg (1991 s 174). Magdalena Czaplicka och Hedvig Ekerwald noterar också 
könsskillnader i sin studie av ungdomars konsumtion. Nästan hälften av flickorna 
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mer sällan köpte något vid ett besök i varuhuset; endast en tredjedel 
handlade något under sitt besök.30 De olika kundtyperna bland ung-
domarna kan delas in i fyra olika grupper: det fria flanerandet, 
kamratumgänget, mötet och det galna upptåget (Lieberg 1991 s 181). 
Den förstnämnda gruppen tycks fylla samma behov som kvinnornas i 
”Damernas Paradis”: uppmärksamheten är lika mycket riktad mot 
andra människor som mot varorna. I den andra gruppen är det inter-
aktionen mellan vännerna/vänninorna och varan som är det viktiga. Ge-
nom att diskutera ett klädesplagg med väninnan bekräftar man varandra 
och blir själv bekräftad. Detta är särskilt tydligt i användandet av 
provrummet vilket jag återvänder till. Den tredje kundtypen som är ute 
efter att möta någon – främling eller bekant – tycks också ha överlevt 
från ”Damernas Paradis”. Ur ett kvinnligt perspektiv är varuhuset 
fortfarande en både säker och spännande plats för kvinnor: den är säker 
p g a att varuhuset är övervakat och skyddat på ett annat sätt än gatan, 
och den är spännande för att den trots allt är en offentlig plats som vem 
som helst har tillgång till och där oväntade möten kan ske. Den fjärde 
kundtypen, den som är ute efter upptåg, tycks vara den nyaste 
kategorin. Ungdomarna är ute efter att motarbeta tristessen i vardagen, 
de söker spänning och utlevelse. Varuhusets blandning av anonymitet 
och kontroll, tillgången på varor att använda för olika upptåg, tycks 
vara ett perfekt tillfälle att både testa sina egna gränser och 
omgivningens.  

Men låt mig gå över till några väninnor som vandrar runt på en 
shoppingrunda i en klädesaffär av typ Hennes & Mauritz. Det de gör 
handlar alltså inte enbart om köpa en vara. Det rör sig också om en 
pågående interaktion väninnorna emellan och med de andra människor 
som befolkar varuhuset. Själva inköpet av varan – vilket klädesplagg 
de faktiskt köper och varför – har i ett könsperspektiv olika för-
klaringar: psykiska, sociala och estetiska. Allt detta har betydelse för 
individens stilskapande och i det följande vill jag ta upp två viktiga 
           
tittar eller handlar i klädaffär varje vecka. Bara var femte pojke gör likadant 
(Czaplicka & Ekerwald 1986 s 92). Även Willis (1988) har funnit liknande 
könsskillnader i sin studie: ”window-shopping” och ”shopping” är vanligare bland 
flickor än bland pojkar och är överhuvudtaget den vanligaste stadsaktiviteten under 
dagtid. 
30 Även Czaplickas och Ekerwalds undersökning bekräftar detta. De påpekar att det 
är inte finns något rätlinjigt samband mellan affärsbesök och utgifter för kläder. 
Täta besök i klädesaffärer behöver med andra ord inte betyda höga klädkostnader (s 
95). 
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platser för detta – platser som föregår uppvisandet av den färdiga stilen 
i det offentliga – nämligen provrummet och hemmet.  

 
 

Provrummet 
 

I sin första fas på 70-talet fokuserade engelsk subkulturforskning speci-
ellt stilarnas motståndsfunktion. Det var speciellt pojkar inom subkul-
turer som teddy-boys, raggare, mods, rastas eller punkare som stude-
rades. De feminister som ville studera flickorna stötte på problem: 
flickorna fanns inte i lika hög grad som pojkarna i subkulturerna, i själ-
va verket tycktes flickorna vara mer intresserade av konsumtion än av 
symboliskt motstånd. För dåtidens mer ortodoxa vänsterforskare stod 
konsumtion och mainstreammode för negativa värden som kon-
formism, passivitet och omedvetenhet, utan några motståndspotentialer. 
Men så småningom började det dyka upp feministiska forskare som 
pläderade för att man måste överge dikotomin marknad - subkulturer, 
varav den ena var ond och den andra god, för att kunna studera 
flickornas kultur på deras egna villkor. Angela McRobbie (1977) me-
nade t ex att flickorna visst gjorde motstånd mot skolans dominerande 
ideologi, även utanför speciella subkulturer, genom att delta i en infor-
mell feminin kultur som organiseras runt romantik, pop, mode, skönhet 
och pojkar. Erica Carter (1984) gick ett steg vidare genom att lämna 
”motståndskravet” därhän och istället analysera 50-talets silkes-
strumpor som en symbol för drömmen om ett annat liv bortom det 
krigshärjade Europa och bortanför det enformiga, arbetsamma liv som 
var arbetarklasskvinnans. Som det konstaterades inledningsvis ger 
1980-talets konsumtionsforskning överhuvudtaget en mer komplicerad 
bild av relationen mellan konsument och marknad, den unga, kvinnliga 
konsumentens relation till marknaden inte undantagen.  

Varuhuset är en offentlig miljö, men där finns också utrymmen 
som kan omskapas till intima rum. Dit hör t ex provrummet. Skol-
forskare har uppmärksammat hur flickor i klassrummets offentlighet 
skapar privata, intima zoner genom att tillsammans med väninnan bilda 
en utåt sluten och inåt relationsarbetande dyad.31 Denna ”väninne-
kultur”, som är så central under uppväxttiden, handlar ytterst om flic-
kans bearbetning av den tidiga relationen till den s k preoidipala mo-

           
31 Se t ex Larsen & Nielsen (1981). 
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dern. Mycket generaliserat kan man säga att medan pojkar måste ta av-
stånd från sin första självklara identifikation med modern för att bli en 
separat och ”manlig” person, lämnar flickorna aldrig helt denna första, 
primära identifikation. Det är denna viktiga och ibland problematiska 
relation som brukar kallas mor-dotterdyad, vilken ligger till grund för 
de typer av relationer som flickor bildar under puberteten. Den nära, 
nästan äktenskapsliknande relationen mellan väninnorna är på det 
psykiska planet en bearbetning av förhållandet till modern och kampen 
mellan behovet av kärlek och behovet av autonomi. I det väl 
fungerande väninneförhållandet lär sig flickorna kombinera personlig 
integritet med täta relationer. Flickorna grupperar sig i klungor med 
den täta, intima dyaden som bas, medan pojkarna ingår i gäng som är 
mer hierarkiskt organiserade och som bygger mer på fysisk gemenskap 
och prestationsmässig konkurrens.32 

Den relationsorientering som väninneskapet innebär gör sig be-
märkt på flera sätt, bl a genom det upprättande av privata zoner i of-
fentliga rum som är så typisk för unga kvinnor. En sådan privat zon, 
som jag vill kalla relationsrum, utgör provrummet, och där kan rela-
tionsarbetet väninnorna emellan få fritt spelrum. Relationsrummet är 
närmast att hänföra till ett socialt plan, eftersom relationer är sociala 
företeelser. Men samtidigt vetter det också mot ett psykiskt plan, efter-
som väninnerelationerna har stor betydelse för kvinnors subjektiva 
identitet. Tätt sammanlänkat med det sociala relationsrummet finns  
alltså ett psykiskt identitetsrum, vilket förutom de subjektiva aspekter-
na av väninnerelationen som skildras ovan också inbegriper andra sidor 
av flickornas subjektiva identitetssökande och -formande, som yttrar 
sig i bland annat självbespegling och enskilt behovstillfredsställande. 
Provrummet är en bakre region, ”bakom kulisserna”, till skillnad från 
den främre region där själva framträdandet sker.33 Eller, som Simone 
de Beauvoir skriver: 

 
Det värdefulla med sådana relationer mellan kvinnor är den sanningsenlighet 
som ingår i dem. När en kvinna konfronteras med en man spelar hon alltid tea-
ter. Hon ljuger när hon låtsas acceptera sin ställning som den oväsentliga andra 
parten, hon ljuger när hon genom härmning, klädsel och utstuderade fraser 
visar upp en imaginär personlighet för mannen. Dessa skådespelarkonster 
kräver ständig anspänning: när hon är tillsammans med sin man eller sin 
älskare är varje kvinna mer eller mindre medveten om tanken: ”jag är inte mig 

           
32 Sørensen (1991). Se också Vik Kleven (1992). 
33 Angående uttrycken främre och bakre region, se Goffman (1959/1974). 
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själv”: mannens värld är hård, vasseggad, dess röster är för bullrande, 
belysningen är alltför gräll, kontakterna grova. När en kvinna är tillsammans 
med andra kvinnor befinner hon sig bakom scenen. Hon putsar sin utrustning, 
men inte i strid; hon gör iordning sin klädsel, lägger sin make-up, gör upp sin 
taktik; hon strosar omkring i kulisserna i morgonrock och tofflor innan hon gör 
entré på scenen; hon trivs med denna varma, behagliga, avslappnade 
atmosfär... För en del kvinnor är denna varma och ytliga intimitet mer dyrbar 
än den anspråksfulla pompan i relationerna med männen.34 

 
Att gå och shoppa kläder tillsammans är att bekräfta varandras smak 
och stil. Det är mycket svårt att gå tillsammans med någon som har 
precis motsatt smak och det fördärvar dessutom hela nöjet. Det handlar 
alltså om att bekräfta varandra, samtidigt som den motsatta parten 
förväntas ge personliga råd om vad som passar och inte passar. Det 
krävs att de båda parterna dels är överens om vad som är ”snyggt” och 
”fult” i det allmänna modet och dels att den ena parten kan ge den 
andra råd om vad som passar eller inte passar henne som person. Med 
andra ord krävs det att parterna känner varandra väl. Om de inte gör det 
fungerar shoppandet som ett ömsesidigt experiment: ”Förstår du vem 
jag är? Kan vi bli väninnor?”  

Alla kvinnor har väl antingen varit delaktiga i eller åhört ett gäng 
unga kvinnor som stuvat in sig i ett och samma provrum och under 
högljudda rop och skratt provat kläder. Den trängsel och med det den 
intima atmosfär som uppstår, tycks utveckla en extra förtrolighet och 
psykisk närhet, särskilt som alla i provrummet är halvt avklädda. 
Mängder av kläder tas in för att utprovas och många ska provas inte för 
att de egentligen är i de unga kvinnornas smak, utan för att de är udda, 
nya och litet ”konstiga”. Det är också typiskt att man för det mesta inte 
köper något, och om man gör det, så är det inte de kläder som är mest 
extrema. 

Att stå halvt avklädd ihopträngd tillsammans med sina bästa vänin-
nor tycks ge samma varma, behagliga och avslappnade atmosfär som 
de Beauvoir skildrar ovan. Den öppnar för förtroligheter; i ett provrum 
avhandlas inte enbart kläder, utan också föräldrarelationer, förälskelser 
och utseendekomplex. Man tröstar varandra: ”inte har du tjocka lår! 
Titta på mig istället!” Man ger varandra goda råd: ”du kan väl prata 
med din mamma om det där någon dag då hon är på gott humör.” Man 
stöttar varandra: ”det är klart att han gillar dig. Du som är så söt!” Det 

           
34 Beauvoir (1949/1988 s 557). Översättningen efter Goffman (1959/1974 s 102). 
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relationsarbete som väninnekulturen vilar på blommar extra frodigt i 
det drivhus som provrummet utgör. 

Men det är inte bara intimiteten som gör provrummet till en plats 
för förtroligheter. Förutom att fylla funktionerna av identitetsrum och 
relationsrum, är det också ett frirum, d v s en plats skyddad från insyn, 
maktutövning och kontroll – alltså ytterligare en social nivå som de 
Beauvoir-citatet också illustrerar. Medan relationsrummet öppnar sig 
inåt mot det subjektiva, så vetter frirummet mot det sociala eller utåt 
mot samhället. Att vara ung flicka eller pojke är att vara maktlös, att se 
sitt liv kontrollerat av andra krafter än ens egna. Det är inte bara 
föräldrarna som har makt, utan också institutioner som skola och fri-
tidsorganisationer. Därtill tillkommer marknad och stat som också 
griper in i unga människors liv.35 Därför är också ett av de utmärkande 
dragen i ungdomskulturen sökandet efter platser där man kan få styra 
sig själv, få vara ifred tillsammans med jämnåriga vänner, utan in-
blandning från vare sig föräldrar eller vuxna representanter för diverse 
myndigheter. Dessa ”frirum” är absolut nödvändiga platser för att 
individen, tillsammans med andra i liknande situation, ska kunna söka, 
experimentera med och utforma en egen identitet och subjektivitet.  

Angela McRobbie (1980/1984) menar att flickor alltid varit mer 
kontrollerade än pojkar, vilket beror på riskerna för oönskade gravidi-
teter och kulturella föreställningar om det olämpliga i att flickor syns 
ute i det offentliga utan passande eskort. Även om det skett en upp-
mjukning av denna syn under en period av låt oss säga hundra år, så 
finns dock reminiscenser kvar i detta nu. Överhuvudtaget kännetecknas 
det senmoderna av dubbla budskap rörande kvinnlighet (och även man-
lighet). Gamla föreställningar om kön och könsidentitet blandas med 
nya; sega strukturer blandas med snabba förändringar (Ganetz 1989b).  

Pojkarnas frirum har traditionellt varit revir upprättade på of-
fentliga platser, medan flickorna har sökt dem i hemmet. Även detta 
mönster håller på att lösas upp. Kirsten Drotner (1991) pekar på hur till 
exempel dataintresserade pojkar tillbringar merparten av sin fritid i 
hemmet framför datorn och att flickor allt mer tagit det offentliga rum-
met i besittning. Men det ska påpekas att de olika könen utnyttjar sina 
nya rum på olika och könsspecifika sätt: dataintresserade pojkar stannar 

           
35 Se närmare i Fornäs och Forsman (1989 s 31), för denna av Jürgen Habermas 
inspirerade uppdelning av system, livsvärld samt institutioner, sfärer och fält. F ö 
handlar hela den nämnda boken om ungdomars sökande efter frirum i det 
offentliga. 
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inte hemma för relationsarbete, utan för teknikintresse, och flickor 
behärskar inte gatan på ett utåtriktat och aggressivt sätt, utan nyttjar 
den som en arena för relationsarbete i det könsblandade eller enkönade 
gänget. Provrummet utgör en attraktiv blandning av det offentliga och 
det privata: det är en sluten och intim plats fredad för insyn och kon-
troll, samtidigt som det ligger utanför hemmets väggar och på en 
offentlig plats, vilket gör det mer spännande och skänker en känsla av 
frihet. 

Men som jag förut påpekade är det viktigt att i en beskrivning av 
kvinnors stilskapande överhuvudtaget, och unga kvinnors stilskapande 
i synnerhet, inte bara uppehålla sig vid de psykiska och sociala nivå-
erna. I provrummet pågår också en estetisk aktivitet som handlar om att 
kombinera ihop färger och modeller till en harmonisk eller utmanande 
enhet. Provrummet är med andra ord också ett kreativitetsrum, d v s ett 
rum där det finns möjlighet till symboliskt skapande. 

Likaväl som konstnären eller författaren funderar över vilka medel 
hon ska använda för att bäst uttrycka det hon vill säga, likaväl funderar 
den unga kvinnan i provrummet över vilket klädesplagg hon ska köpa 
för att uttrycka sig själv. Vilka färger är bäst för mig? Vilken stil 
uttrycker mig själv på bästa sätt? Vilka modeller och skärningar är rätt 
på mig? Hur ska jag förhålla mig till olika stilmässiga krav? Detta är 
några av de frågor som dyker upp i provrummet och svaret på dem är 
beroende av individen. Som det förut har konstaterats i denna text är 
stil en avvägning mellan modets kollektivitet och individens 
personlighet. Beroende på individ kan det kollektiva eller det 
individuella vara det viktigaste, men ingen står helt likgiltig för den 
estetiska dimensionen: alla fäller åtminstone rudimentära estetiska 
värdeomdömen om vilka färger som är ”fina” och ”fula”, vilka mönster 
som passar ihop med varandra och vilka modeller som är klädsamma 
och inte. Flickgänget i provrummet praktiserar denna estetiska praxis: 
visst är ramarna satta av modeindustrin, men allra sist handlar det om 
att varan ska tillfredsställa flickornas estetiska smak för att bli inköpt. 

 
 
 

Hemmet och flickrummet 
 
Då varan är inköpt bärs den iväg till hemmet, den plats som utpekats 
som flickors och kvinnors plats par excellence. Feministisk forskning 
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med hemmet i fokus har utförts inom en mängd olika discipliner, be-
roende på att hem och familj varit och är så centralt i kvinnors liv.36 
Inom den feministiska ungdomskulturforskningen betecknar begreppet 
”bedroom culture” den flickornas kultur som utvecklas på flickrummet 
där väninnorna experimenterar med make-up och kläder, pratar killar 
och problem, konsumerar medier, dansar m m.37 Flickrummet är en 
skyddad plats där flickorna kan vara allvarliga, fnittra, vara barnsliga 
och vuxna om vart annat, utan att vuxna har uppsikt och kontroll över 
dem. Med andra ord är flickrummet också ett frirum, liksom 
provrummet. Det ska dock understrykas att flickrummet inte bara är en 
plats för väninnorna att umgås på, utan också en plats för avskildhet 
och ensamhet. Flickrummet är också en plats för drömmar, läsning och 
poesiskrivande. Under adolescensen är det minst lika viktigt med 
avskildhet och ensamhet som att vara med väninnorna och gänget.38 

Hemmet och den privata intimsfären har alltså alltid varit viktiga 
för flickor, medan det offentliga som t ex gatorna och offentliga sam-
lingslokaler varit pojkarnas viktigaste samlingsplatser. Denna bild är 
dock mer komplicerad idag, som redan påpekats; flickor har blivit 
alltmer aktiva på offentliga arenor, medan pojkar också har dragit sig 
tillbaka till hemmet. Konsumtionsforskare har också noterat att allt mer 
av fritidsaktiviteterna överhuvudtaget äger rum i hemmet – en pri-
vatiseringstendens som kan relateras till individualiseringstenden-
serna.39 Till dessa hembaserade fritidsaktiviteter räknas handarbete, 
           
36 Jag avstår här från att övergripande redovisa den omfattande kvinnoforskningen 
om hemmet och familjen. Inom praktiskt taget varje disciplin finns i alla fall någon 
avhandling eller något forskningsprojekt som behandlar ämnet ur någon aspekt. 
37 Första gången begreppet ”bedroom culture” når ut till en bredare publik är såvitt 
jag kunnat få fram i Hall & Jefferson (1975). Angela McRobbie och Jenny Garber 
skriver där i sin essä ”Girls and subcultures”: ”There was room for a good deal of 
the new teenage consumer culture within the ’culture of the bedroom’ – 
experimenting with make-up, listening to records, reading the mags, sizing up the 
boyfriends, chatting, jiving: it depended, rather, on some access by girls to room 
and space within (rather than outside) the home – even if the room was uneasily 
shared with an older sister” (s 213). 
38 Se t ex Karin Lövgren (1991) som skriver om det viktiga i att få vara ensam vid 
romantikboksläsning och att läsning kan vara en legitim chans att få vara ensam. I 
Statens ungdomsråds Årsbok om ungdom (1991), uppges det att pojkar och flickor 
är ungefär lika intresserade av litteratur. Däremot är det mer än dubbelt så många 
kvinnor som män (däribland ungdomar, får man anta) som skriver dagbok och dikt. 
39 Tomlinson (1990 s 67), nämner att 1987 ägde 86 % av alla fritidsaktiviteter rum 
i hemmet. Dock handlar det om vissa grupper: ”The home dominated the life-styles 
of all social groups, and especially women, single parents, people of retirement and 
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och att sy, väva och sticka är nästan uteslutande en kvinnohobby. Un-
der 1987-1989 ägnade sig 30 procent av kvinnor i åldern 9-24 år åt 
detta intresse en genomsnittlig månad (Årsbok om ungdom 1991). Det-
ta, sammantaget med det faktum att unga kvinnor är mycket intres-
serade av mode och kläder, indikerar att en stor del av stilproduktionen 
också försiggår i hemmet.40 

          

Denna stilproduktion äger främst rum i ”the bedroom”, eller flick-
rummet som jag fortsättningsvis vill kalla det. Det är här som det 
nyinköpta plagget provas tillsammans med andra äldre kläder, det är 
här som nya kläder tillverkas och gamla ändras. Här finslipas stilen till-
sammans med väninnorna och i dialog med medierna. Och allt detta 
pågår inom ramarna för det egna rummet; ett frirum fredat från insyn 
och kontroll. Men medan provrummet är en avgränsning i det 
offentliga, är flickrummet en avgränsning i familjen. I förra avsnittet 
noterade jag att ett av de mest utmärkande dragen i ungdomskulturen är 
sökandet efter egna platser, fria från myndigheters och föräldrars 
kontroll. Detta behov aktiveras inte enbart i det offentliga, utan också i 
intimsfären, och där, kanske särskilt akut, för flickorna som fortfarande 
kontrolleras hårdare. Flickrummet är ett frirum inom familjen där 
hemligheter, drömmar, samtal, mediekonsumtion och identitetsexpe-
riment kan pågå utan föräldrarnas inblandning. Det är även en plats 
som kan utestänga yttervärldens ökade realitetstryck. 

Flickrummet är också en plats för identitetsarbete – enskilt eller 
tillsammans med andra – och det är ett relationsrum i och med att det 
relationsarbete väninnorna emellan som omnämnts ovan fortgår där. 
Men väninnerelationen ser olika ut under olika faser av adolescensen. 
Väninneförhållandet – som är en bearbetning av den tidiga mor-dot-
terdyaden – utgör basen för flickornas relationer, långt upp i adoles-
censen. Andra relationer utanför väninneförhållandet byggs liksom 

 
pre-retirement age, the professional class and the unemployed. Conspicuous in their 
out-of-home absence from this list are young people and employed working-class 
adult males[...]” Men trots att ungdomar hör till dem som tillbringar minst tid i 
hemmet, så tillbringade en svensk 15-17-åring 1984 i genomsnitt 14 timmar i 
hemmet, varav sju och en halv timme var sömn (Gahlin 1984). 
40 89% av kvinnor i åldern 16-25 år uppger av de är mycket eller ganska intresse-
rade av kläder, mot 52% av män i samma ålder enligt Årsbok om ungdom (1991). 
Czaplicka & Ekerwalds siffror pekar i samma riktning: 48% av de tillfrågade ung-
domarna vet inte vad det senaste i modet är, medan 46% vet det. Av dessa 46% är 
nästan tre fjärdedelar kvinnor. Intresset för mode och kläder är alltså större bland 
unga kvinnor än bland unga män. 
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ovanpå denna bas, så att flickornas relationer utanför familjen kan ritas 
som en serie trianglar (Sørensen 1991). Dessa andra relationer skiftar 
successivt gestalt under adolescensens olika faser.  

Jag ska här uppehålla mig lite extra vid den tidiga adolescensen (ca 
11-14 år) som är speciellt intressant ur perspektivet stilproduktion, 
eftersom en mycket betydelsefull relation utanför väninneförhållandet 
utgörs av idolen, som har stort inflytande över unga flickors stil. Här 
ser man också tydligt mediernas betydelse i stilproduktionen och hur 
unga kvinnor kan använda dessa för egna behov. 

Under den tidiga adolescensen kommer könsmognaden och puber-
teten gradvis närmare, men än är inte flickan redo att ingå i ett sexuellt 
förhållande ”på riktigt”. Istället projiceras alla nyväckta känslor på en 
onåbar person utanför väninnerelationen, som t ex läraren, idolen, 
någon äldre och åtråvärd kille, men fortfarande är väninnan den 
viktigaste personen. Idolen fungerar som ett övningsobjekt att testa nya 
spännande känslor på och på så sätt fyller t ex New Kids on the Block 
en viktig funktion, eftersom flickorna inte riskerar att svärmeriet för 
dessa manliga idoler ska bli påträngande verklighet som de måste ta 
ansvar för.41 Detta att idolen är ett kärleksobjekt, brukar nästan ensidigt 
fokuseras i medierna, speciellt då verkligt populära band med nästan 
enbart mycket unga, kvinnliga fans är på besök. Men idolen är inte 
enbart kärleksobjekt, utan också identifikationsobjekt och det är särskilt 
tydligt om man tittar närmare på flickornas val av kvinnliga idoler. 

Adolescensens kärna är, förutom den sexuella mognaden, frigö-
relsen från föräldrarna (Fitger 1991). Detta innebär ett identitetsbyg-
gande, ett målmedvetet arbete på att hitta fram till sig själv, att bli en 
egen individ. För en ung flicka handlar det också om att hitta en väg till 
en kvinnlighet bortanför modern och då kan olika idoler fungera som 
orienteringspunkter eller ledfyrar på en annars förvirrad karta. Att vilja 
låna en annan persons utseende och uppträdande blir en besvärjelse av 
verkligheten, identitet uppnådd genom identifikation. Man använder 
alltså idolen i sitt eget identitetsbyggande, det finns något hos henne 
eller honom som motsvarar ens behov. 
           
41 Idolkulten är naturligtvis mycket viktig ur ekonomisk synpunkt för musikindust-
rin, vilket några forskare som sysselsatt sig med relationen konsument-idol under-
stryker. Men de konstaterar också att idolerna aldrig skulle kunna ha blivit idoler 
om det inte fanns genuina behov hos fansen själva, som motsvarades av idolen. För 
olika aspekter på detta, se Borgnakke (1976, 1979 och 1983), Baxton (1983/1990) 
och Vermorel & Vermorel (1985/1990). För aspekter gällande film, se Sjögren 
(1990).  
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Lisa Lewis (1990) gör en intressant analys av kvinnliga idoler och 
deras unga, kvinnliga fans. ”Wanna-bes” är fans som ser ut och upp-
träder som sin idol, och Lewis menar att detta är något som ingår i den 
kvinnliga socialisationen. Flickor börjar tidigt med att klä ut sig till 
vuxen kvinna i mammas kläder och en del mammor klär också sina 
döttrar i likadana kläder som de själva har.42 Lewis menar också att 
flickor tidigt får lära sig genom modetidningar att utseendet är ut-
bytbart, något man själv kan skapa utifrån olika delar som sätts sam-
man, vilket osökt för tankarna åter till teorin om kvinnligheten som 
maskerad.43 Detta med att klä sig likt fortsätter upp i åldrarna och finns 
också i väninnerelationen: ofta är bästisarna eller tjejgänget likadant 
klädda. Följaktligen tolkar Lewis också wanna-bes sätt att klä sig som 
ett meddelande till idolen om att flickorna vill vara bästa väninna med 
henne. De brev som t ex sångerskan Pat Benatar fått från unga, 
kvinnliga fans tyder också på detta, eftersom de är hållna i en ton som 
mer påminner om ”väninne-prat” än dyrkan. 

Lewis understryker att det inte är likgiltigt vilken stil man imiterar, 
i själva verket är det ett val som motsvarar påtagliga, reella behov. Man 
kan t ex klä sig mot föräldrarnas och skolans påbjudna smak eller med 
den. Stilimitation öppnar för lek och experiment runt t ex köns-
identiteten och svåra begrepp som ”kvinnlighet” och ”manlighet”: 
begrepp som det under adolescensen är nödvändigt att man tar ställning 
till och följaktligen själv utprövar, eftersom det i det senmoderna är 
synnerligen osäkert vad de egentligen betyder. Sist men inte minst 
påpekar Lewis att handlingen att imitera en kvinnlig stjärnas stil säger 
något om unga flickors drömmar. De drömmer också om framgång, 
makt och pengar, alltså manliga privilegier, men samtidigt innebär 
stilimitationen ett bejakande av den kvinnliga kulturen. 
           
42 Gregory P Stone (1990) noterar klara könsskillnader i sin undersökning: ”[...] the 
most striking difference between the sexes with respect to the costume of play is, as 
we said, found among those who dressed up in other people’s clothing at all when 
they were children. More than half of the men did not [...] and more than 85% of 
the women did.[...] [men] are still significantly underrepresented among those who 
dressed in the clothing of the father, and women are significantly overrepresented 
among those who dressed in the clothing of the mother” (s 155). Stone noterar att 
om pojkar klär ut sig, så klär de sig i hög grad i kommersiella kostymer, dvs serie-
hjälteutklädsel, cowboyutstyrsel etc.  
43 Det associerar för övrigt även till Hebdiges (1979) teorier om subkulturellt stil-
skapande som ett bricolage-arbete där olika element sätts samman på nya sätt, samt 
till Ziehes (1989) begrepp ”görbarhet” för en i moderniteten allt vanligare känslan 
att den egna identiteten låter sig planeras och formgivas. 
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De ovan skildrade idolfunktionerna rör sig på en psykisk nivå, men 
det finns också två andra, bortglömda sidor i dyrkandet av idoler som 
närmast är att hänföra till en social nivå. Att älska samma band, att 
samla på affischer och artiklar om favoritbandet och att resa till kon-
serter med dem, är också ett sätt för flickorna att ha roligt tillsammans 
(Steward & Garratt 1984). Idoler fungerar på detta sätt också som ett 
gemenskapsprojekt som stärker sammanhållningen i tjejgänget. Detta 
gemenskapsprojekt är mer kollektivt inriktat än den intima vän-
innerelation. Den är en illustration av den ”klungkultur” Sørensen 
(1991) har beskrivit och visar att flickkulturen inte enbart går att redu-
cera till det intima relationsarbetet två väninnor emellan.  

Att avguda samma idol är också ett sätt att avgränsa sig mot andra, 
”de som inte förstår”. Ett mycket viktigt sätt att avgränsa sig är 
naturligtvis genom klädseln och här är det viktigt vilken genre idolerna 
tillhör. Spelar idolerna t ex i ett hårdrocksband, så har det naturligtvis 
betydelse för fansens stil. I avgränsningsprocessen spelar klass-
tillhörighet också in, eftersom samma band kan ha olika status i olika 
klasser. Att vara fans till ett speciellt band kan alltså fungera som 
klassmarkör. Ett välkänt exempel på detta var Elvis och Tommy Steele, 
varav den förstnämnda hade arbetarklassfans, medan den sistnämnda 
var populär bland läroverksungdomen. Men avgränsningen handlar inte 
enbart om klass, utan också om generation. Unga flickors dyrkan av 
favoritbandet är något som föräldrarna mycket sällan får, kan eller vill 
delta i. New Kids on the Block utgör alltså frirum för flickorna. Till-
sammans med idolerna får man vara ifred, även om man, paradoxalt 
nog, är många.  

Rock- och popstjärnorna – kvinnliga som manliga – når sina fans 
genom musikvideokanalen MTV. Lisa Lewis’ bok är en feministisk 
analys av denna på musikområdet dominerande och ofta för sexism 
kritiserade TV-kanal. Hon visar att visst är MTVs implicite tittare av 
manligt kön, men att där i stegrad grad under årens lopp blivit mer och 
mer plats för en kvinnlig blick. Detta tack vare den mängd kvinnliga 
musiker som just med hjälp av MTV slagit igenom under 1980-talet 
och som gjort videor som brutit med gängse manliga konventioner.44  

Men TV är inte det enda använda mediet i flickors stilproduktion, 
även veckotidningarna spelar en stor roll. Angela McRobbie (1991) har 
           
44 Lisa Lewis pekar särskilt på Madonna, Cyndi Lauper, Pat Benatar och Tina Tur-
ner. Man skulle också kunna tillägga flera av de kvinnliga rappare som slagit ige-
nom de senaste åren som t ex Queen Latifah, Salt ’n’ Pepa och Neneh Cherry. 
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under två tidsperioder – mitten av 70-talet och mitten av 80-talet – 
studerat veckotidningar som vänder sig till unga kvinnor, vilket ger ett 
intressant jämförelsematerial av hur dessa utvecklats. Den största 
förändringen under de tio åren är att romantikmaterialet fått mindre 
plats, för att ersättas av material om pop och mode. Speciellt är det kär-
lekshistorierna i form av fotografier med åtföljande text som för-
svunnit, och McRobbie tolkar detta som att flickornas identitet inte 
längre är lika starkt sammankopplad med att vara någons flickvän. 
Istället har ”problemsidorna” och insändarsidorna ökat i antal, vilket 
tyder på en ökad osäkerhet inför det senmoderna, där inget längre är 
självklart eller givet. McRobbie menar att det är läsarnas egna sidor – 
inte de romantiska berättelserna – som bäst sammanfattar vad som kän-
netecknar unga kvinnor idag.  

Istället för den pojkcentrerade flickan som är ute efter en förlov-
ningsring framträder i dagens veckotidningar en annan bild av den 
unga kvinnan, nämligen konsumenten som konsumerar pop och klä-
der.45 Modematerialet handlar inte bara om kläder utan också om hälsa 
och hygien. Det understryks att ett bra utseende inte enbart vilar på de 
rätta kläderna utan också på en väl regjord hy och en sportig, 
vältrimmad kropp. Samtidigt uppmanas läsaren att inte ta alltför all-
varligt på alla goda råd, utan istället se det hela som ett lekfullt expe-
rimenterande med sig själv.46 McRobbie noterar också övergången från 
mode till stil: i 80-talets veckotidningar understryks det viktiga i det 
personliga valet och skapandet av en ”vacker” individuell identitet som 
inte enbart är ett medel att behaga pojkar, utan i minst lika hög grad 
också är ett sätt att uttrycka sig själv. Dock går veckotidningarna inte så 
långt att de föreslår sina läsare att helt strunta i sitt utseende, men det är 
möjligt att anlägga en ”naturlig look”, vilken framställs som mindre 
tidskrävande. Ett förslag att nonchalera utseendet skulle inte heller falla 
i god jord, menar McRobbie, eftersom att strunta i sitt utseende är att 

           
45 Musikintresset är mycket stort bland ungdomar, pojkar som flickor. Enligt Års-
bok om ungdom (1991) uppgav hela 94% av 16-25-åringarna att de är mycket eller 
ganska intresserade av musik, flickor lika mycket som pojkar. 
46 Sammataget tycks det som att mindre strikta föreskrifter gäller för det man 
hänger på kroppen, men att kraven ökat på hur denna kropp ska se ut. Se t ex 
Andersen (1989), Featherstone (1991) och Kvinnovetenskaplig tidskrift (nr 4/1991) 
för olika aspekter vad gäller kroppen. Ökningen av aneroxia och bulimia nervosa 
brukar anföras som en följd av den ökade kroppsfixeringen i vår kultur, men det är 
inte skönhetsidealen som har framtvingat ökningen, utan snarare så att aneroxia och 
bulimia nervosa är tidstypiska svar på könsspecifika psykiska problem. 
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riskera könsidentiteten. Estetiseringen av kroppen är i vår kultur själva 
kärnan i att vara kvinna och därför är dessa kvinnliga ritualer, som till 
stor del försiggår i hemmet, så viktiga för den unga kvinnan.  

Vid läsningen av McRobbie inställer sig flera reflexioner. Beto-
ningen på hälsa ger en kropp som inte bara är vackrare att smycka, men 
som man också kan använda för att göra saker med, för det egna nöjets 
skull. Unga kvinnor klär sig fortfarande för en manlig blick, men denna 
manliga blick är inte längre den presumtive äkta mannens, utan en rent 
estetisk blick, som uppskattande bekräftar den unga kvinnans 
könsidentitet, frikopplad från äktenskapets dominansförhållande. Den 
manliga blicken – som man måste tolka som positionellt och inte 
biologiskt bestämd – bekräftar inte enbart könsidentitet, utan också in-
dividuell identitet.  

Här kan återigen skönjas den i vår kultur oerhörda osäkerheten om 
vad könsidentitet och identitet är, vad ”femininitet”, ”maskulinitet” och 
”jag själv” är; begrepp som inte minst under ungdomsåren är akut 
viktiga att förhålla sig till. Mode- och skönhetsreportagens och 
reklamens funktion är att stärka denna sköra feminina identitet och 
samtidigt introducera flickorna i konsumtionens löftesrika värld. Kon-
sumtionens löfte är en mer perfekt identitet än den du redan har och 
löftet sviks ständigt, eftersom identiteten inte enbart är kopplad till det 
yttre, utan också det inre. Konsumtion är alltid delvis en besvikelse, 
eftersom ingenting förändras i grunden vid inköpet av ett nytt plagg. 
Däremot kan självförtroendet stärkas för stunden, vilket kan vara 
viktigt nog.  

Under ungdomsåren är det nödvändigt att den unga kvinnan ex-
perimenterar runt och bygger upp en könsidentitet. Marknaden gör 
naturligtvis profit på detta behov, men samtidigt fungerar varorna som 
råmaterial för den unga kvinnans egna identitetsarbete. I tonåren måste 
också barndomens beroendeförhållande gentemot föräldrarna ersättas 
med oberoende. Veckotidningarnas förmedling av kvinnliga ritualer 
hjälper henne i denna process – på gott och ont.  

1980-talets mode- och skönhetsreportage för flickor skiljer sig på 
speciellt två punkter från 1970-talets, menar McRobbie: för det första 
hur pop- och rockvärlden stilmässigt influerar modereportagen och för 
det andra att tonvikten ligger på den individuella utformningen av en 
egen stil. Punken betydde mycket i rörelsen bort från det konforma 
modet mot en mer personligt utformad stil. I och med punken (och 
senare också Madonna), menar McRobbie att tonvikten stilmässigt 
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förskjutits från det mer ”ordnande”, traditionellt feminina till en mer 
kaotisk blandning där modereportage om ”klassiker” som kavaj och 
jumper-set blandas med tips om hur man skär sönder sina jeans eller 
fixar sin egen stil med hjälp av gamla kläder, textilfärg, nål, tråd och 
lite fantasi. Modereportagen i veckotidningarna visar kvinnliga stjärnor 
och deras kläder, och läsarna uppmanas att medelst billiga knep följa 
deras exempel att våga vara personligt klädda. Man visar också kända 
designers kläder, men bildtexterna är distanserade och lätt 
avståndstagande (speciellt vad gäller priserna), och läsarna uppmanas 
att kopiera idéer och göra en egen, billigare variant hemma.  

Modereportagen förhåller sig också till subkulturella stilar, men 
man förespråkar inte att flickorna ska bli t ex hip-hopare, utan snarare 
”låna” vissa attribut från hip-hopkulturen. Detta är ett mycket vanligt 
sätt att förhålla sig till ungdomliga subkulturer. Det talar om för den i 
symbolspråket insatte, t ex skolkamrater, hur en person förhåller sig till 
olika subkulturer. Att ha säckiga jeans istället för smala kan t ex visa en 
positiv attityd till hip-hopen, även om man inte ser ut exakt som en hip-
hopare för övrigt. Veckotidningarnas modereportage förespråkar just 
en sådan personlig version av subkulturell stil, men samtidigt sätter de 
också in den unga kvinnan i ett ungdomskulturellt sammanhang. Kopp-
lingen till familjen är lösare; den unga kvinnan har blivit en offentlig 
person.  

 
 

Stilskapandets heterogenitet 
 

Därmed är denna text framme vid den plats där själva framträdandet 
sker, d v s den främre regionen eller det offentliga. Det är där som den 
”färdiga” stilen visas upp och utsätts för värderande och tolkande 
blickar, men det är också där som individen söker inspiration för 
fortsatt stilskapande hos andra kreatörer – på gatan, arbetsplatsen eller 
diskoteket. I det offentliga aktiveras stilens kommunikativa och ”språk-
liga” funktioner: från att ha varit en individuell process, utsatt enbart 
för den egna eller ett fåtal inblandades blickar, är den nu offentliggjord, 
öppen för allas tolkningar. Men eftersom denna text handlar om själva 
stilskapandet, om de platser och drivkrafter som föregår uppvisandet av 
den ”färdiga” stilen, ska jag inte gå in på stilars språkliga funktioner i 
det offentliga eller unga kvinnors utforskande av det yttre sociala och 
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fysiska rummet.47 Jag ska istället försöka sammanfatta det som hittills 
sagts. 

Modets fullständiga diktat har försvagats. Istället har betoningen 
kommit att ligga på den personligt och individuellt utformade stilen. 
Detta beror bl a dels på kvinnorörelsens synliggörande av det kvinnliga 
subjektet, dels på allmänna förändringar i den psykiska grundstrukturen 
och dels på modets relativa demokratisering i den senmoderna 
individualiseringens kölvatten. 

Men kvinnor har länge varit intresserade av kläder och utseende, 
vare sig modets diktat gällt eller inte. Jag har diskuterat varför det 
förhåller sig så och ett grundläggande svar har blivit att det kvinnliga 
stilskapandet är ett identitetsarbete, ett svar på frågan ”vem är jag?” 
Det är också ett könsidentitetsarbete, ett svar på frågan ”vad är mitt 
kvinnliga jag?” Båda dessa frågor som egentligen inte går att besvara, 
har blivit alltmer akuta i det senmoderna, inte minst för de unga kvin-
nor som står på tröskeln till vuxenlivet utan att säkert veta vad ”manlig-
het” och ”kvinnlighet” är. 

Jag har beskrivit några möjliga drivkrafter för kvinnligt stilska-
pande – drivkrafter som är psykiska, sociala och estetiska. Jag menar 
att alla dessa tre nivåer måste finnas med i en beskrivning av det kvinn-
liga stilskapandet. Följande sammanfattning gäller drivkrafter för 
kvinnorna själva .48 

En av de psykiska drivkrafterna är kvinnligheten som maskerad 
eller förhållandet till manlighet. En annan sådan drivkraft är mor-
dotterdyaden eller förhållandet till kvinnlighet. Dessa båda drivkrafter 
kan sägas cirkla kring behovet att hantera och utmejsla den subjektiva 
könsidentiteten, men även andra än könsmässiga identitetsaspekter 
fungerar som drivkrafter för stilskapandet. Ytterligare psykiska aspek-
ter är den njutning och känslomässiga utlevelse som stilskapandet kan 
innebära för kvinnor i alla åldrar, samt tillfredsställelsen i att uttrycka 
sig själv med egna ”ord” eller med det redskap som oftast ligger 
närmast till hands – den egna kroppen. 

           
47 Vad gäller stilars kommunikativa funktioner vill jag hänvisa till t ex Willis 
(1977/1983), Hebdige (1979 och 1988), Bay & Drotner (1986), Backe m fl (1988), 
McRobbie (1989) och Fornäs (1992). Om unga kvinnor i det offentliga, se t ex Mc-
Robbie & Nava (1984), Wilson (1985/1989), Norell (1989), Tegner (1991) och 
Drotner (1991a). 
48 Jag vill betona att det handlar om drivkrafter för kvinnorna själva därför att det 
finns andra sådana för t ex kulturindustrin (som att tjäna pengar), staten, skolan etc. 
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Vad gäller den sociala nivån är en av drivkrafterna kvinnors behov 
att definiera och handskas med sitt förhållande till det sociala könet, d v 
s de samhälleliga roller och normer som tillskrivs kvinnor. En annan 
drivkraft är de övriga sociala relationer som inverkar på den unga 
kvinnans liv, som kamratgänget, familjen och skolan. Där kan 
stilskapandet hjälpa till att skapa gruppgemenskaper och relationer. 
Vidare kan unga kvinnors maktlöshet och, som resultat av detta, det 
kontrollbehov som yttrar sig i sökandet efter frirum, gestaltandet av 
utopier och jakten på kompensation, driva fram stilskapandet.  

En av de estetiska drivkrafterna är förhållandet till det kulturella 
könet, d v s de symboler, tecken, bilder och språk i vid mening som 
betecknar kvinnlighet i vår kultur och som går under den något vaga 
benämningen ”kvinnokultur”. Där ingår t ex att smycka hemmet, sy 
kläder och ägna sig åt sitt utseende och socialisationen in i denna kvin-
nokultur är viktig för att förstå kvinnors stilskapande som inte enbart 
kompensatorisk, men också identitetsskapande och självbekräftande. 
En annan estetisk drivkraft är förhållandet till språk och symboler i 
övrigt, d v s sådana som inte i första hand har med det kulturella könet 
att göra, men kanske mer är kopplat till ålder, klass, etnisk härkomst 
etc. Här kan det handla om t ex krav på estetisk kompetens, smak och 
genrekännedom i allmänhet. 

Denna text har också berört de platser där unga kvinnors stilska-
pande sker och det är speciellt två rum som beskrivits: provrummet och 
flickrummet. Jag menar att dessa rum också kan studeras på en psykisk, 
social och estetisk nivå och då framträder ytterligare fyra rum likt 
kinesiska askar: identitetsrummet, relationsrummet, frirummet och 
kreativitetsrummet. Identitetsrummet är en plats för subjektivt 
identitetsarbete, relationsrummet är den privata zon för relationsarbete 
som unga kvinnor upprättar i det offentliga, frirummet är en zon fredad 
från föräldrars, myndigheters eller marknadskrafters insyn och kontroll, 
och rummet för estetisk kreativitet är en plats där det finns möjlighet 
till symboliskt skapande. 

Det kvinnliga stilskapandet (och stilskapandet överhuvudtaget) är 
alltså en heterogen process som inbegriper en mängd komponenter och 
faktorer och som kan studeras med olika teorier och metoder. Det finns 
dock ingen anledning att förtvivla över den höga graden av kom-
plexitet, utan snarare glädjas över att heterogeniteten låter det hand-
lande subjektet framträda så mycket tydligare.  
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Ulf Boëthius  

Kontrollerade njutningar 
Ungdomen och de litterära texterna 
 
 
 
 
 
Det finns inga som är så aktiva på det estetiska området som ungdomar. 
De går oftare på bio, ser mera på video och lyssnar oftare på skivor, 
kassetter och CD än några andra. Det här känner de flesta till. Att de 
också läser mera än alla andra ålderskategorier är mindre upp-
märksammat. Inte heller har man intresserat sig särskilt mycket för att 
de unga är aktivare än alla andra också när det gäller att producera egna 
texter: de skriver dagböcker, dikter och berättelser i större utsträckning 
än alla andra åldersgrupper.1 

Ungdomskulturforskare har länge studerat de ungas estetiska akti-
viteter. Till att börja med ställde man olika subkulturer i centrum. Nu-
mera har perspektivet breddats till att omfatta även vanliga ungdomar 
och hela deras ”vardagskultur”. Men man intresserar sig främst för hur 
ungdomar använder sig av sin egen kropp och av musik och bilder. De 
litterära texterna har man nästan inte alls brytt sig som. 

Kirsten Drotners färska och mycket intressanta bok At skabe sig – 
selv (1991) är karakteristisk. Hon diskuterar här vanliga ungdomars 
estetiska behov. Det är hela deras ”vardagsestetik” hon vill lyfta fram; 
hon gör inte någon skillnad mellan konsumtion av olika kulturella pro-
dukter och egen estetisk produktion, mellan TV-tittande eller musik-
lyssnande och egen tillverkning av t ex modellflygplan, smycken eller 
videofilmer. Men i praktiken ställer hon musiken, bilderna och ”krop-
pen” i centrum. Litteraturens roll i vardagslivets estetiska praxis berör 
hon inte alls – trots att det framgår att de ungdomar hon intervjuat läste 
en hel del skönlitteratur och trots att Kirsten Drotner egentligen är 
expert på just ungdomars läsning (Drotner 1985).  

Luckan tycks mig typisk för ungdomskulturforskningen. Fastän 
man vet att ungdomar faktiskt också läser – och skriver – mer än alla 
                                                 
1 Se Feilitzen m fl (1989), Nordberg & Nylöf (1989), Filipson & Nordberg (1992) 
samt Carlsson & Anshelm (1991). 
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andra har de litterära texterna i hög grad försummats. Varför? En viktig 
orsak är naturligtvis att musiken, bilderna och ”kroppen” obestridligen 
– i varje fall numera (som Kirsten Drotner också påpekar) – spelar en 
större roll för de unga än det tryckta ordet. Det har för forskare som 
varit mera intresserade av moderna ungdomskulturer än av äldre tett sig 
naturligt att ägna sig åt det som i dag är mest utbrett. Vidare är det 
hittills ytterst få litteraturforskare som alls har engagerat sig i ungdoms-
kulturforskningen och intresserat sig för ungdomskulturens texter. De 
forskare inom den litteraturvetenskapliga disciplinen som har sysslat 
med ungdomars läsning har nästan bara intresserat sig för den del som 
utgörs av ungdomslitteratur, d v s som direkt riktar sig till ungdomar – 
och som vuxna anser att ungdomar bör läsa. Och när forskarna har 
diskuterat dessa texter har det gjorts utifrån traditionellt litteraturveten-
skapliga frågeställningar; perspektivet har sällan varit de ungdomliga 
läsarnas. Slutligen anar man hos vissa ungdomsforskare en 
misstänksamhet mot skönlitteratur – den förknippas med en traditionell 
vuxendominerad finkultur som man tar avstånd ifrån och ställer i mot-
sats till ”common culture” (se Willis 1990). De textintresserade 
ungdomskulturforskarna tycks då hellre syssla med veckotidningar (se 
t ex Drotner 1985 och McRobbie 1991) – trots att ungdomar (i varje 
fall i Sverige) ägnar mer än fyra gånger så mycket tid åt böcker som åt 
veckotidningar (Filipson 1989 s 76 och 80ff).  

Det är på tiden att uppmärksamma också de litterära texternas roll i 
ungdomars estetiska praxis, inte minst för den historiskt orienterade 
ungdomskulturforskaren. Före de audiovisuella mediernas genombrott 
spelade det tryckta ordet en central roll i ungas fantasiproduktion. Men 
även idag läser ungdomar långt mera än andra ålderskategorier. 
Litteraturen utgör en viktig del av ungdomskulturen; ungdomars behov 
av estetiska upplevelser tillfredsställs inte bara med ljud och bilder utan 
också med texter. Vilken roll spelar läsande (och skrivande) för de 
unga? Hur förhåller sig det tryckta ordet till andra medier i 
ungdomskulturen? Vad är det för texter man använder sig av?  

 
 

Ungdomars estetiska aktiviteter 
 
Låt oss först se på litteraturens betydelse för ungdomar i förhållande till 
andra estetiska aktiviteter. I Kirsten Drotners efterföljd använder jag 
mig av ett ganska brett estetikbegrepp – som utgår från ordets ur-
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sprungliga innebörd: kunskap genom sinnliga förnimmelser (Drotner 
1991 s 55). Det omfattar såväl reception som egen produktion, och det 
är inte bara fråga om sådant som har med de ”sköna konsterna” att göra 
utan också om en rad mera vardagliga sysselsättningar. I praktiken 
kommer jag emellertid främst att intressera mig för aktiviteter som är 
förbundna med ord, ljud och bilder eller visuella arrangemang. Kropps-
liga aktiviteter och uttrycksformer berörs mera i förbigående, även om 
jag är medveten om deras centrala roll i ungdomars vardagsestetik. 

Det ungdomar i första hand använder sig av för att tillfredsställa 
sina estetiska behov är massmedier. Totalt får dessa nästan 7 timmar 
om dagen av de äldre ungdomarnas tid, vardag som söndag (Filipson & 
Nordberg 1992). De tillbringar mera tid tillsammans med massmedier 
än i skolan. Musik och bilder spelar störst roll.2 En genomsnittlig dag 
1987 ägnade svenska 15-24-åringar 117 minuter åt radio (främst musik 
och underhållning), ca 80 minuter åt TV, 62 minuter åt kassetter, 43 
minuter åt skivor och 20 minuter åt video. Men de läser också en hel 
del: 29 minuter gick åt till bokläsning – som alltså fick mera tid än 
videotittandet. Dessutom läste de morgontidningar 15 minuter, 
kvällstidningar 10, veckotidningar 7 och serietidningar 5 minuter.3 

Ingen annan ålderskategori går heller så ofta på bio. 63 procent av 
15-24-åringarna har varit på bio under senaste månaden – mot 24 pro-
cent av den totala befolkningen i åldrarna 9-79 år. Intresset kulminerar 
i 16-18-årsåldern; i den åldern går också pojkar och flickor lika mycket 
på bio. Ungdomar är också aktivare än andra när det gäller att gå på 
musikevenemang (74 procent av 15-24-åringarna har varit på ett sådant 
under senaste året), teater/opera (48 procent) och idrottstävlingar (58 
procent). Flickor går på teater i långt större utsträckning än pojkar, sär-
skilt i 16-18-årsåldern. Pojkar har en högre total massmediekonsumtion 
än flickor. Detta beror främst på att de ser så mycket på rörliga bilder.4 

Barn och ungdomar i åldrarna 9-24 år är aktivast också när det 
gäller att uttrycka sig själv symboliskt – även om de egna aktiviteterna 
naturligtvis inte når lika höga siffror som konsumtionen. 74 procent av 
13-15-åringarna har någon gång under det senaste året skrivit brev, 29 
procent dagbok eller dikter. Intresset för sådana aktiviteter är som störst 
i 10-årsåldern. Flickorna är här mycket mera produktiva än pojkarna 

                                                 
2 Det gäller hos oss likaväl som i t ex Danmark, jfr Drotner (1991 s 31). 
3 Feilitzen m fl (1989 s 29, 40, 66, 68, 76 och 80ff). Observera att detta är genom-
snittsvärden som inte gäller någon enskild individ. 
4 Nordberg & Nylöf (1989) och Filipson & Nordberg (1992). 
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och hos dem lever intresset kvar under hela ungdomstiden. Inte mindre 
än 50 procent av de 16-18-åriga flickorna skriver alltjämt dagbok eller 
dikter – eller har gjort det under det senaste året. Artiklar, berättelser 
eller insändare har 11 procent av 15-24-åringarna producerat. Hela 42 
procent har stickat, sytt eller vävt, 32 procent har tecknat eller målat 
och 76 procent filmat eller fotograferat. Bara 22 procent av denna 
ålderskategori har dock spelat på något musikinstrument – en 
överraskande låg siffra med tanke på de höga siffrorna för musik-
lyssnande. Musicerandet är dock vanligare längre ner i åldrarna. 
Flickorna spelar i större utsträckning än pojkarna – fram till 19-års-
åldern då pojkarna intar förstaplatsen. Flickorna är också mycket 
aktivare när det gäller att sjunga i kör och dominerar här stort i alla 
ungdomsgrupper.5  

De rent fysiska uttrycksmedlen tycks vara de allra populäraste. 
Hela 81 procent av 15-24-åringarna hade 1987-89 dansat någon gång 
under de senaste 12 månaderna. Flickorna är här flitigare än pojkarna, 
särskilt i de yngre åldersgrupperna. Även idrottandet är mycket utbrett. 
66 procent av 7-15-åringarna idrottar regelbundet, och 1985 var hela 74 
procent av pojkarna och 64 procent av flickorna i högstadiet med i 
någon idrottsförening. Intresset för organiserade idrottsaktiviteter 
sjunker därefter; 44 procent av 19-21-åringarna var 1990 medlemmar i 
idrottsföreningar. Detta behöver naturligtvis inte betyda att motione-
randet (t ex i form av jogging) också avtar. Rent allmänt har emellertid 
ungdomars spontana och oorganiserande idrottande minskat starkt 
sedan 1960-talet.6  

 
 

Ungdomars läsande 
 
Samtidigt ägnar ungdomar en stor del av sin tid åt läsning, oftast av tid-
ningar. 67 procent av 16-18-åringarna läser en genomsnittlig dag mor-
gontidningar, 40 procent kvällstidningar, 22 procent tidskrifter, 21 
procent veckotidningar, 22 procent serietidningar och hela 42 procent 
böcker (35 procent för ”eget nöje”). Tidningsläsandet ökar med åldern, 
medan bokläsandet minskar. Men man ägnar mer tid åt böckerna. Det 
gäller även äldre tonåringar. 16-18-åringar läser böcker under 32 minu-
                                                 
5 Nordberg & Nylöf (1989) och Filipson & Nordberg (1992). 
6 Nordberg & Nylöf (1989), Filipson & Nordberg (1992) och Årsbok om ungdom 
1991 (s 136ff).  
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ter en genomsnittlig dag – och då är skolböcker och kurslitteratur inte 
medräknade. Morgontidningsläsandet kom på andra plats och fick bara 
hälften så mycket tid, 13 minuter. Veckotidningar och serier fick varde-
ra bara 6 minuter (Filipson & Nordberg 1992). 

Pojkar och flickor läser ungefär lika mycket (om man ser till den 
totala lästiden), men de läser inte riktigt samma saker. Flickorna läser 
mer veckotidningar; allra mest i 13-18-årsåldern. Pojkar läser i större 
utsträckning andra tidningar. Det gäller särskilt serietidningar, som är 
ett utpräglat pojkmedium, och läses främst av pojkar i åldern 10-12 år. 
Ännu bland 13-15 åringarna är det vanligare att man läser serier än 
böcker, men redan här får böckerna ökad lästid. 16-18-åringar föredrar 
böcker framför serier och ägnar dem faktiskt mer än fem gånger så 
mycket tid (Filipson & Nordberg 1992). 

Låt oss nu se lite närmare på bokläsandet. Hela 65 procent av 15-
24-åringarna säger sig faktiskt ha ett mer eller mindre stort intresse för 
litteratur, och den siffran överträffas bara av 9-14-åringarna (72 pro-
cent). Som redan nämnts läser ungdomar också mer böcker än alla 
andra ålderskategorier. Och ungdomens bokläsande har faktiskt ökat 
något under det senaste decenniet, genombrottet för video och kabel-
TV till trots. Yngre läser mer än äldre. Flera undersökningar visar att 
bokläsandet kulminerar i 10-12-årsåldern och sedan successivt mins-
kar. Läsandet är mera utbrett i städerna än på landsbygden; siffrorna 
säger dock ingenting om huruvida detta också gäller ungdomar.7 

10-12-åringarna läser alltså mer böcker än alla andra. Även ton-
åringar är emellertid otroliga bokslukare i jämförelse med vuxna. 42 
procent av 16-18-åringarna läser böcker en genomsnittlig dag – mot 
endast 2 procent i åldrarna 25-79 år. Bara 11 procent av 16-24-åring-
arna har inte läst någon bok alls (vare sig skön- eller facklitteratur) 
under det senaste året, mot 27 procent av den totala befolkningen mel-
lan 9 och 79 år. Antalet icke-läsare i befolkningen har för övrigt stadigt 
minskat sedan 1960-talet – medieexplosionen till trots.8  

Flickor läser böcker i mycket större utsträckning än pojkar. När det 
gäller nöjesläsning är det 44 procent av de 13-15-åriga flickorna som 
läser böcker en genomsnittlig dag mot 26 procent av de jämnåriga 
pojkarna. Klyftan minskar därefter sakta men försvinner aldrig helt. 

                                                 
7 Nowak (1971 s 88), Hansson (1975 s 52 och 55), Filipson (1989 s 75), Filipson & 
Nordberg (1992), Nordberg & Nylöf (1990) samt Anshelm (1991). 
8 Filipson & Nordberg (1992), Nordberg & Nylöf (1990 s 23) samt Anshelm (1991 
s 116). 
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Flickor ägnar också mera tid åt böcker än pojkar (Filipson & Nordberg 
1992). Medelklassungdomar läser mer böcker än de som kommer från 
arbetarklassen. Minst läser alltså arbetarklassens pojkar, mest medel-
klassens flickor, medan medelklasspojkarna läser ungefär lika mycket 
som arbetarklassflickorna.9  

Ungdomar läser också mer skönlitteratur än andra – och det de 
läser oftast är inte barn- och ungdomslitteratur utan skönlitteratur för 
vuxna. Detta gäller redan bland 10-15-åringarna, där 80 procent av poj-
karna och 79 procent av flickorna har läst vuxen skönlitteratur under 
det senaste året, medan 61 respektive 69 procent har läst barn- och ung-
domslitteratur. Bland 16-24-åringarna är vuxenlitteraturens dominans 
ännu mera förkrossande (samtidigt som pojkarnas totala bokläsande har 
minskat något): här har 77 procent av pojkarna och 79 procent av flic-
korna läst skönlitteratur för vuxna medan bara 14 procent av pojkarna 
och 21 procent av flickorna läst barn- och ungdomslitteratur (Filipson 
& Nordberg 1992). 

Men även om det alltså är vanligare att 10-15-åringarna har läst 
skönlitteratur för vuxna än barn- och ungdomslitteratur tycks de ändå 
läsa flera böcker av den senare typen. Den senast lästa boken är bland 
dem oftast en barn- eller ungdomsbok. Man läser oftare vanliga barn- 
och ungdomsböcker än seriealbum. Bland 16-24-åringar dominerar 
emellertid vuxenlitteraturen också kvantitativt sett. Och det man före-
drar är vuxen underhållningslitteratur. 56 procent av pojkarna och 52 
procent av flickorna uppger att deras senast lästa bok kommer från den 
kategorin. Barn- eller ungdomslitteratur har bara 2 procent läst – siffran 
är samma för pojkar och flickor. Den barn- och ungdomslitteraturläs-
ning som förekommer består här framför allt av seriealbum.10  

Det var flera pojkar än flickor i denna åldersgrupp (16-24 år) som 
angav en bok inom den vuxna kvalitetslitteraturen som senast lästa bok 
– 17 procent mot bara 10 procent bland flickorna. När det gäller kva-
litetslitteratur har den senast lästa boken vanligen skrivits av en ej 
längre verksam författare – sådana som man ofta läser i skolan, alltså. 
Böcker av de yngsta kvalitetsförfattarna (debut efter 1970) – ex-
empelvis så kallade generationsromaner – läses främst av 16-24-åriga 
flickor (Filipson & Nordberg 1992).  

                                                 
9 Se Nowak (1971), Filipson & Nordberg (1992) samt opublicerade uppgifter från 
SOM-undersökningarna vid Göteborgs universitet (se Reimer 1992). 
10 Nordberg & Nylöf (1990) samt Filipson & Nordberg (1992). 
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Det är således populärlitteratur för vuxna som kommer i första 
hand för 16-24-åringarna. Och det man helst vill ha är spänning. Spän-
ningslitteraturen har en förkrossande dominans bland pojkarna: 48 
procent uppgav en bok från denna kategori som senast lästa bok. Också 
bland flickorna kommer spänningsböckerna först (26 procent), tätt 
följda av kärlek/romantik (25 procent) – som bara lockade 4 procent av 
de jämnåriga pojkarna. Mönstret är detsamma bland 10-15-åringarna, 
även om populärlitteraturen här kommer på andra plats efter barn- och 
ungdomslitteraturen (Filipson & Nordberg 1992). Flickor har alltså i 
regel inte någonting emot att läsa även de böcker som pojkarna 
föredrar, medan pojkarna rynkar på näsan åt flickornas kärleksromaner. 
Män läser för övrigt helst manliga författare medan kvinnorna läser 
både manliga och kvinnliga.11 

De äldre ungdomarnas favoritförfattare är en engelsk eller ameri-
kansk underhållningsförfattare som skrivit för vuxna. Att favoriten är 
en spänningsförfattare är inom denna åldersgrupp fem gånger vanligare 
än att det är en person som skrivit kärleksromaner. Författare inom 
andra genrer än spänning och romantik är mycket sällsynta. Mönstret är 
detsamma bland pojkar som bland flickor. Det är mer än dubbelt så 
vanligt att flickor i denna ålder har en spänningsförfattare som favorit 
som att de har en romantikboksförfattare.12  

Också de yngre (10-15-åringarna) har oftast som favorit en under-
hållningsförfattare inom spänningsgenrerna, men föredrar barn- och 
ungdomsförfattare. ”Kvalitetsförfattare” (som skriver för vuxna eller 
barn) har samtidigt en starkare ställning i denna grupp, särskilt bland 
flickorna. Här hade 32 procent sådana favoriter, medan 36 procent 
föredrog underhållningsförfattare (Filipson & Nordberg 1992).  

Det är hela tiden fråga om prosa. Poesi läser ungdomar mycket säl-
lan. Bara 7 procent av de äldre ungdomarna och 5 procent av 10-15-
åringarna har läst poesi någon gång under det senaste året.13 Då räknar 
man förstås inte in rocktexter, som förmodligen ger ungdomarna deras 
viktigaste lyriska upplevelser. Tyvärr tycks det ännu vara ont om 
uppgifter om i vilken utsträckning ungdomar lyssnar på eller läser 
rocktexter; insamlade data gäller bara musiken. 

De ovan redovisade uppgifterna om ungdomars läsning kommer 
huvudsakligen från Sveriges radios publik- och programforskning 
                                                 
11 Nowak (1971 s 90) och Anshelm (1991 s 118). 
12 Nordberg & Nylöf (1990 s 22f) samt Filipson & Nordberg (1992). 
13 Nordberg & Nylöf (1990) samt Filipson & Nordberg (1992). 
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(PUB). De bekräftas emellertid av andra undersökningar. Bengt Bro-
dow gjorde t ex 1983 en enkät med 1209 elever i sista årskursen i dels 
grundskolan och dels gymnasieskolan (både två- och treåriga linjer). 
Också här framgick att man i första hand ville läsa underhållningslitte-
ratur med inriktning mot spänning och action – både i nian och i 
gymnasiets avslutningsklasser. Nästan inga elever hade ungdomsroma-
ner bland sina favoriter – inte ens i nian (Brodow 1985 s 86, 94f och 
109ff). 1986 gjorde Ulla Lundqvist en liknande enkät. Denna gång var 
det fråga om 500 elever i årskurs 9 och på gymnasieskolans alla linjer 
och årskurser. Ur svaren kunde Lundqvist (1988 s 11f) vaska fram en 
tio-i-topp-lista som uteslutande bestod av populärlitteratur för vuxna. 
Favoriterna utgjordes av böcker av Jean Auel, Stephen King, Colleen 
McCullough, Agatha Christie, Shirley Conran, Margit Sandemo, 
Frederick Forsyth, Judith Krantz, Sidney Sheldon, Jackie Collins och 
Alistair MacLean. Den enda ungdomsroman som kom nära en topp-
placering var Norma Kleins Sunshine och den svenska författare som 
placerade sig bäst var Maria Gripe – med de på en gång spännande och 
mystikbetonade ungdomsböckerna Agnes Cecilia och Skuggan över 
stenbänken..  

Vid en ny enkät 1990 fann Lundqvist (1991 s 9f) att topplistan stod 
sig. Men några nya författare hade nu också blivit mycket populära 
bland eleverna: Deborah Spungen, Betty Mahmoody, Virginia 
Andrews och Jan Guillou. Men tendensen var densamma: vad eleverna 
i första hand ville ha var underhållningslitteratur av det spännande 
och/eller romantiska slaget. 

Det tycks ungdomar för övrigt länge ha föredragit. Samma bild av 
ungdomars läsning framträder redan i Lorenz Larssons omfattande 
undersökning Ungdom läser från 1947 och återkommer i alla därpå 
följande undersökningar – utan att litteraturforskarna i någon större ut-
sträckning tagit den till sig.14 Man har ännu inte på allvar ställt popu-
lärlitteraturen i forskningens centrum utan fortsätter oförtrutet med de 
böcker som man anser att ungdomar egentligen borde läsa. 

Nu är kanske inte detta läsmönster alldeles speciellt för ungdomar. 
Även vuxna tycks föredra populärlitteratur av det spännande slaget. 
Redan i utbudet dominerar underhållningslitteraturen. Av 1985 års 
förstagångsutgivning bestod sålunda inte mindre än 69 procent av po-
pulärpocketböcker i serier eller underhållningslitteratur och ”litterärt 
                                                 
14 Se översikterna i Nowak (1971 s 85-95 och 121-126) samt i Hansson (1975 s 52-
63). 
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enklare böcker”. I försäljningen var populärlitteraturens dominans ännu 
större: hela 80 procent (11,7 miljoner). Den dominerar också bib-
lioteksutlåningen: 61 procent av de böcker som lånas utgörs av under-
hållningslitteratur och ”enklare böcker” (Lindung 1991). Och det är 
alldeles tydligt spänningslitteraturen som dominerar: 60 av de 100 mest 
lånade böckerna är deckare och thrillers (Lindung 1982). Läsarun-
dersökningar ger inte ett lika tydligt utslag i denna riktning, även om de 
vuxnas intresse för spänningslitteratur också här är framträdande. I 
synnerhet män föredrar denna typ av böcker.15  

I undersökningar av vuxnas läsvanor har emellertid den seriösa 
litteraturen i allmänhet en starkare ställning. Medan 19 procent av de 
vuxna 1988 och 1989 angav en underhållningsroman som senast lästa 
bok hade hela 12 procent läst en kvalitetsroman. Motsvarande siffror 
för 16-24-åringarna var 54 respektive 14 procent. Underhållningslitte-
raturen dominerar alltså mycket mer bland ungdomar än bland vuxna. 
Det är karakteristiskt att ungdomar också läser populärpocketböcker i 
större utsträckning än någon annan åldersgrupp. 1978 hade inte mindre 
än 37 procent av 15-24-åringarna läst en populärpocketbok under det 
senaste året mot 13 procent av dem som var över 25 år.16 

 
 

Ungdomens estetiska behov 
 
Ungdomar är således mycket aktivare på det estetiska området än alla 
andra ålderskategorier. Vad beror detta på? Vilka är orsakerna till att 
symboliska uttrycksformer tycks utöva en så magnetisk dragningskraft 
på ungdomar? Är det bara så att de unga har mera tid att ägna sig åt 
aktiviteter som alla i själva verket skulle vilja syssla med eller har 
ungdomar ett starkare behov av estetiska upplevelser än andra? 

Dessa frågor har länge diskuterats av forskarna. Många menar att 
ungdomar faktiskt har starkare estetiska behov än vuxna. I At skabe sig 
– selv har Kirsten Drotner givit en intressant bild av drivkrafterna 
bakom vanliga medelklassungdomars estetiska aktiviteter. Hon menar 
till att börja med att intresset för det estetiska har att göra med de ungas 
situation under adolescensen. Adolescensen, det psykiska vuxenbli-
vandet, innebär vad den amerikanske psykoanalytikern Peter Blos 
                                                 
15 Johansson (1974 s 156f) och Hansson (1975 s 48f). 
16 Nowak (1971 s 76ff), Johansson (1974 s 156ff), Hansson (1975 s 46ff), Anshelm 
(1991 s 117f), Filipson & Nordberg (1992) samt Johansson (1978 s 71). 
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(1962) har kallat ”en andra individuationsprocess”. Det är nu som den 
unges vuxenidentitet växer fram. Detta är en smärtsam process under 
vilken man pendlar mellan regression och progression: å ena sidan 
längtar man tillbaka till det lilla barnets symbiotiska relation till mo-
dern och omvärlden och återupplever smärtan över den förlorade enhe-
ten med föräldrarna, å andra sidan fylls man av aggressioner mot sin 
mamma och pappa, aggressioner som är nödvändiga för att man ska 
kunna frigöra sig från dem och utveckla en egen identitet. 

Det är här det estetiska kommer in. Vår förmåga att skapa symboler 
och att leka och fantisera underlättar och mildrar nämligen den svåra 
individuationsprocessen. Den engelske psykoanalytikern D W 
Winnicott har riktat uppmärksamheten mot det lilla barnets behov av s 
k övergångsfenomen eller övergångsobjekt – ulltottar, gamla utslitna 
babyfiltar och så småningom olika gosdjur (Winnicott 1971/1981). 
Dessa använder barnet under sin första individuationsprocess som tröst 
och ersättning för den förlorade modern och symbiosen med henne. 
Övergångsobjekten är samtidigt symboler som lär barnet att skilja 
mellan sig själv och andra och mellan den yttre och den inre 
verkligheten. Övergångsobjektens fortsättning är konsten – både den 
som man skapar själv och den som man i olika former använder och 
konsumerar. Också på det estetiska fältet ges vi tillfälle till vad Winni-
cott kallar ”imaginative living”. I konsten och den estetiska upplevel-
sen kan vi röra oss fritt mellan inre och yttre verklighet, mellan det 
regressiva och det progressiva, mellan smärta och lust. Och behovet av 
sådana imaginära resor ut mot okända gränsområden är som allra störst 
under pubertetens och adolescensens andra individuationsprocess. Det 
är därför ungdomar har särskilt starka behov av estetiska upplevelser, 
menar Kirsten Drotner. De är i långt högre grad än andra åldersgrupper 
sysselsatta med att ”skapa sig själv”. 

Drotner hävdar dessutom att det estetiska behovet är starkare hos 
dagens ungdom än hos tidigare generationer. Statistiken tycks ge henne 
rätt. Ungdomars estetiska konsumtion har ju blivit allt större. Musiken 
och bilderna har successivt kommit att dominera ungdomars me-
diekonsumtion utan att läsandet för den skull har minskat. Tvärtom har 
också detta ökat något, både i Danmark och i Sverige. Även ungdomars 
egen estetiska produktion har ökat.17 

I och för sig behöver detta dock inte betyda att ungdomars estetiska 
behov har blivit större. För det första är det inte bara ungdomar som har 
                                                 
17 Det gäller varje fall i Danmark; se Anshelm (1991) och Drotner (1991). 
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ökat sin mediekonsumtion som en följd av det starkt ökade utbudet 
utan även andra grupper. För det andra har medievanorna förändrats. 
Man har fått en ökad distans till medierna. Radion, bandspelaren eller 
TV:n får stå på medan man sysslar med annat (Weibull 1991 s 36f). 
Engagemanget har minskat, man lyssnar eller tittar inte lika 
uppmärksamt som tidigare, vilket i sin tur kanske gör de estetiska 
upplevelserna mindre intensiva. Den ökade konsumtionen av estetiska 
uttrycksformer hos ungdomar skulle därför lika gärna kunna tolkas som 
att behovet av allt uppslukande estetiska upplevelser har minskat. 

Drotner anser emellertid att också ungdomars sociala situation i 
och med den allt snabbare moderniseringsprocessen har förändrats på 
ett sådant sätt att de estetiska behoven blivit allt starkare hos just denna 
kategori. De ungas belägenhet har blivit alltmera paradoxal. Å ena 
sidan är ungdomar idag i socialt och ekonomiskt avseende mera bero-
ende av de vuxna än någonsin tidigare. Utbildningstiden har successivt 
förlängts och det dröjer allt längre innan man kommer ut i arbetslivet 
och får klara sig själv. Å andra sidan tenderar både könsmognaden och 
adolescensen att inträffa tidigare än förr.18 Både psykiskt och kulturellt 
har de unga blivit allt självständigare. De har både mera fritid och mera 
pengar att röra sig med än tidigare generationer. De har blivit 
”konsumtionssamhällets pionjärer” (Drotner 1991 s 49). Dessutom 
ökar massmediernas ständigt växande informationsflöde successivt 
ungdomarnas kunskaper om livet. Via medierna lär de känna alla livets 
aspekter långt innan de hunnit uppleva dem själva.  

Dessutom vidgas ungdomarnas ”möjlighetshorisonter”. Allt tycks 
möjligt – samtidigt som klyftan ökar mellan de alltmer uppskruvade 
förväntningarna och livets realiteter. Utbudet av möjligheter är så stort 
och valmöjligheterna så många att situationen av många upplevs som 
kravfylld och frustrerande. Samtidigt ökar trycket i skolan, på ar-
betsmarknaden och i familjen, menar Drotner. Familjens roll har för-
ändrats starkt; det finns inte längre lika mycket som binder föräldrar 
och barn samman, även mediekonsumtionen inom familjen tenderar att 
individualiseras, samtidigt som behovet av närhet kvarstår.19 Detta 
skapar konflikter. Överhuvudtaget utsätts dagens ungdom för en allt 
starkare press – och därmed ökar också behovet av att bearbeta 

                                                 
18 Mitterauer (1986/1991 s 12ff). 
19 Om mediekonsumtionens individualisering, se Weibull (1991 s 40f). Med indivi-
dualisering menas här endast att man oftare är ensam när man använder olika 
medier.  
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problemen med hjälp av olika symboliska uttrycksformer. Därför har 
de unga i dag en större längtan efter estetiska upplevelser än tidigare. 

Drotner menar alltså att ett ökande ”realitetstryck” ligger bakom de 
ungas ökade mediekonsumtion. Man skulle dock lika gärna kunna se 
denna tendens som ett uttryck för den vändning från materiella till 
postmateriella värderingar som enligt Ronald Inglehart (1977) skulle ha 
skett under efterkrigstiden. Allteftersom de grundläggande fysiologiska 
behoven har tillfredsställts har de intellektuella och estetiska behoven 
hos ungdomen ökat, menar han. Denna tes har kritiserats; tydligen är i 
varje fall svenska ungdomar mera pluralistiska och benägna att 
orientera sig både mot materiella värden och mot sådana som Inglehart 
kallar postmateriella. Till dessa tycks denne egendomligt nog inte 
räkna sådant som ”njutning” eller ”ett spännande liv” – de två värden 
som svenska ungdomar sätter högst (Reimer 1989). Dessa priori-
teringar tyder på att omedelbarhet och en ”allt genast”-hållning är ett 
typiskt (svenskt) ungdomligt förhållningssätt. ”Kärlek”, ”lycka” och 
”ett behagligt liv” är emellertid också viktigt för de unga. Detta 
stämmer väl överens med Thomas Ziehes iakttagelse att dagens ungdo-
mar i ökande grad längtar efter intensitet (potentiering) och närhet 
(subjektivering) (Ziehe 1986). Men möjligen bör även dessa tendenser 
betraktas som postmateriella: kanske beror de på att de unga fått sina 
grundläggande materiella behov tillfredsställda och därför i stigande 
utsträckning orienterar sig mot andra värden. Kirsten Drotners tes om 
ett ökat ”realitetstryck” som orsak till den stegrade konsumtionen av 
estetiska upplevelser gäller nog bara vissa grupper av ungdomar. 

 
 

Varför väljer man en text? 
 
Varför väljer man då just att sätta sig och läsa (eller skriva) i stället för 
att lyssna på en skiva eller titta på en film? Till att börja med finns det 
en rad sociala faktorer som spelar in. I vissa skikt ingår läsandet (och 
det med läsandet nära förbundna skrivandet) i själva livsstilen. Man 
socialiseras in i litteraturen dels nerifrån, dels uppifrån. Med socia-
lisation nerifrån menar jag det förhållandet att vissa grupper i samhället 
så att säga föds in i litteraturen: växer man upp i en medelklassfamilj 
med mycket böcker och föräldrar som själva läser är det mycket 
sannolikt att man själv också börjar göra det. Är man flicka är det 
troligare att man väljer en bok än om man är pojke – för att inte tala om 
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hur mycket oftare man skriver. Man läser också som vi sett oftare 
böcker om man bor i en stad eller en tätort och inte på landsbygden.20 
Säkert finns det också etniska skillnader, som ännu inte undersökts. 

Men man utsätts också för ett tryck uppifrån. Det anses fint att läsa 
eller skriva, det ger kulturellt kapital. Föräldrar ur de övre social-
grupperna sätter gärna böcker i händerna på sina barn och tar med dem 
till biblioteken – samtidigt som de uppmanar dem att läsa i stället för 
att titta på rörliga bilder. Skolan intar samma hållning; där dominerar 
skrivna texter stort över andra medier (Stigbrand 1991). De här 
förhållandena får samtidigt många att inte alls välja böcker, särskilt inte 
de ungdomsböcker eller den seriösa vuxenlitteratur som skolan och de 
mera bildade skikten vill att man ska läsa. Att inte läsa kan vara ett sätt 
att markera både sociokulturell tillhörighet och en rebellisk hållning 
gentemot skolan. Det är väl känt att de elever som kommer från lägre 
socialgrupper och/eller slås ut i skolan söker sig till bildmedier i 
mycket större utsträckning än alla andra.21 

Påverkan från kamrater betyder troligen också en hel del för om 
man läser eller inte.22 Läsandet kan i vissa fall utgöra en del av en sub-
kultur; flickor som rider läser t ex uppenbarligen gärna hästböcker 
(som 1980 utgjorde hela 20 procent av den barn- och ungdomslitteratur 
som flickorna i grundskolan läste), de som spelar fotboll läser 
fotbollsböcker och läsandet av fantasyböcker ingår ofta i en bredare 
fantasykultur.23 Kamratgrupper kan i detta sammanhang fungera som 
vad Stanley Fish (1980) kallat ”interpretative communities”, ”tolk-
ningsgemenskaper”, som läser samma böcker och tolkar dem på unge-
fär samma sätt med hjälp av likartade ”tolkningsstrategier”.  

En annan orsak till att sätta sig med en bok och inte välja något an-
nat medium kan helt enkelt vara att man vill vara ensam (Lövgren 1991 
s 99ff). Boken lämpar sig särskilt bra för detta. Den har den fördelen 
framför många andra medier att man lätt kan bära den med sig och 
försvinna in i den var man än befinner sig: i tunnelbanan, på tåget eller 
i väntrummet. Den som läser eller skriver drar sig undan, skärmar av 
yttervärlden eller sätter sig på ett ställe där man får vara ifred – 
företrädesvis det egna rummet. Att läsakten innebär att man även i 
symbolisk mening vänder ryggen till den omgivande verkligheten och 

                                                 
20 Nowak (1971 s 75 och 115ff) samt Filipson (1989 s 76). 
21 Roe (1983) och Höjerback (1990). 
22 Nowak (1971 s 118) och Johansson (1978 s 88). 
23 Filipson (1989 s 78) och Dahlquist m fl (1991). 
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upprättar ”ett eget rum” har forskarna många gånger påpekat. Men man 
flyr också in i en annan värld – bort från den som man i vanliga fall 
lever i. Inte minst populärlitteraturläsare (även unga sådana) under-
stryker ofta (särskilt om de läser kategoriböcker) att det viktigaste 
skälet till att de läser är att de vill fly bort från en jobbig verklighet; 
somliga läsare jämför rentav läsandet med knark, sprit eller sömnme-
del.24  

 Att texter gärna används för att upprätta en privat sfär blir kanske 
allra tydligast i dagboksskrivandet. En dagbok får ju i allmänhet ingen 
annan läsa; den göms undan och är ofta försedd med ett lås.25 Även om 
läsandet eller skrivandet är en privat och individuell sysselsättning är 
dock inte alla texter lika privata. Dagbokens motpol är rocktexten, som 
man ofta både skriver i samarbete med andra och lyssnar på 
tillsammans med kompisarna – eller på rockkonserter. Den är dessutom 
i regel skriven för andra – återigen i motsats till dagboken. Redan den 
som skriver dikter i sin ensamhet har dock ofta börjat rikta blickarna 
mot omvärlden. I och med att man börjar använda sig av etablerade 
litterära genrer träder man ut ur det egna rummet en smula. Man jämför 
sig med andra – och inspireras av andra. Ibland kan likheterna med 
förebilderna bli så stora att skrivandet antar karaktären av inskolning i 
vuxenkulturen.26 

I läsandet skiljer sig dagböcker däremot knappast från andra texter. 
Den fiktiva (eller autentiska) dagboken eller brevet fungerar som lit-
terära genrer bland andra; det är bara fråga om olika romantyper. Att 
läsa en dagboksroman är knappast en mera privat sysselsättning än att 
läsa en deckare. Det är bara muntligt framförda texter som man inte 
alltid tar till sig i ensamhet eller avskildhet från andra – rocktexter, 
teaterpjäser eller texter som framförs vid uppläsningar. 

Man skulle kunna vara frestad att tolka den svaga ökning av läsan-
det som forskarna har observerat som ett uttryck för den ökade indivi-

                                                 
24 Escarpit (1968/1970 s 133f), Radway (1984 s 86ff), Christian-Smith (1990 
s 105), Fowler (1991 s 146ff) samt Hansson (1988 s 100ff). 
25 Det finns emellertid också ett mera offentligt dagboksskrivande, t ex i skolan, se 
Kromsten (1991). 
26 Jag tänker t ex på den 12-åriga Maria Bergs bok Att vara vem? (1990), segrare i 
Biblioteksförlagets pristävling ”Skriv en riktig bok!”. Boken är i första hand inspi-
rerad av bibelns berättelser men påminner också starkt om t ex Pär Lagerkvists 
eller Torgny Lindgrens romaner med bibliska motiv. Dagboksskrivandet kan på ett 
liknande sätt fungera som en inskolning i vuxna normer och uttryckssätt, se 
Kromsten (1991 s 318ff). 
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dualisering bland ungdomarna som man ofta talar om.27 Men man bör 
då till att börja med konstatera att ordet individualisering används på 
två helt olika sätt. För det första brukas det av dem som (i likhet med t 
ex Ulrich Beck) hävdar att gränserna mellan olika kategorier av män-
niskor håller på att suddas ut och ersättas av individuella skillnader. 
Individualisering betyder då att människor i allt högre grad ”frigörs ur 
sina familjära, klassmässiga och regionala bindningar; inte minst ur de 
föreskrivna könsrollerna” (Ramsay 1991 s 15). För det andra kan ordet 
som hos t ex Weibull (1991) betyda att människor i större utsträckning 
än tidigare gör saker ensamma, för sig själva, i avskildhet. Motsatsen är 
att göra saker tillsammans med andra. I det här fallet är det den senare 
typen av individualisering som är aktuell.  

Men det är faktiskt inte bara ungdomars läsande som har ökat utan 
också deras TV-tittande och radiolyssnande – samtidigt som videon fått 
sitt genombrott. Dessutom håller boken i viss mån på att förlora sin 
särställning som individuellt medium. Numera har de flesta ungdomar 
en egen radio på rummet och snart har de också TV och video. Med en 
bärbar minibandspelare eller miniradio kan man sjunka in i musik när 
man är på väg någonstans. Individualiseringen leder således inte 
automatiskt till ökat läsande; man kan i princip lika gärna sätta sig 
framför sin TV om man vill vara för sig själv. Individualiseringen av 
medievanorna är heller ingenting som bara gäller ungdomar; det är 
fråga om en allmän tendens (Weibull 1991). 

 
 

Diskursivt och presentativt 
 
Men samtidigt har kanske den tryckta texten någonting som musiken 
och bilderna saknar – och som kanske gör att man söker sig till just 
den. Många forskare menar att det verbala språkets symboler fungerar 
på ett annat sätt än musikens och bildernas.28 Texter är i första hand 
diskursiva. De hjälper oss att tänka, resonera och förstå – medan mus-
iken och bilderna mera direkt talar till våra känslor. Orden och satserna 
lämpar sig bäst för det rationella och kognitiva, för det lineära och 
väldifferentierade. De hör till det som Jacques Lacan har kallat ”den 
symboliska ordningen” (Lacan 1989). 

                                                 
27 Ziehe (1982/1986), Beck (1986) och Ramsay (1991). 
28 Langer (1942/1958), Lorenzer (1972/1976), Drotner (1991) och Fornäs (1992). 
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Musik och bilder använder sig däremot av en annan typ av symbo-
ler. Susanne Langer (1942/1958) kallade dem presentativa eller avbil-
dande. De uppstår i sprickorna mellan det vanliga språket och det totalt 
bortträngda, och för oss i kontakt med erfarenheter som vi inte har ord 
för. Med deras hjälp kan vi närma oss det omedvetna och det för länge 
sedan upplevda och nå kontakt med de förspråkliga skikt djupt nere i 
vårt inre som Alfred Lorenzer (1970) kallat ”protosymboler” och Julia 
Kristeva (1974/1984) utifrån ett delvis annat synsätt ”choran” eller ”det 
semiotiska”. Kanske är presentativa symboler särskilt viktiga under 
adolescensen. Den djupgående psykiska omstruktureringen och de 
regressiva tendenserna i samband med adolescensens ”andra individua-
tion” leder till en öppenhet för preoidipala upplevelser och arkaiska 
känslor. Därför, menar forskarna, söker sig ungdomar i så hög grad till 
musik och bilder under denna period.29  

Orden skulle man enligt denna tankegång söka sig till av andra, 
delvis motsatta skäl. I de tryckta texterna är det de diskursiva symbo-
lerna som härskar. De hjälper oss att skapa ordning och begriplighet. 
Genom att träda in i ”den symboliska ordningens” värld lär vi oss att 
kontrollera, styra och förstå verkligheten. Säkert bidrar texternas särart 
i detta avseende till att ungdomar ibland väljer att läsa i stället för att 
titta eller lyssna. Texter lämpar sig helt enkelt bättre för att tillfreds-
ställa de rationella och kognitiva behov som tonåringar också har. 
Adolescensen är ju trots allt inte enbart en regressiv livsfas; huvud-
riktningen är tvärtom progressiv och framåtriktad när individen söker 
ökad kompetens och större kunskaper om världen. Vad det handlar om 
är ytterst att lämna barndomen och bli en i biologiskt, psykiskt och 
socialt avseende vuxen individ. 

Vi läser följaktligen inte bara för att vi vill fly från verkligheten 
utan också därför att vi vill lära oss att förstå hur den är beskaffad. 
Även för populärlitteraturens läsare, unga såväl som gamla, är böcker-
nas kunskapsförmedlande och verklighetsorienterande funktion viktig – 
låt vara att de i första hand ser texterna som flyktredskap.30 Det är 
också uppenbart att t ex Jean Auels bland ungdomar mycket populära 
romanserie om stenåldersflickan Ayla i hög grad läses för att den ger 
intressanta kunskaper – inte bara om människorna och livet för 
trettiotusen år sedan utan också om kärlekens och sexualitetens 
                                                 
29 Drotner (1991) och Fornäs (1992). 
30 Radway (1984), Hansson (1988), Fredholm (1990), Chistian-Smith (1990), Fow-
ler (1991) och Lövgren (1991). 
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problem.31 Kunskaper av det senare slaget ger förstås de flesta böcker 
som vänder sig till en stor kvinnlig läsekrets – samtidigt som de ofta 
skildrar hela den traditionellt kvinnliga livssfären. En roman som Shir-
ley Conrans Lace ägnar många sidor åt heminredning och mode medan 
Betty Mahmoodys Inte utan min dotter på samma gång som den ger en 
skräckinjagande skildring av ett äktenskap och en kuslig bild av 
kvinnans villkor i Iran också i detalj berättar om hur man lagar till olika 
maträtter. 

Men samtidigt läser vi naturligtvis inte böcker bara för att tillfreds-
ställa våra kognitiva eller kunskapsmässiga behov. Säkert gör vi det 
också av delvis samma skäl som vi slukar rörliga bilder och musik. 
Diskussionen om presentativa kontra diskursiva symboler kan ge ett 
intryck av att skillnaden mellan orden och det icke-verbala uttrycks-
formerna är absolut. Men är det inte snarare fråga om en grad-
skillnad?32 Är det verkligen sant att det verbala språket helt saknar 
presentativa symboler eller förmåga att sätta oss i förbindelse med 
protosymbolerna och de undermedvetna arkaiska skikten i vårt inre – 
även när det används i estetiskt syfte? Kan inte också skönlitterära tex-
ter föra oss ned till det preoidipala och förspråkliga, till det semiotiska, 
icke-verbala rum som Kristeva kallar ”choran”? Jo, mycket tyder på 
det. Kanske ligger det litterära mediets särart i dess specifika sätt att 
kombinera diskursivt och presentativt, symboliskt och semiotiskt, 
progressivt och regressivt: att det kan aktualisera arkaiska, primitiva 
och förmedvetna känsloskikt samtidigt som det i högre grad än andra 
medier ger oss möjlighet att behärska, styra och kontrollera dessa. 

Att skönlitteraturen fungerar på detta tvetydiga sätt har man länge 
hävdat i den klassiska freudianska traditionen. Freud själv betraktade 
skrivandet som en form av dagdrömmeri (Freud 1908/1953); genom att 
publicera sitt verk gav författaren samtidigt läsaren möjlighet att ge sig 
hän åt sina egna dagdrömmar och fantasier utan att känna självföre-
bråelser eller skam. I The dynamics of literary response (1968) hävdade 
amerikanen Norman Holland på ett likartat sätt (inspirerad av 
freudlärjungen Ernst Kris) att läsaren i den skönlitterära texten hela 
tiden rör sig på gränsen mellan det omedvetna och det medvetna, mel-
lan det regressiva och det progressiva, mellan det förbjudna och det 
tillåtna. Holland beskrev läsandet som ett slags njutningsfull balans-
gång: å ena sidan ger texten läsaren möjlighet att konfronteras med 
                                                 
31 Lundqvist (1988) och Fredholm (1990 s 122). 
32 Att det förhåller sig så hävdar Fornäs (1992). 
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detets primitiva önskningar eller skräckfyllda fantasier, å den andra ut-
gör dess estetiska form och dess övervägande diskursiva karaktär ett 
försvar med vars hjälp jaget kan hålla dessa farliga krafter i schack. 
Läsprocessen innebär enligt detta synsätt en dynamisk växelverkan 
(”transaction”) mellan driftsutlevelse och driftskontroll: de primitiva 
fantasierna ”transformeras” av intellektet så att de under läsningen blir 
begripliga och meningsfulla.  

Som Julia Kristeva har påpekat kan emellertid också skönlitteratu-
rens form och språkliga materialitet under vissa förhållanden sätta oss i 
förbindelse med primitiva, djupt liggande skikt i vårt inre. Det finns 
sprickor i den språkliga ”symboliska ordningen”. I en undersökning av 
de lyriska 1800-talsmodernisterna Lautréamont och Mallarmé hävdade 
hon att dessa författare – liksom en stor del av deras efterföljare – 
aktualiserade förspråkliga ”semiotiska”, preoidipala tillstånd genom att 
närma sig musiken och bilderna: de begagnade sig av rytmer, klanger 
och visuella typografiska arrangemang (Kristeva 1974/1984). Ibland 
använde de dessutom språkliga nonsenseffekter som undergrävde inte 
bara meningen utan också själva syntaxen. Subjektets svåra väg in i 
den symboliska, språkliga ordningen är här, menar Kristeva, avläsbar i 
de litterära texterna.  

De ”semiotiska” verkningmedel som Kristeva talar om finns inte 
bara i den modernistiska traditionen utan också inom barn- och ung-
domskulturen. Barn älskar rim, ramsor och nonsens i ännu högre grad 
än vuxna – kanske just därför att de står närmare det förspråkliga, icke-
verbala och semiotiska.33 Barn- och ungdomslitteraturförfattare har 
också ständigt, från Lewis Carroll till Lennart Hellsing, knutit an till 
nonsenstraditionen. Samtidigt knöt 1900-talsmodernisterna i sin tur an 
till den nonsensbetonade barnlitteraturen. Lewis Carroll spelade t ex en 
viktig roll inte bara för surrealisterna utan också för en prosamodernist 
som Virginia Woolf.34  

Men man kan också, menar Kristeva i ett senare arbete (Kristeva 
1980/1982), närma sig den symboliska ordningens gränser via det som 
vi med en viss förenkling kallar innehållet. Skildringar av det äckliga 
och skrämmande för oss också i kontakt med det preoidipala. Här har 
Kristeva närmat sig Hollands mera traditionellt freudianska synsätt. Det 
som äcklar oss fungerar tvetydigt; det påminner oss om en bortglömd, 
symbiotisk existens, långt bortom det medvetna, en existens som 
                                                 
33 Om barns intresse för rim, ramsor och nonsens, se Tjukovskij (1925/1975). 
34 Ewers m fl (1990) och Dusinberre (1987). 
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framstår som både hotfull och lockande. Vi måste dra en gräns mot det 
preoidipalas allt uppslukande ”oceaniska” värld, och försöken att göra 
detta återspeglas i skönlitteraturen. Själv fördjupade sig Kristeva i 
1900-talsmodernisten Louis-Ferdinande Célines försök att i sina 
romaner komma tillrätta med denna mänsklighetens skräck inför sin 
egen urtid. 

 
 

Varför just populärlitteratur? 
 
Men säkert är det inte bara modernistiska romaner som fungerar på 
detta sätt. Även populärlitteraturen uppehåller sig som bekant gärna vid 
det fasansfyllda och obehagliga. Överhuvudtaget spelar denna litteratur 
mycket ofta på våra känslor. ”Masslitteraturens attraktivitet ligger i att 
den befriar läsaren från alla krav och inbjuder honom att ge sig hän och 
njuta av sina omogna och obearbetade känsloskikt och föreställningar”, 
skriver Åke Lundqvist (1977 s 121f). Läsupplevelsen innebär ”en 
mycket intim beröring, en smekning av läsarens ’emogena’ zoner”. 
Birgitta Holm (1979 s 41) har understrukit samma sak: populärlitteratu-
ren sätter oss i förbindelse med ”skikt som normalt ligger djupt begrav-
da under tjocka avlagringar, och som vi bara förnimmer som dunkla 
hot eller som molande smärta”. Och det är, menar dessa forskare, inte 
bara skräck- eller spänningsgenrerna som har denna förmåga, utan 
också böcker som handlar om kärlek och romantik. En rad 
läsarundersökningar tyder också på att man läser formelbetonad popu-
lärlitteratur på just det emotionella, slukande och icke-intellektuella sätt 
som Lundkvist och Holm förutsätter. ”Man behöver inte tänka”, säger 
läsarna.35 

Ett modernistiskt formspråk är således knappast en nödvändig för-
utsättning för att en text ska aktualisera arkaiska, primitiva skikt i vårt 
inre. För många läsare förhåller det sig säkert alldeles tvärtom – att den 
modernistiska formen försvårar eller förhindrar förbindelsen med de 
känslomässiga djupen. Det kan vara så, i varje fall för den litterärt 
oerfarne, att ju mindre språket ställer sig hindrande i vägen desto lättare 
kan han eller hon på ett emotionellt och identifikatoriskt sätt ge sig hän 
åt den värld som öppnas under läsningen – och därmed komma i 
kontakt med sina dolda, förmedvetna minnen. Kanske är det den 
                                                 
35 Radway (1984), Hansson (1988), Fredholm (1990) samt Lövgren (1991). Citatet 
är från Lövgren (1991 s 108).  
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”fönsterrealistiska” texten, den vars språk osynliggör sig själv (och de 
flesta moraliska, politiska och intellektuella problem) med hjälp av 
färdiga tänkesätt, klichéer och sterotyper, som kommer närmast 
musiken och bilderna i sitt sätt att tala till läsaren.36 Sådana texter ger 
en illusion av att man ”ser” in i en annan värld – samtidigt som stereo-
typernas och klichéernas öppna karaktär tvingar läsaren att i stor 
utsträckning själv skapa denna värld med hjälp av sina egna för-
väntningar, drömmar och fantasier. 

”Fönsterrealistiska” texter förekommer mycket ofta i de böcker 
som den litterära institutionen klassificerar som populärlitteratur. San-
nolikt är just ”fönsterrealism” i en tid av modernistisk dominans ett av 
de kriterier som bidrar till att föra en bok till den ”lägre” litteraturen. 
Kanske har vi här en av förklaringarna till att (språkligt och litterärt 
oskolade) ungdomar i så hög grad läser populärlitteratur. Den låter dem 
helt enkelt lättare än den ofta mera komplicerade seriösa litteraturen 
hänge sig åt de arkaiska, preoidipala skikt som man under adolescensen 
har ett särskilt behov av att aktualisera. 

Till detta kommer ett annat skäl: kanske är den fundamentala tvety-
dighet som enligt Holland utmärkte skönlitteraturen mera markerad i 
populärlitteraturen än i den icke-formelbunda litteraturen. I populär-
litteraturen är kontrasterna mellan det progressiva och det regressiva, 
mellan trygghet och otrygghet, mellan primitiva önskedrömmar eller 
skrämmande fantasier å ena sidan och en fast, allt kontrollerande 
ordning å den andra särskilt uppenbara – kanske just därför att kontroll- 
och trygghetsmekanismerna här är så tydliga. I Hollands efterföljd har 
Fredric Jameson (1979) hävdat att masskulturen utmärks av just detta: 
å ena sidan låter den sina läsare leva ut sina både sina skräckfantasier 
och sina mest primitiva och förbjudna önskedrömmar, å den andra 
återför den till sist alltid sina läsare till den rådande ordningen och 
verklighetens obönhörliga status quo – ”utopi” och ”reifikation” är här, 
med Jamesons terminologi, intimt förbunda med varandra. Man kan 
tillägga att populärlitteraturen genom sin mera diskursiva karaktär 
troligen ger ännu större möjlighet till förnuftsmässig kontroll och 
behärskning av det förbjudna och primitiva än t ex masskulturens 
filmer och bilder. Jamesons resonemang har i sin tur vidareutvecklats 

                                                 
36 Termen ”fönsterrealism” är inspirerad av Radway (1984) som skriver att de ro-
mantikböcker hon undersökt använder språkliga tekniker som ”all maintain the 
illusion that language is a transparent window opening out onto an already existent 
world” (s 189). 
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och tillämpats av feministiskt och psykoanalytiskt orienterade popu-
lärlitteraturforskare som Tania Modleski (1982) och Janice Radway 
(1984). 

Det finns naturligtvis även andra skäl till populärlitteraturens drag-
ningskraft. Den fungerar bl a som en motkultur till den kultur och det 
sätt att läsa som dominerar i skolan (Lövgren 1991). Där är po-
pulärlitteraturen föraktad eller direkt motarbetad, något som kan göra 
den attraktiv för dem som står i opposition till skolans värderingar av 
det ena eller det andra skälet. Sannolikt står de flesta tonåringar 
åtminstone någon gång under adolescensen i motsatsställning till 
skolan – ungefär som de periodvis stöter bort föräldrarna under sitt ar-
bete på att skapa en egen identitet. Särskilt rebelliska blir naturligtvis 
de som stöts ut av skolan. Karakteristiskt nog tyder läsarundersök-
ningar på att det är de som klarar sig sämst där som läser mest populär-
litteratur – precis som de (särskilt om de kommer från arbetarklassen) i 
högre grad än andra ägnar sig åt video- och TV-tittande.37  

Ytterligare ett skäl till att ungdomar i så hög grad läser populärlitte-
ratur är att den (i likhet med filmen) ofta tar upp och låter sina läsare 
konfronteras med i skolan tabuiserade ämnen som sex, våld, skräck och 
övernaturligheter, ämnen som ungdomar under adolescensen tycks dras 
till mer än andra.38 Adolescensen kännetecknas ju, som Julia Kristeva 
(1990) understrukit, av en ”öppen psykisk struktur”. Överjagets bety-
delse minskar, man söker sig ut mot normalitetens och det tillåtnas – 
och möjligas – gränser och har lätt att sätta sig över förbud och tabun 
av olika slag. Populärlitteraturen kan här ge de unga värdefull hjälp – 
inte bara därför att den tar upp förbjudna eller tabuiserade ämnen (det 
gör ju filmen också) utan därför att den behandlar dessa på sitt speciella 
sätt.  

Populärlitteraturen ger ofta läsaren ett slags trygghet. Språkligt och 
litterärt kännetecknas den sällan av originalitet (avsaknad av språklig 
och estetisk originalitet i förening med en stor läsekrets har för 
smakdomarna alltsedan romantiken varit ett viktigt kännetecken på 
”lägre” litteratur) vilket gör böckerna lätta att läsa, särskilt för den 

                                                 
37 Christian-Smith (1990 s 101 och 112), Sarland (1991 s 118) samt Roe (1983). 
Enligt Höjerback (1990) ökar klasskillnaderna mellan ungdomar när det gäller 
medieanvändning; tendensen att ungdomar (särskilt pojkar) från arbetarklassen ser 
mer på TV och video än sina jämnåriga från medelklassen har förstärkts. 
38 Sarland (1991), Forselius & Luoma-Keturi (1985), Rasmussen (1990) samt Sjö-
gren (1990). 
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ovane läsaren. De är ofta konstruerade med hjälp av inte bara språkliga 
schabloner utan också färdiga tänkesätt och allmänt omfattade värde-
ringar; läsaren förstår för det mesta exakt vad han eller hon har att vän-
ta sig.39 Till tryggheten bidrar också den genremässiga formelbunden-
heten med ”kategoriböcker” i långa serier där de kända mönstren (och 
de oftast lyckliga sluten) upprepas gång på gång. Klichéerna under-
lättar kommunikationen och får läsaren att känna sig duktig och kom-
petent. De förmedlar samtidigt olika kulturella generaliseringar och ty-
pifieringar, och ger på så sätt kunskap om normer och synsätt som är 
allmänt omfattade. Dessa föreställningar (om vad som t ex betraktas 
som normalt eller eftersträvansvärt i fråga om ”äktenskap”, ”kärlek” 
eller ”sexualitet”) kan sedan fungera som riktpunkter att förhålla sig till 
i sökandet efter en egen identitet och egna sociala och kulturella 
normer.40  

 
 

Läsandet som lek 
 
Många har påpekat det konstnärliga skapandets och inte minst berättan-
dets nära samband med leken.41 Som vi redan sett hävdade D W Win-
nicott (1971/1981) att det finns en förbindelse mellan konsten och de s 
k övergångsfenomen som barn använder sig av i sina lekar. Med 
övergångsfenomenens hjälp skapar barnet ”ett neutralt upplevelsefält” 
där det lekande kan röra sig mellan yttre och inre verklighet, mellan 
fantasins allsmäktighetskänslor och verklighetens trånga gränser – utan 
att behöva avgöra vad som egentligen är verkligt. Detta upplevelsefält 
motsvaras för den vuxne av konsten. Skönlitterära texter ger oss 
tillfälle till vad Winnicott kallat ”imaginative living” både när vi läser 
och när vi själva skriver. Dessa båda aktiviteter är nära förbundna med 
varandra. ”Den läsande människan är i varje ögonblick beredd att bli en 
skrivande”, säger Walter Benjamin (1936/1969 s 76f).  
                                                 
39 Hultman (1974) och Radway (1984 s 186ff). 
40 Christian-Smith (1990 s 112) och Sarland (1991 s 68f). 
41 Berättandets och berättelsernas betydelse för barns kognitiva utveckling har dis-
kuterats av Piaget (1951) och Moffett (1968). Forskare som Burgos (1988), Bruner 
(1990), Halldén (1991) och Tigerstedt m fl (1992) har intresserat sig för det själv-
biografiska skrivandets betydelse för identitetsutvecklingen. I detta sammanhang 
har man ofta intresserat sig för dagboksskrivande, se t ex Dalsimer (1986) och Soff 
(1989). Langer (1942/1958) menar att inte bara skrivandet utan också läsandet har 
beröringspunkter med leken. 

262 



KONTROLLERADE NJUTNINGAR 

Den skapande processen innehåller nämligen tre grundelement: 
fantasi, kreativitet och estetisk produktion (Drotner 1991 s 65). Här är 
det bara fråga om en gradskillnad: ur fantasierna kan, med kreativi-
tetens hjälp, en konkret estetisk produkt växa fram. Men fantiserandet 
behöver inte alltid leda fram till detta. För det mesta stannar man i 
dagdrömmerier – eller nöjer sig med att omsätta dessa i den icke-
produktinriktade form av kreativitet som vi kallar lek.  

Läsandet är som redan berörts jämförbart med dessa dagdrömmar 
och liknar därmed också leken. Skönlitteraturen låter oss gå in i en 
främmande värld och konfronteras med varelserna och händelserna i 
denna. Vi kan dagdrömma och ”leka med” figurerna (och händelserna) 
i böckerna i den meningen att vi kan gå ut och in i dem, identifiera oss, 
distansera oss – eller göra om dem en smula, förvandla dem med hjälp 
av vår tolkande fantasi. Vårt läsande är selektivt och skapande; det 
styrs i hög grad av vad vi längtar efter, känner behov av eller förväntar 
oss.42 Vi kan också i vår fantasi ibland vända oss från texternas mening 
till språkets materialitet, leka med dess smådelar, med bokstäverna och 
orden, vrida och vända på dem, pröva deras olika betydelser, och, ofta 
med benägen hjälp av författarna, ge dem nya innebörder, placera in 
dem i oväntade och nonsensartade sammanhang, låta dem förvandlas 
till ljudräckor, rim och ramsor. Men i det senare fallet vänder vi oss 
kanske inte så ofta till populärlitteraturen, vars formstrukturer snarare 
låter oss njuta av det trygga och välbekanta än av det nya och okända, 
även om dess upprepningar och schabloner inte bara kan ge upphov till 
innehållsliga njutningar utan också formmässiga. Texter uppbyggda 
med hjälp av formler och klichéer lämpar sig emellertid bättre för andra 
och tryggare lekar än sådana som har med språkets okända möjligheter 
att göra. 

Janice Radway (1980) har i anslutningen till Jean Piaget diskuterat 
läsandets beröringspunkter med leken. Enligt Piaget utvecklas ett barn i 
ett ständigt växelspel med sin omgivning. Den kognitiva utvecklingen 
har karaktären av en adaptionsprocess där de två centrala momenten 
utgörs av ”assimilation” och ”ackomodation”. Assimilation innebär be-
kräftelse av redan vunna erfarenheter, ackomodation betyder att barnet 
lär sig något nytt som tvingar det att omorganisera sina strukturer. Lek 
innebär enligt Piaget enbart assimilation; den som leker använder sig 
av tidigare gjorda erfarenheter och behöver inte anpassa sig efter en 
krävande verklighet. Det lekande barnet njuter av sin förmåga att kunna 
                                                 
42 Se särskilt Holland (1975) och Radway (1984). 
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tillämpa det redan inlärda; assimilationen innebär en återhämtning i 
förhållande till den mödosamma ackomodationen. Det handlar också 
om ett förstärkande av det egna jaget. Barnet känner sig under leken 
starkt och duktigt och i stånd att behärska världen med sin vilja och 
sina handlingar. 

Radway menar att den som läser populärlitteratur hänger sig åt en 
aktivitet som i hög grad liknar de symboliska lekar Piaget talar om. 
Populärlitteraturens kategoriböcker använder sig av det redan välbe-
kanta, av schabloner och upprepningar. Den tvingar inte, som t ex den 
modernistiska litteraturen, läsaren till svåra ackomodationsprocesser. 
Vad som erbjuds är assimilationens njutningar. Läsaren får känna sig 
kompetent och duktig; vare sig språket eller innebörden erbjuder några 
svårigheter. Det är fråga om en bekräftelse av det redan inlärda, en 
upprepning av handlingar som man redan behärskar. Samtidigt ges lä-
saren en känsla av makt: inom populärlitteratur av kategorityp utveck-
lar sig berättelserna vanligen just så som läsaren önskar – sluten är i 
regel lyckliga. Kort sagt, läsandet har karaktären av en ”symbolisk lek” 
– nödvändig för läsarens psykiska hälsa. 

Denna syn på läsandet liknar på ett intressant sätt Norman Hollands 
(1975). Enligt honom går allt skönlitterärt läsande ut på att stärka det 
egna jaget. Vi läser subjektivt och selektivt, vi förvandlar och väljer 
bort och skapar under läsandet en ”egen” text” – en text som bekräftar 
själva kärnan eller grundstrukturen i vår personlighet, det som Holland 
kallar ”identitetstemat”. Att i varje fall populärlitteraturläsare ofta läser 
på detta identitetsbekräftande och trygghetssökande sätt finns det 
mycket som tyder på.  

Radways piagetinspirerade teorier ger ytterligare en tänkbar förkla-
ring till att ungdomar läser så mycket populärlitteratur. Hon menar att 
barn har ett större behov än vuxna av de assimilativa vilopunkter som 
populärläsandet ger och pekar på parallellen mellan sin egen syn på 
populärlitteraturen och Bettelhiems tankar i Sagans förtrollade värld 
(1976/1979). Bettelheim menar där att folksagorna nästan alltid sysslar 
med vuxenblivandets problem. De ger barnen möjlighet att bearbeta 
och hantera ångestladdade konflikter och samtidigt uppleva känslor av 
duktighet och personligt välbefinnande. Det sistnämnda är inte det 
minst viktiga; det lyckliga slutet är enligt Bettelheim det centrala i 
sagorna. Här blir likheten med Piagets symboliska lekar tydlig: inte 
heller folksagorna kräver någonting av barnet, de tröstar och lugnar, 
ger hopp – och lovar ett lyckligt slut.  
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Dessa teorier om populärlitteraturläsarnas behov av assimilativa 
återhämtningspauser under ett ansträngande ackomoderingsarbete pas-
sar utmärkt ihop med adolescensforskarnas iakttagelser. Ungdomar 
pendlar under adolescensens ”andra individuation” ständigt mellan re-
gressiva och progressiva behov (Blos 1962); Kris (1952) har med en 
berömd formulering talat om ”regression i jagets tjänst”. Det tycks mig 
troligt att inte bara musiken, bilderna och de kroppsliga uttrycksmedlen 
ger ungdomar möjlighet till dylika regressiva och assimilativa 
vilopunkter utan också den formelbundna populärlitteraturen.  

Populärlitteraturens – och sagans – formelbundenhet tycks alltså ge 
samma assimilativa trygghet som lekandet. Det kan tilläggas att lekan-
det dessutom ofta tematiseras i populärlitteraturen; tryggheten blir i 
dessa fall så att säga dubbel. Det är välbekant att framför allt spän-
ningslitteraturen mycket ofta inte bara skildrar explicita spelsituationer 
(där huvudpersonerna t ex spelar schack) utan också implicita sådana. 
Umberto Eco (1965/1971) har sålunda karakteriserat den återkom-
mande intrigen i Flemings böcker om James Bond som ett ”spelparti”. I 
själva verket förekommer i spänningslitteraturen alla de fyra lektyper 
som lekteoretikern Roger Caillois pekat ut i sin bok Man, play and 
games (1958/1961) – âgon (tävlings- eller kamplekar), alea 
(slumplekar), ilinx (svindel- eller yrsellekar) och mimicry (låtsas- eller 
förställningslekar). I en roman som Alistair MacLeans Kanonerna på 
Navarone – sedan decennier en av tonåringarnas absoluta favoriter 
(Lundqvist 1988) – skymtar under krigets yta en serie lekar och upptåg. 
Så är det ofta i böcker av denna typ.43 Sådana böcker fungerar up-
penbarligen på ett ganska komplicerat sätt: å ena sidan för de bort 
läsarna från verkligheten och försätter dem i ett tillstånd av spänning 
och otrygghet, å den andra låter de läsarna på ett subtilt sätt känna att 
de hela tiden har fast mark under fötterna och tryggt kan ge sig hän åt 
spänningens njutning. Språkets diskursivitet, formlerna och de åter-
kommande mönstren (den som är bekant med genren vet att det hela 
kommer att sluta lyckligt) och inte minst alla de signaler som antyder 
att det hela kan betraktas som en serie lekar skapar en känsla av trygg-
het, säkerhet och distanserad kontroll. 

Det måste emellertid understrykas att de lekar som populärlitteratu-
ren står till tjänst med naturligtvis inte bara har en funktion i de ungas 
kognitiva utveckling. De tillfredsställer också sociala och psykiska 
behov som har att göra med både de ungas situation i det senmoderna 
                                                 
43 Hienger (1976) och Boëthius (1990).  
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samhället och med identitetsutvecklingen under adolescensen. Piagets 
perspektiv måste som redan antytts kompletteras inte bara med 
psykoanalysens (Winnicott, Lorenzer, Blos och deras efterföljare) utan 
också med socialisationsforskningens (Thomas Ziehe och Birming-
hamskolan). Populärlitteraturen ger inte enbart välkomna och trygga 
vilopunkter i den förståndsmässiga utvecklingen; den ger också sina 
läsare möjlighet att känslomässigt bearbeta adolescensens och vuxen-
blivandets olika problem.  

Detta har också flera forskare påpekat. Palle Rasmussen (1977) har 
visat hur väl J E Macdonnells sjöromaner svarar mot unga pojkars 
sociala och psykiska behov under adolescensen. Magnus Knutsson 
(1990) menar att superhjälteberättelsernas attraktivitet beror på att de i 
symbolisk form handlar om vuxenblivandet framför hjälper de sina 
läsare att fantisera kring den framtida yrkesrollen. Ulf Dalquist, Tomas 
Lööv och Fredrik Miegel (1991) har på ett liknande sätt relaterat 
hjältemyten i ett antal fantasyberättelser till den utvecklingsprocess 
som pojkar genomgår under denna period. Ulf Lindberg (1990) har dis-
kuterat far-sonrelationen och den odipala triangeln i Bruce Spring-
steens ”The river” medan Agneta Rehal (1991) har undersökt Imperiets 
rocktexter utifrån ett likartat psykoanalytiskt perspektiv.44 Här handlar 
det inte bara om faders- och modersrelationer utan om en i grunden 
religiöst färgad ”orenhetsrit”: det gäller att med språkets och musikens 
hjälp bemästra en för ungdomar central längtan tillbaka till symbiosens 
oceaniska utplåning av identiteten. 

I alla dessa fall handlar det huvudsakligen om pojkar. Särskilt spän-
ningslitteraturen ger tonåringarna möjligheter att bearbeta en manlig 
könsproblematik: här är det fråga om kompetenser och förhållningssätt 
som män mer än kvinnor i vårt samhälle förväntas tillägna sig . Kär-
leksromanerna inbjuder å sin sida till en bearbetning av den kvinnliga 
vuxenblivandet. Detta visar en hel rad undersökningar alltifrån Tania 
Modleskis Loving with a vengeance (1982) och Janice Radways 
Reading the romance (1984) till Karin Lövgrens uppsats om svenska 
tonårflickors läsning av romantikböcker (1991).  

I den typiska kärleksromanen möter vi (liksom i den klassiska 
flickboken) en ung kvinna vars sociala identitet är satt ifråga. Hon be-

                                                 
44 Jfr Elmfeldt (1991) som visar hur pojkars och flickors skilda vägar till autonomi 
och intimitet återspeglas i deras tolkningar av rocktexter. 
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finner sig i en socialt utsatt situation; ofta står hon ensam i världen.45 
Romanen skildrar sedan hur hon återfår en identitet – med mannens 
hjälp. Och det är inte bara fråga om social identitet utan också om en 
individuell och könsmässig sådan. Mannen, som till en början ofta 
framstår som gåtfull, kärlekslös eller rent av brutal, visar sig så små-
ningom motsvara kvinnans krav på ömhet, omvårdnad och kärlek. 
Genom sin uppskattning bekräftar han henne inte bara som kvinna utan 
också som individ – samtidigt som han hjälper henne att slutgiltigt 
genomföra den för kvinnor särskilt svåra separationen från modern 
(Radway 1984 s 134ff). 

Att det inte går till riktigt på det sättet i verkligheten vet flickorna 
(se t ex Lövgren 1991). Men böckerna ger dem möjlighet att leva ut 
sina drömmar om kärlek och identitetsmässig bekräftelse (samtidigt 
som den arrogans som hjälten ofta visar i början av boken ger dem 
möjlighet att leva ut också sitt hat mot manligt översitteri). Läsandet av 
kategoriböcker av denna typ fungerar som en ”hoppets ritual” (Rad-
way) – samtidigt som böckerna hjälper sina unga läsare att orientera sig 
mot vuxenvärldens kvinnoroll med dess relations- och omsorgs-
inriktade förhållningssätt. 

Att även gotiska romaner ofta låter sig användas för att bearbeta det 
kvinnliga vuxenblivandet har Tania Modleski (1982) visat. De gotiska 
romanerna handlar ofta om sökandet efter en försvunnen kvinna – som 
kanske har tagits av daga av den manliga huvudpersonen. Här är det 
inte bara fråga om separation genom att så småningom ”upptäcka” 
modern och på så sätt distansera sig från henne utan också om rela-
tionen till fadern/mannen – som till sist visar sig värd att älska. Han är 
för det mesta inte den otäcke (hustru-) mördare som den kvinnliga hu-
vudpersonen från början tror att han är. 

Kanske handlar skräckens lockelse ytterst, som Julia Kristeva häv-
dat i The powers of horror (1980/1982), om en ännu mera grundläg-
gande bortstötnings- och separationsproblematik: den som har att göra 
med vårt ambivalenta förhållande till den ”oceaniska” och symbiotiska 
värld som vi en gång alla tillhört. Men skräckens dragningskraft har 
också att göra med vår ångest inför en hotfull och farlig omvärld. 

                                                 
45 Om mönstret i flickboken se Edström (1984). När det gäller populärlitteraturens 
kärleksromaner bygger jag i första hand på de böcker som Radway (1984) har ana-
lyserat. Men det mönster som hon urskiljer återfinns också i en rad andra romantik-
böcker, t ex i Harlekinböckerna, i Barbara Cartland-serien samt i många gotiska ro-
maner. Om mönstret i den gotiska romanen, se Modleski (1982). 
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Konsten hjälper oss att neutralisera denna ångest genom att sätta en 
”estetisk parentes” kring den.46 

Kanske har kvinnor i vårt patriarkala samhälle större anledning än 
män att vara rädda – i varje fall för fysiskt starkare och sexuellt agg-
ressiva män. Rädslan för sexuella övergrepp tematiseras ofta i de 
böcker som kvinnor läser.47 Men det kan också handla om andra for-
mer av förtryck, t ex all den övervakning, fostran och kvävande kon-
troll som unga flickor ibland utsätts för, inte minst av sina mödrar. 

                                                

En bland unga flickor mycket populär skräckroman som tematise-
rar en sådan problematik är Stephen KingsCarrie .48 Boken skildrar hur 
en ung flicka som blir mobbad och trakasserad i samband med sin 
första menstruation förvandlas till ett dödsbringande monster. Den som 
i första hand förtrycker och förkväver henne är den religiösa och 
sexualfientliga modern. Till sist tillintetgör Carrie (som visar sig ha 
övernaturliga krafter) inte bara modern utan hela det samhälle som 
hjälpt till att tyrannisera henne.  

Boken är en kvinnlig mardröm med sexuella övertoner (som natur-
ligtvis också kan skrämma män) och på samma gång en hämnd- och 
maktfantasi som förstås inte bara tilltalar kvinnliga tonåringar.49 Även 
pojkar kan känna sig som utanförstående och maktlösa ”monster”. 
Böcker som Carrie tillfredsställer tonåringars fantasier om hämnd, 
uppror och revolt mot allt som förtrycker, hindrar och står i vägen: 
föräldrarna, skolan, vuxenvärldens krav och normer. Och kanske låter 
boken Carrie med sin språkliga diskursivitet tonåringarna leva ut dessa 
känslor på ett tryggare och mera kontrollerat sätt än Brian De Palmas 
film med samma namn. 

 
 

Mot en ny ungdomslitteraturforskning 
 
Som framgår av ovanstående vet vi ännu inte så mycket om de litterära 
texternas betydelse för ungdomen. Redan när det gäller ungdomars 

 
46 Koskinen (1985). Sjögren (1985) menar att skräckfilmstittandet för ungdomar 
fungerar som en ”övergångsrit” under vilken de bl a testar sin förmåga att klara av 
otäckheter av olika slag. Säkert kan skräckromanläsandet ha en liknande funktion. 
47 Sarland (1991 s 55f) och Radway (1984 s 141f). 
48 Om Stephen Kings popularitet bland flickor, se Lundqvist (1988) och Sarland 
(1991), som särskilt uppehåller sig vid Carrie. 
49 Sarland (1991 s 56ff och 120ff). Jfr även Maaret Koskinens (1985) analys av 
filmen Carrie. 
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litterära profil återstår många preciseringar. Vi vet t ex mycket lite om 
de klassmässiga och geografiska skillnaderna (för att inte tala om de 
etniska) och om konsumtionen av rocktexter finns det inga uppgifter 
alls. Även ungdomars egen litterära produktion är i stor utsträckning 
okänd. När det gäller de litterära texternas funktion och användning vet 
vi inte heller mycket. De få studier som tagit upp ämnet utgår för det 
mesta från texterna; empiriska läsarundersökningar är mycket sällsynta. 
Inte bara ungdomskulturforskarna utan också litteraturforskarna har 
hittills i alltför liten utsträckning intresserat sig för ungdomars läsande. 
Det är dags att börja ändra på den saken. Ungdomskulturens texter är 
ett spännande och viktigt forskningsfält.  

Ungdomslitteraturforskarna måste till att börja med vidga sitt områ-
de. Ungdomarna själva bör ställas i centrum. Det räcker inte att som 
hittills nästan enbart studera den litteratur som vuxna anser att ung-
domar ska läsa – eller att analysera dessa texter utifrån konventionellt 
litteraturvetenskapliga frågeställningar. Man borde granska alla de 
litterära texter som ungdomar läser och skriver, och på så sätt ge en 
bild av ungdomens hela textrum – samtidigt som man borde försöka 
förstå vilka funktioner texter kan ha för unga människor. Varför väljer 
de den ena eller den andra texten, hur är dessa texter beskaffade när det 
gäller tematik och gestaltning, och på vilket sätt läser och använder 
ungdomar dem? Och inte nog med det: en litteraturforskning som utgår 
från ungdomarna själva borde dessutom undersöka de skildringar av 
unga människor som man finner i vuxenlitteraturen.  

Litteraturens funktion och användning bör ställas i centrum. Meto-
diskt kan man ta sin utgångspunkt inte bara i den moderna litteratur-
vetenskapliga receptionsforskningen utan även i sociologins och i ännu 
högre grad etnologins sätt att arbeta. Självfallet måste litteraturfors-
karna också knyta an till den psykoanalytiskt och socialisationsteore-
tiskt orienterade adolescensforskningen. Forskningen bör dessutom ha 
ett historiskt perspektiv. Här har den ungdomshistoriska forskningen 
mycket att ge.50 

De litteraturpedagogiska litteraturforskarna har redan börjat arbeta 
på det här sättet. Särskilt den pedagogiska gruppen vid litteraturveten-
skapliga institutionen i Lund har åstadkommit en rad intressanta 
resultat. Man har inte bara gjort konkreta receptionsstudier utan också 

                                                 
50 T ex Gillis (1981) och Mitterauer (1986/1991). 
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intresserat sig för litteraturundervisningen i ett historiskt perspektiv.51 
En likartad forskning har också börjat skjuta fart vid Tema kommu-
nikation i Linköping och vid den litteraturvetenskapliga institutionen i 
Göteborg.52 Men litteraturpedagogernas perspektiv är för snävt. Det är 
otillfredsställande att diskutera ungdomars läsning enbart utifrån 
skolans horisont. Skolans texter utgör endast en del av det som ung-
domar läser. Litteraturforskarnas perspektiv borde vara ungdomarnas 
eget, inte skolans. 

Här finns massor av intressanta forskningsuppgifter. Några av dem 
har redan antytts. Forskarna borde till att börja med ta itu med 
populärlitteraturen – som vi sett är det ju den som ungdomar i första 
hand läser. Här erbjuder varje genre eller kategori sina särskilda 
problem när den relateras till variabler som åldersgrupp, kön, klass, 
etnicitet och geografisk position. Vidare borde man ta reda på vad 
rocktexter betyder för ungdomar. Området är svårt, därför att man 
också måste ta hänsyn också till bl a musiken, framförandet och läsar-
/lyssnarsituationen, men detta gör inte uppgiften mindre väsentlig eller 
intressant, tvärtom. Tecknade serier är en annan kategori som kräver 
tvärvetenskapliga insatser. Detsamma gäller veckotidningarna.53  

Intressanta frågor finns också när det gäller den litteratur som 
skrivs direkt för ungdomar, den s k ungdomslitteraturen. Hur förhåller 
sig ungdomen till denna litteratur? Varför läses den i så liten ut-
sträckning? Och vilka attityder intar ungdomslitteraturens berättare? 
Hur ser deras tilltal till ungdomarna ut? Skriver de kanske mera för 
vuxna iakttagare och bedömare än för sina unga läsare? Forskarna 
borde också ta upp den seriösa vuxenlitteratur som ungdomar läser på 
sin fritid. Vad väljer man? I vilken utsträckning läser man vuxenböcker 
                                                 
51 Till gruppen hör forskare som Olle Holmberg, Bengt Linnér, Frank Lundberg, 
Gun och Lars-Göran Malmgren, Jan Nilsson, Bo Svensson och Jan Thavenius. 
Thavenius är den som visat det största historiska intresset. Gruppens skrifter finns 
förtecknade i dess årsrapporter, som kan rekvireras från den litteraturvetenskapliga 
institutionen i Lund.  
52 Till linköpingsforskarna hör bl a Bengt-Göran Martinsson (1989) och Cai Svens-
son (1985 och 1988) och bland göteborgsforskarna kan man nämna Arne Fredholm 
(1970 och 1990), Agneta Rehal (1991) och Kristian Wåhlin (1988). Pionjär för 
svensk receptionsforskning var Gunnar Hansson, vars avhandling Dikten och läsa-
ren kom redan 1959. Hansson initierade den litteraturpedagogiska forskningen i 
Göteborg och blev sedermera också handledare för linköpingsforskarna.  
53 Staffans Ericsons bibliografi över skandinavisk forskning om populärfiktion 
(1991) förtecknar den svenska forskning som finns när det gäller populärlitteratur, 
tecknade serier, veckotidningar etc.  
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som skildrar ungdom (t ex s k adolescensromaner), i vilken utsträck-
ning läser man böcker av unga, nästan jämnåriga författare som speglar 
ungdomars liv i dag (s k generationsromaner)?  

Därmed är vi inne på ungdomars eget skrivande. Böcker av unga 
författare är naturligtvis intressanta att studera. Vilken typ av texter väl-
jer förlagen att ge ut? Skiljer sig bidragen i antologier av typen ”ung 
dikt” från vuxenförfattarnas texter? Och hur ser ”generationsroma-
nernas” ungdomsbilder ut, i vilken utsträckning är de litterärt inspi-
rerade konstruktioner – och hur påverkar de vår (och de ungas egen) 
bild av dagens ungdom? Men det är naturligtvis en obetydlig minoritet 
av alla ungdomar som får sina texter utgivna i böcker eller tidskrifter. 
Betydligt fler är det som ger ut sina texter på skiva eller framför dem 
offentligt på en rockkonsert. Här har vi troligen den i särklass största 
delen av de offentliggjorda ungdomstexterna. 

Och så finns det den stora massan av texter som sällan eller aldrig 
når utanför repetitionslokalen eller det egna rummet. Hur ser den osyn-
liga majoritetens skrivande ut – inte bara rocktexterna utan också de 
tecknade serierna, dikterna, novellerna, romanerna, dagböckerna? Det 
vet vi nästan ingenting om, och saken är inte lätt att undersöka – om 
man vill hålla sig utanför skolans värld.54 Men uppgiften är inte 
omöjlig. En tidning som Starlet består sålunda till stor del av texter 
skrivna av unga läsare, det finns skrivarkurser på olika håll ute i landet, 
och då och då anordnar förlagen pristävlingar för unga författare som 
ger högar av insända manus.  

Den ungdomsorienterade litteraturforskningen måste naturligtvis 
också ha en historisk dimension. Vad läste ungdomar förr? Vilken roll 
spelade litteraturen före massmediernas genombrott? Hur såg ung-
domens läsning ut på t ex trettiotalet – och hur läste och använde man 
vid denna tid texterna? Saken är fullt möjlig att undersöka, inte bara via 
bokkatalogernas uppgifter om böcker utgivna för ungdom utan också 
med hjälp av intervjuer, memoarer och mer eller mindre skönlitterära 
återblickar. Till detta kommer hela den samtida ungdomsdiskursen, 
avläsbar i recensioner, debattartiklar, böcker (också skönlitterära 
sådana), protokoll och olika typer av offentligt material. Och debatterna 
om ungdomars läsning var många och intensiva.  

                                                 
54 Ungdomars skrivande i skolan har däremot undersökts av både språkforskare och 
litteraturvetare, se t ex Hultman & Westman (1977), Malmgren (1985), Martinson 
(1989), Hultman (1991) eller Kromsten (1991). 
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 Också de ungas eget skrivande kan studeras i ett historiskt 
perspektiv. Texterna utgörs inte bara av skoluppsatser och dagböcker; 
en del finns också tryckt i tidningar, tidskrifter och böcker. Hur såg de 
unga författarnas (t ex debutanternas) texter ut i jämförelse med de 
äldres? Trettiotalet förknippade gärna ungdom och modernism med 
varandra. Ungdomen ansågs förkroppsliga det nya och moderna – som 
i den berömda antologin 5 unga. Men hur unga var egentligen 
modernisterna? Var ungdomligheten kanske i första hand kulturell och 
inte åldersmässig? Ungdomsbegreppets användning i den litterära 
diskursen vid olika tidpunkter vore värt en undersökning. 

Man borde slutligen undersöka också vuxenlitteraturens ungdoms-
skildringar – förr och nu. Det har litteraturforskarna naturligvis i viss 
mån redan gjort; till dessa hör ju bl a klassiker som August Strindbergs 
Tjänstekvinnans son, Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom och 
Moa Martinsons Mia-trilogi. Men man har sällan intresserat sig för 
dem just som ungdomsskildringar. En antydan om vad ett sådant 
studium skulle kunna ge finns i Katherine Dalsimers bok Female 
adolescence (1986), en undersökning av ett antal litterära skildringar av 
kvinnlig adolescens. Hur ser svenska skildringar av manlig och 
kvinnlig adolescens ut – vid olika historiska tidpunkter? Först om ung-
domen på det här sättet genomgående ställs i fokus får vi en ung-
domslitteraturforskning värd namnet. 
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Leni Filipson och Jan Nordberg 

Barns och ungdomars 
medie- och kulturvanor 
 
 
 
 
 
Sveriges radios avdelning för publik- och programforskning (vilket 
förkortas SR-PUB) samlar årligen in data i tre mätserier för att – utöver 
gängse mätningar av radio- och TV-publiken – också i ett vidare 
perspektiv belysa svenskarnas massmedie- och kulturanvändning. Des-
sa är Mediebarometern, Kulturbarometern och Kulturbarometern i 
detalj, och görs i samarbete med Institutionen för journalistik och 
masskommunikation vid Göteborgs universitet och Statens kulturråd. 

Vårt syfte med denna artikel är att använda data från dessa mätseri-
er för att särskilt belysa barns och ungdomars massmedie- och kultur-
användning under 1980- och det tidiga 1990-talet. Det samlade mate-
rialet är så stort att det ger möjligheter till en finfördelning på olika 
åldersgrupper och en samtidig uppdelning på kön. Vi har alltså valt att 
koncentrera redovisningen till uppdelningen på kön och – så långt det 
går – ålder, och lämnar andra uppdelningar därhän.  

Bearbetningen för denna artikel gäller åldrarna 10-24 år, där 10-15 
åringar definieras som barn och 16-24 åringar som ungdomar. Data om 
hela befolkningen används dock för jämförelse. En teknisk beskrivning 
av undersökningarna återfinns i appendix. 

 
 

Fyra till sju timmar med massmedier 
 
Majoriteten barn och ungdomar mellan 10 och 24 år eller närmare 80 
procent, lyssnar en vanlig dag på skivor/kassetter, tittar på TV och läser 
någon dagstidning, d v s morgontidning och/eller kvällstidning. Unge-
fär 60 procent lyssnar på radio och närmare hälften läser i någon bok. 
Veckotidningar/tidskrifter, serietidningar och video är de minst ut-
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nyttjade medierna av barn och ungdomar om man ser till det dagliga 
perspektivet.  

Den totala tid som barn och ungdomar i åldrarna 10-24 år ägnar åt 
olika massmedier varierar från ca 4 timmar per dag för de yngre till 
närmare 7 timmar för de äldre ungdomarna. Ett sätt som brukar an-
vändas när man beskriver konsumtionen av massmedier är att dela upp 
dem efter hur de används: att lyssna, att titta och att läsa. Mönstret för 
hur man fördelar tiden växlar i olika åldrar. Av barnens massmedietid 
upptar tittandet ungefär hälften av tiden medan lyssnande och läsning 
delar på återstoden. I ungdomsgruppen är lyssnande den dominerande 
aktiviteten, därefter kommer tittande och sist läsning. 

 
Diagram 1.   
Total massmedietid en genomsnittlig dag i olika åldrar.  

 
Källa: SR/PUB TV-publikräkningar, Mediebarometern. 

Pojkar har totalt en högre massmediekonsumtion än flickor och skillna-
den varierar mellan 25 och 50 minuter beroende på ålder. Denna 
skillnad i tid beror främst på att tittandet är mer omfattande bland poj-
kar under hela skolåldern än bland jämnåriga flickor och på att den 
sammanlagda lyssnartiden på skivor/kassetter och på radio är något 
längre för pojkar än för flickor.  
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Diagram 2.  
Lyssnartid, tittartid och lästid en genomsnittlig dag uppdelat på ålder och kön.  

2a) Lyssnartid.  

 
2b) Tittartid.  

 
2c) Lästid.  

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar, Mediebarometern.  
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Tittandet 
 
De flesta barn och ungdomar tittar regelbundet på TV. I de yngre ton-
åren är tittandet störst. Pojkar tittar något mer på TV än vad flickor gör, 
men de största skillnaderna gäller valen av program. 

 
TV 
 
Dagligen ser mellan 70 och 85 procent av barn och ungdomar mellan 
10 och 24 år på TV eller video och de ägnar 1 1/2 till drygt 2 timmar åt 
tittandet. Det största TV-tittandet bland barn och ungdomar ligger nu-
förtiden något högre upp i åldrarna än tidigare, ungefär i 14-årsåldern. 
Satellitkanalerna har tillfört ett utbud som tilltalar tonåringarna, som 
tittar mer än tidigare. Efter 18 år trappas TV-tittandet ned väsentligt för 
att sedan åter öka i vuxen ålder. Vuxna ser i genomsnitt närmare 2 
timmar om dagen men även där med stora åldersvariationer. 
Pensionärer ser mer än samtliga andra (Filipson 1991a).  

 
Tabell 1.  
TV: Tittarandelar och tittartid en genomsnittlig dag. 1990 (procent och antal 
minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som tittar  86 86 78 67 77 
  Pojkar 87 88 80 69 78 
  Flickor 85 83 76 66 77 
Tittartid i minuter totalt 98 108 93 81 111 
  Pojkar 106 118 99 87 115 
  Flickor 89 97 85 76 107 
Tittartid bland tittare  114 126 119 121 144 
  Pojkar 122 134 124 126 147 
  Flickor 105 117 112 115 139 
Bas (n) 852 892 952 1758 17450 

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar.1 

           
1 Det finns flera sätt att mäta användningen av medier. Den andel som använder ett 
visst medium en genomsnittlig dag är ett sätt. Den sammanlagda tid befolkningen 
använder till ett visst medium är ett annat sätt att mäta. Ett tredje sätt är att bara 
räkna den sammanlagda tid som användarna ägnat åt mediet ifråga. Det kan vara så 
att den sammanlagda utnyttjandetiden för t ex tidskrifter är mycket kort men att de 
som verkligen läser tidskrifter gör det ganska länge. Alla tre måtten redovisas i 
tabellerna för att ge möjligheter till olika jämförelser.  
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I småbarnsåren ser pojkar och flickor ungefär lika mycket på TV men i 
skolåldern börjar pojkarna ägna mer och mer tid åt TV-tittande. Bland 
vuxna tittar män på TV något mer än kvinnor. Tittarmönstren för 
pojkar och flickor utkristalliseras tidigt. Redan förskolepojkarna visar t 
ex betydligt större intresse för sportprogrammen än flickorna. I 
skolåldern ser pojkarna mer än flickorna på de flesta typer av fakta-
program och särskilt stor är intresseskillnaden när det gäller program 
som behandlar traditionellt manliga områden som teknik, jakt, ekono-
mi, aktualitetsmagasin och liknande. Nyhetsprogrammen ses mer av 
pojkar än av flickor upp till 20-årsåldern. I övrigt ser pojkarna mer på 
deckare och actionprogram än flickorna. Överhuvudtaget börjar poj-
karna tidigare se på vuxenprogram. 

Flickorna å sin sida väljer i större utsträckning än pojkarna barn- 
och familjeprogram och de ägnar sig mer åt fiktionsprogram och serier 
som handlar om relationer, både vardagliga och mer romantiska, än åt 
deckare och action (Filipson 1991b). 

 
Video 
 
Medan innehavet av video ökat kraftigt under det senaste decenniet och 
ca 80 procent av alla barn och ungdomar 1991 har möjlighet att se det i 
hemmet har användningen av video tvärtom minskat något. Videon 
används bara av 10-15 procent per dag. Den totala videotittartiden är 
inte särskilt lång om man slår ut den på alla barn och ungdomar. Tiden 
ökar med åldern till 18 minuter i 16-18 årsåldern för att sedan minska 
igen.  

Men de som verkligen tittar använder ganska lång tid till videon; 
från en och en halv timme för de yngre till drygt två timmar för 16-24 
åringarna, som är den åldersgrupp som tittar mest. Pojkar använder 
längre tid till videotittande än flickor när de ser och skillnaden per 
tittare är mest markerad i de yngre åldrarna.  

Videotittandet följer ungefär samma mönster som TV-tittandet, 
med begränsningen att det i regel bara omfattar underhållning/fiktion. 
När det gäller inspelade program ser pojkar i de yngre åldrarna mer på 
tecknat och spännande vuxenprogram medan flickor ser mer på barn-
program. Ifråga om hyrfilmer och program inspelade från satellitkana-
ler, som dominerar bland äldre ungdomar, ser pojkar helst på action 
och spänning medan flickor lika gärna väljer humor och tvåloperor som 
spänning och även ser en del barnfilmer (Schyller 1989). 
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Tabell 2.  
Video: Tittarandelar och tittartid en genomsnittlig dag. 1990 (procent och minuter). 
Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
Procent som tittar  12 14 14 9 3 
  Pojkar 13 14 15 10 4 
  Flickor 11 15 12 8 3 
Tittartid i minuter totalt 11 17 18 12 4 
  Pojkar 15 18 21 14 5 
  Flickor 7 15 14 10 3 
Tittartid bland tittare  90 114 130 132 112 
  Pojkar 115 129 140 140 125 
  Flickor 64 100 117 125 100 
Bas (n) 852 892 952 1758 17450 

Källa: SR/PUB TV-publikräkningar. 
 
 

Läsandet 
 
Från 13-årsåldern ägnar barn och ungdomar ungefär lika lång tid åt oli-
ka typer av läsning som vuxna. Den totala lästiden är ungefär lika lång 
för pojkar som för flickor men för olika läsmedier kan skillnaderna 
mellan könen vara stora (jfr diagram 2c ovan). 
 
Morgontidningar 
 
Av läsmedierna är det morgontidningen som når flest barn och ungdo-
mar. Dagligen läses den av nära hälften av 10-15 åringarna och två 
tredjedelar av 16-24 åringarna. Pojkar läser morgontidningar betydligt 
mer än flickor i 10-15 årsåldern och även om skillnaden senare jämnas 
ut kvarstår tendensen under hela ungdomstiden.  

Pojkar och flickor väljer delvis olika innehåll i tidningen. Ganska 
långt upp i åldrarna är programtablåer för TV och tecknade serier det 
som tilldrar sig störst intresse. Olyckor och brott, underhållande text 
och sport fängslar också många. Tidningsläsningen speglar de traditio-
nella intresseskillnaderna mellan könen; flickorna läser mer om nöjen, 
teater, känt folk, familjenyheter och om mode, pojkarna föredrar krig, 
sport, teknik och motorer. TV-sidor, tecknade serier samt olyckor och 
brott intresserar båda könen i lika hög grad (Filipson 1989).  
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Tabell 3.  
Morgontidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 
Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  37 59 67 67 80 
  Pojkar 41 63 67 68 81 
  Flickor 33 55 67 67 80 
Lästid i minuter totalt 5 8 13 16 27 
  Pojkar 5 9 14 18 30 
  Flickor 4 7 11 14 25 
Lästid bland läsare  11 13 18 23 34 
  Pojkar 12 14 20 25 36 
  Flickor 10 12 15 20 31 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 
 
Kvällstidningar 
 
Kvällstidningar har inte lika stor andel läsare som morgontidningen, 
vare sig bland barn eller vuxna. 19-24 åringarna är den åldersgrupp 
som mest läser kvällstidningar, ca 45 procent. Sedan minskar kvälls-
pressläsningen med åldern. Pojkar läser aftontidningar mer än flickor 
men till skillnad från morgontidningsmönstret ökar klyftan till flickor-
na med åldern. Vuxna män läser kvällstidningar mer än kvinnor.  
 
Tabell 4.  
Kvällstidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  19 35 40 44 36 
  Pojkar 18 37 43 50 40 
  Flickor 20 33 37 38 32 
Lästid i minuter totalt 3 6 9 11 11 
  Pojkar 2 6 10 13 14 
  Flickor 3 5 7 9 9 
Lästid bland läsare  16 17 23 25 31 
  Pojkar 12 17 23 25 33 
  Flickor 13 14 19 23 28 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 
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Tidskrifter/fackpress 
 
Tidskrifter och fackpress läses i förhållandevis liten utsträckning av 
yngre barn men efter 19-årsåldern läses de lika mycket som av vuxna. 
Pojkarna läser tidskrifter betydligt mer än flickor och det hänger utan 
tvivel samman med deras ofta mer faktainriktade intresseområden.  

 
Tabell 5.  
Tidskrift: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och 
antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  10 16 22 25 28 
  Pojkar 11 20 28 31 34 
  Flickor 9 11 15 20 22 
Lästid i minuter totalt 3 5 7 7 8 
  Pojkar 3 7 9 10 11 
  Flickor 2 2 4 5 6 
Lästid bland läsare  25 31 32 28 29 
  Pojkar 25 34 33 32 34 
  Flickor 23 22 29 24 28 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436 

Källa: Mediebarometern. 

 
Serietidningar 
 
Serietidningar och seriealbum läses högt upp i ungdomsåren och även i 
viss mån av vuxna. Närmare 65 procent av 10-12 åringarna och drygt 
20 procent av 16-18 åringarna läser någon serietidning en vanlig dag. 
Bland de vuxna är motsvarande siffra 2 procent. De yngre barnen ägnar 
till exempel 20 minuter åt serietidningsläsning per dag och ungdomar 
mellan 16 och 18 år cirka 5 minuter. Per läsare blir siffrorna högre; 31 
respektive 25 minuter om dagen.  

Serietidningar är framför allt pojkarnas medium. Utan tvivel appel-
lerar många av de serietidningar som finns till pojkarnas behov av 
action och de har fördelen att de går fortare att läsa än böcker. Ända 
upp i 15-årsåldern läser närmare 60 procent av pojkarna någon serietid-
ning en vanlig dag mot cirka 35 procent av flickorna.  
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Tabell 6.  
Serietidning: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och 
antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser  64 48 22 12 2 
  Pojkar 73 58 29 17 3 
  Flickor 55 36 14 8 1 
Lästid i minuter totalt 20 15 6 3 1 
  Pojkar 26 21 8 5 1 
  Flickor 14 9 3 2 0 
Lästid bland läsare  31 31 25 25 20 
  Pojkar 35 36 26 26 22 
  Flickor 26 26 24 24 19 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 

 
Veckotidningar 
 
Veckotidningsläsningen bland barn och ungdomar är högst i 13-18 års-
åldern. Senare ökar den i medelåldern och är allra högst bland pen-
sionärerna. 

 
Tabell 7.  
Veckotidning: Läsarandelar genomsnittlig dag och vecka, och lästid en 
genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser (genomsnittsdag)  19 23 21 19 23 
  Pojkar 16 15 13 10 14 
  Flickor 21 32 32 28 31 
Procent som läser (vecka) 49 56 56 53 51 
  Pojkar 43 47 45 37 38 
  Flickor 54 66 70 68 64 
Lästid i minuter per dag totalt 4 7 6 6 8 
  Pojkar 4 4 4 3 5 
  Flickor 4 11 9 9 11 
Lästid per dag bland läsare  23 29 29 30 35 
  Pojkar 25 25 29 29 33 
  Flickor 20 33 29 30 37 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Veckotidningar är som väntat ett typiskt kvinnligt medium där skillna-
den i konsumtion mellan pojkar och flickor ökar med åldern. Från 16-
årsåldern läser under en genomsnittlig vecka ca 70 procent av flickorna 
någon veckotidning jämfört med drygt 40 procent av pojkarna.  
 
Böcker  
 
Barn och ungdomar läser en genomsnittlig dag böcker för nöjes skull, d 
v s annat än skol- eller kursböcker, betydligt mer än vuxna. I småbarns-
åren är böcker efter TV det massmedium som används mest men bland 
skolbarn är det något fler som läser serietidningar än böcker för nöjes 
skull. I ungdomsåren läser man återigen mer böcker än serietidningar. 
Både barn och ungdomar ägnar mer tid åt bokläsning än åt 
serietidningsläsning. Jämfört med vuxna läser i synnerhet skolbarn men 
även ungdomar mer böcker (jfr tabell 6 ovan och 8 nedan). 

Flickor är betydligt flitigare bokläsare än pojkar under hela skolti-
den och den skillnaden kvarstår i vuxen ålder. Allra mest läser man i 
10-12 årsåldern och både bland pojkar och flickor minskar bokläs-
ningsfrekvensen med åldern. Den största skillnaden mellan pojkar och 
flickor finns i 13-15 årsåldern, då ca 45 procent av flickorna och ca 25 
procent av pojkarna ägnar sig åt nöjesläsning en genomsnittlig dag.  

 
Tabell 8.  
Bok: Läsarandelar och lästid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent och antal 
minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som läser (ö h t) 54 47 42 39 2 
  Pojkar 46 38 35 33 23 
  Flickor 61 57 51 44 32 
Procent som läser (eget nöje) 41 34 35 32 28 
  Pojkar 39 26 29 26 23 
  Flickor 42 44 43 37 32 
Lästid (ö h t) i minuter totalt 24 30 32 31 19 
  Pojkar 21 24 28 26 15 
  Flickor 26 36 38 36 22 
Lästid (ö h t) bland läsare  45 60 75 77 65 
  Pojkar 45 61 79 75 64 
  Flickor 44 58 71 78 66 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Om man ser på barns och ungdomars bokläsning i ett annat tidsper-
spektiv och med en vidare definition, där all bokläsning – även kurs-
böcker och fackböcker – ingår, så har 100 procent av flickorna och 97 
procent av pojkarna i åldrarna 10-15 år läst åtminstone någon bok 
under det senaste året. Bland 16-24-åringarna har 89 procent av flic-
korna och 90 procent av pojkarna läst minst någon bok senaste året, 
medan 11 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna inte läst 
någon bok senaste året. Genast efter den obligatoriska skolan upphör 
alltså kontakten med böcker för ungefär 10 procent av ungdomarna. 

Dessa procentandelar skall dock jämföras med genomsnittet i hela 
befolkningen (9-79 år) – 74 procent har läst åtminstone någon bok se-
naste året. Bland 65-79-åringarna har 54 procent läst någon bok. Det är 
således framför allt bland äldre, men också bland lågutbildade och 
bland män, som bokläsning är mindre vanlig. Kontakten med böcker 
bland barn och ungdomar måste i den jämförelsen anses vara stor. 

 
Vilka böcker läser barn och ungdomar? 
 
Att läsa vuxen skönlitteratur är mycket vanligt, även bland barn i 10-
15-årsåldern. Inga egentliga skillnader finns mellan pojkar och flickor, 
och intresset för vuxen skönlitteratur är också lika stort bland ung-
domar 15-24 år. Det betyder att de som redan i unga år läser vuxen 
skönlitteratur inte hör till de c:a 10 procent som sedan efter skolgången 
tappar kontakten med böcker. 

 
Tabell 9.  
Andel läsare av olika typer av böcker under de senaste 12 månaderna. 1988-1989 
(procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
vuxen skönlitteratur 80 77 79 79 80 78 
facklitteratur 86 65 80 53 83 59 
barn- och ungdomslitteratur 61 14 69 21 65 18 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek. 

Intresset för facklitteratur är störst bland pojkar. Intresset svalnar sedan 
i den äldre åldersgruppen, och det svalnar mest bland flickor.  
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Barn- och ungdomslitteratur är den minst vanliga genren redan i 
den yngsta åldersgruppen. Intresset minskar sedan snabbt från 16-års-
åldern. Intresset för denna genre är större hos flickor än hos pojkar.  

Tabell 9 belyser spännvidden i vad som lästs – att man läst åtmins-
tone någon bok i respektive genre under de senaste 12 månaderna. Ge-
nom att fråga om senast lästa bok får man ett utsnitt av vad de inter-
vjuade läser just vid tidpunkten för intervjutillfället. Det ger en 
uppfattning om kvantiteten i bokläsningen – ju mer av en viss genre 
som intervjupersonen läser, desto större blir ju sannolikheten att genren 
finns på den intervjuades nattygsbord vid intervjutillfället.  

Svaren på frågan om senast lästa bok visar att barn- och ungdoms-
litteratur är den mest lästa genren i åldersgruppen 10-15 år, och mer 
hos flickor än hos pojkar. Det finns en övervikt för kvalitetsförfattare. I 
åldern 16-24 år däremot läses genren i mycket liten utsträckning.  

 
Tabell 10.  
Genretillhörighet för senast lästa bok. 1988-1989 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
vuxen kvalitetslitteratur  11 17 8 11 10 14 
därav författaren ej verksam nu (-1899) 6 4 0 4 3 4 
 författaren ej verksam nu (1900-) 3 10 8 2 5 6 
 författaren verksam nu (debut -1969) 2 3 0 4 1 4 
 författaren verksam nu (debut 1970-) 0 0 0 1 0 1 
vuxen underhållningslitteratur  24 56 25 52 24 54 
därav kärlek/romantik 0 4 10 25 5 15 
 spänning 20 48 12 26 16 37 
 science fiction 2 3 2 0 2 1 
 humor 2 0 0 0 1 0 
 övrigt 0 1 1 1 0 1 
facklitteratur 11 12 6 12 9 12 
barn- och ungdomslitteratur  38 2 48 2 43 2 
därav kvalitetslitteratur 20 1 29 2 24 2 
 underhållningslitteratur 18 1 19 0 18 0 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek.2 

           
2 Kvalitetslitteratur inkluderar s k klassiker och böcker av stort litterärt värde, d v s 
av författare som biograferats/nämnts i normgivande litteraturhandböcker eller som 
uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras 
till denna kategori. Underhållningslitteratur utgörs av övrig skönlitteratur. 
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Intresset för den vuxna underhållningslitteraturen är störst i åldersgrup-
pen 16-24 år, men den vuxna underhållningslitteraturen läses också 
mycket av 10-15-åringarna. Vuxen underhållningslitteratur är populär 
både bland pojkar och flickor.  

Av den vuxna underhållningslitteraturen är det mest spänningslitte-
ratur (deckare, agentromaner och äventyrsböcker) som läses, både av 
pojkar och flickor – men pojkar har ett större (och ensidigare) intresse 
för denna genre. Bland flickorna – särskilt i åldern 16-24 år – finns 
också stort intresse för genren kärlek/romantik. 

Intresse för vuxen kvalitetslitteratur finns också, men är alltså vo-
lymmässigt av betydligt mindre omfattning än intresset för vuxen un-
derhållningslitteratur. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är inte 
stora och skillnaderna mellan åldersgrupperna är inte heller särskilt sto-
ra. Intresset gäller i första hand författare som ej är verksamma nu. Nu 
verksamma kvalitetsförfattare, och då särskilt de som debuterat 1970 
eller senare, tilldrar sig ett mycket lågt intresse – det intresse som ändå 
kommer till uttryck finns bland 16-24-åringarna.  

Intresset för facklitteratur är av ungefär samma storleksordning 
som intresset för den vuxna kvalitetslitteraturen.  

 
Favoritförfattare 
 
På en fråga om favoritförfattare ifråga om skönlitteratur är det vanli-
gaste svaret från barn och ungdomar någon författare som förknippas 
med underhållningslitteratur, och då särskilt med spänningslitteraturen. 
Undantaget är flickor 10-15 år som istället nämner en kvalitetsför-
fattare förknippad med barn och ungdomslitteratur. 

 
Tabell 11.  
Genretillhörighet för favoritförfattare. 1988-1989 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
kvalitetslitteratur (vuxen+barn och ungdom) 17 15 32 10 24 12 
underhållningslitt (vuxen+barn o ungdom) 32 40 36 46 34 43 
därav kärlek/romantik (vuxen) 0 0 13 13 6 7 
 spänning (vuxen) 24 38 13 31 19 34 
 övrigt (vuxen+barn och ungdom) 8 2 10 2 9 2 
bas (n) 66 77 52 84 118 161 

Källa: Tema litteratur och bibliotek. 

291 



FILIPSON OCH NORDBERG 

Det finns en klar koppling mellan favoritförfattare och det barn och 
ungdomar läser mycket av. Den som nämns som favoritförfattare är det 
för stunden. Medelålders och äldre väljer i större utsträckning en 
”tidlös” författare – klassiker nämns där som favoritförfattare i mycket 
större utsträckning än den plats de har i den vardagliga läsmixen.  
 

 
Lyssnandet  
 
Barn och ungdomar ägnar liksom vuxna längst massmedietid åt lyss-
narmedierna radio och skivor/kassetter. Yngre skolbarn lyssnar visser-
ligen inte mer än 1 timme per dag men i 16-24 årsåldern lyssnar man ca 
4 timmar om dagen. Vuxna lyssnar ca 2 1/2 timme (jfr diagram 2a). 
Till detta kommer annat lyssnande, främst musiklyssnande dels från 
andra medier som t ex TV, video och bio, dels från levande musik, eget 
musikutövande i grupp och olika evenemang. Det totala mu-
siklyssnandet i åldersgruppen 9-14 år har uppskattats till 2 1/2 timme 
och för 15-24 åringar till ca 5 1/2 timme (Feilitzen & Roe 1990). 

 
Skivor och kassetter 
 
Skiv- och kassettlyssnandet ökar successivt i skolåldern för att kulmi-
nera i 16-18 årsåldern då hela nio av tio lyssnar en vanlig dag. Vuxna 
lyssnar betydligt mindre än både barn och ungdomar.  

 
Tabell 12.  
Skivor/kassetter: Lyssnarandelar och lyssnartid en genomsnittlig dag. 1980-1989 
(procent och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som lyssnar  68 84 90 77 32 
  Pojkar 67 82 89 81 34 
  Flickor 69 86 91 73 30 
Lyssnartid i minuter totalt 35 100 114 97 25 
  Pojkar 34 109 114 106 26 
  Flickor 35 89 113 88 25 
Lyssnartid bland lyssnare  51 119 126 126 80 
  Pojkar 51 133 128 131 76 
  Flickor 51 103 124 121 83 
Bas (n) 839 896 821 1653 12436  

Källa: Mediebarometern. 
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Det är givetvis ungdomarnas stora musikhunger som stillas på det här 
sättet där man har den stora fördelen att kunna välja efter egen smak. 
Det är något större andel flickor än pojkar som lyssnar på skivor och 
kassetter upp till 18-årsåldern, sedan blir förhållandet det omvända. 
Pojkarnas lyssnartid är trots detta något mer omfattande redan från 13-
årsåldern.  
 
Radio 
 
Radiolyssnandet är mindre omfattande i barn- och ungdomsåren än i 
vuxen ålder. Hälften av de yngre skolbarnen och ungefär 75 procent av 
ungdomarna lyssnar jämfört med närmare 80 procent av de vuxna.  

En något större andel pojkar än flickor lyssnar på radio en vanlig 
dag och den sammanlagda lyssnartiden är något längre för pojkar än för 
flickor. Bland vuxna är förhållandet motsvarande.  

Barn och ungdomar lyssnar liksom vuxna mest på Riksradion. 
Även om Närradiolyssnandet är ganska utbrett bland ungdomar, sär-
skilt i storstadsområdena, är det ändå P3 som dominerar. Till stor del är 
det musiken i programmen som bestämmer programvalet och val av 
radiokanal. Men oftast planerar barn och ungdomar inte sitt radio-
lyssnande i förväg utan knäpper bara på. Flickorna planerar sitt radio-
lyssnande något mer än pojkarna.  
 
Tabell 13.  
Radio: Lyssnarandelar och lyssnartid en genomsnittlig dag. 1980-1989 (procent 
och antal minuter). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 25-79 
Procent som lyssnar  46 65 75 74 78 
  Pojkar 47 67 76 76 81 
  Flickor 45 63 74 72 75 
Lyssnartid i minuter totalt 28 60 99 145 136 
  Pojkar 30 62 99 150 144 
  Flickor 25 57 99 141 128 
Lyssnartid bland lyssnare  60 92 132 195 176 
  Pojkar 64 93 131 196 177 
  Flickor 56 91 134 195 176 
Bas (n) 735 773 733 1458 14737 

Källa: Mediebarometern.  
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I radiolyssnandet förekommer inte samma klara skillnader mellan poj-
kar och flickor som i TV-tittandet, t ex att pojkar söker sig mer till 
nyheter och faktaprogram. Könsskillnaderna är störst vid sportpro-
grammen. Flickor attraheras också av delvis annan musik än pojkar, t 
ex Svensktoppen, och de söker sig till vissa barnprogram. 

 
Graden av musikintresse 
 
Att lyssna på musik är kanske den populäraste fritidssysselsättningen 
av alla, särskilt bland barn och ungdomar. Hur pass stort intresse för 
musik anser sig då barn och ungdomar ha? Ungefär två av tre i åldrarna 
10-24 år säger sig vara positiva till musik, bland flickor i åldern 16-24 
år så många som fyra av fem (tabell 14). Jämfört med intresset för 
litteratur är andelen positiva till musik bland barn och ungdomar två till 
tre gånger större.  

 
Tabell 14.  
Musikintresse bedömt på en femgradig skala. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
mycket litet 4 0 0 0 2 0 
ganska litet 4 9 6 4 5 6 
måttligt  23 26 27 15 25 21 
ganska stort 36 42 48 37 42 40 
mycket stort 32 23 19 43 25 33 
positiva (mycket+ganska stort) 68 65 67 80 67 72 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 

Källa: Tema musik. 

I den övriga befolkningen är intresset för musik också stort – om än 
inte lika stort som bland barn och ungdomar: i åldrarna 25-64 år uppgår 
andelen positiva till i genomsnitt 46 procent. Andelen positiva minskar 
med ökad ålder, och det finns ingen skillnad mellan könen. 
 
Musikintressets inriktning 
 
Popmusiken dominerar stort befolkningens musikintresse. Nästan total 
dominans har den hos barn och ungdom. Men klassisk musik har några 
tillskyndare även bland de unga. Åldrarna 16-24 år är mer intresserade 
för klassisk musik än 10-15-åringarna, flickor mer än pojkar.  
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Tabell 15.  
Intresse för olika slags musik. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
pop och rockmusik 89 90 100 88 94 89 60 
klassisk musik 4 8 6 18 5 13 21 
jazz 0 1 2 1 1 1 10 
gammal dansmusik 0 0 0 0 0 0 6 
folkmusik 2 3 0 3 1 3 3 
äldre visor / ballader 0 0 0 0 0 0 5 
moderna visor 2 1 0 1 1 1 6 
andlig sång inklusive gospel 0 1 4 1 2 1 5 
operett / musikal / äldre schlagers 0 0 0 3 0 1 7 
underhållningsmusik / revy 0 1 4 0 2 1 14 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik.  

Att intresset för pop och rockmusik bland barn och ungdom blir så 
dominerande har inte bara att göra med populariteten hos denna musik-
form, utan har också att göra med att musiksmaken är mer ensidigt 
inriktad i dessa åldersgrupper. När barnen och ungdomarna blir litet 
äldre ökar toleransen till andra musikformer.  

Pop och rockmusik är ju ett vidsträckt musikområde, och intresset 
för det kan studeras mer i detalj. 
 
Tabell 16.  
Intresse för olika former av pop och rockmusik. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
hårdrock 40 35 48 22 44 29 12 
annan rockmusik 30 44 17 39 23 42 19 
angloamerikansk pop / disco 19 27 37 40 28 33 13 
country / folkmusik 2 3 0 3 1 3 5 
soul / blues / reggae / funk 4 10 8 24 6 17 6 
svensk pop / disco / ”dansband” 4 4 21 16 13 10 20 
punk / New Wave 0 5 0 1 0 3 0 
syntpop 30 5 19 9 24 7 4 
pop ej angloamerikansk eller svensk 2 1 2 1 2 1 0 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik. 
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Särskilt hårdrocken är 10-15-åringarnas musik. Intresset minskar sedan 
något i åldrarna 16-24 år, i synnerhet bland flickor. I stället ökar i den 
åldersgruppen intresset för litet mjukare rockmusik och – särskilt bland 
flickor – för angloamerikansk pop- och discomusik.  

Intresset för svensk pop och svenska dansband är överlag lågt bland 
pojkar, men betydligt högre bland flickor. Svensk popmusik, 
dansbandsmusik och den litet mjukare rockmusiken är annars de for-
mer av pop och rockmusik som också tilltalar personer över 24 år.  

 
Musik genom etermedierna 
 
Nästan alla som lyssnar på radio eller ser på TV kommer att höra mu-
sik, för musik finns (i större eller mindre omfattning) som ingrediens i 
alla programtyper. När det gäller radio har vi därför undersökt hur 
många som kommer i kontakt med renodlade musikprogram. 

I Riksradion finns ett mycket brett utbud av program med musik i 
olika genrer. Men barn och ungdomar väljer i stor utsträckning att 
lyssna enbart på program med sådan musik som de har stort intresse 
för. Resultaten visar alltså ännu en gång variationerna i intresseinrikt-
ningen, där unga pojkar är mest ensidigt inriktade på pop och rock-
musik, och där de litet äldre – i synnerhet flickorna – har något mer 
differentierad intresseinriktning även om intresset för pop och rock-
musik fortfarande har stor dominans.  

 
Tabell 17.  
Lyssnande på olika typer av musikprogram under de senaste 4 veckorna. 1986-
1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a  
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 
pop och rockmusik 55 78 77 72 66 75 
jazz  0 4 0 4 0 4 
folkmusik 0 0 4 3 2 1 
klassisk musik 0 8 8 9 4 8 

Källa: Tema musik. 

Totalt kan vi ändå se att radio är ett mycket viktigt musikmedium för 
barn och ungdomar, även om utbudets stora bredd inte används. 

Även TV är ett musikmedium vars betydelse är i tilltagande när 
tillgången på underhållningsprogram och musikvideor ökar, något som 
vår undersökning från 1986/87 dock inte ger besked om.  
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Lyssna på musik i offentliga sammanhang 
 

Ett annat sätt att komma i kontakt med musik är att besöka konserter 
med levande musik eller genom att gå ut och dansa.  

Intresset för att gå på musikevenemang och lyssna på levande mu-
sik ökar stort under ungdomsåren och är som störst i 18-20-årsåldern 
när ungefär tre av fyra ungdomar har varit på musikevenemang under 
de senast tolv månaderna. Flickor och pojkar är ungefär lika intres-
serade, men intresset når något tidigare sin topp hos flickor än hos 
pojkar och börjar sedan minska.  

Intresset att gå ut och dansa har en utveckling som är mycket lik-
artat intresset att besöka musikevenemang. Även här ökar intresset stort 
under ungdomsåren, men är något mer utbrett bland flickor än bland 
pojkar. Toppen på intresset nås också tidigare bland flickor.  

 
Tabell 18.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna besökt musikevenemang med levande 
musik eller varit ute och dansat. 1983-1989 (procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
musikevenemang 36 52 71 73 54 
  pojkar 34 52 68 77 54 
  flickor 38 51 74 70 54
  
dans 36 70 81 83 53 
  pojkar 35 58 74 81 54 
  flickor 38 82 88 84 51 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Både intresset att besöka musikevenemang och lyssna på levande 
musik och intresset att gå ut och dansa finns hos många kvar långt upp 
i åldrarna, men är alltså som mest utbrett i 18-20-årsåldern.  
 
Spela och sjunga 
 
Många barn och ungdomar kommer i kontakt med musik genom att 
spela något instrument. Den kommunala musikskolan har härvidlag 
stor betydelse, men att tidigt komma i kontakt med musikinstrument är 
ingen garanti för en fortsättning, många upprätthåller inte sitt instru-
mentspel senare i livet. Så har 50 procent av flickorna precis före 
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tonåren varit aktiva i instrumentspel. Andelen sjunker sedan till 20 
procent strax efter tonåren.  

Bland unga pojkar är intresset för instrumentspel inte riktigt lika 
utbrett som bland unga flickor, men pojkarnas intresse minskar sedan 
inte alls i samma omfattning som flickornas. I befolkningen som helhet 
är det strax under 20 procent som spelar något musikinstrument, och 
det är lika vanligt bland män som bland kvinnor.  

 
Tabell 19.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna spelat eller sjungit själv. 1983-1989 
(procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
spelat instrument 43 30 25 21 19 
  pojkar 37 24 23 22 18 
  flickor 50 37 26 20 20 
sjungit i kör 21 16 16 7 7 
  pojkar 7 7 6 4 5 
  flickor 35 25 16 10 9 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Många flickor sjunger också i kör. Även här är intresset störst före 
tonåren och sedan betydligt mindre efter tonåren. Det är inte bara 
pojkar i och kring målbrottet som är mindre aktiva i körsång – körsång 
är vanligare bland kvinnor i alla åldrar. Sett över hela befolkningen är 
andelen kvinnliga körsångare 9 procent, vilket är ungefär dubbelt så 
stor andel som bland männen.  

En betydligt större andel flickor än pojkar uppger också att de (åt-
minstone hjälpligt) kan läsa noter. I takt med att intresset att spela och 
sjunga minskar under tonåren vidmakthålls inte heller förmågan att 
kunna läsa noter.  
 
Tabell 20.  
Andelar som åtminstone hjälpligt kan läsa noter. 1986-1987 (procent). 

 P o j k a r  F l i c k o r  A l l a   
Ålder 10-15 16-24 10-15 16-24 10-15 16-24 9-79 
Kan åtminstone hjälpligt läsa noter 34 31 58 49 46 40 34 
bas (n) 47 77 52 67 99 144 987 

Källa: Tema musik. 
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Några andra kulturaktiviteter 
 
Att gå på bio är mycket vanligt förekommande bland barn och ungdo-
mar, och många går också på teater. Intresset att gå på bio och på teater 
ökar under ungdomsåren, precis som intresset för att gå på musikeve-
nemang och för att gå ut och dansa. Även här kulminerar intresset i de 
sena tonåren för att sedan börja minska. Att gå på bio är ungefär lika 
vanligt bland flickor som bland pojkar, medan intresset för att gå på 
teater är mer utbrett bland flickor än bland pojkar.  
 
Tabell 21.  
Andelar som under de senaste 12 månaderna varit på bio, varit på teater, skrivit 
brev eller skrivit dagbok/dikter. 1983-1989 (procent). 

Ålder 10-12 13-15 16-18 19-24 9-79 
varit på bio 83 94 96 88 52 
  pojkar 83 94 96 90 53 
  flickor 83 95 96 87 52 
varit på teater 48 47 53 40 41 
  pojkar 45 42 39 34 37 
  flickor 52 53 67 46 44 
skrivit brev 74 74 71 62 56 
  pojkar 55 51 51 44 39 
  flickor 93 97 91 80 73 
skrivit dagbok / dikter 34 29 27 21 20 
  pojkar 10 8 4 8 11 
  flickor 58 51 50 34 28 
bas (n) 310 299 319 611 6161 

Källa: Kulturbarometern, databas. 

Intresset för hemmaaktiviteter som att skriva brev eller att skriva dag-
bok/dikter är som störst redan i 10-årsåldern och minskar sedan. Båda 
dessa intressen är mycket vanligare bland flickor än bland pojkar, och 
de förblir så genom alla åldrar.  

 
 

Sammanfattning 
 
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid tillsammans med 
massmedier och kultur. Massmedietiden uppgår en genomsnittlig dag 
till mellan fyra och sju timmar, där tiden ökar med åldern. Mönstret för 

299 



FILIPSON OCH NORDBERG 

hur tiden fördelas mellan olika massmedier växlar i olika åldrar. Bland 
barnen är tittande (TV och video) den dominerande 
massmedieaktiviteten och bland ungdomarna lyssnande (här räknas då 
enbart lyssnarmedierna radio och skivor/kassetter). 

Pojkar tillbringar dagligen något längre tid med massmedier än 
flickor under hela skolåldern och även upp i ungdomsåren.  

Förutom att pojkar tittar mer på TV och video än flickor använder 
de längre tid till morgon- och kvällstidningar (utom 10-12 åringar) och 
tidskrifter. Pojkar i alla åldrar ägnar också längre tid åt serietidningar. I 
vissa åldrar lyssnar pojkar mer än flickor på radio och skivor/kassetter.  

Flickor å sin sida läser böcker mer än pojkar i alla åldrar och de 
läser veckotidningar mer än pojkar (från 13-årsåldern).  

Av böcker är den mest lästa genren i åldersgruppen 10-15 år barn- 
och ungdomslitteratur, mer populär bland flickor än bland pojkar. 
Denna åldersgrupp läser också mycket vuxen underhållningslitteratur. 
Bland ungdomar 16-24 år är det den vuxna underhållningslitteraturen 
som läses mest, flickor läser om kärlek och romantik, men också gärna 
spänningslitteratur. Pojkar är mer ensidigt roade av spännings-
litteraturen.  

Intresset för musik är stort bland barn och ungdomar. Det är inte 
oväntat pop och rockmusiken som tilldrar sig det stora intresset, där 
flickor uppskattar den litet mjukare musiken mer än vad pojkar gör. 
Intresset för andra musikslag än pop och rockmusik kommer nästan 
helt i skymundan. Detta visar sig också i valen av musikprogram i 
radio, som är mycket ensidigt inriktade mot pop och rockmusik. 

Under ungdomsåren ökar intresset att gå på musikevenemang och 
att gå ut och dansa, två sätt att komma i kontakt med musik i en mer 
offentlig miljö. I stället minskar intresset för att spela instrument och – 
för flickor – att sjunga i kör. 

Intresset för andra nöjen i den offentliga miljön som bio- och tea-
terbesök ökar också i ungdomsåren, medan intresset för hemmaaktivi-
teter som att skriva brev och dagbok/dikter minskar.  

Pojkars och flickors preferenser för olika medier och olika innehåll 
i medierna speglar som vi sett i mångt och mycket de traditionella 
könsskillnaderna. Pojkarnas val av medieinnehåll går efter två olika 
linjer. Dels väljer de mer faktainriktat innehåll i flera medier; de ser 
mer nyhetsprogram och faktaprogram i TV än flickor, de läser facktid-
ningar mer än flickor, de läser facklitteratur i större utsträckning och de 
läser dagstidningar något mer än flickor i vissa åldrar. Dels söker de sig 
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till action och våld både när det gäller nyheter och underhållande stoff i 
TV och också både i litteratur- och musikval.  

Flickorna å sin sida fortsätter längre med sådant som riktar sig till 
barn; t ex barnprogram i TV och barn- och ungdomslitteratur. De väljer 
faktaprogram som handlar om människor och relationer. De finner 
spänning i vardagsdramatik och relationer. I litteraturen läser de om 
kärlek och romantik mer än pojkar och de väljer gärna mjukare musik.  

Några av de intressen som vi beskrivit och som traditionellt brukar 
tillskrivas kvinnosfären visar sig ha en kraftig dominans redan hos 
unga flickor. 

 
 

Appendix 
 
Materialet i artikeln är hämtat från SR/PUBs ordinarie TV- och radiopublik-
räkningar samt från de tre mätserierna Mediebarometern, Kulturbarometern och 
Kulturbarometern i detalj (Tema litteratur och bibliotek samt Tema musik). 
Samtliga undersökningar baseras på telefonintervjuer med slumpmässiga urval 
(dragna ur DAFA/SPARs register). Av materialet har sedan en specialbearbetning 
gjorts för denna artikel där vi sorterat fram personer i åldrarna 10-24 år. 

Indelningen i olika åldersintervall avviker något från den indelning som vi an-
nars brukar använder i PUB-redovisningar. Den har här gjorts för att sammanfalla 
med barns och ungdomars skolstadier. 

TV-publikräkningarna pågår under hela året. Varje dag intervjuas 210 personer 
om sitt tittande på samtliga TV-kanaler. Tittandet registreras för varje femminuters-
period. Populationen är svenska medborgare mellan 3 och 99 år. När det gäller 
åldersgruppen 3-8 år intervjuas föräldrar eller andra vårdnadshavare om barnets 
tittande eller lyssnande. Bortfallet uppgår till ca 15 procent. 

Radiopublikräkningarna genomförs under tre veckor på senhösten. För varje 
dag som mäts finns uppgifter från ca 200 personer i åldrarna 9-99 år. Bortfallet 
uppgår till ca 15 procent. 

Mediebarometerns datainsamling genomförs i samband med de ordinarie TV-
publikräkningarna. År 1990 intervjuades totalt 1649 personer i åldrarna 9-99 år un-
der 21 slumpmässigt valda dagar under året. Urvalet av dagar anpassas så att varje 
veckodag blir likvärdigt representerad. Frågorna ställs alltid om användningen 
”igår” t ex: ”Läste ni någon morgontidning igår?” med följdfrågan ”Ungefär hur 
länge läste ni morgontidningen (-arna) igår?” 

Kulturbarometern är en mätserie av befolkningens kulturaktiviteter. Syftet 
med Kulturbarometern är att visa ett brett spektrum av olika verksamheter. 
Barometern innehåller därför så skilda aktiviteter som besök på kulturinstitutioner, 
deltagande i föreningslivet, egna uttrycksformer som t ex musicerande, skrivande 
och utövande av bildkonst, men även handarbete och hantverk. Kulturbarometern 
begränsas inte till sådan verksamhet som är föremål för kulturpolitiska insatser, bl a 
ingår kyrkobesök och besök på idrottstävling som åskådare. Material från Kultur-

301 



FILIPSON OCH NORDBERG 

barometern från åren 1983-1989 har ackumulerats i en databas som omfattar 6161 
genomförda intervjuer i åldrarna 9-79 år. Jfr Nordberg (1985) samt Nordberg & 
Nylöf (1987 och 1989). 

Litteratur- och biblioteksstudien genomfördes hösten -88/våren -89. Totalt in-
tervjuades 1113 personer i ett urval som bestod av 1261 personer i åldrarna 9-79 år. 
Svarsandelen var 88 procent. I denna artikel används material från fyra av fråge-
ställningarna i undersökningen: Första frågan gällde när respondenten senast läste 
någon bok (alla slags böcker). De respondenter som läst någon bok under de 
senaste 12 månaderna fick sedan svara på om de (under de senaste 12 månaderna) 
läst eller inte läst 14 uppräknade genrer av litteratur. Därefter följde en fråga om 
titel/författare på den senast lästa skönlitterära boken. Ytterligare en fråga gällde 
huruvida respondenten tyckte särskilt bra om någon speciell författare. Svaren på 
frågorna om senast lästa bok och om favoritförfattare antecknades av intervjuaren 
(s k öppna svar). Svaren har sedan i efterhand placerats i kodkategorier, varvid 
litteraturkunnig personal vid statens kulturråd välvilligt medverkat. Jfr Nordberg & 
Nylöf (1990). 

Musikstudien genomfördes hösten-86/våren-87. Totalt genomfördes intervjuer 
med 987 personer i ett urval som bestod av 1136 personer i åldrarna 9-79 år. Svars-
andelen var 87 procent. I denna artikel används material från fyra av frågeställning-
arna i undersökningen: Första frågan gällde att med fem givna svarsalternativ 
uppge hur stort intresset för musik är. Fråga 2 har varit formulerad på följande sätt: 
Är det någon slags musik som ni tycker särskilt bra om. Nämn orkester eller artist 
eller kompositör som exempel. Nämn gärna fler exempel. Om respondenten ej 
kunnat uppge någon artist/grupp/kompositör har istället genre efterfrågats. En 
ytterligare fråga har gällt lyssnandet på s k genreprogram i radio (musikprogram 
med renodlad musikinriktning) och slutligen en fråga som har gällt huruvida indi-
viden åtminstone hjälpligt kan läsa noter. Svaren på fråga 2 har antecknats av 
intervjuaren (s k öppna svar) och har sedan i efterhand klassificerats på tio allmän-
musikformer och – om pop eller rockmusik nämnts – på tio olika pop/rockgenrer. 
Klassificeringarna har gjorts efter ett klassificeringsschema som upprättats efter 
noggranna diskussioner mellan de båda författarna och – vid behov – efter diskus-
sioner med musikkunniga personer på bl a Musikradion och Radiounderhållningen. 
Klassificeringsschemat har sitt ursprung i en ungdomsundersökning som beställdes 
från SIFO i början av 1970-talet, och som sedan anpassades till att gälla hela 
befolkningen och användes i en musikundersökning på PUB 1975. Strävan har 
varit att möjliggöra jämförelser. De flesta musikaliska ”etiketter” som använts är 
allmänt vedertagna och behöver därför ej närmare beskrivas. Några klarlägganden 
beträffande pop och rockmusik kan dock vara på sin plats. Vi har – liksom vid de 
tidigare undersökningarna – försökt att å ena sidan skilja ut musik som är populär 
för stunden, dagsländebetonad och imorgon inte spelad annat än som nostalgi, med 
artister som får en, två eller kanske tre ”hits” och som sedan inte återkommer på 
den musikaliska marknaden – detta har vi kallat popmusik. Populär musik med 
artister som är populära under längre tid, som spelar musik som inte bara är av 
dagsländekaraktär och som därmed har (eller kan bedömas komma att få) en 
”musikalisk plattform” har vi å andra sidan kallat rockmusik. Rockmusiken är 
sedan indelad i hårdrock och annan, ”mjukare” rockmusik. Popmusiken är indelad 
efter sitt ursprung – England/Amerika, Sverige och övriga (”övriga” är i de svar vi 
fått lika med tysk och italiensk popmusik). Jfr Nordberg & Nylöf (1988). 
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Abstract 
 
 
 
 
 
Fornäs, Johan / Boëthius, Ulf / Ganetz, Hillevi / Reimer, Bo: 
Unga stilar och uttrycksformer. FUS-rapport nr 4.  
(Young styles and forms of expression. FUS-report no 4.) 
Unit of media and cultural theory, Department of journalism, media 
  and communication (JMK), Stockholm University. 
Stockholm/Stehag, 1992, 304 pages, monograph, ISBN 91-7139-093-6 
 
This is the fourth of a series of reports from the research program 
Youth Culture in Sweden, FUS. In the first article, Johan Fornäs dis-
cusses the production of style as a communicative praxis. On the basis 
of a general theory of the materiality, form and meaning of symbols 
and language, he analyses the functions of, as well as the relationships 
between, different cultural forms of expressions (including words, 
pictures and music). In so doing, he touches upon theories of media, 
popular culture, style, subcultures and aesthetics. Bo Reimer’s article is 
focused on the concept of lifestyle in relation to youth and modernity. 
He discusses the hypothesis of the individualization of everyday life as 
well as the question of postmodern lifestyles. Hillevi Ganetz combines 
a social, psychodynamic and aesthetic perspective in order to analyse 
how young women express themselves through the interplay between 
fashion and personal style. While earlier research has mainly focused 
on the role of fashion and looks in public spaces, Ganetz instead 
focuses on domestic spaces and on arenas that crosscut the 
private/public distinction; arenas such as changing-rooms in depart-
ment stores. Ulf Boëthius analyses young people’s relationships to lite-
rary texts. He discusses both the reading and writing of young people, 
and outlines a multidimensional research field that includes books, 
magazines, diaries, comics and rock lyrics, related to variables such as 
age, gender, class, ethnicity and geographical location. In the final 
article, Leni Filipson and Jan Nordberg from the unit of audience re-
search at the Swedish Broadcasting Corporation give an empirical de-
scription of media use and cultural practices among Swedish youth. 
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