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Förord
FUS-programmets fjärde och sista tema handlar om de olika sfärer och
institutioner som ungdomar rör sig inom och mellan. Sfärer antyder en
(fysiskt eller socialt) rumslig dimension, ett nätverk av ordnande
strukturer som moderniseringens tidsliga processer obönhörligen bryts
och tar spjärn mot.
Viktiga identitetsskapande läroprocesser äger rum i offentliga institutioner som skolan eller det organiserade fritidslivet, andra är knutna
till mer informella strukturer som familjer eller kamratgrupper, åter
andra organiseras av den kommersiella marknaden. Hur använder sig
ungdomar, som individer och som grupper, av dessa olika sfärer, var
uppstår konflikter och med vilken effekt? Vad finns det för fundamentala skillnader mellan ungdomars olika livsområden, och vilka långsiktiga utvecklingstendenser kan man ana vad gäller dessas olika typer
av läroprocesser? Hur påverkar systemen stat och marknad ungdomskulturens olika segment och processer? Vilka aspekter av familjens,
skolans, kulturindustrins och arbetslivets förändringar slår igenom i
ungdomskulturen? Vad betyder den rumsliga dimensionens geografiska
variationer?
Detta spänningsfält pekar ut mot hela samhället. Här reser sig
frågor om makt och motstånd i form av konflikter inom och mellan såväl olika delkulturer som sfärer. I Sverige får statens och folkrörelsernas relativt starka och centraliserade strukturer konsekvenser också för
ungdomar, både genom den omfattande apparaten för offentlig och professionell socialisation (daghem, skola, högskola osv) och genom mediestrukturen. Vad får detta för betydelse för ungdomars livsvillkor och
självuppfattning, eller för ungdomsdiskursen i vuxendominerade medier och institutioner? Vad betyder det att statens, kommunernas och
folkrörelsernas aktiviteter i så hög grad engagerat sig i det som i många
andra länder bärs upp av informella kamratgrupper och kommersiell
kulturindustri, som rockmusik eller idrott?
Detta berör också frågan om relationen mellan områdena ”populär-” och ”finkultur” – samspelet dem emellan och eventuella upplös7
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ningstendenser av eller förskjutningar mellan gränserna. Ungdomsorienterad populärkultur har intressanta relationer gentemot dels etablerad
officiell elitkultur, dels konstnärliga avantgarden. Hur förhåller sig
ungas livsvillkor till vuxnas diskurser om dem: socialarbetares, föräldrars, lärares, ungdomsförfattares och kulturarbetares i övrigt, debattörers och forskares professionaliserade hantering av ungdomar, men
också alla vuxnas sätt att i ord och handling förhålla sig till ungdom
som social kategori och som livsfas? Hur möter den av vuxna producerade ”seriösa” barn- och ungdomskulturen de ungas behovsstrukturer
och livskonflikter? Liknande frågor kan resas (och reses ofta i debatten) om populärkulturutbudet. Vi fokuserar populärkultur och estetisk egenkreativitet, men relaterat till elitkulturens former och strukturer.
Man kan urskilja fyra underteman. Först de spatialsfärer av geografiskt eller ibland etniskt bestämda platser, gränser och flöden som
skär igenom livsvärlden och formar rum och arenor i och genom vilka
ungdomar lever eller rör sig. Därnäst de institutionssfärer som ungdomar rör sig inom och mellan: skola, arbete, familj, fritidsorganisationer, kamratgrupper etc. Det är nog dessa fält och institutioner som
sfärbegreppet oftast relateras till. För det tredje de systemsfärer – stat
och marknad – som med politik och ekonomi inramar och påverkar
ungdomskulturen. Till sist de smaksfärer i spänningsfältet mellan högt
och lågt, som enligt somliga håller på att fragmenteras och upplösas,
men som uppenbarligen fortfarande är högst verksamma, inte minst
genom sina olika materiella, ekonomiska och politiska institutioner.
Dessa fyra underområden hänger ihop och knyts samman av en underliggande tematik som rör hur skilda former av makt och motstånd
skapas, upprätthålls och korsar varandra i vårt samhälle. Sådana frågor
har alltid varit intensivt omdebatterade i ungdomskulturforskningen,
men denna antologi vill återuppta den diskussionen med nya problematiseringar och förtydliganden. Hur reproduceras och omformas
maktrelationer förknippade med de alltid närvarande hierarkiska kategorierna kön, klass, etnicitet och ålder genom socialisations- och kulturmönster i det moderna svenska samhället? På vilka sätt kan man i
ungdomskultursammanhang tala om motstånd?
Forskningen själv är inte oberörd av denna problematik. Studier av
ungdomskultur i dagens Sverige ger också nycklar till förståelsen av de
vuxna forskarnas ställning i detta samhälle. Som forskare befinner vi
oss i bestämda sociala positioner inom makthierarkier och sociala fält.
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Det är väsentligt att vi kritiskt och självkritiskt granskar och reflekterar
över vår egen forsknings samhälleliga funktioner.
Den här boken ingår i en serie antologier som utges av forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS), och som tidigare behandlat
metodfrågor, modernitet, kön och stilar. Inom FUS-programmet pågår
en rik och mångfasetterad empirisk forskning, som kommer till uttryck
i åtskilliga andra artiklar, antologier, böcker och rapporter från intressegrupper och seminarier. Ett tjugotal av alla olika projekt som pågår
inom nätverket kommer att synas i vår nästa och avslutande rapport (nr
6, 1994), som ska ge en bred bild av aktuell svensk ungdomskulturforskning. Men de första FUS-rapporterna, fram till och med denna
femte volym, har ägnats åt en fördjupande behandling av teoretiska
modeller och perspektiv. Vi tror att detta grundläggande teoriarbete
bidrar till att på sikt också höja kvaliteten på konkreta fallstudier. Mer
handfasta empiriska forskningsresultat när det gäller ungdom, institutioner och makt kan sökas fram med hjälp av alla referenser och lästips
i de följande artiklarna.
På gott och ont går volymerna i denna serie på tvärs mot en rad
konventionella indelningar. Vertikalt relateras vissa illustrerande exempel ur en myllrande, konkret empiri till övergripande, ibland abstrakta
perspektiv. Våra volymer är avsedda både som teoriinjektion åt ungdomskulturforskare och som bidrag till en allmän humanvetenskaplig
samhälls- och kulturforskning. Svensk forskning om ungdomskultur
har lärt mycket av importerade generella kulturteorier, men kan numera
också själv bidra med ett kvalificerat nytänkande som är väl värt att
synliggöras i en bredare vetenskaplig diskussion. Ett av våra syften är
just att göra våra teoretiska modeller tillgängliga även utanför ungdomsforskarnas domäner.
Horisontalt kliver ungdomskulturforskning över traditionella ämnesgränser, vilket framgår i denna volym. Här medverkar litteraturprofessorn Ulf Boëthius från Stockholms universitet; sociologen Magdalena Czaplicka från Uppsala universitet; Johan Fornäs som är docent i
musikvetenskap och högskolelektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMK, Stockholms universitet; Mats Lieberg som är fil dr i
byggnadsfunktionslära vid Arkitektskolan, Lunds universitet; kulturgeografen Anders Löfgren från Lund som är førsteamanuensis vid
universitetet i Trondheim; medieforskaren Bo Reimer vid Göteborgs
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universitet samt volymens välkände gästskribent, pedagogikprofessorn
Thomas Ziehe från universitetet i Frankfurt.
Denna tvärvetenskapliga profil ger anledning till nya sammankopplingar, men berövar oss också det vanemässiga stödet av en etablerad
institutionell offentlighet. Så kommer denna rapports egna öden att
exemplifiera vad existerande sfärer, fält och maktstrukturer kan betyda.
Kanske är ett så flervetenskapligt och nomadiskt fält som just ungdomskulturforskningen särskilt väl lämpat att uppmärksamma vad olika
sfärer kan betyda.
Artiklarna i denna volym avser alltså i första hand att överblicka
forskningsfältet och borra sig in i dess centrala teoretiska frågor. Den
inledande artikeln ger en övergripande och allmän introduktion till hela
området, men varje artikel fungerar som en helt självständig text om
sitt särskilda delområde.
Johan Fornäs startar med en översikt över begrepp som sfärer, rum,
fält och institutioner, och diskuterar sedan en rad teoribildningar som är
relevanta för att förstå motstånd (och därmed också makt). System och
rörelser, offentligheter och motkulturer hör till tankeredskapen. Med
hjälp av idéer från Habermas, Foucault, Bourdieu, Willis m fl, och nya
tankar från feministisk forskning och från diskussionerna om etniska
identiteter, skisseras en modell för att förstå motstånd, utan att vare sig
prisge begreppet inför senmodernitetens fragmenteringar eller krampaktigt låsa fast sig vid tankar om ett totalt och homogent motståndsbegrepp.
Magdalena Czaplicka behandlar i sin text ungdomars väg från ekonomiskt beroende till självförsörjning. Hon tar i tur och ordning upp tre
aspekter: den tillfälliga befrielse från försörjartvång som främst skoltiden innebär, möjligheten att fritt välja sysselsättning och rätten att
förfoga över sin tid. Hon diskuterar bl a utbildningstidens förlängning,
ungdomars tillfälliga förvärvsarbete under skoltiden samt deras successiva etablering på arbetsmarknaden. Till sist pekar hon i en kort historik på några olika etapper i utvecklingen från 1940-talet och fram till
dagens situation.
Även Anders Löfgren belyser ungdomars val av handlingsmönster,
och han gör det med hjälp av begreppen livsprojekt och arena. Han pekar på hur den pågående moderniseringsprocessen har lett till ökade
förbindelser mellan det lokala och det globala. Detta har medfört att det
rumsliga perspektivet har blivit allt viktigare för samtidsanalyser, och
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att ett dynamiskt forskningsfält har skapats i skärningspunkten mellan
social teori och geografi. Löfgren visar hur ungdomars livsprojekt, om
än grundade i lokala miljöer, blir allt mindre arenaspecifika och allt
mer globalt spridda; identitetsmöjligheterna blir allt flera och allt mer
olikartade.
Den byggda miljöns och det offentliga rummets betydelse för tonåringars väg in i vuxenlivet är ett forskningsområde som länge varit
åsidosatt. Mats Lieberg diskuterar i sin artikel studier som försöker att
fylla denna kunskapslucka genom att studera ungdomars aktiviteter i
det offentliga i ett direkt socialt och rumsligt sammanhang. Mer generellt är syftet med artikeln att ur ett moderniseringsperspektiv lyfta
fram och granska stadslivets och de rumsliga aspekternas betydelse och
inverkan på ungas vardagsliv och praktiker.
Bo Reimer skriver om massmediernas roll för ungdomar i vardagslivet. Han diskuterar inledningsvis hur massmedierna under 1900-talet
har medverkat till att förflytta tyngdpunkten i vardagslivet från det
offentliga till det privata. Artikeln belyser sedan hur framväxten av
elektroniska medier håller på att förändra vårt sociala beteende; hur TV
har gett oss en allt mer gemensam offentlighet och hur våra sociala
sfärer allt mer håller på att frikopplas från våra fysiska sfärer. Artikeln
avslutas med en diskussion kring ungdomars sätt att handskas med
denna nya massmediemiljö.
Massmedierna och populärkulturen och har nästan alltid uppfattats
som ett hot mot ungdomen. Oron har ofta lett till vad Stanley Cohen
kallat ”moraliska paniker”. I sitt bidrag diskuterar Ulf Boëthius till att
börja med själva termen och den variant som kallats ”mediepaniker”.
Därefter undersöker han panikernas djupare orsaker och söker besvara
frågan om varför de så ofta förknippats med just ungdomar. Artikeln
avslutas med ett historiskt perspektiv: har moralpaniker kanske numera
lättare att få fotfäste i fundamentalistiska samhällen av t ex Irans typ än
i västvärldens sekulariserade massmediesamhällen?
Thomas Ziehe undersöker till sist effekter av modernisering och
rationalisering inom skolans och vetenskapens världar. Först diskuteras
en ökande självreferentialitet eller reflexivitet inom pedagogisk forskning, med dess växande konstruktivistiska och semiotiska strömningar.
Därefter skisseras skolans didaktiska, rutinmässiga och atmosfäriska
rationaliseringsnivåer. Slutligen handlar det om hur individernas allt
mer självreflexiva identiteter å ena sidan skapar en känsla av att vara
utsatt, å den andra en förmåga att göra självet till projekt.
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Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till denna volym och alla våra
medforskare i FUS för idéer och inspiration. Flera av texterna bygger
på diskussioner vi ett FUS-seminarium på Marieborgs folkhögskola i
Norrköping 16-18 september 1992, vars deltagare därför hjälpt oss att
finslipa våra idéer. Särskilt tackar vi Michael Forsman och Hillevi
Ganetz som inom projektets centrala ”paraplygrupp” på många sätt
medverkat i vårt arbete med denna bok.
Stockholm april 1993
Johan Fornäs Ulf Boëthius Bo Reimer
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Sfärernas disharmonier
Om ungdomskultur, makt och motstånd

Motstånd har länge hört till honnörsorden i diskussionen om ungdomskultur, svårt att komma förbi när man studerar unga människors kulturella uttryck och praxis. Ålders- och generationsbundet motstånd mot
vuxnas makt tycks vara en ungdomsfasens sega tradition, ideligen
sammanvävd med motstånd mot andra maktstrukturer, knutna till kön,
klass eller etnicitet. Men ofta tas begreppen för givna, som om alla
visste vilka som gör motstånd mot vad, när det vid närmare eftertanke
visar sig finnas en snårskog av ytterst skilda perspektiv.
Här ska jag röja några stigar i djungeln genom att sätta in motståndsbegreppet i en rad olika teoretiska ramar som alla på var sitt sätt
har med samhällssfärer att göra. Sfärernas institutionella ramverk utgör
alltid i viss mån apparater för maktutövning. Olika polariteter av makt
och motstånd samverkar på ett högst intrikat sätt med varandra, men
ibland knyter sig olika motståndsembryon samman och bildar tydliga
motstrukturer. Ungdomskulturforskningen har rört sig på alla sådana
nivåer, från vardagens små potentialer eller embryon till motkulturerna
och de organiserade rörelserna. Samtidigt som nivåerna hänger ihop
med varandra är det ibland viktigt att hålla dem isär och veta vad man
pratar om. I stället för att skrota det vaga och inflationsdrabbade
motståndsbegreppet vill jag förorda att vi preciserar det.
Här ska jag därför först bena ut begrepp som sfärer, fält, områden,
rum, arenor, scener, institutioner, ramar, ordningar och strukturer. Därefter diskuterar jag utförligare några teoribildningar runt begrepp som
institutioner, rörelser, offentligheter, smakfält och delkulturer. Slutligen
handlar det om olika sätt att teoretiskt analysera makt och motstånd, för
att se om och i så fall hur sådana begrepp är användbara i aktuell
kultur- och ungdomskulturforskning. I början blir det en del teoretiskt
utredningsarbete, men jag hoppas att det ska tjäna sitt syfte väl, genom
att lägga grunden för de mer politiskt och strategiskt orienterade
resonemangen mot slutet.
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Sfärer, fält och institutioner
Moderniseringens tidsvågor korsas, klyvs, kanaliseras och koncentreras
av ordningsstrukturer i senmodernitetens fysiska och sociala rum.
Spatiala sfärer både inramar och driver fram historiskt förändrande
mänskligt handlande. Unga människor lever som alla andra i skilda
sfärer, och mellan dessa sfärer råder långtifrån alltid harmoni. Sfärernas
gränser ger ofta upphov till konflikter, i ett intrikat spel mellan olika
former av makt och motstånd. Olika sfärers krav och regler kolliderar,
strategier bryts mot varandra, polariteter av dominans och opposition
återskapas ständigt i nya sammanhang.
Detta kan uttolkas på en rad skilda sätt. Man kan se sfärer som omsluter hela individer och grupper, så att var och en hör till en eller
annan sfär, vars disharmonier då innebär motsättningar mellan skilda
grupperingar eller delkulturer, exempelvis mellan stad och landsbygd,
mellan rika och fattiga, män och kvinnor eller olika etniska kollektiv.
Men sfärer kan också tematiseras som positioner, kretsar eller områden som människor kan genomkorsa utan att helt och definitivt
tillhöra. Ungdomar rör sig till exempel mellan familjens, skolans och
fritidens olika sfärer såsom på arenor eller fält, och möter där en
mångfald åtskilda regelsystem, krav och resurser. Dessa kolliderar
bitvis med varandra, på gott och ont. Varje individ lever i en korseld av
motsägande sfärrelaterade diskurser, men kan i gynnsamma fall också
ha möjlighet att manövrera med och mellan de olika sfärerna.
Sfären är ett klot, en kula, alltså det enklast tänkbara tredimensionella rum, i papperets två dimensioner svarande mot en cirkel, innefattande allt inom ett visst givet avstånd från dess mittpunkt. Begreppet
sfär får oss att tänka på ett utrymme med något slags centrum och en
möjlighet att avgöra vad som är innanför eller utanför dess yttergränser.
Sfärer kan vara hierarkiskt ordnade, om de ligger koncentriskt innanför varandra, med samma centrum men skiftande radie (omfång).
Men med skilda mittpunkter kan de i stället överlappa varandra på
andra sätt, vara helt åtskilda, eller bara nudda vid varandras gränser i en
enda punkt.
Denna beskrivning av fysiska klot kan metaforiskt överföras till
sådana samhälleliga sfärer som är relevanta här. Geografiska, politiska,
ekonomiska, sociala, kulturella eller psykiska sfärer tänker vi oss väl
sällan absolut klotformade, men de bör i något avseende vara sammanhållna och ha ett centrum, även om det kan vara tomt. En kommun, ett
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land och en världsdel är hierarkiskt-koncentriskt ordnade, medan
regioner inte nödvändigtvis behöver vara det. Så är exempelvis EG,
Västeuropa, kristna länder och det germanska språkområdet varandra
endast delvis överlappande territorier.
Förhållandet mellan centrum och periferi i sfären kan ses på flera
skilda sätt. Det är möjligt att tänka sig att höljet innesluter innehållet
och därmed ytterst bestämmer. Men det är nog vanligare att sfärer
tänks i enlighet med en biologisk cell-modell där kärnan i mitten styr.
Ordet fält strukturerar rummet på ett något annat sätt (jfr Lewin
1951). Det implicerar en yta eller ett rum med någon form av bestämd
riktning. Ordet fält har västgermanskt ursprung och stod från början för
ett avgränsat stycke landyta som används för boskapsbete. Den riktning
som här finns pekar i den tredje, lodräta dimensionen, genom tyngdkraften, gräsets växande och boskapens rörelser. Ett sådant odlingseller betesfält kan däremot fortfarande vara obestämt i de andra dimensionerna. Liksom sfären är det dock också en någorlunda avgränsat
område, även om dess mittpunkt inte är lika klart implicerad.
Så småningom har fältbegreppet berikats med överförda betydelser:
slagfält, magnetfält. Där tillkommer ytterligare en riktning: en dikotomisering mellan två poler och därmed en hierarkisk ordning där
varje punkt står i ett bestämt förhållande till dessa bägge huvudpoler
(härförarna eller nord/syd). I sfären finns ett centrum och en periferi, i
betesfältet en jord och en atmosfär, i slag- och magnetfältet två åtskilda
men ömsesidigt beroende och motstridande poler. En tredje dimension
är tiden, som låter oss se gräsfältet växa på höjden, trupperna förflyttas
och filspånen vandra längs fältens kraftlinjer.
I överförda användningar blandas dessa associationer. Sfärer och
fält kan vagt stå för inringade områden, men där kan också finnas med
en uppfattning om dessa områdens inre struktur av dominansförhållanden, som centrum/periferi, växtsträvanden eller tävlande kraftpolariteter. Hur dessa associationer utnyttjas betyder mycket för teorins
perspektiv. Somliga tänker sig exempelvis fält mer som växtfält där
något gror, spirar och blomstrar, där saker befruktas, korsas, göds och
föds, och där levande varelser strövar kring i olika svårförutsägliga
riktningar. 1 Andra hämtar sin metaforiska krets mycket mer från
krigets manliga värld, och frammanar fältets positioner, bastioner och
skyttegravar, arméers angrepp och försvar, avantgarden och marsche1

När jag själv skrivit om forskningsfältet ungdomskultur har jag främst haft den
förstnämnda infallsvinkeln i tankarna.
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rande massor, strategi och taktik. För många är fältbegreppet idag
knutet till sådana militära (eller magnetiska) metaforer som den franske
kultursociologen Pierre Bourdieu ofta rör sig med.
Ingendera tolkningen är givetvis rätt eller fel, men det kan vara
viktigt att uppmärksamma att bägge aspekterna är möjliga, och de både
öppnar och stänger vissa tankemöjligheter. Det kan i varje enskilt fall
vara värt att tänka efter i vilka avseenden denna sfär verkligen har ett
entydigt centrum och en periferi, eller är ett vagare definierat rum.
Struktureras detta fält av en entydig huvudkonflikt mellan två klara
poler, eller är det mer likt ett betesfält? Dessutom behöver avståndet till
klotets centrum i och för sig inte vara det enda viktiga för en enskild
punkt – ifall det även finns andra ordningsstrukturer som korsar klotet.
Och ett betesfält kan ju samtidigt vara såväl magnet- som (ibland)
slagfält, vilket lär oss att inte utesluta möjligheten att alla de olika associativa sfärerna kan aktualiseras samtidigt, och ge upphov till verkligt
komplicerade tolkningar av den samhälleliga eller individuella sfär som
studeras. Det kan vara viktigt att vare sig glömma bort magnetriktningarna eller kornas obekymrade kringströvande. Allt i ett bestämt
socialt rum behöver varken reduceras till fri lek och behovstillfredsställelse eller till kamp om makt och status.
Jag har inte kunnat undgå att använda en rad andra ord som behövs
för att tala om sfärer. Ett vagt och till synes oskyldigt sådant är område,
men det implicerar i högsta grad maktrelationer, eftersom det betyder
just något man råder om eller härskar över (för övrigt precis som ordet
gebit). Som vi idag använder ordet har denna ursprungsbetydelse
omvandlats. Vi har inte svårt att tänka oss fria områden som ingen eller
alla gemensamt råder över, men kanske dröjer sig en rest kvar i det att
ett område trots allt (liksom fältet) är en yta som vi har avgränsat och
utstakat, och därför tankemässigt behärskar genom kunskap och överblick.
Ett rum är ett ställe eller utrymme, en vidd eller yta i tre dimensioner. Där döljer sig en dubbelhet av å ena sidan en bestämd lokalitet, en
plats, och å andra sidan en viss rymd. Mer än på engelska är ett svenskt
rum såväl space som place. Liksom vad gäller de andra begreppen här
har rumsbegreppet en rik metaforisk laddning. Så kan man å ena sidan
skilja mellan ett socialt och ett fysiskt rum, å andra sidan tala om
samhällets rumsliga sida (och då avse de fysiskt spatiala aspekterna av
det sociala livet). Det gäller att hålla reda på vilka av de många
metaforiska och polysemiska meningssfärerna som orden ska aktuali-
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sera. När rumsbegreppet används jämsides med och skilt från begrepp
som sfärer, fält och arenor brukar det ha med fysiska platser att göra. I
andra sammanhang kan det ha en mer vid och abstrakt betydelse, som
när jag ovan använt det som allmän term för de ”områden” som
alternativt kan kallas sfärer, fält, arenor eller något annat.
I vissa rum kan man urskilja nivåer, avvägda jämna ytor som
skiktar rummet horisontalt. Där finns därför också redan en hierarkisk
lodrät dimension, ett uppe och ett nere, och det går att röra sig i de skikt
som binds samman av att befinna sig på samma höjd.
Ibland är sfärernas och rummens konturer diffusa, men ibland
framträder tydliga gränser, ramar eller rentav murar som avskärmar,
skyddar och stänger in, ordnar och avskiljer. Medan den makt i sfärer
och fält som jag tidigare diskuterade bygger på avståndsverkande kraftspel, antyder inramning en handfastare styrning, en distinkt och fast
markering som man kan stöta pannan blodig mot.
Ordningar och strukturer uppstår genom hierarkiserande och polariserande krafter. Man kan diskutera länge huruvida de förutsätter ett
entydigt centrum eller inte. Strukturbegreppet är starkt infärgat av
strukturalismens perspektiv, men det borde vara möjligt att resonera
om strukturerade ordningar utan att behöva åberopa sig på LéviStrauss. Ett system är något som är sammanställt av flera stycken, men
har genom den sociologiska systemfunktionalismen ofta fått en mer
specifik betydelse: något som är avgränsat, välordnat och i något
avseende självständigt, som en arbetande organism eller mekanism. I
Jürgen Habermas’ tänkande har begreppet knutits främst till de politiska och ekonomiska systemen, stat och marknad. Men man kan även
tala om många andra sorters system: skolsystem, könssystem, symbolsystem o s v. De är alltid ordningar med struktur och en hög grad av
fasthet, ofta även en klar avgränsning med ramar och mittpunkter.
Mönster och scheman är inre ordningar som ännu mer än strukturer
antyder att de finns formulerade i förväg eller i varje fall ganska
självklart kan destilleras fram som kartor och modeller för sociokulturella praktiker. I vissa fall är sådana metaforer träffande, andra gånger
kan dessa grundkoder vara observatörens analytiska konstruktioner
snarare än en inbyggd totalordning i de studerade fenomenen.
De fält, rum eller platser som vi kallar arenor eller scener är av
särskilt slag. De associerar till den klassiska sociologiska rollteorin och
Erving Goffmans dramaturgiska sociologi. På en arena och på en scen
uppträder aktörer inför en publik. Där finns främre och bakre regioner,
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synliga uppträdandeplatser och dolda utrymmen för vila och
förberedelser. Här finns direkt en antydan inte endast om social praxis
och praktiker, utan också om en estetisk dimension, om granskande
blickar, roller och självframställning.
Med ordet institution kan återigen olika sociologiska teoritraditioner förknippas, som symbolisk interaktionism, etnometodologi och
kunskapssociologi. Peter Berger och Thomas Luckmann (1967/1979)
bygger exempelvis sina resonemang om institutionalisering på Arnold
Gehlens antropologiskt baserade institutionsteori. Ordet har att göra
med inrättning, något in-ställt (för övrigt besläktat med ordet stad och
ställe). De sfärer, fält och rum som institutionaliseras organiseras på ett
mer formellt sätt, de inrättas genom effektiva beslut med en kollektiv
legitimitet som gör dem socialt erkända, och de har mer explicita syften
och regelverk.
Slutligen kan man observera att användningen av begreppet kultur
som något avgränsat fenomen, som alltså kan sättas i plural, också betonar den rumsliga aspekten av kulturella processer. En bestämd kultur
är som ett visst odlingsfält med inre strukturer och yttergränser som
låter den framstå som en sfär gentemot andra omkringliggande eller
ibland överlappande kultursfärer. Men detta är alltså ett mycket speciellt sätt att använda begreppet kultur, som lika gärna kan stå för vissa
symbolkommunikativa aspekter på all mänsklig praxis. Att tala om en
kultur eller kulturer är att urskilja områden eller sfärer som hålls
samman och avgränsas av vissa kulturella mönster.
Så förfogar vi alltså över ett helt spektrum av termer och begrepp
som framför allt tematiserar det sociala livets objektiva, rumsliga, materiella, ekonomiska och politiska aspekter i termer av ramverk och
strukturer, d v s de fastare ordningar i och genom vilka människor
handlar, rör sig, strider och skapar. Jag ska här låta sfärer vara det mest
allmänna begreppet. Områden och rum får stå för det som är tydligare
avgränsat, fält för något med en tydligare inbyggd ordning. Hela
sfärtemat orienteras mer mot det rumsliga än det tidsliga, vilket på ett
spännande sätt kompletterar diskussionerna om modernisering och modernitet. Sfärer utgör en (fysiskt eller socialt) spatial dimension, ett
nätverk av ordnande strukturer som moderniseringens temporala processer obönhörligen bryts mot, men också tar spjärn mot. Tidsliga
flöden ramas in av sfärers rumsliga gränser, men de ges också riktning
och fart av dem. Strukturer är både hinder och förutsättningar för
förändringar. Och omvänt är det rörelser som skapar och upprätthåller
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gränser. Sociala och kulturella fenomen kan aldrig reduceras vare sig
till enbart rumsliga sfärer och kategorier eller enbart tidsliga flöden,
utan bägge aspekterna behövs i sitt intima samspel. Här är det fråga om
en tyngdpunktsmarkering: det som här kommer att stå i fokus är
således strukturer, ramar och institutioner, sedda i sina växelspel med
processer, handlingar och liv.

Sfärtyper
Vi lever våra liv i och mellan olika sfärer. Viktiga identitetsskapande
läroprocesser äger rum i offentliga institutioner som skolan eller det organiserade fritidslivet, andra är knutna till mer informella strukturer
som familjer eller kamratgrupper, åter andra organiseras av den
kommersiella marknaden. Hur använder sig ungdomar av dessa olika
sfärer, var uppstår konflikter och med vilken effekt?
Det finns oändligt många olika typer av sfärer, men här ska det
främst handla om fyra olika huvudtyper:
Spatialsfärer av fysiskt, geografiskt eller ibland etniskt bestämda
platser, gränser och flöden som skär igenom livsvärlden och formar regioner, rum eller arenor i och genom vilka ungdomar lever eller rör sig.
Institutionssfärer som ungdomar rör sig inom och mellan, och som
i första hand är socialt definierade, även om de också ofta kan förknippas med vissa fysiska rum: skola, arbete, familj, fritidsorganisationer, medier, kamratgrupper etc. Det är dessa fält och institutioner
som sfärbegreppet oftast relateras till.
Systemsfärer – stat och marknad – som med politik och ekonomi
starkt inramar och påverkar ungdomskulturen, och som funktionellt underlägger institutionerna vissa regler och krav.
Smaksfärer i spänningsfältet mellan högt och lågt, som enligt somliga håller på att upplösas eller fragmenteras idag, men som uppenbarligen fortfarande är högst verksamma, inte minst genom sina olika
materiella, ekonomiska och politiska institutioner.
När jag talar om sfärer i allmänhet är det oftast det som här kallats
institutionssfärer som det handlar om, medan de andra mestadels får
andra namn (rum, system, smaker etc). Vissa sfärer kan helt omsluta
individer och grupper med en entydig smak, lokalitet eller etnicitet.
Men sfärer kan som redan nämnts även vara positioner eller kretsar,
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med skilda regelsystem, som människor kan genomkorsa utan att helt
och definitivt tillhöra.
Medan institutions- och spatialsfärerna är relativt konkreta och
handfasta, ofta någorlunda väl lokaliserade i det fysiska rummet och
igenkända som sådana av de mänskliga aktörerna, är system- och
smaksfärerna mer abstrakta. Spatialsfärer finns på en objektiv och fysisk nivå, institutionssfärerna är på en social nivå, systemsfärerna rör
de politiska och ekonomiska nivåerna som kan ses som objektiverade
förgreningar ur det sociala, medan smaksfärer finns på en kulturell
nivå. Det är alltså också möjligt att diskutera i termer av fysiska, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella sfärer.
Ricoeur (1965/1970 s 507ff) nämner tre sfärer i ett uppslagsrikt resonemang om hur mänsklig praxis objektiverar sig i yttre objekt som
behövs för att utveckla subjektivitet och sociala identiteter. Arbete och
privategendom ger för det första upphov till ting, produkter och
ägodelar, i en ekonomisk sfär av ägande, bytesvärde, pengar, kapital
och marknad. I olika offentliga institutioner objektiveras för det andra
maktrelationer som knyts samman i en struktur av dominans, identifikationer och gruppkonstellationer som har med statens politiska sfär att
göra. Dessa två processer rör alltså det jag kallat systemsfärerna. Smakmönstren, med sina tendenser till värderingshierarkier, konstituerar för
det tredje den kulturella sfärens objekt (symboler, texter, konstverk och
artefakter), som ingår som verktyg för människors ömsesidiga erkännande och värdering av varandra och sig själva.
Detta är ett exempel på hur man kan finna centrala paralleller
mellan de olika sfärtypernas funktionssätt. Sfärtyperna hänger nära
ihop. De knyts bland annat samman av en underliggande tematik som
rör makt. Individer och grupper, med sina egna meningshorisonter och
handlingsfält, konfronterar vissa makro-socialt ”givna”, objektiva eller
objektiverade ramar och livsvillkor. Skolor och andra institutioner, ofta
relaterade till stat och marknad, till elit- och populärkultur, eller till
skilda spatiala formationer utövar alla oundvikliga inflytan-den på all
ungdomskultur, på basis av sina materiella strukturer. Min diskussion
av sfärtemat kommer särskilt att fokusera de objektiverade och
institutionaliserade aspekterna av ungdomars sociala liv.
Därmed kan det också sägas att det här handlar om ungdomskulturens samhälleliga aspekter, alltså om det som i det kulturella främst
pekar ut mot den sociala nivån av faktisk mellanmänsklig interaktion,
normer och reglerande system. Samhälle kan här (i viss motsats till
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kultur) definieras som kännetecknat av territoriell organisation, institutionell struktur och tidslig kontinuitet. Ett samhälle består således av
individer som lever i en organiserad gemenskap som kontrollerar ett
visst territorium, lokalitet eller plats, som struktureras av institutioner
som tilldelar individerna platser, roller och status, och som reproduceras över tid. 2 Här kommer vi främst att dra nytta av samhällsvetenskapliga modeller från exempelvis sociologi och socialantropologi. Det
är där sfärer, institutioner och makt utforskats mest intensivt. Sfärtemat
riktar uppmärksamheten på olika nätverk av socialt verksamma institutioner, som också utgör maktstrukturer.
Frågor om makt och motstånd har alltid varit intensivt omdebatterade i ungdomskulturforskningen, och det är i den diskussionen jag på
nytt ämnar ge mig in. En diskussion av sfärernas disharmonier ger
anledning att fundera över hur skilda former av makt och motstånd
skapas och upprätthålls, och på vilka komplexa sätt de korsar varandra
i vårt samhälle. Sfärernas spatiala, materiella, objektiverade och institutionella fenomen skapar maktstrukturer som provocerar fram levande
sociala handlingar, som under vissa omständigheter kan förtätas till
utopisökande kritik och olika former av motstånd.

Makt och motstånd
Makt har med styrka och kraft att göra, och är ett ord som går tillbaka
på att kunna och att förmå (”att mäkta”). Makt kan alltså egentligen
riktas mot vad som helst: mot naturen, mot självet eller mot andra. Men
2

Ricoeur (1983/1984) diskuterar på s 195ff hur samhälle (society) och kultur förhåller sig till varandra, och till berättande och historia. Han ser samhället som
historieskrivandets yttersta referens, som förmedlar mellan berättelse och förklaring, och det är hans av historikern Maurice Mandelbaum inspirerade definition av
begreppet samhälle som jag här övertagit. Jämför även formuleringen: ”[The
social] has more to do with the roles ascribed to us within institutions, whereas the
cultural involves the production of works of intellectual life. […] The political
focuses on the institution of the constitutional, the sharing of power, and so on,
whereas the social encompasses the different roles ascribed to us by varying
institutions. The cultural, on the other hand, has more to do with the medium of
language and the creation of ideas” (Ricoeur 1986 s 323). Jfr även Geertz (1973 s
3-30, 144 och 361) om hans närliggande, ”semiotiska” kulturbegrepp (som med
Ricoeur som utgångspunkt lika gärna kunde kallas hermeneutiskt) och om
förhållandet mellan kultur och samhälle. Kulturbegreppet diskuterades i Fornäs
(1992).
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som regel förknippas det ju med social, mellanmänsklig dominans, ett
ord som i sin tur kommer från latinets dominus, som betyder herre –
därav härska. Underordning är den relation de dominerade har till
härskarna genom att vara placerade under dessas herravälde. Makt innefattar då tvång och förtryck, som bägge uppstått ur ord för trycka och
klämma (tvinga). Ytterligare en besläktad men vagare term är inflytande, som kommer från latinets influentia och härrör ur astrologins
tro att ett flöde från stjärnorna kunde inverka på människors handlingar.
En rad olika typer av distinktioner kan upparbetas kring dessa begrepp. Jag avstår från att referera alla olika tolkningar och systematiseringar som gjorts, och nöjer mig här med att på detta vis ha ringat in en
begreppslig sfär kring ordet makt – utövande av herravälde, dominans,
tvång, förtryck eller inflytande över (andra) människor. Maktens
agerande subjekt kan vara en individ, en grupp eller en social kategori,
men dessa kan också antingen agera via mer autonoma och abstrakta
sociala eller kulturella mekanismer (indirekt maktutövning via institutioner eller kommunikation), eller de kan agera som ombud för något
socialt eller kulturellt system (kyrkans, kapitalets eller statens intressen). (Naturkrafternas inflytande över människor föredrar jag dock att
beteckna med andra termer än makt, såvida de inte iscensatts av
människor.) Makt utövas med skilda medel: från fysiskt våld (styrka)
till mer subtila former för påverkan, exempelvis genom ekonomisk
utpressning, genom åberopandet av ömsesidigt erkända och därmed
legitima normer, genom estetisk förförelse, eller genom olika former av
psykisk manipulation.
Motstånd har att göra med att stå emot något eller någon. Det tycks
därför förutsätta makt, och utgöra ett svar och en reaktion på denna
makt. De som gör motstånd försöker hindra något som söker påverka
dem. Motstånd har därför också med kritik att göra, ett ord som är
besläktat med kris och har sin rot i grekiskans krínein, som betyder
skilja, avgöra. 3 Motstånd föds av – och föder – kritik av den bestående
makten. Motståndet svarar därför på en (mer eller mindre medvetet
3

Alla begreppshärledningar har tagit stöd i Hellquist (1922/1989). En direkt koppling mellan motstånd och subjektivitet gör bl a Simone de Beauvoir (1949/1961 s
17): ”we find in consciousness itself a fundamental hostility towards every other
consciousness; the subject can be posed only in being opposed – he sets himself up
as the essential, as opposed to the other, the inessential, the object. But the other
consciousness, the other ego, sets up a reciprocal claim.”
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eller reflekterat) upplevd brist, en saknad. Det ger det också en förmåga
att utveckla positiva utopier, mer eller mindre utarbetade önskedrömmar om ett bättre, friare och lyckligare tillstånd där maktens inflytande reducerats och det som makten hindrat kunnat utvecklas fritt,
så att bristen upphävts. Det är omöjligt att tänka sig ett samhälleligt
tillstånd utan vare sig brist eller makt – dessa är i själva verket
samtidigt förutsättningar för mänsklig handling och förändring. Makt
föder motståndets kritik och hopp, som en förutsättning för de
förändrande handlingar som gör människor till subjekt. ”At a time
when everything is blocked by systems which have failed but which
cannot be beaten – this is my pessimistic appreciation of our time –
utopia is our resource. It may be an escape, but it is also the arm of
critique” (Ricoeur 1986 s 300).
Det betyder alltså inte att man lika gärna kan slå sig till ro med de
maktinstanser som finns. Tvärtom finns det alla skäl att identifiera och
motverka dem. Och detta är inte en filosofisk slutsats från ett distanserat tänkande, utan något som sker varje dag i alla människors vardagsliv. Liksom alla människor har någon stil, men i varierande grad av
självmedvetenhet, konsekvens och fokusering, är varje människa
inblandad i makt-motstånd-relationer. De har bara en varierande balans
mellan att vara offer och agent för maktutövning, och det motstånd de
gör mot olika makter är i varierande grad medvetet, avsiktligt, fokuserat, konsekvent eller kollektivt.4 Motstånd uppstår ständigt som
maktens tvilling, långt innan vi börjar teoretisera kring det.
Jag intresserar mig här alltså för spänningsfältet mellan makt och
motstånd, för överlappningarna mellan dessa två. I själva verket är
nämligen påståendet att makt och motstånd alltid förutsätter varandra
inte så självklart som det ofta framställs. För visst går det väl att tala
om makt utan motstånd? Autonomi, självbestämmande och motmakt
innefattar ett behärskande av livsvillkor, men det motstånd denna möter
är inte främst från det man återtagit kontrollen över (då uppstår en ny
makt/motståndsdialektik ”inuti” det som var motstånd mot en yttre
makt), utan från andra makter som utifrån vill bestämma över dem. På
den andra ytterligheten finns väl motstånd mot annat än makt, t ex
psykiska eller ideologiska försvar mot insikter och förändring, eller en
diffus tröghet som motsätter sig förändrande krafter men där dessa
krafter inte direkt har att göra med social makt. Nykonservativa,
traditionalister och slöa konventionalister gör motstånd, men då är
4

Jfr motsvarande utredning av stilbegreppet i Fornäs (1992).
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fienden snarare förändring än makt, vilket ger en helt annan tematik än
den jag här ämnar gå in på.
En lösning på problemet kan vara att tala om breda och snäva varianter av begreppen makt och motstånd. Makt och motstånd i allmänhet
kan ställas mot ett genuint socialt makt/motstånds-par. Såväl de breda
som de snäva begreppen förutsätter varandra inbördes. Makt i vid
mening förutsätter motstånd i lika vid mening, och omvänt. Något slags
motstånd finns alltid där det går att tala om makt i någon (om än vag)
betydelse. När jag nyss talade om makt utan motstånd och motstånd
utan makt var det för att jag antingen ställde ett vitt maktbegrepp mot
ett snävt motståndsbegrepp eller tvärtom. Motståndet mot förändring
behöver till exempel visserligen inte rikta sig mot en social
maktstruktur (i snäv mening), men själva förändringen är ju ändå en
sorts kraft som kan sägas utöva makt (i vid mening) över individer och
grupper. På liknande sätt förutsätter också makt och motstånd i snäv
mening varandra. Sådana sociala växelspel mellan makt och motstånd
(i snäv mening) är det som står i centrum i det följande.
En av vår tids mest kända men också mest omdebatterade maktkritiker är Michel Foucault. 5 Han söker visa hur subjektet alltid formas i
praktiker som innefattar makt. Hans maktanalytik söker upp olika
samhälleliga institutioners genealogi, deras uppkomsthistorier, för att
finna de aspekter av mikromakt som finns dolda i alla ”vetandepraktiker”, där viljan att veta alltid hänger samman med en vilja till
makt. Makt hänger alltså både samman med konkreta, mot kroppen
verkande institutionaliserade praktiker, och med kunskapsutveckling.
Ja, kunskap och makt är oskiljbart förenade, vilket understryks genom
sammanställningar som ”diskurs/praktik”. 6
Dessa Foucaults mer strukturalistiska drag (som är mindre framträdande i hans sena verk) binder språklig kommunikation så starkt till
makt att någon dialogisk, kommunikativ rationalitet i förstone tycks
5

Se t ex Foucault (1974/1987). Jfr även Krause-Jensen (1977), Eco (1979/1987),
Daudi (1987), Sholle (1988), Millot (1988) och Beronius (1991). Månson (1988)
introducerar förutom Foucault även Habermas, Bourdieu och andra samhällsteoretiker.
6 Foucault (1969/1972) antyder visserligen att det också finns ”ett fält av icke-diskursiv praktik” (s 78) och ”icke diskursiva områden (institutioner, politiska händelser, ekonomiska praktiker och processer)” (s 181), vilket tycks ligga nära de områden som hos Habermas tematiseras som systemen. Men på andra ställen i samma
arbete vill Foucault bara acceptera begreppet ”för-diskursivt” under förutsättning
att ”detta fördiskursiva fortfarande är diskursivt” (s 88). Här anas en oklarhet.
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utesluten. Men han är ofta motsägelsefull och förändrar ständigt sina
positioner, och hans intresse för modernitet, makt, diskurser och
subjekt förde honom i andra delar nära de begrepp som bl a jag arbetar
med. Många gånger tycks han vartefter dra sig tillbaka från de om Nietzsche och Adorno & Horkheimer påminnande totalt förnuftskritiska
perspektiven för att söka återupprätta möjligheter att tematisera kommunikation, subjektivitet och motstånd. Det framgår bl a av hur han
liksom Habermas knutit an till upplysningstraditionens och Immanuel
Kants strävan efter autonomi. 7 Där finns uppenbart många möjligheter
till en produktiv sammanlänkning, vilket också har prövats av bl a
Richters (1988) och Poster (1989), som liksom Steuerman (1989) även
dragit in element från Jean-François Lyotard (1979/1984).
Foucault inspirerar alltså till att tematisera den mikromakt som
utövas i vardagliga sammanhang och som upprätthålls i sammanflätningar av sociala institutioner, praktiker och handlingsformer med
kommunikativa, kulturella och språkliga diskurser. Makt och motstånd
utspelar sig i möten mellan subjekt, men samhälleliga maktmekanismer
bygger emellertid på mer än bara tillfälliga individuella möten. De
innefattar också kollisioner mellan objektiva (yttre, institutionella)
ramar och handlande (kännande, viljande, skapande) subjekt. Även
vardaglig mikromakt relaterar sig till institutionella sfärer och
makrostrukturer – och omvänt förmedlas makrosystemens makt alltid
genom dominansförhållanden i mikrorelationer.
7

I t ex Foucault (1986); jfr även Östling (1989). Att Foucaults egen relation till
frankfurtskolan var ouppklarad framgår f ö av hans egna självkritiska och uppskattande kommentarer i Foucault (1985). Redan Foucault (1969/1972) antyder motsägelsefullheten. Å ena sidan finns där starka (post-)strukturalistiska tendenser åt att
upphäva traditionella filosofiska begrepp om t ex subjekt eller tradition. Sedan tas
det halvt tillbaka i meningar som: ”jag ville inte utesluta subjektets problem, jag
ville definiera de positioner och funktioner subjektet kunde inta i framställningarnas brokighet” (s 222) och ”Jag har inte förnekat möjligheten att ändra framställningen, långt därifrån, jag har bara frånhänt subjektets suveränitet den uteslutande
och omedelbara rätten till det” (s 232). Detta ligger genast inte alls lika långt från
varken Freuds, Wittgensteins eller Habermas’ subjektsuppfattningar. Foucault
betonar att hans kritiska genomlysning av gamla kategorier bara handlar om ett
tillfälligt upphävande och ifrågasättande, som vill ”visa att de inte är självklara, att
de alltid är resultatet av en konstruktion” (s 32) men inte förbjuder dessa äldre
kategorier utan bara ”kräver att de utarbetas teoretiskt” (s 62). Ett liknande krav på
(själv-) reflektion över språkliga kategorier är närmast allmängods i senmodernt
tänkande, som resultat av en ökad reflexivitet, och den är mer ödmjuk än den
grövre postmoderna förnuftskritikens radikalare anspråk. Jfr Birnbaum (1992) för
en distinktion mellan den tidige och den sene Foucaults olika subjektsbegrepp.
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Kenneth Petersson (1990) hör till dem i svensk ungdomskulturforskning som använt Foucaults maktbegrepp, i en spännande men
långtifrån oproblematisk kombination med av Paul Willis inspirerade
begrepp om mot- och subkulturellt motstånd. 8 Å ena sidan resonerar
han om det moderna samhällets disciplinering som ett fängelsets generalisering och decentrering (s 173ff), å den andra hävdas att ungdomar
idag har fler möjligheter än förut att skapa egna nischer och hålla
vuxenvärlden borta (s 166). Det är svårt att förena teorier om att samhälleliga diskurser skapar subjektspositioner som styr individers handlingar med tankar om frizoner och överskridande motkulturer. Man kan
ana en dubbelhet hos Foucault och många av hans efterföljare. Å ena
sidan en tendens att svepande skildra ”Makten” som en allestädes
närvarande hydra, vars bevakande ögon och disciplinerande organ inte
lämnar någon orörd. Å andra sidan en befriande och användbar tematisering av dels mångfald och differentieringar, dels den symboliska eller
kulturella nivån – eller med Foucaults egna begrepp: diskursiva aspekter av decentrerade mikromakter. I denna inbyggda motsägelsefullhet
innefattas såväl problematiskt svepande och närmast cyniska totaliseringar som oerhört inspirerande nyanseringar. 9
Även i Jürgen Habermas’ (1981) teorier om system och livsvärld
finns användbara verktyg för att förstå makt och motstånd. Det ena av
de två stora samhälleliga systemen, staten med dess byråkrati, har
utvecklat ett särskilt system för politisk maktutövning, där makt alltså
är det speciella styrnings- och interaktionsmedlet. Undersåtarna väljer
sina parlamentariska representanter och delegerar beslutsmakt till dem,
och måste i sin tur lyda de ålägganden som statens representanter sedan
föreskriver. Det hela bygger på ett i princip ömsesidigt erkännande av
legitim maktdelegering. Samtidigt driver detta system fram så kallat
instrumentellt och strategiskt handlande även på andra områden, d v s
stödjer maktrelationer i livsvärlden som går långt utöver det som är
politiskt legitimt i samhället. 10

8

Även Sahlin (1992) och Öhlund (1992 och i hans snart avslutade avhandlingsarbete) finner Foucault användbar i sina studier av maktaspekter på sociala ungdomsprojekt.
9 Även Michel de Certeau (1985 s 185ff) berör denna inre spänning mellan Foucaults tes om det allseende ”panoptiska” systemet för disciplinerande övervakning
och hans eget subversiva skrivande.
10 System/livsvärlds-tankarna har hos Habermas (1981) inspirerats av bland andra
Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons och Alfred Schutz. De har bland annat
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Makt är förvisso det statliga systemets särskilda styrmedel, medan
det andra, ekonomiska systemet använder pengar som sitt styrmedel.
Även marknaden utövar inflytande över människor, men då primärt
och i princip genom de ekonomiska lagarna. I praktiken blandas de
olika sidorna ofta, men inte desto mindre finns ett regelverk som anger
de bägge systemens principiella gränser, och det faktum att vi brukar
bli uppmärksamma på när systemen klampar över dessa gränser visar
att de åtminstone i viss mån är verksamma, som ideal och som reellt
fungerande principer. 11
Makt finns samtidigt också som allmänt element i livsvärlden, i
form av personliga, sociala och kulturella dominansförhållanden, som
antingen kan bygga på individuellt tvång, eller vara knutet till och legitimeras av samhälleliga hierarkier med avseende på ”givna” etniska, ålders-, köns- eller klassmässiga kategorier. 12 Att livsvärlden inte är ett
system på samma sätt som marknaden eller staten innebär inte att den
skulle vara en helt öppen, homogen, konfliktfri och jämlik flod av
mänskligt handlande. Såväl i systemen som i livsvärlden finns en
spännvidd av handlingar och strukturer (och av förhandlingar och
kontrakt för att reglera dessa). Också där bryts individuella händelser
och skapande mot olika (subjektiva, normativa och estetiska) regelverk.
Också där finns institutioner som fastlåser ramar för interaktionen. De
är bara, till skillnad från ekonomi och statsförvaltning, primärt
inriktade på aspekter av kommunikation och meningsskapande och har
även inspirerat Giddens (1990) och Hannerz (1992a). För introduktioner, se bl a
Nørager (1987), White (1988) och Thyssen (1991).
11 Castoriadis (1991) gör bland annat klart att makt och stat inte kan sammanblandas: ”Neither explicit power, nor domination need to take the form of the State” (s
466). I nästa mening varnar han för ”the mixing-up of the political, the dimension
of explicit power, with the overall institution of society.” För honom har alltså
politik med ”explicit makt” (och strävan efter autonomi via tillskapade
institutioner) att göra, vilket bara är en delaspekt av samhällslivet men som rör mer
än bara statsapparaten.
12 Thyssen (1991 s 29ff, 110ff, 131ff och 170ff) diskuterar problemen med att avgränsa systemen genom styrningsmedlen pengar och makt, eftersom de används av
bägge systemen och även i livsvärlden. Både pengar och makt förutsätter dessutom
kommunikation och mening: man måste förstå att pengar symboliserar bytesvärde
och att beslut är till för att följas. Att som Thyssen (t ex s 65ff, 174f eller 181; efter
Parsons och Luhmann) kalla pengar och makt för medier är förvirrande, om man
inte åtminstone (som Habermas) klargör att det i så fall finns två slags medier, där
pengar och makt tendentiellt ersätter (annan) symbolisk kommunikation (samtal
och andra kulturella former) medan vanliga (mass-) medier bara koncentrerar och
supplerar den, som en kommunikationens och kulturens teknologi.
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inte pengar och makt som sina huvudsakliga verktyg. Ur livsvärldsperspektiv omges individen av en rad olika maktformer, även om
bara två av dem är yttre, objektiverade, medan de övriga fungerar intersubjektivt och kulturellt. Maktrelationerna i system respektive livsvärld
kan stärka varandra, som när vita män besitter höga poster i stat och
ekonomi. Men också vardaglig kommunikation präglas i sig själv alltså
av ständiga dominansförsök, intimt sammanflätade med strävan efter
kunskap, rättvisa och välmåga. 13
Livsvärldens mikromakt har förbindelser med de övergripande systemen men låter sig inte lika lätt avgränsas till bestämda institutioner
eller styrningsformer. Sådan makt utövas genom själva språket, och
förutsätter att det samtidigt förmår skapa mening och förståelse, så att
hotelser eller manipulation alls kan fungera. Här finns alltså ytterligare
sätt varpå sfärer förknippas med makt och motstånd, denna gång genom de sociala hierarkier som bildar en sorts sfärer som skär igenom
livsvärlden längs ett otal olika ledder.
En ”objektiv” aspekt på makt rör de materiella tvång som naturens
lagar pålägger oss, men som jag alltså inte tematiserar vidare här, annat
än när dessa yttre tvång ställts i tjänst hos människor och institutioner.
Teknikens fysiska och rumsliga strukturer är också tvingande och kan
på samma sätt dras in i maktdiskussionen om de utnyttjas av människor
eller sociala system. Det är därför de två systemens politiska och
ekonomiska hierarkier och tvångsmekanismer som främst svarar för de
objektiverade maktaspekterna i vårt samhälle.
Men makt har också en subjektiv aspekt. Makt förutsätter subjekt
som underkastas maktutövning och subjekt som utövar makt. Abstrakta
system eller naturens organismer kan givetvis också påverka varandra,
men makt i egentlig mening blir det inte förrän sådana inflytanden äger
rum mellan levande och medvetna individer. Maktens subjekt och
objekt kan dock vara ett och samma, eller rättare sagt samsas i samma
kropp, när en individ utsätter sig själv för självförtryck genom att olika
icke-kommunicerande lager i personligheten kolliderar. Också
motstånd förutsätter en förankring i viljande och handlande subjekt,
13

Här har Habermas fått kritik, först från vänster för sin offentlighetsteori av marxister som Negt & Kluge (1972/1974) och Sørensen (1975), som kritiserade den borgerliga offentlighetens klassmässiga ojämlikhet och dominansformer, sedan av en
strid ström av neostrukturalistiska skribenter som utifrån Nietzsche, Derrida, Foucault, Lyotard och Rorty pekat på det ofrånkomliga inslaget av makt i all språklig
kommunikation. Till den feministiska kritiken av Habermas återkommer jag nedan
i samband med offentlighetsteorin.
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som kan utveckla motidentiteter i opposition mot de identiteter som
olika maktinstanser föreskriver.
Makt och motstånd finns inbyggt på alla fronter i ungdomskulturfenomenen. Själva konstitutionen av ungdom som livsfas och kategori
är från början genomsyrad av denna polaritet. Ungdom är redan från
början något som underordnas vuxenheten, vilket bland annat uttrycks i
begrepp som adolescens, vuxenblivande, som markerar att den unge
ännu inte är vuxen, ännu inte är färdig, hel, myndig individ, människa
och medborgare. Detta kan alla unga uppleva starkt idag likaväl som
alltid förr, i det att samhället inte tilldelar unga människor fullständiga
rättigheter och skyldigheter, och tvingar dem att i olika institutioner,
främst skolan, förbereda sig för vuxenlivet på det sätt samhällets
dominerande normer föreskriver. Alla ungdomar gör motstånd mot
denna gemensamma underordning, men detta motstånd är ofta dolt och
omedvetet, individualiserat och splittrat, i det att det överlagras av
andra samhälleliga motsättningar, som bland annat utgår från kön,
etnicitet och klass. Denna allmänna underordningsdimension måste
därför analyseras tillsammans med sina konkreta manifestationer och i
sina olika kontexter med andra maktdimensioner. Men det finns skäl att
hålla i minnet att när vi talar om ungdomsrörelser eller ungdomskulturer så bygger dessa alltid till en viss del också på denna allmänna
dominansrelation, även om den alltid kommer till uttryck som mer
avgränsade och konkreta fenomen, där andra dimensioner blandats in.
Nitschke (1985) skriver ur ett historiskt perspektiv om barns och
ungdomars motstånd mot föräldrars påbud. Konflikter mellan unga och
vuxna kan vara uttryck för såväl generationskonflikter som epokala
förändringar (s 75 och 137). När unga människor utsätts för ökat
förtryck beroende på förändringar och kriser i samhället eller familjerna uppstår lidande och bristupplevelser, som sedan kan levas ut i
revolter och motrörelser. Genom fantasiaktivitet skapar barn och ungdomar nya ideal och utopier, som öppnar annorlunda aspekter på tid
och rum, ger tillfälle till att skapa autonoma gemenskaper och
mobiliserar en kritisk och utopisk handlingsberedskap (s 77 och 100).
Åldersdimensionen sätter dock inte alltid ungdomar nederst i
hierarkin: de kan också utöva makt mot yngre barn, och i vissa avseenden kan de i kraft av just sin ungdomlighet även utöva makt mot äldre.
Som vitala och attraktiva kan de ha symbolisk dominans i medier och
mode; som fysiskt starkare kan ibland åldringar uppleva dem som hotande.
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Andra maktrelationer är som sagt knutna till dimensioner som kön,
etnicitet och klass. Könsordningens maktaspekter har redan behandlats
i Fornäs m fl (1991). 14 Forskningen om etniska konflikter och
dominansförhållanden på ungdomskulturområdet är ett allt mer uppmärksammat fält, som bland annat rör den makt som strömmar ur historiska traditioner och lokala, geografiska gemenskaper, och på ett
högst problematiskt sätt drar in diffusa yttre, biologiska skillnader som
tematiseras under beteckningen ras. 15 Den av (arbets-)marknadens
arbetsdelning producerade differentieringen i sociala samhällsklasser är
starkt knuten till statushierarkier och maktutövning, i det att vissa
samhällsskikt berövas makt och inflytande över sin egen verklighet,
medan andra individer erövrar klasspositioner som ger dem motsvarande makt över andra. 16
Dessa samhälleliga hierarkier bildar ”givna”, objektiverade ramar
som göder maktprocesser och föder ett flerdimensionellt motstånd. Ett
stort forskningsfält rör hur maktrelationer med avseende på ålder, kön,
etnicitet och klass reproduceras och omformas genom socialisationsoch kulturmönster i det senmoderna svenska samhället, och hur sådana
maktdimensioner kommer till uttryck i ungdomskulturens olika former.
Men här ska det i stället handla om under vilka former och på vilka
arenor den strid mellan makt och motstånd äger rum som kan utlösas
av och utspela sig längs ovannämnda konfliktdimensioner.

Institutioner
Till de sociala arenorna för maktutövning och motstånd hör olika institutioner, som ofta står under starkt inflytande av systemen stat och
marknad, men som också innefattar livsvärldsliga aspekter av handling
och kommunikation mellan människor kring kunskaper, normer, identiteter och kulturuttryck. Institutioner som skolor, fritidsgårdar, varuhus
eller medieapparater är inga rena systemorgan, utan ramar för
förhandlingar mellan systemkrav och livsvärldskrafter. Systemen själva
14

Jfr t ex Hirdman (1987) och Göransson (1991) om kön, makt och diskurser.
Jfr t ex Gilroy (1987), Røgilds (1990), Sjögren (1991) och Palmgren m fl (1992).
16 Klassmässiga maktaspekter finns relativt utförligt utredda i svensk ungdomsforskning. Se exempelvis Arnman & Jönsson (1987), Fornäs m fl (1988), Hermansson (1988), Palme (1990), Roe (1992) och Czaplicka (1993). För klassteoretiskt
nytänkande, se t ex Beck (1986 och 1991), Berger (1987) och Schulze (1992).
15

30

SFÄRERNAS DISHARMONIER

fungerar snarare som organiserande kraftpoler än som välavgränsade
sfärer. Deras ordningsprinciper genomsyrar i varierande grad olika
samhälleliga institutioner som förmedlar mellan system och livsvärld,
och såväl marknadens som statens (den så kallade ”offentliga sektorn”)
konkreta institutioner innehåller alltid såväl maktens och pengarnas
systemkrav som kommunikativa processer. Institutioner finns alltså av
vitt skilda slag, med större eller mindre beroende av det ena eller andra
systemet. Det omdebatterade begreppet ”civilt samhälle” brukar stå för
livsvärldens institutionella dimension. Sådana livsvärlds-institutioner
för upprätthållande av dels traditioner och kunskapsförmedling, dels
solidariteter för gemenskap, dels identiteter genom socialisation,
förutsätts vara skilda från systemen. I praktiken är det svårt att skilja
mellan systemens och livsvärldens institutioner annat än som princip
och ideal. System- och livsvärldsprinciper blandas inom varje
institution, men i skilda proportioner.17

Institutionerna inramar samtidigt handlingsfält eller arenor för interagerande människor. Deras strukturerande regler och ramverk såväl begränsar som möjliggör handlingar. De konstituerar ofta också rumsliga
sfärer, nätverk av lokaler och platser som genomsyras av de olika
institutionernas mer eller mindre systemorienterade koder och principer. Alla vet att när de kommit in i en byggnad som fungerar som
skola gäller andra förhållningsregler än i ett shoppingcentrum.
17

Här bygger jag åter på Habermas (1981), jfr även Cohen & Arato (1989) samt
Berger & Luckmann (1967/1979). Skirbekk (1992) gör intressanta iakttagelser runt
institutioner, sfärer och politisk kultur. Institutionsbegreppet behandlas på skilda
sätt av olika traditioner, vilka jag tyvärr inte kan göra rättvisa här. När Sørensen
(1973) och Melberg (1975) kallar litteraturens kretslopp, offentlighet eller fält för
”den litterära institutionen” är begreppet avsevärt vidare än brukligt; däremot finns
det uppenbart institutionella inrättningar inom den kulturella sfären (förlag,
tidskrifter etc).
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Institutionerna kolliderar också ofta med varandra. Det finns en huvudmotsättning mellan de som orienterar sig mot staten och de som
främst stödjer sig på marknaden. Statliga interventioner i ungdomars
liv har ofta motiverats med att ”motverka kommersialismens negativa
verkningar”, medan marknadens utbud inte sällan erbjudit kompensation för och frihet från den tristess och det tvång som främst skolan
skapar. Men det förekommer också samverkan och utbyte mellan institutioner, även mellan sådana som stödjer sig på motsatta system.
På ungdomsområdet framträder två tendenser under det senaste
årtiondet. För det första har statligt orienterade institutioner gått in med
sina resurser och krav på områden som förut var reserverade för
dialektiken mellan marknadskrafter och livsvärldens spontana gruppbildningar (familjer, kamratgäng). Ett exempel är den växande mängden organiserade rockverksamheter i studieförbund, skolor och fritidsgårdar, med vissa tendenser till institutionalisering, formalisering och
byråkratisering (fastare och mer explicit reglerade arbetsformer), pedagogisering (så att rockspelande allt mer liknar skolan, med lärare,
läroböcker och studieplaner) och instrumentalisering (så att rocken
underordnas externa syften av typ drogfrihet eller upprätthållande av
ordning på gator och torg). Liknande tendenser kan skönjas i flera
andra länder, inte minst de nordiska, men är extra starka i Sverige, där
staten och folkrörelserna av tradition varit relativt starka och centraliserade, främst genom den omfattande apparaten för offentlig och professionell socialisation (daghem, skolor och högskolor).
Den andra aktuella tendensen är en uppluckring av gränserna mellan statens och marknadens insatser på ungdomsområdet, i det att ungdomsarrangemang allt oftare stödjs samtidigt av stat, kommuner och
privata sponsorer. Kampen mot kommersialismen tycks ha förlorat sin
kraft som centralpelare i statlig kultur- och ungdomspolitik (och det
gäller i stort sett alla politiska partier, även om det borgerliga regimskiftet kan ha accelererat utvecklingen något). 18
Det är inte bara skilda systemkrav som skapar inbördes konflikter
mellan institutioner. Deras respektive organisationsprinciper och mål
kan även kollidera av helt andra skäl. Det kan finnas suddiga gränser
eller överlappningar mellan deras verksamhetsfält, vilket kan skapa
18

Jfr Fornäs m fl (1988), Bjurström & Fornäs (1988), Bjurström (1991) och Fornäs
(1993) om det föränderliga förhållandet mellan stat och marknad på ungdomssektorn. Langager (1985) diskuterar maktaspekter av statliga institutioner på socialisationens område.
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osäkerhet eller rentav konflikter. Det kan t ex vara oklart exakt vid
vilken ålder man bör lämna en typ av institution och övergå till en annan, gränser mellan sociala skikt är alltid aningen oprecisa, och olika
aktiviteter kan krocka i sina anspråk på utrymme, lokaler, ekonomiska
resurser eller sina ungdomliga ”klienters” tid. 19
Institutionerna är inte bara systemens (främst statens) lydiga redskap. Där utspelar sig inte bara disciplinering och kontroll, utan de inramar också socialt liv, omsorg och välfärdsarbete. Statens organ har
exempelvis en viktig uppgift i att motverka problem i det kommersiella
marknadsystemet (inklusive arbetsmarknaden). Genom politiskt beslutade statliga ingripanden som jämställdhetslagstiftning och stöd för
utsatta minoriteter kan också sociala institutioner gripa in mot förtryck
och ojämlikhet som härrör ur livsvärldens relationer. Analysen av
system och livsvärld bör således inte förleda oss att se de förra som
onda och den senare som god, lika lite som vi omvänt ska se endera
systemet som en rättigenom god eller ond kraft.

Rörelser
Somliga institutioner är explicit konstituerade som reaktion mot etablerade maktstrukturer, och då främst för att bjuda motstånd mot bägge
eller ett av systemens krav. De formerar sig som motinstitutioner, även
om de efterhand oftast kommer att integreras och underordnas bestämda systemkrav, i den mån de alls överlever. Det som ger dem kraft
och liv är att de bärs upp av sociala rörelser.

19

Så gott som all ungdomsforskning berör i något avseende sådana krockar mellan
institutioner eller fält, varför en litteraturöversikt återigen ter sig ogörlig. Det
handlar nästan alltid om studier av vissa spänningsfyllda relationer mellan skola,
arbete, familj, medier och/eller fritidsorganisationer. Det gäller t ex Ziehe
(1982/1986, 1989a och b samt 1993), Hermansson (1988), Jonsson (1991),
Ungdom och makt (1991) och Olson (1992), studier av ungdom och politik som
Carle & Sjöstrand (1991) eller Czaplicka (1991a och b), den omfattande (främst sociologiskt orienterade) arbetslivsforskningen samt skolforskningen (både den som
utförs inom den s k Pedagogiska gruppen i Lund och den mer Bourdieu-orienterade
utbildningsforskningen vid bl a Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm). Den
statliga maktutredningen har producerat en hel del relevant bakgrundsmaterial; se t
ex Petersson (1987), Hirdman (1989) samt Demokrati och makt i Sverige (1990).
Dess rapport om massmediernas makt Petersson & Carlberg (1990) kan också
relateras till Mathiesen (1985) men berör knappast ungdomskulturfrågor.
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Rörelser är kollektiva formeringar som just rör sig, rör vid maktstrukturerna och rör om i samhället. De bygger dels på ”kollektivt
handlande, d v s avsiklig samverkan mellan människor för att åstadkomma förändringar i den rådande sociala ordningen”, dels på ”aktivt
deltagande” från sina anhängare (Friberg & Galtung 1984 s 13). Rörelser producerar och utnyttjar olika mer eller mindre institutionaliserade
organisationer, genom vilka de formerar och rör sig, och med vilka de
rör vid och påverkar samhälleliga maktförhållanden. De framprovoceras av miss- och maktförhållanden, mot vilka de gör motstånd, och
de innehåller oftast också ett framåtriktat, utopiskt moment i det att de
bidrar till samhällsförändring av något slag, oftast i en riktning som av
rörelsen själv uppfattas som emancipatorisk, frigörande. Rörelsers
verkliga effekter varierar dock beroende på tid och kontext. I vissa fall
konvergerar och samverkar olika rörelser i sin kritik av dominerande
förhållanden och i vissa av sina strategier och utopier. Men de kan i
många fall också kollidera inbördes, genom att drivas av och driva
motsatta krav och intressen.
Många sociala rörelser kan ses som försvarsreaktioner på systemens tendenser att kolonisera livsvärlden, alltså som försök att hålla
systemkraven på plats. De är emellertid inte bara defensiva, utan innehåller också offensiva moment som pekar på alternativa lösningar och
utprövar vad som skulle kunna ses som en bredare kommunikativ rationalitet, inte enbart vänd mot destruktivt kolonisatoriska systemkrav
utan också som utveckling av livsvärldens emancipatoriska och kommunikativa potentialer. Genom att explicit peka på problematiska
makt- och samhällsfrågor bidrar rörelser till att synliggöra makt, genom
att tematisera den i symbolisk form. Anonyma eller dolda dominansformer får genom konkreta motaktioner en tydlighet. 20
I komplexa samhällen utvecklas sociala rörelser endast inom begränsade områden och under begränsad tid. När rörelserna mobiliserar blottas den andra
och komplementära sidan av de dolda nätverken. Dessa dolda nät blir synliga
när de kollektiva aktörerna konfronteras eller kommer i konflikt med en
offentlig politik. […] Latens och synlighet är den kollektiva handlingens båda
20

Mina resonemang om rörelser utgår från Habermas (1981 och 1985a), Eyerman
(1987), Arato & Cohen (1988), Cohen & Arato (1989) och Melucci (1989/1992).
Några exempel på studier av konkreta ungdomsrörelser är Sveri (1967), Fornäs
(1979 och 1993), Bjurström (1980), Haller (1981), Wehling (1982), Bahr (1982),
Jensen (1982), Breyvogel (1983), Fornäs m fl (1984), Dowe (1986), Nielsen
(1991), Carle (1991) samt Thörn (1991). Se även Carle & Peterson (1992) och Fornäs & Bolin (1992).
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förenade poler. […] Aktörerna blir synliga först när det uppstår ett offentligt
kraftfält, men i övrigt befinner de sig i ett tillstånd av latens. Latens innebär
inte inaktivitet utan snarare att motstånds- eller oppositionspotentialen är
inslagen i vardagslivets egen varp. Den finns i den molekylära erfarenheten
hos individer och grupper som tillämpar vardagslivets alternativa betydelser. I
detta sammanhang uttrycks inte motståndet genom kollektiva former av
konfliktorienterad mobilisering. Specifika omständigheter krävs för motstånd
och därmed för att mobilisera och synliggöra denna latenta potential. (Melucci
1989/1992 s 82f)

Melucci talar om rörelser som ”nuets nomader”, som i sin rörlighet
synliggör maktens former och mobiliserar de vardagens dolda motståndspotentialer utan vilka rörelserna inte skulle finnas.
Nyare rörelser är mer än någonsin inriktade på information och
kultur, som ett uttryck för senmoderna tendenser till medialisering, reflexivitet och estetisering av vardag, politik och ekonomi. Deras form
blir också ofta mer och mer genomsyrad av medier, vilket gör det
svårare att entydigt definiera vad en social rörelse är. Bl a blir gränsen
mellan rörelser och del- eller subkulturer oklar när rörelsers kollektivitet kan bygga främst på kommunikation genom medier.
Den problematiska och ännu föga utforskade tillväxten av olika
fundamentalistiska, nykonservativa och/eller rasistiska rörelser komplicerar bilden ytterligare. De kan visserligen också ses som symptom
på samhälleliga problem, maktförhållanden etc, men de ställer forskaren inför svåra avgöranden. Antingen kan begreppet sociala rörelser
reserveras för rörelser med emancipatoriska och maktkritiska inslag,
men då blir gränsen omöjlig att dra. Även den mest auktoritära och
reaktionära rörelse kan innehålla något moment av kritik mot andra
maktinstanser, så som dagens rasistiska retorik också kan attackera den
centrala demokratiska statsmakten eller delar av det internationella
storkapitalet i den lokala gemenskapens namn. Alternativet att räkna in
sådana rörelser under samma begrepp ställer till problem i analysen av
sociala rörelser som allmänt fenomen. Det som stämmer för ungdoms-,
kvinno-, miljö- och vänsterrörelser stämmer ofta inte alls på
nyfundamentalismen och bara delvis för regionalistiska och etniska
rörelser. Då behövs en klar differentiering av begreppet, vilket i sin tur
kan leda vidare till dess fullständiga fragmentering, om man också tar i
beaktande de inbördes skillnaderna och konflikterna mellan sådana
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rörelser som kan klassificeras som progressiva, emancipatoriska eller
radikala (om nu sådana termer alls låter sig definieras).21
Liksom fallet är med offentlighetsteorin, som jag strax ska behandla, tycks teorierna om rörelser och civilt samhälle (som synes i min
egen framställning) lätt anta normativa drag. Gränsen mellan en analys
av hur samhällssfärer faktiskt fungerar och en modell för hur de borde
vara är ofta vag i sådana idealtypiskt upplagda modeller, där forskarna
ofta också starkt sympatiserar med vissa av de krav som de studerade
rörelserna framför. Inte desto mindre utgör sociala rörelser uppmärksammade fenomen i dagens politiska diskussion, och teorierna om
dessa är väl värd att inarbetas också i svensk ungdomskulturforskning.

Offentligheter
Det offentliga står i motsats till det privata som något öppet och allmänt tillgängligt i motsats till det som är slutet och intimt eller åtminstone den enskildes angelägenhet. Också etymologiskt går ordet
”offentlig” tillbaka till fornhögtyskans ord för ”öppen”, medan ”privat”
är avlett av latinets ”privus”, som betyder ”för sig bestående, enskild”
(Hellquist 1922/1989). Offentligt är det som är i någon mening öppet,
tillgängligt och gemensamt för ett principiellt obestämt antal individer,
även om enskilda offentligheter skapar sina särskilda grupper och
gränser. Privat är då det som i princip är slutet, stängt för obehöriga.
Offentligt och privat är logiskt, etymologiskt, historiskt, sociologiskt och juridiskt varandras motsatser: det avskilda är inte öppet. Men
ändå står de kanske inte i så diametralt motsatsförhållande till varandra
– i varje fall inte längre i vår tids ungdomskultur? Har det senmoderna
samhället gjort den enskildes privatliv mer öppet? För ungdomars skapande av gruppmässiga eller personliga stilar, kollektiva eller
individuella identiteter och subjektivitetsformer kanske ut det mest
21

Anthony Giddens (1991 s 210f) gör ett försök: ”I define emancipatory politics as
a generic outlook concerned above all with liberating individuals and groups from
constraints which adversely affect their life chances. Emancipatory politics
involves two main elements: the effort to shed shackles of the past, thereby
permitting a transformative attitude towards the future; and the aim of overcoming
the illegitimate domination of some individuals or groups by others. The first of
these objectives fosters the positive dynamic impetus of modernity. […]
Emancipatory politics is concerned to reduce or eliminate exploitation, inequality
and oppression.”
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privata i offentlighetens ljus? Hur möts och samspelar inre och yttre,
personligt och kollektivt, privat och offentligt i vår tids ungdomskulturella fenomen? Sådana frågor antyder bland annat också ett nära
samspel mellan psykiskt identitetsarbete, utåtvända kulturyttringar och
kollektivt sociala formationer.
Offentlighetsbegreppet har (med rötter hos Immanuel Kant) framför allt utvecklats av Habermas (1962/1984) och av Negt & Kluge
(1972/1974). Det fick en viss spridning under 1970-talet, exempelvis i
Västtyskland hos Bürger m fl (1980 och flera andra arbeten), i Danmark hos t ex Cheesman & Kyhn (1975) och i Sverige i texter som Fornäs (1979). Under 1980-talet har det dock förekommit ganska sparsamt
inom ungdomskulturforskningen, men det finns med som en
beståndsdel i såväl diskussionen om sociala rörelser och civilt samhälle
som i Habermas’ senare arbeten.
Ungdomar rör sig snabbt mellan familj, skola och offentliga rum:
städers gator och torg befolkas vissa tider på dygnet huvudsakligen av
unga människor, medan vi vuxna sitter och trycker hemma framför
TV:n. Adolescensen handlar bland annat oerhört mycket om att ta in
samhälleliga ideal och normer i sitt inre, att via skola, kamratgrupper
och medieförmedlad ungdomskultur söka sig ut från den privata sfären
till det offentliga livet. Samtidigt är ungdomsperioden en tid då individuationen och den slutliga separationen från föräldrarna gör att
striderna om det verkligt privatas gränser intensifieras och individens
privata zon markeras som ett personligt revir och föregriper den vuxna
autonomin. En helt strikt dikotomi är dock svår att upprätthålla, och
Thomas Ziehe (1989a och b) hör till dem som sökt uttrycka skolans
halvoffentliga karaktär med ett begrepp som socialitet till skillnad från
dels familjens intimitet, dels gatans eller politikens offentliga rum och
institutioner. Det verkar svårt att entydigt indela konkreta fysiska eller
sociala rum i antingen offentliga eller privata.
I den förkapitalistiska, representativa offentligheten var gränserna
vaga: det privata fanns knappast i vår mening. Framväxten av den borgerliga offentligheten skapade inte bara det offentliga i egentlig
mening, utan också och inte minst det privata. Samtidigt som fora och
kanaler för offentlig diskussion och verksamhet formades byggdes de
murar som kom att omge å ena sidan de privata företagen och å andra
sidan det familjära privatlivet. Och i växelverkan med denna struktur
formades också den moderna, borgerliga staten, med offentligheten
som förmedlare mellan stat och individ, system och livsvärld. Det ver-
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kar omöjligt att säga vilket som kom först – denna moderna struktur
växte fram som en helhet. Och så snart den skapats började den också
förändras. Man kan tala om en ständigt pågående strid om gränserna
mellan privat och offentligt, en strid som skapar och upprätthåller såväl
det privata som det offentliga. Privat och offentligt är som resultat av
en sådan strid ibland åtskiljbara områden, ibland överlappande
tendenser.
Habermas (1962/1984) talade om att en refeodalisering av offentligheten genom att nya korporativa sammanväxningar av stat, marknad
och massmedier hotade att upplösa den borgerliga offentligheten och
omintetgöra dess rationella diskussion. Detta är inte lika självklart idag,
och Habermas (1981) bryter tydligt mot den pessimistiska tolkningen
när han betonar att nyare medieoffentligheter aldrig kan komma bort
från de kommunikativa möjligheter som ligger i den offentliga
publikens möjligheter att tolka och säga nej. Den senmoderna offentligheten kan ha oklara gränser mot stat och marknad, men det offentliga livet (bland annat i medierna) är för den skull inte tömt på
meningsskapande dialoger. Men senmodern medieutveckling har ändå
ruckat på den strikta uppdelningen mellan privat och offentligt.
För att utreda detta behövs först lite klarare begrepp. Man kan
skilja mellan å ena sidan privata och offentliga sfärer, å andra sidan
livsvärlds- och systemorienterade sfärer. Intimsfären är livsvärldens
privata sektor, marknaden består av privata ekonomiska intressen som
ackumulerar kapital och inbördes byter varor och tjänster med pengar
som medel. Staten kallas ju ofta aningen missvisande ”det offentliga”
(”offentliga sektorn” etc). Den egentliga offentligheten är inte detta
maktinriktade system utan livsvärldens offentliga institutioner för
”gemenskapande” kommunikation. Den kan uppdelas i en kulturell och
en politisk del, med å ena sidan förlag, tidningar, museer, teatrar,
konserthus och alla kulturinstitutioner, å den andra politiska partier,
rörelser och organisationer. Medierna finns med i bägge.
Följande figur skisserar relationerna mellan olika samhälleliga sfärer. Den anger också några typiska exempel på hur utbytet mellan dessa
sfärer sker. 22

22

Den är en sammanvävning och vidareutveckling av de som finns i Habermas
(1981 vol 2 s 473), Habermas (1962/1984 s xvi och 46) samt Broady & Weyler
(1977 s 59). Jfr även Mortensen & Møller (1976). Utbyte sker givetvis även inom
respektive sfär, så som pengar cirkulerar inom marknaden eller åsikter cirkulerar
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Habermas (1981) kallar ofta intimsfären för privatsfär, och framhäver
att livsvärlden har sina institutionella ordningar. I sitt offentlighetsteoretiska arbete (1962/1984) betonar han i stället skillnaden mellan
privat och offentligt, och räknar in ”det borgerliga samhället” (marknaden, ”socialsfären”) med dess varuutbyte och arbete i privatområdet,
tillsammans med ”kärnfamiljens inre rum”, och ställer dem mot ”den
offentliga maktens sfärer” i form av statsapparaten, med offentligheten
och kulturmarknaden som förmedlande organ. Medan den kulturella
offentligheten huvudsakligen relaterar sig till intimsfären, relaterar sig
den politiska offentligheten mer till den ekonomiska sfären.
Relationen mellan privat och offentligt kan alltså ses på två sätt:
antingen som intimsfär vs kulturell & politisk offentlighet, eller också
som hela figurens övre två fält, intimsfär och ekonomisk sfär, vs de två
nedre fälten, ”borgerlig” offentlighet och stat.
Offentlighetens (eller offentligheternas) olika diskurser och dialoger härbärgerar kommunikativa processer. Det handlar alltid om en
dialog av olika röster för att samtal ska uppstå. Diskurs, kommunikation och offentlighet handlar inte enbart om att bli överens, utan också
om att låta olika sidor formulera sig i förhållande till varandra. Offentliga samtal använder språkliga och symboliska uttrycksformer för att
inom offentligheten (och t ex kan vandra mellan dess kulturella och politiska
delar).
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argumentera kring kunskaper, normer, stilar och identiteter. Olika individer och grupper har åtskilda ideal och åsikter, men möts i offentligheter utan att för den skull bli lika. Offentligheter gör inte subjekten
lika och förenade, utan kan lika gärna tematisera och tydliggöra
skillnader. Här finns plats för den polyfona dialogicitet som bland
Michail Bachtin (1963/1991 och 1988) teoretiskt utarbetat. Offentlighet, samtal och kommunikation förutsätter en dialog av olika röster
snarare än enig kör. Resonemang och resonans, rationell argumentation
och samstämmig harmoni, offentlighet och konsensus, har inte fullt så
mycket med varandra att göra som man kunde tro. 23 Samtidigt rymmer
offentliga samtal bestämda mått av maktutövning, och är på så vis alltid hybrida, blandade processer.
Habermas har ofta kritiserats för sin alltför verbalt inriktade och
argumentationsorienterade teori om offentligheter (1962/1984) och
kommunikation (1981). Sådan kritik förekommer ymnigt bland hans
motståndare, men också bland dem som velat knyta an till hans teorier.
Ricoeur (1986 s 298) hör till de många som ifrågasatt hans ”overestimation of the power of persuasion by discussion […] the assertion
that finally the extension of discussion will be enough to change
things.” Liknande synpunkter återfinns hos Fraser (1987), Bergryd
(1987a), Steuerman (1989), Benhabib (1992), Elliott (1992) och Fornäs
(1990a och 1992), som alla ser onödiga snävheter i Habermas’ begrepp, som skulle kunna modifieras för att bättre hantera könsskillnader och andra uttrycksformer än det förnuftsorienterade ordet. Thyssen
(1991 s 190f) pekar på att man kan urskilja tre sätt att kommunicera.
Dels kan konflikterna upplösas och konsensus uppstå. Dels kan
konflikten bestå men man blir överens om sättet att hantera den, genom
t ex förhandlingar, omröstningar eller kompromisser i stället för våld.
Dels kan det hända att enighet varken uppnås om konfliktens innehåll
eller dess form. Då uppstår ”öppet krig”, som fortfarande innefattar
kommunikation med bestämda spelregler, men där interaktionen helt
23

Det gäller även etymologiskt: resonera kommer från latinets ”ratio”, förnuft, medan resonans har att göra med ”re-sonare”, återljudande. Habermas har av somliga
postmodernister (till stor del felaktigt) beskyllts för att övervärdera konsensus-aspekten i livsvärldens kommunikation. Såväl hans offentlighets- som hans
kommunikationsteori kan mycket väl utvecklas i linje med en Bachtin-orienterad
dialogicitet, och han betonar själv många gånger det väsentliga i vår tids ökade
uppmärksamhet på mångfald och skillnader. Andra teoretiker kan säkerligen
leverera mer utarbetade analysredskap just för sådana aspekter, men de är inte
oförenliga med Habermas’ idéer.
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bygger på strategiskt snarare än förståelseorienterat handlande. Sådana
nyanseringar behövs av kommunikations- och offentlighetsbegreppen
för att undgå konsensualistiska idealiseringar.
Med Negt & Kluge (1972/1974) kan man vidare ta fasta på att Habermas ger denna offentlighet bestämningen ”borgerlig”, eftersom den
uppkommit i det borgerliga (kapitalistiska) samhället och drivits fram
av den unga borgarklassen. Då finns det möjlighet att resonera om
”motoffentligheter” som institutionella ordningar som bärs upp av sociala rörelser och som kritiserar den dominerande borgerliga offentligheten och utprovar alternativa offentlighetsstrukturer. Dessa experimenterar med annorlunda och kanske mer demokratiska sätt att organisera information och meningsbildning, litteratur, teater och musikliv o dyl.
Medan motrörelsebegreppet betonar det dynamiska, det sociala och det
politiska, och subkulturbegreppet tar fasta på det kulturella och
stilmässiga, lägger offentlighetsbegreppet tyngdpunkten på institutionella och diskursmässiga interaktionsformer. Motoffentligheter förknippas alltså med motrörelser och motkulturer, som dessas alternativt
konstruerade organisatoriska apparater och institutionella nätverk för
kollektiv kommunikation på såväl det politiska som det kulturella
området. De är givetvis inte antioffentliga (lika lite som motrörelser är
mot rörelser eller motkulturer antikulturella) utan skapar tvärtom
offentlighetsstrukturer som är avsedda att vara rikare och mer öppna än
de dominerande, som svar på att de kanske underlagts vissa systemkrav
och ockuperats av dominerande samhällsklasser.
Begreppet motoffentlighet förutsätter ofta att det finns en ”vanlig”
(”borgerlig”) offentlighet att förhålla sig oppositionellt gentemot. Den
senmoderna fragmenteringen av samhället och medievärlden har ifrågasatt detta. Lika väl som det är omöjligt att knyta samman alla motoffentligheter till en enda alternativ sådan, finns det idag inte en enda,
allomfattande samhällelig offentlighet som överblickar helheten. Offentligheten är oåterkalleligen fragmenterad, och alla försök att återskapa en homogen helhet är dömda att misslyckas. 24 Å andra sidan är de
existerande offentlighetsformerna olösligt inflätade i varandra. Även
om inget diskussionssammanhang förmår omfatta hela samhället, kan
heller inget bryta sig helt loss från de övriga, och tillsammans bildar de
24

Jfr Thyssen (1991 s 129 och 146ff). Negt & Kluge (1972/1974) kallar sådant för
”lägermentalitet”: viljan att upprätta ett alternativt och heltäckande läger vid sidan
av det borgerliga samhället, så som arbetarrörelsen likaväl som hippierörelsen
försökt.
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en väv av språkspel, i vilken alla kommunikativa diskurser vävs in.
Och kännetecknande för offentliga diskurser är deras öppenhet – att i
princip vem som helst kan träda in i dem och att de har en beredskap att
föra in nya teman. Även om allt aldrig omfattas av en och samma
offentliga diskussion finns det heller inget som alltid måste stå utanför
den i sig mångfasetterade offentlighetens ljus. Att tro att en enda
offentlig kultur kan och bör sammanfatta hela samhället är därför lika
vilseledande som att omvänt (som Lyotard, Richard Rorty eller andra
postmodernister) skildra samhället som en helt sönderslagen mosaik av
särskilda subkulturer. Fragmenteringen utesluter inte sammanhang.
Däremot kan det även fortsättningsvis vara möjligt att tala om motoffentligheter som sådana offentlighetssammanhang som uttalat vänder
sig emot andra och mer hegemoniska offentligheter, förutsatt att dessa
maktoffentligheter inte då själva åter betraktas som totala helheter.
Ett problem i vanligt språkbruk är att det statliga så ofta likställs
med ”samhället” och med ”det offentliga”. För ett av Marx och Habermas inspirerat tänkande är detta absurt. Stat och samhälle står snarast
emot varandra, vilket den nu så populära termen civilt samhälle vill
betona. Och stat och offentlighet är åtskilda storheter i Habermas modeller. Offentlighetsteorin skiljer mellan tre sektorer. Först då samhället, i sig uppdelat på intimsfär och ekonomisk sfär, bägge privata.
Sedan stat, i meningen den statskommunala byråkratiska apparaten.
Och slutligen offentligheten, med en kulturell gren som med sina fora
och medier förmedlar mellan intimsfär och stat, och en politisk som
med föreningar, rörelser och partier förmedlar mellan produktionssfär
och stat. 25
Ett mycket vanligt problem i den offentliga ungdomsdiskussionen
är motsägelser i begreppen; centrala ideologiska tankefigurer utnyttjar
just sådana begreppsglidningar. Aktörer som är knutna till det statliga
systemet är särskilt benägna att identifiera stat, samhälle och det
offentliga, vilket underbygger en bristande uppmärksamhet på statens
problem och maktutövning i samhället, gentemot livsvärlden och gör
det svårt att förstå legitimitetsproblem. Aktörer närmare marknadens
sida använder å sin sida ofta argument som grumlar åtskillnaden mellan
intimsfär och det privata lönearbetet när privatisering av arbetsområden
motiveras i termer som associerar till familjens och individens
självbestämmande. Olika tiders, länders, gruppers eller kulturers uppfattning om gränsen mellan privat och offentligt kan därför vara oerhört
25
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Jfr Olson (1992 s 20f) och Melucci (1989 s 171f och 196).
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viktiga att analysera, utan att de för den skull alltid behöver vara
möjliga att överta som analytiska, vetenskapliga begrepp, då de kan
innehålla paradoxer.
Ett annat problem är att man växlar mellan två perspektiv på begreppsparet. Makrostrukturellt kan vi tala om privat och offentligt som
”objektiva” sociala sfärer i samhället. Mikrofenomenologiskt kan vi å
andra sidan också diskutera individers och gruppers erfarenheter av
privat och offentligt. Så kan t ex individens pendling mellan hem och
arbete ses som en övergång mellan privat och offentligt, trots att arbetet
kanske också tillhör det privata, om än inte intimsfären. Om man så vill
kan man säga att en ung människa i livsvärlden kan fly familjens
vardagsrum som något alltför offentligt och dra sig undan till det egna
rummet med dess privata, hemliga utrymmen (fickor, lådor, dagbok
etc), samtidigt som familjen i sin helhet ur ett strukturellt perspektiv
måste ses som närmast urtypen för en privat enhet. Hemmets olika rum
är alltså mer eller mindre privata, liksom för övrigt också varuhusets
(toaletter och provrum som mer privata eller intima för kunderna,
personalens utrymmen för de anställda, hissar och trappor som tydligt
offentliga). Arbetet är (oftast) privat men ”mer” offentligt än hemmet.
Privat-offentligt kan upprättas som en relation i olika vardagssammanhang utan att direkt ha att göra med de strukturella sfärerna privatsfär
och offentlighet. 26
Att ungdomar kanske sällan använder termerna ”privat” och ”offentligt” gör dem inte analytiskt obrukbara, särskilt som andra uttryck, t
ex ”att vara ifred” och ”att gå ut”, kan ses som indicier åt det hållet.
Men det är inte säkert att just offentligheten är det avgörande i sådana
fall. Ibland kan den klyftan vara primär, när individer verkligen vill
skydda ett eget rum från all allmän insyn och sluta sig, eller omvänt vill
ut ur det privata och möta vem som helst i en öppen kommunikation.
Men ibland kan det snarare handla om livsvärldens försvar mot
systemkrav från statspolen. Ungdomar vill kanske vara ifred från
statens och dess institutioners inblandning, kolonisering av livsvärlden,
genom systemkrav i skola, på marknaden etc, samtidigt som de kanske
26

Lieberg (1992 s 97ff, och 1993) och Löfgren (1993) utreder utmärkt olika aspekter på privat/offentligt och rumslighet. Jfr även Ronström (1992 s 242) som laborerar med fyra sfärer: sängkammarsfären, vardagsrumssfären, de lokala träffpunkterna och det offentliga livet. Ganetz (1992) studerar samspelet mellan varuhuset
och hemmet i unga flickors stilskapande. Franzén (1982, 1989 och 1992) studerar
historiska maktaspekter av ungdomars rörelser i stadens offentligheter.
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inget principiellt har emot att öppna och visa sig för andra ungdomar i
(mot-) offentligheter som Kungsträdgården, kamratgäng eller rentav i
massmedier eller på konsertscener. Det är möjligt men inte självklart
att privat-offentligt är det bästa analysredskapet.
Medietillväxten har som sagt ytterligare komplicerat begreppen.
Nyhetssändningar för in det offentliga i våra vardagsrum, program som
Vem tar vem? eller Dialog gör det privata offentligt. Mediesfären kan
ses som en arena där system- och livsvärldsmoment möts och medieras,
där pengar, makt och kommunikativ mening blandas. Men om
senkapitalismen låtit både det politiska och det ekonomiska systemet,
både stat och marknad, tränga in i och växa samman med offentligheten, gör det också dessa gränser svårare att upprätthålla. I varje fall
framstår privat och offentligt inte längre som två lätt åtskiljbara sfärer
eller områden; det är inte lika enkelt att hänföra olika verksamheter till
endera sidan.
Detta gäller inte bara för vänstern och kvinnorörelsen, som på 70talet reste parollen ”Det personliga är politiskt” – och alltså politiserade
och därmed offentliggjorde det privata – eller för den nya högerns
program om att tvärtom privatisera det offentliga. 27 Det är lika tydligt
bland ungdomar, som är snabba på att pröva nya medier. Med en Walkman formas tunnelbaneoffentligheten med hjälp av självvalda, privata
musikljud, så att den fysiska offentligheten privatiseras (så sker i viss
mån redan genom bokläsning, och territorialiserade hörnor på torget
hindrar ju obehöriga att röra sig på även den i princip mest öppna
plats). 28 Omvänt skapar veckotidningar, heta linjen, datornät och videobytare en (ungdoms-)offentlighet även hemma i flick- eller pojkrummet, när man visar upp sig för andra via telefon och datorer och när
även s k hemorienterade ungdomar kan få stor omvärldskontakt. Med
datorer kan unga hackers både skapa nya sorters offentligheter och
gömma sig bland hemliga koder. Och i en oändlig speglingskedja
växelverkar ungdomars privata identitetsproduktion med medierade
offentliga förebilder, i sin tur modellerade på andras ”privata” ungdomsliv. I sampling och bricolage av olika slag bryter ungdomskulturer
liksom konstnärsavantgardister mot de regler för privat ägande som
kodifierats i t ex copyrightlagstiftning, vilket skakar om såväl lagstiftare som kulturindustrier och kulturarbetarnas fackliga organisationer.

27

Exemplet lånat från Larsen (1989 s 22).
Jfr Hosokawa (1984).
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Kanske kan man hävda att moderniseringsprocesserna, inte minst
medialiseringen, tenderar att särskilja de rumsliga från de sociala aspekterna på privat/offentligt. Å ena sidan finns vissa offentliga rum
som öppet tillgängliga fysiska platser där människor möts. Å andra sidan finns offentliga sociala sammanhang för öppna samtal, med vissa
regler och ramar. Dessa äger ofta rum på bestämda platser, i särskilda
rum, på torg eller kaféer, i möteslokaler eller teaterlokaler. Men medierna möjliggör att sociala offentligheter bryts loss från direkt fysiskt
umgänge och därmed från rumsliga begränsningar. Så var det ju redan
med den borgerliga press och publiceringsverksamhet som funnits med
sedan den borgerliga offentligheten konstituerades. Men 1900-talets
elektroniska medieexplosion har gjort detta än tydligare, genom att
upphäva offentlighetens avgränsbarhet i både tid och rum och gjort
omvärlden potentiellt närvarande i hemmets innersta vrår. Medier används ju för att överbrygga temporala, spatiala och sociala avstånd.
Det innebär att senmoderniteten inte upplöst gränserna mellan
privat och offentligt, utan bara dels differentierat bägge i grader och
(bland annat delkulturella) sektorer, dels separerat (offentliga och privata) fysiska från sociala rum. Offentliga principer i social mening är
allt mindre geografiskt och spatialt fixerade. 29
Så är ungdomsstil offentliga tecken som samtidigt kan vara högst
privata, eller i varje fall slutna världar för stora vuxengrupper. Olika
symboler kan ha central funktion inom avgränsade subkulturer men
vara meningslösa för andra. Stilskapandets intersubjektiva kommunikation och åtskiljande överbryggar på så vis vissa klyftor mellan privat
och offentligt, liksom mellan inre och yttre. Det gäller också sådant
som kamratgängens rörelser på gator och torg mitt på gränsen mellan
privat och offentligt eller halvöppna, halvoffentliga sammanhang som
klubbar, föreningar, fanzines, telefonkedjor och kompisgäng kring
husockupationer, housemusik, våldsvideor eller datahacking. Medierna
bidrar till att göra klyftorna än mer diffusa, inte genom att utplåna
offentligheten eller det privata utan genom att låta dem tränga in i
varandra och bli mindre av ömsesidigt uteslutande områden och mer av
krafter eller tendenser mot offentliggörande respektive avskiljande.
Naturligtvis handlar offentlighet alltid om att privata erfarenheter
förs ut på en offentlig arena. Så var det i den tidiga borgerliga offentlig29

Jfr vidare Sennett (1977/1986), Meyrowitz (1985), Lieberg (1993) och Reimer
(1993). Också Giddens (1990, s 18) talar om ett modernt särskiljande av space från
place, av sociala rum från fysiska lokaliteter.
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heten, där de enskilda borgarna fick ett forum för att just ventilera sina
personliga åsikter och ståndpunkter. Att ungdomliga stiltecken används
i ett offentligt spel som uttryck för individers identiteter innebär därför
inte i sig någon komplikation. Men frågan är vad i denna symboliska
kommunikation som är öppet och vad som är privat när det idag är
svårare att urskilja entydiga privata eller offentliga zoner.
Ytterligare en problematisering kan relateras till temat identitet,
subjektivitet och kön. I offentligheten rör sig och verkar inte bara materiella krafter, sociala eller språkliga strukturer utan också subjekt, i
bägge betydelserna. Subjekten skapas och styrs, samtidigt som de
skapar och styr, såväl i det privata som i det offentliga.
Aktuella versioner av psykoanalysen har definitivt brutit med synen
på psyket som något biologiskt determinerat och betonat den språkliga
och interaktiva sidan av individens konstruktion. Också detta
problematiserar förhållandet mellan privat och offentligt, eftersom det
mest privata – våra unika innersta personlighetsstrukturer – visar sig
djupt präglade av symboliska kommunikationsformer. Den symboliska
ordningen förmedlas av modern och fadern men är i sig lika mycket offentlig som privat. Samtidigt som offentligheterna genomkorsas av subjektivitet genomskärs också vi subjekt av offentliga ordningar. Hur kan
då åtskillnaden mellan de två sfärerna alls upprätthållas? Kanske är det
rentav denna subjektets decentrering och problematisering med hjälp
av interaktionsperspektiv från G H Mead till Habermas och från Freud
till Derrida och Lacan, objektrelationsskolan och Lorenzer, som gjort
att Habermas m fl funnit dikotomin privat-offentligt allt mindre teoretiskt användbara. Det privatas kärna i individens inre är inte försvunnet
eller totalt upplöst, men i varje fall från allra första början genomkorsat
av offentliga strukturer och diskurser. Därmed blir det inte lika
självklart viktigt att urskilja en huvudmotsättning mellan det som är
individens närzon och det som ligger längre bort.
Bland ungdomar likaväl som i vuxenlivet har särskilt kvinnor förknippats med det privata (hem, familj, intimitet, känsloliv), män med
det offentliga (politik, krig, sceniska framträdanden på såväl estrader
som gator). Den s k Birminghamskolans ungdomskulturforskning fick
på 70-talet kraftig feministisk kritik för att dess manliga forskare bara
såg eller ville se unga killars offentliga uttryck och glömde såväl det
privata som de unga kvinnorna. Feministiska forskare som Angela McRobbie (1991a) och Kirsten Drotner (1986) hävdade att detta direkt
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hänger samman med deras fokusering av ungdomsstilar på de offentliga scenerna.
Också den klassiska borgerliga offentligheten byggde ju in en sådan könsfördelning, vilket även kan ge offentlighetsteorierna en slagsida. Kritiken mot birminghamskolans subkulturstudier är parallell till en
vanlig feministisk kritik av marxismen för att på motsvarande sätt
försumma den reproduktiva omsorgen i intimsfären och prioritera det
”produktiva” och mansdominerade arbetet. Och vad gäller offentlighetsbegreppet har exempelvis Janet Wolff (1990) på motsvarande
sätt kritiserat modernitetslitteraturen (Baudelaire, Simmel, Benjamin,
Sennett och Berman) för att genom bl a att låta den manlige flanören
bli urtypen för det moderna livet och därigenom likställa den moderna
erfarenheten med den offentliga och med manligheten. Hon efterlyser
en feministisk modernitetssociologi som kan fånga såväl kvinnors erfarenhet av moderniteten som dess intimsfärsaspekter. 30
Att se det privata hemmet som en reproduktionsarena enbart är ett
manligt perspektiv: för många kvinnor är familjen lika mycket en arbetsplats. Det var t ex slående hur man i samband med de s k Kungsträdgårdskravallerna i Stockholm för ett par år sedan kunde se påfallande många unga tjejer av en mängd olika stilar och etniska bakgrunder
ströva omkring och mötas utan rädsla just i denna kaotiskt karnevaliska
offentlighet, medan de säkert kände sig betydligt mindre individualiserade och autonomt fria hemma i familjen. Här är åter ett exempel på
att individualisering och socialisation inte är varandras motsatser utan
30

Bocock & Thompson (1992, s 2) vill sudda bort gränsen mellan offentliga och
privata sfärer, eftersom det sociala finns lika mycket i det mest intima. Donna Haraway (1990 s 212) går så långt att hon vill överge begreppsparet privat/offentligt
till förmån för en nätverksmodell: ”If it was ever possible ideologically to characterize women’s lives by the distinction of public and private domains – suggested
by images of the division of working-class life into factory and home, of bourgeois
life into market and home, and of gender existence into personal and political
realms – it is now a totally misleading ideology, even to show how both terms of
these dichotomies construct each other in practice and in theory. I prefer a network
ideological image, suggesting the profusion of spaces and identities and the permeability of boundaries in the personal body and in the body politic. ’Networking’ is
both a feminist practice and a multinational corporate strategy […].” Sedan räknar
hon ändå upp olika ”idealized social locations” – market, paid work place, state,
school, clinic-hospital, church – där det inte verkar helt ovidkommande att resonera
kring den skiftande graden av offentlighet. Helt klart behövs ett könsteoretiskt
orienterat nytänkande kring offentligt och privat, ett arbete som påbörjats av andra
feminister, däribland Wolff (1990), Åquist (1990), Landes (1991), Halonen (1991)
och Benhabib (1992).
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tvärtom förutsätter varandra. I vissa typer av offentligheter kan
undertryckta grupper känna sig mer ”hemma” än i det privata.
Vidare har kvinnor ofta varit den största publiken i offentliga spektakel, i konsertsalar och teatersalonger. De är alltså inte frånvarande
från den offentliga scenen. Inte heller är unga kvinnor osynliga på gator
och torg: ”kvinnlighet som maskerad” förknippas ofta med att göra sig
till offentliga objekt för andras blickar.31 Slutligen finns det iakttagelser
som tycks bryta mot uppfattningen av män som utåtriktat rörliga och
kvinnor som hemmabundna. Unga kvinnor reser idag lika mycket som
män och börjar rentav resa på egen hand tidigare, de flyttar först
hemifrån till eget boende och från glesbygd till storstad. 32 De tycks
erövra allt mer av det offentliga, medan unga män omvänt bryter sig in
i det privata, t ex med dataspel. Ändå kvarstår väl ännu ett tag den
generella tendensen att det privata är kvinnornas territorium medan det
offentliga domineras av män.
En offentlighetsteori behöver verktyg att förstå det privata. Och det
som inringas i det privata är individerna och deras inre, psykiska subjektivitet. Så finns en koppling mellan behovet att uppmärksamma för
det första kvinnorna, för det andra de privata och familjära arenorna,
och för det tredje den psykiska eller subjektiva dimensionen.
Också kvinnliga ungdomsforskare har lyft in en reviderad psykoanalys på kulturarenan för att se individer som mer än system eller
punkter på en karta, för att få verktyg att tolka deras motiv och inre
drivkrafter och för att ge det privata och intima en djupare kärna. Här
behövs psykoanalytisk kompetens i kulturforskningen, för att förstå det
privatas kärna i subjektiviteten. Såväl Bourdieus kultursociologi som
cultural studies’ stilanalyser har saknat detta, vilket bl a resulterat i ett
förtingligande av det offentliga, av sociala, språkliga och kulturella former, till stelnade strukturer och system där de handlande subjekten reducerats till abstrakta prickar på en karta eller till blott och bart effekter
av yttre krafter. 33 Subjektsproduktionen, och inte minst dess
könsmässiga sida, tvingar oss att ge upp en naiv syn på privat och
offentligt och studera deras ömsesidiga växelspel i såväl teckensystemen som de psykiska strukturerna.
Kan man säga att moderniseringen nu lett till en så stor differentieringsgrad mellan nivåer, dimensioner, sfärer och fält att den entydiga
31

Riviere (1929/1992), Modleski (1986), Ganetz (1992).
Se t ex Mitterauer (1986/1991 s 58), Czaplicka (1987) eller Fornäs (1991 s 58).
33 Donald (1991) tar upp förhållandet mellan psykoanalys och cultural studies.
32
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uppdelningen mellan privat och offentligt splittrats upp i en rad
fragment? Är det privata och det offentliga två organisationsformer
eller sfärer inom livsvärldens sociala nivå, eller är de bara två ytterpoler på ett allt mer komplext kontinuum? Hur har moderniseringen
förskjutit dem, och vad har kön och identitet, stil och medier att lära oss
om detta? Könsaspekten pekar på att relationerna mellan de två inte
någonsin varit så enkla som de kan verka från ett manligt perspektiv.
Identitetsarbetet påvisar vikten av en subjektiv teoridimension, vid
sidan av offentlighetsteorins vanliga sociala dimension och kommunikations- eller språkteoriernas kulturella. Stiltemat exemplifierar hur
kulturell praxis ständigt överskrider gränser mellan privat och offentligt
och låter dem forma varandra. Medieutvecklingen har ytterligare
förskjutit och luckrat upp gränserna mellan de två, så mycket att man
idag kan fråga sig om det alls är fruktbart att se dem som två varandra
uteslutande områden eller sfärer i det senmoderna samhället. Däremot
kan de vara användbara för att i konkreta analyser betona sociala organisationsaspekter på hur å ena sidan grupper, subkulturer eller sociala
rörelser aktivt bygger upp knutpunkter eller arenor för politisk och kulturell kommunikation, å andra sidan hur individer lika aktivt kan söka
dra sig undan och skydda ett eget rum för ömtåliga upplevelser och
intimt relationsskapande. Här ger ungdomskulturen gott om exempel
att studera, från diskotek, motorklubbar, fanzines och ockuperade hus
till väninnedyader, dagböcker, datahackers, rollspel och hemliga
fantasivärldar. Där bör vi alltså inte glömma bort det privata när vi
studerar det offentliga, utan dels försöka se bägge sidor i deras inbördes
växelverkan, dels också inse att det finns allt fler överskridanden som
hindrar dem från att konstituera sig som åtskilda områden.
Det mest privata rör sig alltså i vår tid inte sällan mitt i offentlighetens skarpaste ljus, och skapandet av stilar och subjekt i senmodern
ungdomskultur belyser hur det privata från början förutsätter det offentliga och omvänt. Offentligheten tränger inte i efterhand in i en ursprunglig privat sfär, utan de konstitueras och vidareutvecklas hela tiden tillsammans.
Trots offentlighetsbegreppets många olika problem är det – som
komplement till de andra sfärorienterade begreppen – ändå användbart
för att uppmärksamma hur information och kommunikation organiseras
institutionellt i samhället, med allt från medier till mötesplatser. 34
Begreppet blir klarare om dess sociala och rumsliga aspekter tydligare
34

En liknande slutsats drar Skogerbø (1990).
49

JOHAN FORNÄS

skiljs från varann. Och motoffentligheter är ett utmärkt sätt att
tematisera kritiska och alternativa former för kollektivt organiserad diskussion och gemenskap.

Smakhierarkier
Offentlighetsbegreppet rör sig som framgått in från de sociala mot de
kulturella aspekterna, och drar också in de subjektiva. Kulturellt bär stilar, delkulturer och språkformer på maktrelationer och motståndsmöjligheter som tematiserats i olika kultursociologiska teoribildningar. Jag
ska först beröra Pierre Bourdieus inflytelserika teorier om smak och
status, för att i nästa avsnitt komma in på den så kallade birminghamskolans sub- och motkulturstudier, som sätter det kulturella i fokus
och där motståndsbegreppet varit centralt.
En av sfärtyperna är de kulturella hierarkierna mellan ”högt” och
”lågt”, ”smalt” och ”brett”, ”fint” och ”populärt”. Ungdomsorienterad
populärkultur har intressanta relationer gentemot dels etablerad officiell
elitkultur, dels konstnärliga avantgarden. Detta knyter dessutom an till
forskningen om livsformer och livsstilar, där de förra oftast definieras
som mer knutna till sociala kategorier och klasspositioner än de senare,
som kan vara både individuella och kollektiva. 35
Den inte minst i nordisk ungdomsforskning mest använda teoretiska bearbetningen av detta område har den franske kultursociologen Pierre Bourdieu stått för. 36 Jag ska med hjälp av Donald Broady (1991 s
169-307) försöka sammanfatta några av hans centrala begrepp,
centrerade runt begreppen kapital, habitus och fält. Bourdieu generaliserar begreppet kapital till att gälla alla sorters värden, tillgångar
och resurser. Vid sidan av det ekonomiska kapitalet framträder då det
symboliska kapitalet, som är allt vad sociala grupper erkänner som
värdefullt. Mest använt är hans begrepp för det kulturella kapitalet, det
symboliska kapital som har att göra med högre utbildning, förfinad
smak och finkulturell kompetens. Han har också använt uttryck som
utbildningskapital och vetenskapligt kapital för andra specialgrenar av
35

Jfr t ex Lenz (1986), Petersson (1988), Du Bois-Reymond & Oechsle (1990), Johansson & Miegel (1992), Reimer (1992) eller Fornäs (1992).
36 Se t ex Bourdieu (1972/1977, 1979/1984, 1984/1992, 1986 samt 1992a och b),
Broady (1986), Roe (1987) samt Skovmand (1988). Bourdieu (1984/1992 s 163ff)
diskuterar ungdom, ålder och generation i relation till klassrörelser.
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samma symboliska kapital. Det sociala kapitalet handlar däremot om
tillgångar i form av personliga kontakter och förbindelser, och kan inte
(enligt Broady s 171f) ses som en del av det symboliska kapitalet.
Investeringar i och ackumulation av ekonomiskt såväl som kulturellt
kapital kräver långsiktiga strategier för fruktbärande investeringar,
strategier som är förankrade i olika grupper, familjer och släkter, och
som utnyttjar möjligheterna att konvertera en typ av kapital till en
annan. Kapitalens värde bestäms i ett ömsesidigt, socialt spel av
erkännande och misskännande: vissa symboliska tillgångar erkänns
som värdefulla samtidigt som man förnekar att man själv har bestämda
egenintressen som är knutna till en materiell ekonomi. De finkulturellt
orienterade är överens om att konst och teater är värdefullt och kan
aldrig inse att detta intresse är förknippat med sociala maktpositioner.
I sin habitus, det i kroppen nedlagda system av varaktiga och överförbara dispositioner för att handla och tänka på bestämda sätt, lagrar
människor erfarenheter som sedan används i de sociala, ekonomiska
och kulturella strategierna. Fördelningen av olika habitus på olika
individer och grupper ger upphov till paralleller eller homologier
mellan rummet av livsstilar och det sociala rummet. Medan habitusbegreppet materialistiskt försöker förklara individers subjektiva drag,
utvecklar Bourdieu (fortfarande med Broadys ord) fältbegreppet för att
analysera deras objektiva sociala omständigheter. Ett socialt fält är ett
”system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade
agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt”
(Broady 1991 s 270). Så framträder exempelvis litteraturen och litteraturkritiken som ett någorlunda autonomt fält med egna syften, värden
och regler, institutioner och agenter, ortodoxier och heterodoxier. Alla
som vill strida på detta fält måste åtminstone vara överens om att det är
värt att strida om. Bourdieu har analyserat såväl produktionsfält (författare-kritiker-förlag etc) och konsumentfält (läsare t ex). Fältbegreppet har i Bourdieus tappning en tydligt riktad struktur: där finns
det ekonomiska och det kulturella kapitalets bägge poler och för alla
kapitaltyper finns det en entydig hierarki mellan hög och låg kvantitet.
Alla individuella positioner i fältet bestäms av sina inbördes relationer i
detta välordnade fält. Det påminner mer om hur magnetspån linjerar
upp sig mellan magnetens nord- och sydpol eller hur trupperna intar
sina bestämda positioner på slagfältet, än hur havrekornen spirar på ett
sädesfält. Broady påpekar (s 291) att fältbegreppet skulle kunna
relateras inte bara till Marx’ begrepp om klasser eller produktions-
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förhållanden, utan också till Habermas’ offentlighetsteori – under
förutsättning att man erkänner att dominansförhållanden inte bara är
patologa utan fundamentalt ofrånkomliga. 37
Smaksfärerna mellan det som av samhällets dominerande institutioner (och en stor del av dess medborgare) betraktas som högt respektive
lågt är emellertid som bekant föränderliga. Livsstilar och kulturklyftor
reproduceras visserligen genom socialisation i familj och skola. Denna
reproduktion av smaker är en aspekt av (och ett verktyg för) reproduktionen av maktförhållanden i samhället, genom att smakerna ordnas
hierarkiskt i statuskategorier.38 I perioder av snabb samhällsomvandling kan dock dessa sfärer omvandlas och förskjutas. Senmoderniteten
har på nytt satt dem i gungning, med en ökad individualisering och reflexivitet, som bägge tillsammans bidrar till att förvandla smakklyftornas karaktär och relationer. Högt och lågt försvinner inte, utan finns
sannerligen kvar i olika institutioners och gruppers orienteringsmönster. Men olika delkulturer i samhället uppfattar dem alltmer olika, och
den gemensamma värderingsskalan krymper.
En sådan pluralisering av smakhierarkier har ofta givit anledning
till kritik mot olika äldre och stelare modeller, dit Bourdieus klassiska
arbeten räknats. Det är svårt att längre hävda att det finns en entydig
smakpyramid med endast två sidor (knutna till kulturellt respektive
ekonomiskt kapital). Å andra sidan är det lika uppenbart självbedrägeri
att inbilla sig att alla klyftor och strukturer upplösts i ett fritt flöde av
individuella röster. Laermans (1992 s 256ff) gör ett intressant försök
till modifiering. Han menar att samhället fortfarande har ett maktcentrum, men att detta kulturella centrum omges av ett intrikat nätverk
av perifera delkulturer, som var och en har sina egna legitimerande
hierarkier. Så uppstår ”a polyhierarchichal but still ’centred’ situation”.
I olika autonomiserade fält uppstår interna gränser mellan ”högt” och
37

Broady påpekar också närheten till besläktade begrepp som ”den litterära institutionen”; jfr Sørensen (1973) och Melberg (1975). Broady hävdar att Bourdieu
skulle tagit avstånd från Sørensens försök att göra den litterära institutionen
beroende av kapitalackumulationens förlopp. Bourdieu betonar ju varje fälts
relativa autonomi, och han ser inte ekonomin som yttersta förutsättning. Däremot
är han ändå intresserad av relationer mellan fält som bland annat har att göra med
homologier mellan rummet av livsstilar och det sociala rummet – att t ex det
litterära fältet är intimt förknippat med ackumulation av kulturellt kapital, och de
dominansmekanismer detta möjliggör.
38 Jfr om klyftan högt/lågt och dess historiska öden Burke (1978/1983), Huyssen
(1986), Chambers (1986), Collins (1989), Ross (1989) och Boëthius (1990). Radway (1989 och 1992) exemplifierar hur elitens kulturella legitimitet upprätthålls.
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”lågt”. Dessa hierarkier baseras på och legitimeras av var sin intern
kanon, så att flera delkulturella värdeskalor uppstår. Till denna modell
måste dock också läggas att vissa av dessa delkulturella skalor har en
starkare institutionell förankring och backas upp av systemstödda institutioner (som skolor och kulturmyndigheter), medan andra befinner sig
i opposition mot delar av dessa mer etablerade och dominerande smakskalorna. Och även om ingen total homologi längre finns mellan smaker och sociala kategorier som klass, kön eller etnicitet, så finns ännu
starka krafter som knyter dem samman.
Senmodern populärkultur har drag av såväl modernistisk högkultur
(med hög självreflexivitet och inslag av komplexa formexperiment som
problematiserar subjekt och språk) som förmodern folkkultur (med
brett episkt berättande, funktionsbundenhet och inslag av karnevaliskt
gyckel och omvända roller). Dikotomierna överskrids ständigt av
enskilda verk och genrer. Ändå är sådana gränsöverskridanden och
blandningar spännande just för att några sfärgränser finns kvar i människors medvetanden. Gränsöverskridande kräver gränser, hur relativa,
rörliga och tillfälliga dessa än är.
Det är viktigt att uppmärksamma hur förskjutningar äger rum.
Reproduktionen av smakhierarkier är inte bara enkel (en kopiering av
rådande ordningar) utan utvidgad, i det att den innefattar en kvantitativ
tillväxt såväl som en kvalitativ transformation av dessa hierarkier.
Individualisering och reflexivitet är två generella tendenser som bidragit till en ökad differentiering och rentav fragmentering av smakfälten.
Detta har medfört att det blir allt svårare att mäta och väga smak och
kulturella kompetenser enligt någon entydig måttstock, vilket också
innebär att begreppet kulturellt (socialt, symboliskt o s v) kapital blir
diffusare. 39 En ekonomisk metaforik kan täcka över fältets dynamik
och ge en missvisande bild av smak som något som entydigt kan mätas
och ackumuleras. Då förtingligas kulturella processer på ett sätt som
går hand i hand med reifikationstendenserna i vardagens och institutionernas praxis, men som döljer andra, dynamiska och kreativa sidor
av kultur och kommunikation.
Trondman (1990 och 1991) betonar den från Bourdieu hämtade
”misskännandets princip”, som innebär att människor inte vet att deras
smak relateras till sociala positioner utan uppfattar smakfrågor som helt
39

Frow (1987 s 67) hör till dem som kritiserat kapitalbegreppets generalisering på
kulturens område på grund av bristen på full konvertibilitet mellan kulturellt och
ekonomiskt kapital.
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individuella och rent estetiska. Senmodernitetens ökande reflexivitet
har visserligen inte medvetandegjort allt, men absolut ökat människors
uppmärksamhet på just sådana kultursociologiska förhållanden.
Ungdomar kan exempelvis mycket väl känna till den legitima kulturens
musikformer och samtidigt uttrycka avsmak för den, och de kan ofta
ange att även egna smakomdömen ska ses i sammanhang med den
sociala grupp i vilken de ingår. Smak och avsmak uppfattas inte längre
lika ofta självklart naturalistiskt, utan relativiseras och ses som det de
är och alltid varit: socialt, psykologiskt och kulturellt relaterade konstruktioner. 40
Kopplingarna mellan smak och makt är alltid närvarande och viktiga att få syn på. Varje handling och varje symbolisk diskurs har en
aspekt av status- och dominansförhållanden. Men det betyder inte att
det är allt som finns att säga om kulturen. Också andra motiv och mekanismer spelar in, och även om de alltid har en sida som vetter mot
social status är det inte deras enda sida.
För det första kan alltså inte kulturella distinktioner (längre) reduceras till sociala klyftor. Korrelationerna är inte längre entydiga, även
om starka samband fortfarande finns kvar. Individualisering och ökad
differentiering har tillsammans med växande reflexivitet gjort bilden
mer komplex. 41
För det andra har kulturell praxis alltid andra aspekter än de som
har med status och strategiskt handlande att göra – allt kan inte reduceras till enbart ett uttryck för viljan till makt. 42
40

Detta antyds t ex i Fornäs m fl (1988 och 1990), Johansson & Miegel (1992 s
294ff), Malmgren (1992 s 221) och flera andra nyare ungdomsstudier. Mer explicita empiriska undersökningar av den aktuella och säkert (mellan tider, klasser,
kön, delkulturer etc) skiftande balansen mellan reflexivitet och misskännande vore
välkomna, t ex i studier av hur individer motiverar sin smak.
41 ”First and foremost, it no longer seems tenable to try to establish strict correspondences between cultural cleavages and social hierarchies, creating simplistic
relationships between particular cultural objects or forms and specific social
groups. On the contrary, it is necessary to recognize the fluid circulation and shared
practices that cross social boundaries” (Chartier 1988 s 169). Även Reimer (1992)
och Frow (1987 s 67) konstaterar att det inte finns någon omedelbar korrelation
mellan smak och klasstruktur.
42 Jfr kritiken från Bourdieus tidigare samarbetspartner Passeron (1991). ”Thus the
profit motive (economic or symbolic) alone is inadequate to explain why human
beings engage in the pursuit of scientific research. At rock bottom, Bourdieu’s metaphorical preferences deny the moral dimension of human pursuits and refuse to
recognize the ludic and expressive quality of human experience” skriver Mander
(1987 s 446). ”Bourdieu’s perspective, however, is rationalist and economistic, in54
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Att något upptagits i den dominerande, legitima kulturen innebär
inte att dess enda funktion är att legitimera makt. Andra funktioner och
betydelser finns kvar parallellt. Och spänningar mellan högt och lågt
löper inte bara längs klassdimensionens bildning och pengar, kulturellt
och ekonomiskt kapital. Kön och etnicitet definierar delvis överlappande, delvis andra makt-motståndsrelaterade hierarkier. 43
En fördel med Bourdieus teorier är annars att där finns en viss
komplexitet i de härskande samhällsskikten, genom segmenteringen i
kulturellt och ekonomiskt kapital. Då går det exempelvis inte längre
entydigt att tala om ”den dominerande klassens smak”, utan denna
måste differentieras längs andra dimensioner. Kanske måste man här gå
flera steg vidare och differentiera ytterligare, i takt med hierarkiernas
fragmentering. Broady (1986 s 13ff, och 1990 s 303ff) resonerar t ex
om en tänkbar tredje kapitalform, knuten till karriärer inom folkrörelser
och föreningsliv.
Ett problem i teorin om kulturellt kapital utgör populärkulturen.
Somliga har velat utvidga detta till att även innefatta ett populärkulturellt kapital, med sina specifika värden, statuspositioner och hierarkisofar as it reduces all practice to the accumulation of cultural capital, i e of specific
forms of power.” skriver Friedman (1990a s 103, jfr även 1990b s 312f och 327).
”Social positioning is, however, only one element in the construction of identity”
hävdar Miller (1987 s 9, jfr även s 213). ”Men ändå kvarstår problemet, att hos
Bourdieu tycks allt bli ett spel med spelregler men lite sägs om det specifika innehållet i exempelvis ’heder’, ’utbildning’, etc. […] Bourdieu verkar i huvudsak
syssla med bytesvärden – knappast med bruksvärden” hävdar Gesser (1987 s 283).
”Med andra ord tenderar den för varje kulturellt område specifika ’materian’ att
försvinna ur analysen” konstaterar Broady (1991 s 476). Estetisk smak är just inte
godtycklig – inte vad som helst kan bli legitim smak för någon, utan det beror
också på faktorer som har att göra med hur företeelsens innehåll och form förhåller
sig till subjektet som värderar den.
43 Bourdieu (1990) gör dock ett försök att explicit tematisera könsaspekterna, som
Moi (1991) tagit fasta på i sitt feministiska försök att använda Bourdieu. Jfr Broady
(1991 s 222 och 434) om Bourdieus antropologiska grundantagande att ”människan
(eller snarare mannen) är en bytande och stridande varelse som är disponerad att
söka vinna andra människors (i första hand andra mäns) erkännande och att
dominera dem.” Roe (1992) hör till dem som sökt rätta till denna ensidighet och
betona att både klass och kön behöver tas med som huvuddimensioner i
smakanalyserna. Reduceras könsrelationerna till att männen använder kvinnor som
bytesobjekt i sin inbördes statusjakt missas väsentliga aspekter, t ex den aktiva
spänning mellan faderligt och moderligt som psykoanalysen belyser, och som
bland annat är en förutsättning för att förstå intimsfärens konflikter mellan män och
kvinnor. Allt kan inte reduceras till ekonomins, politikens och det offentliga livets
sociokulturella fält.
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er. 44 Och visst är det egendomligt att koncipiera arbetarkultur och annan dominerad kultur som närmast icke-kultur, avsaknad av kulturell
legitimitet. Men populärkulturella kompetenser erkänns sällan av omgivningen och är svårare att konvertera till sociala positioner. En Abbafreak kan visserligen ha hög status bland andra fans, men för att sådana
kompetenser ska ge samhällelig utdelning behövs en akademisk eller
kulturindustriell karriär som ackumulerar ”vanligt” kulturellt och/eller
ekonomiskt kapital. Som Reimer (1992 s 194f) berört är redan begreppet ekonomiskt kapital problematiskt när inkomster, tillgångar och
makt över produktionsmedel inte utan vidare stämmer överens, och på
kulturområdet tycks kapitalbegreppet passa ännu sämre. Problemen
med de dominerade skiktens smakmönster ifrågasätter det kulturella
kapitalbegreppet som sådant. Det finns kanske helt enkelt inte en enda
hierarkisk smakskala, och inte heller två eller tre skulle räcka för att
analysera hela fältet. Därmed finns ingen ”allmän ekvivalent” motsvarande pengarna på ekonomins område, och heller inget som kan ses
som analogt med kapital. Att utöka antalet kapital löser inte dilemmat.
Däremot är det självklart att olika erfarenheter och kompetenser kan
upparbetas och göras produktiva i såväl statuskarriärer som andra sorters kulturella praktiker.
Att reducera kultur till ”inget annat än” statusmarkeringar lämnar
heller ingen öppning för inre motsättningar och motstånd. Resultatet
kan bli en monolitisk, endimensionell maktteori. En liknande kritik riktar de Certeau (1974/1988 s 45ff) mot såväl Foucault som Bourdieu (jfr
även Silverstone 1989 s 79). Konsumtion av populärkulturens produkter kan inte bara ses som ett passivt kopierande som reproducerar
rådande smaknormer. Den ”legitima” smaken är kanske inte så allenarådande som den först kan tyckas.
44

Jfr Fiske (1989) och Reimer (1992). Även Mander (1987 s 436) menar att Bourdieus arbete skrivs från ett elitperspektiv när han ”assumes the working classes do
recognize the cultue of the elite as legitimate”, och hon ifrågasätter att så sker.
Frow (1987 s 66) anser att Bourdieu blir essentialist när han konstruerar enhetliga
klassmässiga estetiska system, då alltså ”cultural forms are understood as non-contradictory expressive unities rather than as sites of political tension.” Det finns en
intressant motsättning mellan att som Burke (1978/1983 s 249f och 276) säga att
alla delar den folkliga kulturen medan eliten har finkulturen därutöver, och att med
Bourdieu påstå att alla ser finkulturen som eftersträvansvärd och arbetarklassen
som ensam med sin vulgära smak. Bourdieu själv (1984/1992 s 28) menar att det i
verkligheten inte finns något som liknar det folk syftar på när de talar om
”populärkultur”.
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Även Frow (1987 s 72) och Stauth & Turner (1988 s 522) menar att
Bourdieu totaliserar dominansen och lämnar för lite plats åt motstånd,
kritik och samhällsomvandling. När Bourdieu själv nämner motstånd
och motkultur (t ex 1984/1992 s 23ff) blir det sällan lika spännande
som när han studerar eliternas makt och smak. Broady (1990 s 225f)
accepterar att Bourdieu sätter det folkliga i direkt motsättning till det
kulturella och därför bara studerar elitkulturen, men han ser denna som
ett sociologiskt fenomen. Bourdieu har avsiktligt ”betraktat den sociala
världen från den härskande kulturens utkikspunkt”, och Broady menar
att de som söker teorier om motstånd eller arbetarkultur bör vända sig
till andra teoretiker. Men problemet är inte att Bourdieu själv inte
studerat motstånd utan att det är så svårt att finna ens en tom plats för
motstånd i hans teorier, ett rum öppet för andra att fylla ut. Detta skulle
kräva att alla tendenser till reduktionistiska ”ingenting annat än”-teser
formulerades om så att utrymme lämnades för fler perspektiv än det
egna uppifrånperspektivet. Eftersom syftet här främst är att arbeta fram
modeller för ungdomskulturellt motstånd blir Bourdieu mindre
intressant i just detta avseende. Hans intresse för striden inom olika fält
och individers rörelser på och mellan dem öppnar förvisso vissa möjligheter att se motstånd och förändring, men det är påfallande att så få
har kunnat bygga vidare på just dessa aspekter till någon djupare
undersökning utan att hamna i slutsatser som främst betonar integration
i och reproduktion av givna maktförhållanden.
En anledning till dessa problem är förmodligen att Bourdieu inte tar
kulturellt motstånd på riktigt allvar. ”Motståndet återfinns inom helt
andra områden än de i strikt mening kulturella – och det är aldrig de
mest utblottade som står för det. Detta kan man se på alla former av
’motkultur’ som alltid (jag skulle kunna visa det) förutsätter ett visst
kulturellt kapital” (Bourdieu 1992 s 175). Det ligger något i att motkulturer kräver några resurser, men vad som förefaller mig problematiskt är att automatiskt tänka sig att verkligt motstånd måste finnas
på andra arenor än kulturens. Här ekar den gamla bas/överbyggnadsmetafor som reducerade symboliska uttrycksformer till sekundära
återspeglingar av väsentligare socioekonomiska strukturer. Man kan
argumentera för att just kulturellt motstånd tvärtom har en avgörande
betydelse för formeringen av motrörelser på alla nivåer.
Styrkan i en kultursociologi av Bourdieus typ ligger i att den med
konkreta och rika empiriska studier arbetar fram en teoretisk apparat
för att förstå hur kulturell praxis ingår i reproduktionssystem för sociala
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maktrelationer. Denna typ av sfäranalys är av central betydelse för
ungdomskulturstudier, så länge dess gränser respekteras. Senmoderna
smaksystem kan inte förenklas till en eller två endimensionella hierarkier. De är inte heller helt entydigt kopplade till sociala positioner,
även om starka samband finns. Dessa positionsmarkeringar är heller
inte mer än en sida av kulturella fenomen, och andra aspekter kan inte
utan vidare omformuleras som statusstrider. Smaksystemen reproduceras inte bara av gruppers och individers handlingar, utan de förändras därigenom också. Och de dominerande positionerna är inte
heller allsmäktiga, utan innehåller dels inre motsättningar, och konfronterar dels andra gruppers annorlunda perspektiv, vilket öppnar flera
fronter för spelet mellan makt och motstånd och för samhällelig
förändring. Endast genom sådana öppningar och flerdimensionalitet
kan man också reflektera över sin egen position i maktens eller smakens fält, och förstå att kulturell praxis kan handla om kunskap, subjektivitet, etik eller estetik även om den samtidigt också alltid har med
makt att göra.

Motkultur
Mer explicita resonemang om motstånd finns inom den anglo-amerikanska traditionen av cultural studies, med den brittiska s k birminghamskolans subkulturstudier som en viktig del. 45 En grundidé var där
att tolka delkulturella stilar som språkliga uttryck för verkliga och
önskade identiteter, och att dessa stilar meddelade något om olika ungdomsgruppers förhållande till hegemoniska kulturers dominerande institutioner.

45

En utmärkt översikt ger Bay & Drotner (1986), andra finns i Hall & Jefferson
(1976), Hall m fl (1980), Sernhede (1984), Fornäs m fl (1984/1991), Brake (1985),
Punter (1986) och Brantlinger (1990). Kritiska granskningar gör t ex från marxistiskt håll Gudmundsson (1984 och 1992) och från ett feministiskt perspektiv Franklin m fl (1991). Grossberg m fl (1992) ger en bred bild av aktuella diskussioner inom cultural studies. Fornäs (1992) diskuterar stil- och subkulturbegreppen närmare.
Intresset för stilar som språk var i sig ett led i den växande teoretiska vändningen
mot kulturfältet inom många vetenskaper, och där såväl lingvistiskt orienterad
semiotik som litterär eller historisk hermeneutik levererat viktiga verktyg. Michail
Bachtin (Bakhtin 1986 s 60ff) hör exempelvis till dem som analyserat hur olika
sociala sfärer förknippas med olika kulturella (tal-)genrer.
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I konkreta ungdomskulturer kunde man avläsa symboliska försök
att lösa problem i vuxenkulturen och som orsakades av den samhällsutveckling som kan associeras med modernisering. Där fanns såväl
symptom på sådana kriser, symboliskt formulerade utopiska förslag till
alternativa lösningar, och därigenom ett (om än sällan särskilt effektivt)
frö till motstånd mot maktstrukturer.
Detta motstånd tematiserades först dels i förhållande till ålders- och
generationsbundna institutioner (unga människors kritik av vuxenlivet
och skolan) och dels i förhållande till klasstrukturen (arbetarungdomars
implicita protester mot medelklasskulturen). Från två olika amerikanska traditioner hämtades begreppsparet subkultur/motkultur. Från
chicagoskolans kriminologi togs begreppet subkultur, som fick beteckna de företrädesvis arbetarklassbaserade ungdomsdelkulturerna av
typ teddy boys, mods eller skinheads, som i stil och beteende reagerade
mot olika dominansförsök, men oftast endast producerade ett partiellt
och ickereflekterat motstånd, som inte utan vidare kunde transformeras
till politisk organisering och kamp. Från sextiotalets studier av ungdomskulturens revoltgenerationer togs motkulturbegreppet för att
beteckna de företrädesvis medelklassbaserade ungdomsdelkulturer som
likt hippiekulturen explicit formulerade sin samhällskritik och närmast
organiserade sociala rörelser, även om de genom sin klasshemhörighet
tenderade åt en ambivalent bindning till klassherraväldet och därmed
även de till ett begränsat motstånd. 46 Snart tematiserades även andra
motståndslinjer, knutna till kön, ras och etnicitet.
Redan tidigt tematiserades här en dialektik av makt och motstånd.
Det är även tydligt i Stanley Cohens (1972/1980) arbete om moraliska
paniker, som analyserade det intima växelspelet mellan subversiva ungdomskulturer (mods och rockers) å ena sidan och å den andra en
panikartad kedjereaktion hos medier, polis, föräldrar, lärare och andra
vuxna intressegrupper. Redan här öppnas för ett komplext samspel
mellan ungdomar och vuxna, mellan kamratgängens identitetsarbete
och offentliga mediediskurser, som bland annat innebär att ungdoms-

46

Keniston (1968), Mosskin & Mosskin (1969), Roszak (1968/1970) och Martin
(1981) får exemplifiera studier av motkulturer, som ofta tolkas som analyser av interna motsättningar och motståndshärdar i mellanskikten, som svar på denna hegemoniska kulturs egen kris. Gränsen mot subkulturer är dock allt mer flytande,
liksom gränsen till sociala (mot-)rörelser; jfr not 18 ovan.
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gruppers revolthandlingar alltid ingår i ett komplext samhälleligt spel
där de sprids och rentav skapas av dominerande vuxenintressen. 47
Birminghamskolans kulturstudier kännetecknades redan på 1960talet av en spänning mellan två huvudparadigm, som brukar betecknas
som kulturalism (med Raymond Williams och E P Thompson som viktiga inspiratörer) respektive strukturalism (med Louis Althusser och
Claude Lévi-Strauss som utgångspunkter). 48 De två fanns i varierande
proportioner i de flesta av 70-talets brittiska subkulturarbeten. Från
Althusser hämtades en strukturalistisk läsning av marxismen, som går
igen i det ovannämnda talet om att verkliga (materiella, politisk-ekonomiska) problem och konflikter fick illusoriska (symboliska, kulturella)
lösningar vilket skapade (falsk) ideologi. Begrepp som ideologiska
statsapparater, kulturens relativa autonomi, överbestämning och ekonomins inflytande i sista instans togs också över från Althusser. Men man
fick också tidigt upp ögonen för Antonio Gramsci och hans teorier om
ideologiska strider, makt och hegemoni. Dessa togs upp som ett försök
att komma ifrån rigiditeten i den althusserska strukturalismen och som
en öppning mot praxis och konkreta politiska processer. Gramsci kunde
i viss mån också brukas för att uppvärdera den kulturella nivån i
makt/motståndsfrågor. Sjuttiotalets subkulturstudiers dikotomi mellan
verkliga problem och (mindre väsentliga) symboliska lösningar baserades på en traditionell bas/överbyggnadsmodell som påminde Pierre
Bourdieus ovan nämnda likartade nedvärdering av kulturellt motstånd;
med Gramsci fick symbolisk praxis ett större politiskt värde. 49
47

Moraliska paniker och mediepaniker har blivit föremål för flera svenska studier,
inom såväl etnologi som medieforskning. Se t ex Fridlund (1985), Roe (1985), Reimer (1986), Frykman (1988), Boëthius (1989), Knutsson (1989) eller Wistrand
(1992). Området sammanfattas och diskuteras närmare av Boëthius (1993).
48 Hall (1980) nämner Lévi-Strauss’ semiotik och lingvistik, Lacans psykoanalys
och diskursteori, politisk ekonomi och Foucaults teorier som alternativ till de två
huvudparadigmen, men alla dessa kan inplaceras under det strukturalistiska paraplyet.
49 Jag tycker alltså att McGuigan (1992 s 12f) har fel som här ser en stor klyfta
mellan Bourdieu och Hall – just i detta avseende ser jag problem hos dem bägge.
Ricoeur (1986) kritiserar i sin genomgång av teorier om ideologi och utopi Althussers på bas/överbyggnads-metaforen baserade modell, bland annat utifrån en annan
läsning av Marx. Han sätter hellre ideologi i kontrast till praxis än till vetenskap
men betonar att ideologi och praxis i själva verket är sammanlänkade (s 9f). Praxis
innehåller en ideologisk komponent (s 223), och all handling är symboliskt medierad. ”Therefore, we can no longer say that ideology is merely a kind of superstructure. The distinction between superstructure and infrastructure completely disappears, because symbolic systems belong already to the infrastructure, to the basic
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Stuart Hall m fl betonar att begrepp som sub- och motkulturer
syftar att dekonstruera och detronisera det generella ungdomskulturbegreppet genom att uppmärksamma de klassmotsättningar som ger
upphov till dominerande och underordnade kulturer. Sub- och motkulturerna ingår i en ständigt pågående kamp mellan olika intressen och
grupper om hegemonin på samhällets ideologiproducerande kulturella
nivå. 50
Från semiotik och receptionsforskning hämtade Hall (1973/1980)
tidigt tankar som kom att få stor betydelse i den kulturorienterade medieforskningen. Medier och populärkultur bygger på inlärda koder.
Först inkodas bestämda meningssammanhang och medföljande ideologier i medietexter, sedan avkodas dessa i receptionen, men inget
garanterar att detta sker så som avsändarna förväntat. Visserligen finns
en implicerad läsning, en ”preferred reading”, som också följs av dem
som intar en hegemonisk position i förhållande till den dominanta
kulturella ordningen. Men många ställer sig i en kompromissande och
förhandlande mellanposition där de bara delvis följer den dominerande
ideologins påbud och delvis tolkar texterna annorlunda, enligt en
”negotiated” kod. En tredje position är den rent oppositionella.
Encoding/decoding-processen innebär således en konstant strid mellan
olika tolkningar i bestämda sociala fält, en ”politics of signification”
och ”struggle in discourse”, som med fördel skulle kunna knytas till
Paul Ricoeurs (1969/1974) tankar om en kreativ ”conflict of interpretations”. 51
Dick Hebdige (1979) gav ungdomskulturstudierna en viktig injektion av semiotisk och post- eller neostrukturalistisk teori, hämtad från
Lévi-Strauss, Barthes, Kristeva, Eco m fl. Han använde dessa teorier
för att studera punkens stilexperiment som ”semiotisk gerillakrigföconstitution of human being” (s 258). Denna kritik drabbar också särskilt 70-talets
brittiska subkulturteorier (se Fornäs 1992 s 102f). Även i nyare texter inom cultural
studies framträder ett snävt kulturbegrepp som inte tycks ta den symboliska
ordningen på fullt allvar utan reducerar kultur till sociala gruppidentiteter (se t ex
Hall 1992b s 274 eller Bocock & Thompson 1992 s 5).
50 Hall & Jefferson (1976), Hall m fl (1978).
51 En konkret studie enligt denna modell var Morley (1980, jfr även 1992), som genom diskursanalys av tittarintervjuer destillerade fram just dominanta, ”negotiated”
och oppositionella tolkningar av TV-program, och relaterade dessa till främst klasstillhörighet. Steiner (1988) studerar på liknande sätt hur kvinnliga läsare av tidskriften Ms genomför en oppositionell dekodering som gör motstånd mot dominerande ”preferred readings” och därvid tillbakavisar en hegemonisk, patriarkal ideologi.
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ring”, ett uttryck som hämtades från Eco (1967/1987). Subkulturell stilproduktion analyserades här inte omedelbart i relation till klassmönster
utan också i förhållande till ras, etnicitet och kön, och framför allt som
en självständig sfär, där härskande symboliska ordningar utsattes för en
långtgående subversion i ett semiotiskt uppror av bricolage och stilbrott.
Men dessa text- och medieorienterade studier bröts hela tiden mot
den andra, mer etnografiskt orienterade linjen. Där var Phil Cohen
(1972/1980) den som först formulerade tanken om subkulturers försök
att symboliskt lösa föräldrakulturens problem, vilket bara överför dess
motsättningar till en mikrosocial nivå av symboliska relationer och därför aldrig innebär någon ”riktig” lösning. Enligt Cohen cementerar subkulturernas defensiva funktion jagets gränser, och den enda verkliga
lösningen vore en större grad av självständig politisering och organisering av arbetarklassen. Cohen & Robins (1978) utforskade sedan
rasism, territorialitet, våld, mediebruk och ambivalent subkulturellt
motstånd bland arbetarungdomar i London. 52
Ett annat intressant vardagslivsetnografiskt arbete är Cohen &
Taylor (1976/1992), som diskuterar hur identitetsarbete i vardagen
innehåller försök till motstånd och utbrytningar från tvångsmekanismer, bland annat genom mass- eller populärkulturella fantasier och frirum. Dessa fungerar dock oftast integrativt och individualistiskt – i
stället behövs ett motstånd som förankras i konkreta historiska och
sociala sammanhang. Intressant nog nämns i sista kapitlet några olika
typer av mål för flyktförsöken: att söka det sanna självet, att söka mening, och att söka intensitet. Denna indelning påminner mycket om
Thomas Ziehes (1989a och b) begrepp subjektivering, ontologisering
och potentiering (boken översattes för övrigt också till tyska 1977).
Ett av traditionens allra viktigaste arbeten är Paul Willis: Fostran
till lönearbete (1977/1983), med sin nyansrika och detaljerade analys
av den antiskolkultur som utvecklas av ett gäng unga arbetarkillar i en
engelsk skola. Denna studie visar på ambivalensen i detta konkreta
exempel på (i detta fall klassmässigt) motstånd. Motståndet är ofta
blandat med dold disciplinering, anpassning och underordning. Gängets
genomskådanden (penetrations) av medelklassens normer och skolinstitutionens maktaspekter är ett alltför partiellt motstånd. Gängkulturen
52

Cohen (1986a och b) ser kritiskt tillbaka på brittisk ungdomskulturforskning och
tar in vissa psykoanalytiska aspekter, bland annat inspirerade av frankfurtskolan
och Thomas Ziehe.
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innehåller förödande begränsningar (limitations) vad gäller förhållandet
till intellektuellt arbete, kvinnor och invandrare, som leder in
motståndet i antiintellektualismens, misogynins och rasismens återvändsgränder och hindrar att de emancipatoriska embryona utvecklas
till någon rikare politisk samhällskritik eller rörelse. I själva verket kan
Willis visa att just gängets försvar och rebelliskhet gentemot medelklasslärarnas disciplineringsförsök paradoxalt nog är just det som
samtidigt bäst förbereder dem för att inordna sig i en underordnad lönarbetarposition. Själva de kritiska potentialernas partiella karaktär
bromsar deras möjligheter att leda till politisk organisering och kamp.
Fundamentala inre motsättningar i arbetarkulturen hindrar dess frön till
frigörelse att blomma ut. Så visar sig allt tal om enkla linjer mellan
makt och motstånd falskt: i stället anas ”djupa sprickor och väldiga
spänningar inom den sociala och kulturella reproduktionen” (s 296),
och inre motsättningar skär igenom såväl medelklassinstitutionerna
som arbetarklassens motkulturer.
Subkulturforskningen problematiserades utifrån ett könsperspektiv
av Angela McRobbie, som kunde visa att en skarpare blick för de unga
tjejernas kulturella mönster avslöjade många problem och vita fläckar
hos Willis, Hebdige m fl. Det gällde förutom tjejernas existens och
betydelse också förhållandet mellan subkultur och mainstream,
intimsfärens och familjens roll, förhållandet mellan privat och offentligt samt inre, psykiska aspekter på kulturskapandet. Tillsammans med
Hebdige hörde McRobbie också till dem som tog upp en nyfiken dialog
med postmodernistisk teori, och här ingick hon i en omfattande
feministisk diskussion kring kön, språk och dominans. 53
Clarke (1981/1986 s 225ff) kritiserar subkulturteoriernas romantisering av arbetarkulturen och uppmärksammar även den ”semiotiska
gerillakrigföring” som finns lika mycket i ”vanliga” ungdomars kreativa stil-skapande, i skolan, hemmet och på arbetsplatsen. Han vill på så
vis upplösa den absoluta åtskillnaden mellan subkulturer och normalitet
till förmån för en komplex mångfald av föränderliga och allt mer
självreflexiva stilar. Redan kring 1980 hade således den engelska
subkulturforskningens mer stelbenta strukturalistiska drag luckrats upp,
och denna process fullföljdes tidigt i den nordiska receptionen av denna
53

McRobbie (1991a) samlar hennes viktigaste artiklar från 1977 och framåt.
Fornäs m fl (1991) presenterar den nyare feministiska debatten, som ofta lyft fram
könsrelationen som ”den mest fundamentala maktrelationen” (Hirdman 1987 s
193).
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tradition (jfr Fornäs 1992 s 98ff). Den absoluta gränsen mellan suboch motkulturer kunde inte upprätthållas när redan punken visade sig
vara både-och, och även gränsen mellan avvikande och normalitet var
mer diffus och kanske också mindre intressant än vad man tidigare
trott. Motstånd i stilskapande kunde finnas på fler ställen än i alternativformulerande motkulturer eller proletära subkulturer.
I USA fanns liknande, parallella men oberoende strömningar av
cultural studies, som först efterhand knutits samman med den brittiska
traditionen, med dess bas i Centre for Contemporary Cultural Studies i
Birmingham. Ett mycket inflytelserikt verk är Janice Radways Reading
the romance (1984), som utifrån en tradition av litteraturvetenskaplig
receptionsestetik studerade ett antal vuxna kvinnor som var storläsare
av romantikböcker. Liksom Willis kunde hon på ett ambivalent sätt
visa hur motstånd och anpassning blandades. Kvinnornas läsning höll
liv i utopier och kritik i förhållande till den patriarkala vardagen, men
innebar också moment av flykt som fungerade som säkerhetsventil och
därmed som ett sätt att anpassa sig och stå ut. Läsningen har samtidigt
utopisk-kritiska och ideologisk-eskapistiska funktioner – den reagerar
mot och pekar ut brister i kvinnors livsvärld men stärker också reducerande självdefinitioner.
Lisbeth Larsson (1989) kritiserar i sin egen veckotidningsstudie
Radway för att ha kvar för starka rester av ett distanserat ideologikritiskt tänkande, vilket Radway själv varit inne på när hon i senare texter
och föredrag förordat en tätare inlevelse i läsarnas fascination och en
mindre skarpt markerad gräns mellan forskare och informanter. Carol
Thurston (1987) pekar på att historiska förändringar av romantikgenren
på senare tid givit större utrymme för maktkritik, och samma slutsats
drar McRobbie (1991a s 135ff) vad gäller tidskrifter för tonårsflickor.
Blix (1992) betonar dock att redan runt 1950 kan man i kvinnors
tidningsläsande ana opposition mot traditionella kvinnoroller och utrymmen för ”small places for resistance and alternative readings of
their lives through moments of excess” (s 67). Karin Lövgren (1991)
menar att tonårsflickors läsning av romantikböcker står i opposition
mot skolans och vuxenvärldens värderingar och har ”en utopisk
dimension – visionen om ett liv där känslomässig kompetens tillmäts
större betydelse utanför den privata sfären” (s 116).
En rad studier av motståndsaspekter på ungdomskulturfenomen har
byggt vidare på dessa cultural studies-traditioner. Aggleton & Whitty
(1985) har utifrån bl a Willis och Bourdieu analyserat problemen för
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den nya medelklassens ungdomar att politisera sina lokala oppositioner
till mer övergripande motstånd. Laing (1985) och Baron (1989)
arbetade vidare på Hebdiges tolkningar av punken, och visade att dess
subkulturella motstånd uppenbarade svagheter i samhället men också
bar på inre sprickor och begränsningar. Rasmussen (1989/1990)
analyserade kritiskt sociala maktaspekter i unga killars kollektiva
videotittande på actionfilmer, på ett sätt som påminner om vissa tankar
hos Willis. Malmgren (1992, t ex s 76, 114, 278 och 298) belyser flera
intressanta aspekter av klass- och könsrelaterat motstånd i gymnasieungdomars förhållande till skola, medier och litteratur.
Många har mer betonat ungdomskulturens motståndspotentialer,
som när Street (1986) och Denselow (1989) för fram politiska element i
rock och pop, eller när Ullestad (1987 s 67) i sin optimistiska analys av
engagerade rockgalor deklarerar: ”Subversion of satisfaction is the
name of the game in pop rock music”, och fortsätter (s 75):
The Aid events disrupted the general process of rock, unconsciously
subverting conventional meanings of pleasure and certain hegemonic relations
[…]. No theory can tell whether or not cooptation or rebellion will dominate in
the future. But, the ferment of the day seems to signal more subversion of the
stability of pop mainstream in the times ahead.

Hos Garofalo (1987 s 91) heter det: ”A Marxist theory of culture must
be able to acount for the development of resistance, opposition and
ultimately revolution.” Roberts (1991) påvisar motståndsmöjligheter
för feministiska kvinnliga rap-artister inom MTV, och Bloomfield
(1991 s 80) betonar också det oppositionella:
[The] ’life-art’ of the mass-cultural forms of music in the present contains
within it both formal and formational resistances to commodity culture. […] I
suspect that for each generation of youth some form of music will continue to
carry the weight of resistance to socialization into routine adult practices in
societies that are fundamentally undemocratic.

Men den ovan nämnda problematiseringen av subkulturmodellen ledde
också vidare till nya begrepp. Stuart Hall (1986, 1990 samt 1992a och
b) använde sig av Gramsci för att tänka vidare kring hur ras och
etnicitet fungerar i produktionen av kollektiva identiteter och ideologier. Genom begrepp som diaspora – (för-)skingring, spridning – kan etniska erfarenheter berika en allmän identitetsmodell genom att tillföra
en större rörlighet, öppenhet och sammansatthet, som bättre motsvarar
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vår tid än modeller helt knutna till fastfrusen rotfasthet. De första
kristna församlingarna var spridda som sporer runt Medelhavet, och
judiska tänkare har länge formulerat sig kring att leva och skapa
identitet i ett tillstånd av kronisk exil och hemlöshet. Utifrån idéer hos
Hall, Hebdige (1988) och Chambers (1990) har även Paul Gilroy
(1987, 1991 och 1993) vidareutvecklat liknande idéer, med fokus på de
globalt spridda afroamerikanska ungdomskulturerna. Migration är en
process som konstituerar en ny form av etnicitet utan hemland, en
hemlös identitet. En omfattande global rörlighet, både i urbanisering,
resande och frivilliga eller påtvingade omflyttningar mellan regioner,
länder och världsdelar, har gjort sådana identitetsperspektiv aktuella
inte bara för en växande mängd flyktingar och invandrare, utan för de
flesta senmoderna människor. Traditionella rotfastheter upplöses i dels
ett sökande efter (och rentav skapande av konstruerade) rötter och dels
ett sökande utefter rutter (på engelska kan Gilroy spela med orden
”roots” och ”routes”). Så tematiseras kulturell identitet på nya sätt, i en
väv av korsningar i ordets bägge betydelser – som överskridande av
gränser och som blandningar, montage och bricolage. Likartade idéer
finns hos Ulf Hannerz (1992a), utifrån det talande begreppet
kreolisering.
Hela detta ökade intresse för dynamik, öppenhet, korsningar och
orena hybrider som ett idag normalt identitetstillstånd får betydelse för
hur makt och motstånd tematiseras. Gilroy (1991 s 11f) skiljer mellan
två kritikdimensioner i ny svart kultur. Uppfyllandets eller fullbordandets politik (”the politics of fulfilment”) söker förverkliga de
sociala och politiska löften som dagens samhälle lämnat oförlösta. Den
orienteras främst mot det semiotiska, verbala och textliga. Omgestaltningens politik (”the politics of transfiguration”) betonar i stället
uppkomsten av kvalitativt nya begär, sociala relationer och gemenskapsformer. Den strävar efter det sublima och vill presentera det som
inte kan representeras, och riktar sig därför snarare till det mimetiska,
dramatiska och performativa.
Också nyare analyser av massmediers kulturella funktioner har
effekter på sociala (mot-)rörelser och motkulturer, genom att bland annat förändra tids- och rumsdimensionernas roll. Senmoderna, de-lokaliserade delkulturer bryter nödvändigheten att vara på samma punkt i tid
eller rum. Individer, grupper och kulturer kan kommunicera och
interagera på avstånd. Framför allt blir därmed den spatiala samrumsligheten på en bestämd plats, lokalitet och territorialitet inte längre
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nödvändig för att upprätta kontakter, rörelser, motkulturer och nätverk
av motstånd. Hebdige (1990) diskuterar just sådana sociala enheter
utan lokalisering, och jag har redan fört en liknande diskussion ovan i
samband med offentlighetsbegreppet.
De som starkast påverkades av postmodernismens idéer om upplösningen av subjekt, autenticitet, gemenskaper och verklighet i ett ändlöst
språkligt spel av diskurser och ”simulationer” (Baudrillard 1988) måste
också ifrågasätta hela motståndsbegreppet. När punkens försök till
destabilisering av symboler, upplösning av dikotomier och autonomisering av stildimensionen gentemot alla sociala kategorier generaliserades till hela kulturen måste man säga att motstånd finns antingen
överallt eller ingenstans. Så kan man skildra Hebdiges utveckling från
Subculture: The meaning of style (1979) till Hiding in the light (1988).
Ett exempel är Oldfield (1989 s 265), som utifrån neostrukturalism à la
Barthes, Foucault och Baudrillard hävdar att makten nu glidit undan
och gjort allt motstånd chimärt:
The subversion that pop culture has often imagined, the subversion of activity,
infiltration, revolution, eruption of repressed desires, can be forgotten. All
that’s possible today is the renunciation of agency, varieties of refusal to
recreate power, to be yourself: simply disappearance from or discrediting of
the places where power and resistance keep propagating each other.

På vilket sätt detta uppgivande och försvinnande skulle kunna undvika
att antingen bli totalt verkningslösa och därmed cyniskt bejaka den
härskande ordningen eller ingå i nya motståndsrelationer till makten
förblir mig en gåta. De flesta andra har tvärtom betonat vikten av att
inse att man måste ge sig in i dessa spel – att motstånd behövs och att
ingen kan undgå att också ibland utöva makt (också den sene Foucault
skulle nog ha skakat på huvudet åt Oldfields naiva ansvarslöshet).
En vanligare ståndpunkt tycks dock ha varit den besläktade men
diametralt motsatta, att motstånd ses i stort sett överallt i den breda
populärkulturen. Så kan Willis (1990) utifrån teorier om symbolisk
kreativitet och identitetsarbete, om en (både gemensam och vanlig)
”common culture” med en i vardagspraktikerna ”grounded aesthetics”
samt om en aktiv kulturell produktion som alltid försiggår i kulturbruk
och mediereception, uppfatta populärkulturen i dess helhet som ett
alternativ till och motstånd mot elitkulturens dominerande institutioner.
Här blir vardagskulturen plötsligt lika oproblematiskt god och emanci-
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patorisk som ”finkulturen” blir ond och konservativ, helt utan den
komplexa dynamik Willis tidigare utvecklat.
Lawrence Grossberg har blivit en av de mest centrala representanterna för amerikanska cultural studies, inte minst genom sitt dunkla begrepp ”empowerment”, som har att göra med de effekter vardagens
praktiker och populärkulturens diskurser har i olika ”affektiva allianser” och ”artikulationer”. 54 Han vill upprätthålla viktiga åtskillnader
mellan empowerment och njutning, och mellan kamp, motstånd och
opposition. Hans olyckliga förkärlek för att underbygga sina krav på
konkreta politiska analyser med oerhört abstrakta och ibland självmotsägande utläggningar gör det dock svårt att se hur användbara hans av
Foucault, Deleuze och Guattari inspirerade postmoderna begreppsmaskineri kan vara.
Den hos oss än mer bekante medieforskaren John Fiske (1989) vill
fånga vardagslivets komplexitet men blundar ofta för komplikationerna
i och mellan de inlånade modellerna. ”Popular culture is the culture of
the subordinated and disempowered” (s 4) heter det kategoriskt, och
även om den sägs uppvisa både makt och motstånd framställs ändå
bilden av en triangel där ”masskulturen” (d v s mediernas dominerande
tolkningar av sitt utbud) lämnar öppningar för det homogena ”folket”
att formulera alternativa, maktkritiska tolkningar i sin genuina,
autentiska ”popular culture”, riktad mot finkulturen som estetisk och
institutionell helhet. 55 Populärkulturen är i princip progressiv, full av
motstånd, njutning och ”empowerment”. Den används i ”folkets”
ständiga kamp mot ”maktblocket” – två olyckligt klichéartade begrepp
som Fiske lånat från den av Gramsci influerade Stuart Hall (1981).
Såväl ”folket”, motståndet och populärkulturen som eliten, ”maktblocket” och finkulturen homogeniseras och idealiseras därigenom till
fasta essenser. Det gör det svårt att fånga komplexiteten när populär54

Empowerment betyder egentligen bemyndigande eller möjliggörande, och associeras av Grossberg även till makt. ”Empowerment refers to how cultural formations in daily life make possible particular sorts of practices, commitments and
relationships. […] Empowerment – having a certain control over one’s place in
daily life – is not the same as struggle, the attempt to change one’s conditions. And
struggle is not always resistance, which requires a specific antagonism. And
resistance is not always opposition, which involves an active and explicit challenge
to some structure of power” (Grossberg 1992 s 73 respektive 95f).
55 Observera att ”popular culture” kan betyda såväl populärkultur som folklig
kultur; jfr Fornäs (1992 s 21ff). Fiske knyter egentligen an till det gamla,
endimensionella masskulturbegreppet, med populärkultur som lika endimensionell
spegelbild.
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kulturella fenomen i ett avseende uttrycker motstånd och samtidigt i
andra avseenden utövar dominans, eller när motsättningar dyker upp
mitt inne i såväl populär- (mellan genrer eller mellan sociala kategorier) som elitkulturen (mellan olika institutioner eller mellan estetiska
”avantgarden”). Fiske vill fånga ett dynamiskt spel mellan makt och
motstånd, men hans starka strukturalistiska behov av enkla polära kategorier tvingar in honom i ständiga motsägelser.
På ett ställe kan det t ex heta att ”any reactionary effectivity at the
macro level is powerless to prevent its subversion at the micro” (Fiske
1989 s 192), en annan gång lyder det nästan omvänt: ”Macrostructural
forces are at times modified by micropractices, but micropractices are
always modified and shaped by macrostructures. The interactivity of
this mutual structuration is not equal – the macro is more determinative
than the micro” (Fiske 1991 s 463). Här anas en vacklan mellan en
populistisk tilltro till en ”folkets” abstrakta kraft och en strukturalistisk
(deterministisk och funktionalistisk) fetischering av makronivåns
ramverk.
Fiske har också mött häftig kritik från många håll. Morris (1990)
kritiserar honom och Iain Chambers för deras traditionella syn på ”folket”, som oavsiktligt utgår från en såväl elitistisk som populistisk
tolkning av massan, och inte minst kan kritiseras ur ett könsperspektiv.
Frow (1992) gör en kritisk analys av begreppet ”the popular” från Hall
till Fiske och angriper dess fundamentala tankefigur att den folkliga
populärkulturen strukturellt står i binär motsats till finkulturen. Denna
binarism trollar bort interna differenser inom bägge polerna. Folket är
ingen given essens som skapar sina kulturformer, utan konstitueras
självt i kulturella praktiker. Och finkulturen är kanske inte längre ”den
dominerande kulturen” utan bara en ficka inom den kommersiella
mediekulturen. Även Harris (1992) pekar på problem i gramscianismens tendenser att stänga vissa teoretiska öppningar genom alltför låsta
blockresonemang, och McGuigan (1992) kritiserar den okritiskt populistiska strömningen hos Fiske och andra inom cultural studies.
Detta har också konsekvenser för de konkreta analyserna av motstånd i publikgruppers mediebruk. Carragee (1990) kritiserar Fiske för
att med polysemibegreppet romantisera mediepublikens tolkningar och
se dem som mer oppositionella än vad de är. Lembo & Tucker (1990)
menar att Fiske reducerar kultur till strategiska maktspel och därmed
missar mer kommunikativa aspekter av publikens tolkningar. Detta ses
som ett led i hur cultural studies abstraherar bort såväl produktion som
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faktisk reception i fokuseringen på textledet, och därigenom blundar
för den verkligt intersubjektiva nivån i kulturprocesserna, som en kritisk hermeneutik ser bättre. Budd m fl (1990) angriper Fiske och Grossberg för att genom sitt urvattnade motståndsbegrepp sudda ut
skillnaderna mellan kulturindustriell och alternativ medieproduktion
och därmed göra amerikanska cultural studies affirmativa gentemot
marknaden. Curran (1990) ifrågasätter den cultural studies-influerade
”nya revisionismen” i medieforskningen men ser också positiva möjligheter till pluralism inom en förnyad radikal tradition. Bordo (1993) ser
hos Fiske en urvattnande utslätning av maktbegreppet, en brist på
differentiering mellan t ex publikens, medieproducenternas och de
uttalade motkulturernas makt. Hon menar att han exemplifierar en
vanlig postmodern förvanskning av Foucault, som ser makt som ett
spel mellan icke-centraliserade krafter och absolut inte (som hos Fiske
m fl) något individer eller grupper kan ”ha”. Dessutom finns i
betoningen av njutningen i marginaliserade publikgruppers kreativa
motläsning av populärkulturella texter ett utsuddande av den plåga,
kamp och möda som det innebär att hävda sin ”skillnad” gentemot
dominerande meningsmönster, en idyllisering av motståndet helt
enkelt.
Flera av dessa kritiker nämner i stället den kritiska teorin och särskilt Jürgen Habermas som inspirationskälla, men några av dem faller i
mina ögon tillbaka till äldre och mer ensidigt ideologikritiskt kulturpessimistiska versioner av denna teori (Adorno och den tidige Habermas
snarare än Benjamin eller den sene Habermas). Hela debatten är starkt
präglad av sina brittisk-amerikanska förutsättningar. I Sverige löper
frontställningarna längs andra skyttegravar, bland annat eftersom
väldigt få hos oss någonsin helt och hållet ställt sig bakom vare sig
strukturalismen inom de tidiga cultural studies eller de olika postmoderna och poststrukturalistiska positionerna.
Förutom Ecos (1967/1987) ovan nämnda tankar om semiotisk gerillakrigföring har Fiske bidragit till att sprida intresset för Michel de
Certeau (1974/1988), som analyserat vardagskreativiteten i de praktiker
av konsumtion och reception som aktivt använder och ger mening åt de
varor och medier som det ekonomiska systemet levererar. Sättet att
använda andras produkter öppnar i sig möjligheter för motstånd mot
dominerande regler och normer, genom att skapa utrymme för lek och
för kritiska och utopiska manövrar. Certeau visar med bl a retorisk och
narrativ analys hur stilbricolage kan ses som ett motstånd mot en
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dominerande ordning, i ett växelspel som fångas av det centrala begreppsparet strategi/taktik.
Dominerande maktinstanser riktar genom sina centraliserade strategier in sig på att ordna och kontrollera rummet, indela det i sfärer på så
vis hindra förändringar som skulle hota maktpositionerna. Dominerade
grupper kan ytterst sällan gå på motsvarande offensiv mot den
ekonomiska eller politiska makten, utan är i vardagen hänvisade till
undvikande och gerillaliknande manövrar, som Certeau analyserar som
tidsorienterade och förändringsinriktade taktiker. Han summerar:
”strategies pin their hopes on the resistance that the establishment of a
place offers to the erosion of time; tactics on a clever utilization of
time, of the opportunities it presents and also of the play that it introduces into the foundations of power” (Certeau 1974/1988 s 38f).
Här finns brukbara verktyg för konkreta analyser av motståndsembryon i vardag och populärkultur, om man bara undviker att låsa fast
begreppen i en enkel polaritet mellan två entydigt definierade läger,
utan ser dem som abstrakta tankeredskap med en öppen processkaraktär. Det går inte att klumpa ihop alla ”taktiska” handlingar till en pool
av progressivt motstånd, riktat mot en lika odifferentierad maktpols
”strategier”. I realiteten blandas taktiska och strategiska manövrar i
olika handlingar och rörelser, men det är värdefullt att kunna analysera
sådana blandningar i förhållande till sådant som tid (t ex modernisering
och förändring) och rum (sfärer och platser).
McRobbie (1991b) formulerar utifrån feministiska utgångspunkter
ett missnöje med postmodernismens teser om den totala fragmenteringen. Hon betonar att kollektiva enheter och rörelser visserligen inte
kan ses som naturgivna eller ursprungliga, men att de fortfarande
skapas och fyller centrala behov. Hennes krav på ökad politisering av
cultural studies är typiskt för de senaste årens debatt, och hon efterlyser
något nytt paradigm för att studera konsumtion, vardagsliv, njutning
och identitet, och att återigen kombinera kulturella, etnografiska och
institutionella studier.
De många problematiseringar som cultural studies-traditionen och
dess begrepp om motstånd som sub- eller motkultur utsatts för ger
nyttiga lärdomar. Föråldrade varianter av klassteoretiska modeller har
ifrågasatts av både Hebdige, Bourdieu och Beck, medan psykoanalytiska, diskursteoretiska, neostrukturalistiska, feministiska och etnicitetsorienterade teorier om identitet har skjutit vissa totaliserande och
essentialistiska modeller i sank. Många efterlyser nya paradigm för att
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tematisera kultur, identitet, sfärer, makt och motstånd på ett sätt som
undviker såväl ett nihilistiskt uppgivande av varje motståndsbegrepp
som ett lika oproblematiskt utnämnande av varje ungdoms- och populärkulturell yttring till motstånd. Från Wittgensteins språkfilosofi, Habermas’ modernitetsteori, Kristevas psykoanalys och Ricoeurs hermeneutik kan värdefulla nya verktyg hämtas. Men det finns skäl att hålla
isär olika aspekter i uppgörelsen med tidigare ungdomskulturforskning.
Metodvalen (textanalyser, etnografi, intervjuer eller kvantitativa data)
är varken nödvändigtvis korrelerade till valet av forskningsobjekt
(kulturell reception eller produktion, subkulturer eller vanlig vardag)
eller till forskarnas politiska perspektiv. En senmodern betoning av
mångfald och skillnad måste inte heller nödvändigtvis otydliggöra
makt och motstånd så som vissa angloamerikaner gjort. Pluralism kan
lika gärna vara kritisk som affirmativ. Jag ska härnäst skissera en
differentierad modell över motståndsmöjligheternas nätverk, som kan
utnyttja element från alla de tidigare nämnda teoribildningarna och
bibehåller ett politiskt-strategiskt verksamt motståndsbegrepp men
samtidigt är nyansrik nog att respektera olikheternas mångfald.

Utkast till en motståndsteori
Varför behövs ett motståndsbegrepp egentligen? Ett skäl är att makt
och motstånd uppenbarligen ”finns”, i den meningen att de är begrepp
som under ett eller annat namn fungerar och används i människors tankar och handlingar. Samhället genomsyras av dominans och tvångsmekanismer som varje kulturteori måste förhålla sig till, såväl av
vetenskapliga som av etiska skäl.
Att resonera om motstånd förutsätter, vad jag kan förstå, en tanke
om subjekt med någon form av vilja, känsla, förnuft och ansvar. Makt
blir inte makt om den inte innebär att några subjekts egna planer och
önskningar underkastas andra krafter och lagar. Att vi även kan tänka
oss ett rent fysikaliskt motstånd i elektriska kretsar beror bara på vår
förmåga till metaforisk begreppsutvidgning, genom att vi då tänker oss
att den elektriska strömmen egentligen ”vill” röra sig på ett visst sätt,
men bromsas av materialets resistans och därvid nästan i en sorts vrede
utvecklar värme. Tanken på en ”naturlig” process som bryts mot en
annan materiell kraft är en mänsklig konstruktion, inspirerad av det
sociala livets erfarenheter.
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Motstånd i människors sociala liv kräver alltså aktörer som subjekt.
I denna anda kritiserar även Ricoeur (1986 s 131) Althussers och
Foucaults vilja att begrava den filosofiska myten om människan, och
hävdar att detta omöjliggör alla protester mot maktövergrepp som
skändar mänskliga rättigheter. ”I do not see from where we could
borrow the forces to resist the apparatus if not from the depths of a subject, having claims that are not infected by this supposed submissive
constitution” (Ricoeur 1986 s 150). Varför skulle människor göra
motstånd mot maktövergrepp om de själva och hela det sociokulturella
systemet bara var en strukturfunktionalistisk, behavioristisk eller
diskursiv mekanism? 56
Också maktdefinitionen hos Thomas Mathiesen (1982 s 9) ”lägger
vikten vid människors vilja till motstånd och opposition mot makten.”
Med stöd av Max Weber definieras makt (s 32f) som människors möjligheter att driva igenom sin egen vilja även mot andras motstånd.
Makten har därför tre kännetecken: den är intentionell, relationell och
genomtvingande. ”Den principiella möjligheten till överskridande, som
öppnar sig genom närvaron av beslut och därmed viljeutövning […]
utgör själva grundvalen för motstånd” (s 74). Utifrån denna grundinställning kan Mathiesen studera motmakter i form av alternativa
offentligheter i sociala rörelser.
Den av Foucault inspirerade makt- och motståndsdiskussionen problematiserar med viss rätt denna intentionalistiska syn, som medvetet
vill reducera strukturell, institutionell och byråkratisk makt till mer
eller mindre personliga dominansförhållanden. Jag finner det inte
nödvändigt att tänka sig all makt som baserad på individers subjektiva
vilja. Makt kan åtminstone i en utvidgad betydelse också strömma ur
intersubjektiva eller rentav objektiverade förhållanden. Men den måste
alltid brytas mot underordnade subjekts viljor, och därmed ingå i en
dialektik med deras latenta eller manifesta motstånd.
Den subjektskritik som psykoanalysen inledde (och som också Ricoeur inarbetat i sin filosofi) kan först tyckas undergräva subjektivitetens intentionella aspekter. Men inte heller det är riktigt sant. Julia
Kristeva, Jean Laplanche och även vissa (senare) texter av Jacques Lacan har visserligen radikaliserat Freuds insikt att människan inte är
herre i sitt eget hus, att det medvetna jaget aldrig behärskar sig själv
56

Jfr Elliott (1992) för en liknande kritik mot lacanskolans deterministiska tendens
att se subjektet som helt språkbestämt och därigenom försumma förmågan till nyskapande.
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fullt ut. Det omedvetna är en social produkt som alltid hindrar oss att
vare sig veta allt om oss själva eller helt medvetet kunna styra våra
tankar och handlingar. Men att subjektet är en sociokulturell och ogenomskinlig konstruktion förvandlar det inte till en illusion. Subjektivitet och vilja är nödvändiga för mänskligt liv och samhälle, även om de
inte ens står under den enskildes egna kontroll. 57
Makt och motstånd har alltså att göra med öppna eller dolda konflikter mellan subjekt och någon ordning som söker tvinga subjekten
till något som bryter mot deras egen vilja. Detta förutsätter en spänning
mellan tidsliga flöden och rumsliga sfärer, mellan handlande aktörer
och begränsande strukturer. Motstånd är (individuella eller kollektiva)
subjekts strävan att utifrån egna behov eller intressen motverka en
annan logiks regler som påtvingas dem i någon sfär. Det kräver
viljande och handlingsförmögna subjekt och det kräver strukturers fasta
regler och koder som söker hindra subjektens strävan. Endast i överförd
mening kan man utvidga motståndsbegreppet till att gälla t ex möten
och skärningar mellan system.
Detta öppnar nu många olika variantmöjligheter, beroende på vilka
subjekt det handlar om, vad maktordningen bottnar i, och hur konflikten utvecklas. Här behövs en mångfald av differentieringar, som
tvingar varje motståndsanalys att bli specifikt förankrad i en konkret
kontext. Makt och motstånd behöver situeras kontextuellt, preciseras
relationellt och differentieras längs flera olika aspekter och nivåer.
Makt och motstånd är ständigt närvarande, men inte alltid centrala
eller fokuserade teman i det sociala livet. Det är inte så att alla ungdomskulturfenomen i första hand ska analyseras som uttryck för motstånd mot dominans och makt, lika lite som att ungdomskultur enbart
skulle kunna ses som anpassning. Men på grund av maktrelationers
ständiga närvaro – såväl i interaktionen mellan individer och grupper
som i förhållandet till mer eller mindre systemorienterade institutioner
– finns det alltid embryon till motstånd i vardagslivet. Från dessa vardagliga frön måste varje försök till explicit och offensiv mobilisering
också utgå. Och forskning om makt och motstånd måste utveckla en
förmåga att se ambivalenserna i dessa fenomen, i stället för att ständigt
söka efter essentialistiska och totaliserande förklaringar som entydigt
vill kategorisera allt i onda och goda substanser.
Willis (1977/1983) och Radway (1984) kan användas som påminnelse om att sådana kulturformer som bildar ett radikalt eller progres57
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sivt motstånd i något avseende (t ex klass) kan visa sig innebära ett
konservativt eller reaktionärt maktutövande i ett annat (t ex kön eller
ras). Det är svårt att entydigt skilja gott från ont, motstånd från makt,
utan hänsyn till vilken aspekt och vilken kontext det rör sig om.
Evans (1990) poängterar gentemot Fiske att endast en känslig kontextualisering kan avgöra om specifika publiktolkningar kan ses som
motstånd eller opposition: om t ex adolescenter normalt är rebelliska så
vore det den icke-rebelliska adolescenta tolkningen som vore oppositionell. Schulze m fl (1993) drar fram en liknande problematik i sin
studie av Madonna-hatare som uppfattar sig som oppositionella mot
den i deras tycke dominerande diskurs som uppskattar denna kontroversiella mega-artist, men där få kulturkritiker skulle identifiera deras
Madonnatolkning som progressivt motstånd. Det är helt riktigt att dessa
exempel understryker behovet av större komplexitet i begreppen för
såväl dominerande kultur som motstånd. En kontextualisering skulle
väl dock kräva att varje tolkning sattes i relation inte bara till den
normala inom den bestämda sociala gruppen utan också till den som
framhävs av samhällets etablerade institutioner (kritiker, lärare,
politiker etc) och/eller av historiskt äldre normativa tolkningstraditioner. En användning och tolkning av någon populärkulturell ”text” kan
vara oppositionell inom en viss grupp, en annan kan gå emot vad ledande auktoriteter förespråkar, en tredje kan bryta med hävdvunna mönster. I vissa fall sammanfaller två eller tre av dem, men de kan också
vara åtskilda, vilket framkallar behovet av konkretisering när man talar
om motstånd.
Nakayama & Peñaloza (1993) resonerar kring olika etniska
gruppers Madonna-tolkningar och finner där flera helt olika varianter. I
stället för det traditionella binära tänkandet i svart/vitt förordar de ett
”prismatiskt” perspektiv, men framhäver ändå att det går att urskilja en
vit tolkningsdominans även i icke-vita gruppers tolkningar, ungefär
som det vita ljuset är ett slags svåranalyserat ”centrum” för prismats
alla färger. Kulturteorin behöver således kunna få syn på såväl
pluralistisk mångfald som kulturell dominans.
Betoningen av differentieringar och mångfald ligger i tiden, som en
av tre viktiga teoretiska vändningar under vår tid, vid sidan av intresset
för moderniseringens processer och den kulturella dimensionen. 58
Habermas (1981 och 1985a) har här en ambivalent hållning. Å ena
sidan betonar han själv också modernitetens differentieringar och nöd58

Se Fornäs (1990b s 50ff).
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vändigheten av parallella livsformer och normsystem. Å andra sidan
beskylls han ofta för universaliserande tendenser. En inspiration från
postmodernistiska och poststrukturalistiska teorier bidrar i varje fall
med nyttiga påminnelser om livsvärldens irreducibla mångfald. Så vill
Richters (1988) använda Lyotard som komplement snarare än som
alternativ till teorierna om system, livsvärld och kommunikativ
handling. Och så betonar Thyssen (1991 s 9ff) att det senmoderna samhället differentierats i oräkneliga expertkulturer och subkulturer, men
som samtidigt nu för första gången i historien binds samman i ett fullt
globalt samhälle.
Den homogenitet og det fællesskab, som begrebet om en livsverden lægger op
til, forsvinder i en sky af pluralisme: I stedet for en ”stor livsverden” får vi
mange små eller subkulturelle livsverdener, hver med deres særlige forudsætninger og fordomme. Habermas lægger selv op til denne konlusion, når han taler om et ”spaltet makrosubjekt”, og om at samfundet er et centrumløst
netværk af livsformer, som fletter sig ind i hinanden. (Thyssen 1991 s 116f)

Nu kan det diskuteras om livsvärld verkligen kan jämställas med vare
sig subjekt eller livsform, och om världssamhället och dess gemensamma traditionsbas ändå inte producerar rudiment av en övergripande
mänsklig livsvärldshorisont. Men helt tydligt är pluralitet och flerdimensionalitet oundvikliga teman i nyare samhälls- och kulturteori, som
öckså måste finnas med i varje emancipatorisk politik i vår tid.
Makt och motstånd är en asymmetrisk relation. Den har att göra
med relationer mellan centrum och periferi, som ett sätt att kombinera
det jag tidigare kallat spatial- och systemsfärer. Harvey (1990 s 226ff)
diskuterar hur kontroll av rummet kan vara ett maktmedel, där rum
fungerar som system av ”behållare” för social makt. Hannerz (1992a
och b) definierar kultur som socialt organiserad produktioner och flöden av mening och meningsfulla former, som alltid är relaterade till
likaså socialt organiserade former för makt, materiella resurser, tid och
rum. Kulturell skillnad och makt hänger samman med platser och
territorialitet, men också med flöden och rörelser över rumsliga gränser. Det finns ett komplext, globalt och spatialt nätverk av centrumperiferi-relationer, där ett antal olika, multipla centra utövar dominans
över periferierna. Även Kirshenblatt-Gimblett (1992) menar att medan
begreppet gräns på ett riskabelt, essentialistiskt sätt antyder en inramad
enhet, pekar begrepp som marginaler och periferier på något som
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bestäms positionellt i relation till centra och implicerar asymmetriska
maktförhållanden.
Det finns flera asymmetrier mellan centrum och periferi. För det
första har centra andra egenskaper än periferier, framför allt mer makt.
För det andra är flödena olika i olika riktningar: det är inte samma
pengar, varor, människor, arbetskraft, turism, information etc som
flödar från centrum till periferi som omvänt. För det tredje finns det
alltid fler periferier än centra. En sfär har en mittpunkt men oändligt
många ytterpunkter, och även om det finns flera olika kulturella och
sociala maktcentra så är de inte oändligt många, och vart och ett av
dem förhåller sig till en rad sinsemellan högst olika periferier.
Periferierna kan inte enbart reduceras till att vara just periferier i
förhållande till något centrum. 59 Det finns en mångfald av marginaler
som står i liknande relationer till den norm som ofta även upprättar
rumsliga centra, men dessa marginaler (som exempelvis kan vara relaterade till geografi, ras, klass, kön, sexualitet eller ålder) är inbördes
olika på ett sätt som ytterligare understryker kravet på teoretisk
differentiering.
Att tala om periferi, marginal, diaspora, hybrider och korsningar
implicerar alltid en idé om något centralt, ursprungligt eller rent. Om
vissa kulturella fenomen befinner sig utanför, antas det att andra finns
inne i den dominerande sfären. En radikal betoning av mångfald och
fragmentering vill ifrågasätta alla sådana modeller och hävda att det
liksom bara finns periferier, flytande subkulturer i ett globalt flöde. Så
slår en total fragmentering och heterogenitet över i sin motsats, en till
sist odifferentierad homogenitet där alla är lika perifera. Men det finns
andra lösningar, som inte behöver ge upp begreppsparen även om de
behöver genomlysas kritiskt. Strukturerande begrepp behövs för
tänkande och praxis, i forskning såväl som övrigt samhällsliv. Avdifferentiering är ett mycket problematiskt politiskt program, och det gäller
både för delkulturer och etniciteter, för förhållandet mellan sfärer som
etik, estetik och politik eller skola, familj och arbete. Att korsa gränser
är intressant och produktivt, liksom att reflektera över dem,
problematisera dem och förskjuta dem i opposition mot frusna
maktstrukturer. Men att ta bort dem är antingen fruktlöst eller tendentiellt totalitärt. Sfärer kan jämföras med många rum i ett hus – dörrar
och fönster behövs, men också väggar, separationer, differentieringar.
59

Fornäs (1991) förde en motsvarande diskussion kring kvinnlighetens asymmetriska förhållande till manlighet.
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Hellre en reflexiv differentiering än den avdifferentiering som vissa
postmodernister talat för.60
Den sociala världen består alltså av ett antal olika nätverk eller
vävar med var sitt centrum och var sina periferier. Dessa vävar är lagrade på varandra, vilket skapar komplicerade interferensmönster. Vissa
kan ibland dölja andra, och då behövs kritisk reflektion kring detta
samspel mellan nätverk för att uppmärksamma de på så vis dolda
maktförhållandena. T ex kan nationalstatliga strukturer dölja regionala,
klassmässiga eller etniska dominansförhållanden, eller politiska
hierarkier kan skymma ekonomiska. Det finns skäl att söka undvika
bägge ytterligheterna, och varken reducera världssamhället till fria
flöden eller till fixa enheter, strukturer och system. Olika modeller kan
av pragmatiska skäl betona endera sidan, men vägar och flöden får sin
betydelse just i samspelet med platser och punkter, likaväl som omvänt.
Varje makt kännetecknas av en viss stelhet, en tendens till frysning
i rummet och upprättande av fasta strukturer som bevarar status quo,
även om maktutövning också kan tvingas bli flexibel. Det motstånd
som står emot maktstrukturer kräver å andra sidan alltid rörlighet, även
om det ibland kan bygga sinna skyttegravar.
Från Foucault, Eco, Certeau, Melucci, McRobbie, Hall och Gilroy
kan man hämta begrepp för att tematisera motståndets nödvändiga
flexibilitet. Motståndets taktiker hos Certeau påminner om Meluccis
idéer om de vardagliga oppositionspotentialer som kan mobiliseras av
sociala rörelser som nomader, och denna nomadiska rörlighet leder i
sin tur tankarna till de korsande, dynamiserade och diasporiska identiteterna hos Gilroy och McRobbie. Liksom hos Habermas, Ricoeur,
Kristeva, Ziehe och en lång rad andra aktuella teoretiker finns där
användbara konceptualiseringar av de centrala temana som kan
sammanfattas i den triad som framhäver flexibiliteten (modernitet,
rörlighet och förändring), differenserna (mångfald, skillnad och flerdimensionalitet) och kulturdimensionen (språk och intersubjektiv symbolisk kommunikation).

60

Ett exempel är när Haraway (1990) applåderar cybernetikens upplösning av
skillnader mellan människa, djur och maskin. I kravet på åtskillnad är f ö Habermas
och Lyotard ense, den förre i sitt ständiga framhävande av modernitetens
differentieringar gentemot all identitetsfilosofi (Habermas 1985b och 1988), den
senare i sitt krig mot totaliteten och viljan att aktivera skillnaderna (Lyotard
1979/1984 s 82).
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Foucault har visat hur makt både är repression och produktion (av
kunskap och effekter), och att makt inte är en enda enkelriktad kraft
utan alltid konkret situerad och uppbyggd på en ömsesidig om än
asymmetrisk relation mellan två parter.
Det finns alltså inte – i förhållande till makten – en plats för den stora Vägran
– revoltens själ, alla upprors centrum, revolutionärens rena lag. I stället finns
det många motstånd av olika slag […]. De är andra sidan i maktrelationerna;
de finns med där som den okuvliga motparten. De är alltså fördelade på
oregelbundet sätt även de: punkter, knutar, härdar av motstånd är mer eller
mindre tätt utspridda i tid och rum […]. Stora, radikala brytningar, rejäla
uppdelningar i två sidor? Ibland. Men man har oftast att göra med rörliga och
övergående motståndspunkter, som inför klyftor i samhället, klyftor som
förskjuts, som splittrar det som är förenat och som ger upphov till nya
grupperingar, som går rakt igenom individerna själva, skär sönder dem och gör
om dem […]. Liksom maktrelationernas nät till sist bildar en tät väv, som går
tvärs igenom apparaterna och institutionerna utan att ta fäste där riktigt, går
också motståndspunkternas svärm tvärs igenom samhällsskikten och
individerna. Och det är säkert den strategiska kodningen av dessa
motståndspunkter som möjliggör en revolution, ungefär som staten vilar på
den institutionella integreringen av maktförhållandena. (Foucault 1976/1980 s
122f)

Här finns anknytningspunkter till hur Eco (1979/1987) skiljer mellan
motstånd mot makt och mot styrka, vad Certeau (1974/1988) skriver
om taktik och strategi. Även Harvey (1990 s 45ff) använder Foucault
och Lyotard för att beskriva hur samhället innehåller mångfaldiga källor till förtryck och mångfaldiga fokalpunkter för motstånd mot dominans. Men samtidigt som det finns en komplex pluralitet finns det
också dominerande centra av skilda men inte godtyckligt många slag,
som inte låter oss kollapsa makt och motstånd till en odifferentierad
smet. Med Habermas och Ricoeur vill jag bland annat hålla kvar möjligheten att se brytningar mellan aktörers handlingar och strukturella
ramar, där förhållandet mellan livsvärld och system bara är ett av flera
exempel. Enskilda aktörer kan utöva makt, men makt kan också
inlagras i omänskliga system på ett sätt som inte enkelt kan reduceras
till deras bärares subjektiva intressen. När makten direkt utgår från
individuella aktörers subjektivitet är det denna den andres subjektivitet
som upprättar de strukturella ramar och regler som provocerar fram
motståndet, men det är bara en möjlighet bland flera.
Motstånd har tydligt rumsliga aspekter i det att kamp mot makt har
att göra med en kamp för autonomi som kan sträva efter någon form av
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frirum. Frirum kan bestå av fysiska utrymmen utan insyn och
utifrånkontroll, men oftast handlar det snarare om sociala och kulturella
”rum” där individer och grupper skaffar sig ett eget handlingsutrymme
genom att antingen stänga dörren för andras kontroll och krav eller
manövrera mitt ibland dem på ett tillräckligt listigt sätt för att spela ut
dem mot varandra och på så vis få plats för sitt egensinne. 61
Aggleton & Whitty (1985) definierar motstånd som alla former av
beteende som utmanar en etablerad form som t ex skolans socialisationsprocess, och som därför är potentiellt transformativa snarare än
reproduktiva (s 60f). De betonar därefter (s 62f) att vissa distinktioner
behövs: 1) mellan motståndsintentioner och motståndseffekter, 2) mellan motstånd med övergripande maktrelationer eller lokala och partiella
kontrollmekanismer som måltavla (”resistances” respektive ”contestations”), 3) mellan personliga insikters motståndssubjektivitet och
kollektiva motståndshandlingar, samt 4) mellan det erfarenhetsområde
som givit upphov till motståndsintentioner och det praktikområde där
motståndsviljan kan komma till uttryck i motståndshandlingar,
eftersom där kan ske en överföring (displacement) från ett område (t ex
skolan) till ett annat (t ex hemmet). Studier av motstånd måste ta
hänsyn till sådana distinktioner och etnografiskt undersöka hur olika
motståndsaspekter fördelar sig på olika sfärer och områden i en konkret
situation.
En differentierad motståndsanalys måste fråga sig vem som gör
motstånd mot vad, hur, varför och med vilket resultat.
Motståndets agenter eller bärare kan vara enskilda individer, grupper, delkulturer eller hela sociala kategorier (kön, klasser, etniska
grupper, geografiska regioner eller åldersgrupper). Det kan alltså röra
sig om allt från ett individuellt till ett kollektivt motstånd, och man kan
också skilja mellan territoriellt lokaliserat och nomadiskt eller
diasporiskt motstånd.
Motståndets primära eller fundamentala måltavlor kan vara av
samma typ som dess bärare, i vilket fall man kan tala om i första hand
relationellt motstånd, som utspelar sig helt på livsvärldens intersubjektiva nivå. Men den maktutövande ”fienden” kan också vara objektiverade institutioner eller system, vilket pekar i riktning mot ett strukturellt
motstånd. Eftersom institutioner har både med system och livsvärld att
61

Kosta Economou vid Tema K i Linköping diskuterar i sitt snart avslutade avhandlingsarbete striden om handlingsutrymme mellan ungdomsgäng och fritidsgårdsregler.
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göra kan strukturellt motstånd såväl rikta sig mot måltavlor i
livsvärlden (t ex patriarkala, etniska, klass- eller generationsmässiga
maktrelationer) som i det ekonomiska eller det politiska systemet (t ex
kommersialism eller byråkrati).
Motståndets medel är mångfaldiga, som framgått av hela min genomgång. Det kan i olika fall vara mer eller mindre relevant att tala om
motidentiteter, motkulturer, motoffentligheter, motrörelser, motinstitutioner eller motmakter, i en glidande skala från den subjektiva över den
kulturella och sociala till den politiska nivån. Inom den subjektiva
nivån kan man också differentiera mellan imaginärt och reellt
motstånd, mellan motståndsfantasi och motståndshandling. Men den
gränsen är svår att dra exakt, med tanke på hur tätt sammanflätade de
bägge aspekterna alltid måste vara, i och med att kulturella symboler
alltid krävs såväl för subjektiva föreställningar som i varje social handling.
På en yttre eller objektiv nivå kan motstånd ta formen av institutionella organisationsstrukturer som byggs upp som motmakter. Dessa
organiserar materiella resurser och tillskapar rum för oppositionella
praktiker, inriktade dels på kritik och försvar mot etablerade maktinstanser, dels på offensiva utopier. Motrörelser och motkulturer kan
skapa motoffentligheter, där kommersiella eller statliga systemkrav kan
motarbetas och där alternativa sociala och kulturella former kan utprövas, med annorlunda normer och värden, stilar och uttrycksmedel,
relationer och identiteter. De kan på ett problematiskt sätt bygga nya
dominansformer på de gamlas ruiner, men de kan också innehålla
element av rättvisa, gemenskap, autonomi och njutning som överskrider snävt partikulära särintressen.
Här kan det också vara på sin plats att differentiera mellan fyra
nivåer. Motståndspotentialer är latenta möjligheter som skapas av en
strukturell situation där mänskliga subjekt utsätts för maktutövning.
Embryon till motstånd gror där subjekten i mikrohandlingar börjar
agera för sina intressen. Härdar uppstår där kollektiva klungor av sådana individuella mothandlingar bildas. Rörelser är slutligen uttalade
kollektiva motståndsprocesser.
Frågan ”varför” grenar ut sig i flera led. Motståndets orsak är makt
– förtryck, tvång, dominans – och därav följande brist, lidande och
frustration. Men dess avsikter eller intentioner kan variera. Motstånd
kan för det första ske oavsiktligt, som en icke önskad bieffekt av någon
helt annorlunda intention – och då är det egentligen bara ur maktens
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perspektiv som det uppfattas som motstånd. För det andra kan det vara
omedvetet, växa ur omedvetna impulser under en välanpassad yta, men
likafullt vara subjektets protest mot en övermakt, om än subjektets
medvetna jag inte förstår detta. Då handlar det alltså om en omedveten
avsikt eller om en medveten men oavsiktlig motståndshandling. För det
tredje kan det vara naivt medvetet och avsiktligt, när någon gör
motstånd uttryckligt och direkt. En fjärde möjlighet är ett för senmoderniteten typiskt reflexivt eller rentav fullt ut reflektivt motstånd,
där subjekten inte bara vet om att de vill stå emot maktens tryck utan
också kan formulera och förhålla sig till sina egna motiv och mål, och
kanske rentav förmår reflektera över dem i en gemensam flerdimensionell diskurs inom någon (mot-)offentlighet. 62
Motståndets intention är ofta att ta makt (över sitt eget öde, äver
dem som förut bestämde, över omvärlden…). Det gör det än tydligare
att motstånd inte är någon fast essens utan en tillfällig relation. Att den
dominerade vill få makt och kanske också får det hindrar inte att
striden mot den tidigare makthavaren kallas motstånd. Ingen undgår att
ha del i makt. Men ett radikalt motstånd kan samtidigt också sträva
efter att nedmontera maktstrukturer.
Åtskillnaden mellan intentioner och effekter kan i själva verket ske
i tre olika steg. Först har vi de latenta potentialer och groende embryon
till motstånd i vardagen som Melucci ovan angav som en nödvändig
bas för sociala rörelser, och som vilar i subjektens inre, i deras inbördes
sociala relationer, i deras kulturella kommunikationsformer och/eller
som resurser i materiella eller institutionella objektiveringar. Därnäst
finns manifest förverkligat motstånd i form av konkreta handlingar och
rörelser som angriper maktrelationerna. Slutligen kan motståndshandlingar nå framgång och alltså vara effektiva, genom att verkligen hålla
motståndare tillbaka eller omvandla och nedmontera maktrelationer.
Motståndsvilja kan leda till anpassning (som hos Willis’ lads) och
motstånd kan å andra sidan vara omedvetet, d v s vilja till anpassning
kan trots intentionerna leda till motstånd mot maktinstanser.
I bedömningen av motståndshandlingar och deras effekter kan det
vara viktigt att försöka undvika att automatiskt likställa de tre dikotomierna motstånd/makt, gott/ont och progressivt/regressivt. Vi tänker
oss ofta motstånd som gott och progressivt, men det behöver ju inte
vara så. När man t ex inom psykoanalysen talar om inre motstånd eller
62

Jfr Fornäs (1992 s 93ff) om liknande nyanser av intentionalitet och medvetenhet
i fråga om subkulturbegreppet.
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psykiska försvar mot olika insikter, försvar som kan motarbetas genom
analys och självreflektion. På motsvarande sätt är även ideologier en
sorts motståndssystem, som försöker hindra medvetenhet om verklig
praxis, maktrelationer, identiteter och livsvillkor (Ricoeur 1986 s 241).
Men ideologins och psykets motstånd mot hotfulla insikter är av en helt
annan typ än det motstånd som det här handlar om. Liksom
konservativa krafters motstånd mot förändring handlar det där snarare
om maktstrukturernas försvar mot kritik, vilket alltså inte ens längre
sätter motstånd i motsats till makt och därför går vid sidan om min
diskussion. Men det kan även vara så att ett motstånd mot en viss
makthierarki i sin kontext kan medföra (och intendera) att andra
maktstrukturer stärks eller att en behövlig förändring hejdas. Återigen
behövs en konkret analys snarare än abstrakta generaliseringar.
Vad gäller motståndets effekter finns det också skäl att granska de
nämnda analysnivåerna var för sig. En ungdomsrevolt eller en social
rörelse kan ha helt olika konsekvenser på de politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och psykiska nivåerna. Även ett institutionellt eller
socialt misslyckat alternativexperiment kan exempelvis avsätta bestående symboliska spår i den kulturella offentligheten. Och enskilda individers öden efter deltagande i någon motkultur behöver inte vara detsamma som motkulturens kollektiva funktion.
Att skilja mellan partiellt och generellt motstånd (contestations respektive resistances) är problematiskt, eftersom det förutsätter dels att
man kan bedöma en motståndshandlings alla effekter från en bestämd
utifrånposition, dels att det skulle finnas ett visst motstånd som skulle
kunna vara totalt och heltäckande. Bägge dessa antaganden tycks mig
ohållbara. Men det är riktigt att motstånd kan förskjutas, överföras,
flyttas mellan nivåer, sfärer och erfarenhetsområden. Det kan ibland
bidra till att sprida maktkritiska aktioner, ibland tvärtom till att förvirra
och ideologiskt dölja maktrelationerna, och hindra att de angrips där de
har sin rot.
Kriterier för motståndets eventuella framgång kan sammanfattningsvis sökas på flera plan. Objektivt kan individer, grupper, rörelser
eller delkulturer lyckas i sina föresatser och verkligen bryta ner de
maktstrukturer som de attackerar. Sådana förverkligade program är
emellertid sällsynta. Oftast leder motståndshandlingar till åtminstone
partiella nederlag, motståndets agenter upplöses eller integreras, och
striden förflyttas till andra arenor. Även om motståndsaktörernas
program inte realiserats enligt sina egna intentioner behöver det emel-
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lertid inte ha varit verkningslöst. Institutioner kan ha påverkats indirekt,
socialt kan relationer och normer ha förskjutits, och kulturellt kan
tankeformer och diskurstyper i offentliga mediesammanhang ha influerats i en kanske icke avsedd men ändå välkommen riktning.
Subjektivt kan individer tvingas ge upp den strid de involverats i, men
den kan ändå ha avsatt inre spår och minnen som håller kritiken av
maktförhållandena och hoppet om frigörelse och behovstillfredsställelse vid liv. Sådana effekter kommer inte till synes om den enskilda
motståndsprocessen betraktas alltför snävt, utan bara i ett större och
flerskiktat perspektiv.
På alla dessa sätt behövs alltså differentiering och konkretisering,
när man ska undersöka processer av makt och motstånd i och mellan de
olika sfärerna. Jag har visat flera exempel på hur spatialsfärer samverkar med systemsfärer och smaksfärer. Inte minst har jag berört
institutionssfärernas komplexitet. Individer, grupper och delkulturer
formas och rör sig i och mellan olika fält där maktrelationer av skilda
slag tränger in och provocerar fram konflikter och motstånd. Ungdomskulturforskningen har en viktig uppgift i att närmare utforska hur
skola, familj, medier och kamratgäng samspelar i uppkomsten och
utvecklandet av kritik och utopier, motrörelser, motkulturer, motoffentligheter och motidentiteter. 63 Allt detta kräver alltså konkreta analyser
som inte ryms i denna principiellt hållna text. Men de är väl värda att
utföra. Så kan motståndsbegreppet räddas, genom förankring i konkreta
praktiker hellre än genom svepande totaliseringar.

Kritik och skillnad
Sfärerna rymmer åtskilliga disharmonier. De stämmer sällan inbördes,
och de bär alla på mångfaldiga makthierarkier. Så föds mångfaldiga
former av motstånd med frigörande syften som under vissa omständigheter kan nå framgång, om än alltid bara partiell sådan. Här har nu
motståndsanalysens redskap uppvisats och prövats, men till vad ska de
användas? Här kan jag bara utgå från min egen position i olika
maktfält, min syn på de motstånd jag anser viktiga.
Att fråga om maktens mekanismer kan genomlysa dolda dominansförhållanden som annars kunde verka i det tysta. Men forskning om
63

Jag har empiriskt undersökt några sådana sfärrelaterade motståndsaspekter i ungdomlig rockkultur; se Fornäs m fl (1988) samt Fornäs (1990a och 1993).
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makt implicerar också potentialer för motstånd. Och även om uttalade
studier av motstånd i värsta fall kan ge maktinstanser ökad insyn och
kontroll kan de också ha en maktkritisk funktion, genom att visa på hur
rådande förhållanden härbärgerar motsättningar och konflikter som
pekar tillbaka mot förtryck och lidande. De ger också idéer om hur
samhällskritiken kan knytas an till sociala rörelser och processer
utanför den akademiska världen. Så förankras den intellektuella
kritiken i de embryon till förändrande vilja och handling som finns i
vardagen, i stället för att sväva fritt i ett elfenbenstorn. Studier av motstånd kan också inspirera människor i dominerade positioner att
reflektera över sina egna möjligheter, och på så vis ge några bidrag till
rörelsers och motoffentligheters egna utveckling.
Ett viktigt motståndsfält rör systemen. Ungdomar är på mångfaldiga sätt i opposition mot ekonomiska och politiska maktstrukturer. Vissa
ungdomsgrupper kritiserar kommersiella krafter, andra revolterar mot
statsapparaten. Jag delar långtifrån all sådan kritik, eftersom bägge
systemen tycks oundgängliga i ett modernt, komplext samhälle, och
eftersom vissa sådana motståndsrörelser lider av en problematisk
puritanism och/eller en lika dysfunktionell ”terroristisk” våldsfixering.
Men som symptom på systemens övergrepp är de viktiga, och de pekar
på behovet att hålla både marknad och stat på plats. Även i vardagliga
sammanhang finns element av mikromotstånd mot varuproduktionens
påverkansförsök eller statliga institutioners kontrollmekanismer, och
här spelar just ungdomskulturella aktiviteter en mycket stor roll. I
ungdomsgängs omdefinierande tolkningar av kulturindustrins och
mediernas utbud finns en kritisk och utopisk kraft, inriktad på att
utpröva det kommunikativa handlandets emancipatoriska potentialer
till att skapa kunskap, gemenskap, utlevelse och mening, i ett friare
handhavande av symboler och språk än vad det ekonomiska systemet
planerat. Ungdomsgruppers alternativa läroprocesser bryter också mot
den dominans som utövas av den målorienterade kontrollapparat som
utgörs av statligt orienterade institutioner, med skolan i centrum. I
sökande lek till försvar för livsvärldens kommunikativa förnuft
eftersträvas där kollektiv autonomi, alternativa ideal och narcissistisk
njutning, gentemot bägge systemens krav på individuell prestation,
anpassning till vuxensamhällets normalitet och ensidig, torftig
målrationalitet.
Det finns en risk med statens institutioner att de genom normaliserande och disciplinerande praktiker onödigt insnävar centrala medbor-
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gerliga friheter. Samma risk medför en ohejdad marknadsmekanism.
Liknande hot finns även mot jämlikheten, såväl från marknadslagarna
som från en borgerligt dominerad statsapparat. Skolväsendet är
exempelvis en enorm resurs för såväl kunskapsspridning som medborgarfostran, men kultursociologer har övertygande visat att det samtidigt
har en problematisk funktion att disciplinera arbetarklassen, tygla
opposition och sortera elever in i en ojämlik arbetsmarknad. Bara om
institutionerna lär sig hantera skillnader går det att hindra att den
senmoderna individualiseringen slår över i varglik individualism i
stället för att bidra till att göra människor myndiga. En kritisk forskning
har en uppgift i att uppmärksamma dessa problem och därigenom bidra
till ansträngningarna att demokratisera bägge systemen.
Men motstånd behövs också inom livsvärlden själv, som långtifrån
är någon fridfull oas av gemenskap och välvilja. Där kan endera systemet bli ett betydelsefullt verktyg i kampen mot olika former av mellanmänsklig dominans, frihetsinskränkning och ojämlikhet. En aspekt av
detta är den pågående nedmonteringen av välfärdsstaten, som i hög
grad drabbar ungdomar samtidigt som de varit med om att ge den politiskt mandat. Här finns det skäl att uppmärksamma motsättningarna
mellan de två systemen, nu i form av marknadens ohämmade nyliberala
attacker mot staten och mot jämlikheten. Samtidigt pekar denna viktiga
fråga mot klassklyftorna i samhället, där kampen om fördelningen av
begränsade resurser och kontrollen över produktionsmedlen visat sig få
förnyad aktualitet.
Sociala klassmotsättningar utspelar sig även på kulturområdet, där
etablerade eliter ständigt söker dominera genom att upprätta absoluta
och enhetliga normer för den goda smaken. Motkulturer försöker bryta
mot dessa härskande smaknormer och ge rum för andra estetiska
former. I striden mellan högt och lågt i kulturen intar systemen karakteristiskt olika positioner, och såväl problematiska som emancipatoriska drag finns i både avantgardistisk finkultur och dynamisk populärkultur. Det är intressant och viktigt att följa dessa konflikter, och uppmärksamma hur språk och kultur både används i maktstrider och själva
alltid också innefattar egna, kulturella maktrelationer.
Smakfälten är nära lierade (men inte sammansmälta) med olika
sociala kategorier i samhället. Smakklyftorna samvarierar med klassoch könshierarkier, och med etniska och geografiska tillhörigheter.
Längs olika sådana axlar upprättas dominanta centra och oppositionella
periferier. De kan ibland motverka varandra inbördes, vilket ger en
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komplex bild av sammanflätade motsättningar. Ibland finns också viktiga möjligheter till allianser mellan olika marginaliserade grupper, som
man har all anledning att uppmärksamma och stödja. Alltid böljar dessa
strider fram och åter. Sedan en tid mobiliserar reaktionära krafter en
serie attacker mot frigörelse, upplysning och solidaritet, i fundamentalistiska rörelser för auktoritärt förstelnade tolkningar av kristendom eller islam och i ett moraliserande äckel över allt som kan störa
den falska idyllen. Sådana smakkrig drabbar inte minst ungdomar.
Forskare har därför all anledning att hjälpa till att slå hål på den
nykonservativa vågens försök att i namn av rigida etikettsregler och
auktoritära påbud utradera mänskliga rättigheter, utan att för den skull
kritiklöst behöva acceptera allt ungdomar gör. Särskilt olyckligt vore
det om motståndet mot nyliberal ojämlikhet leder till att frihetsbegreppet överges, eftersom det i senmoderniteten tvärtom krävs att
solidaritet förenas med den största respekt för skillnader.
Motstånd mot förtryck är lika viktigt som kamp mot orättvisor. Det
vore kortslutning att identifiera marknad med frihet och stat med
jämlikhet, vilket ofta görs i debatten. Marknaden har visserligen historiskt haft en tendens att upplösa fjättrande band, men upprätthåller
också vissa ofriheter, bland annat genom majoritetens tvång att sälja sin
arbetskraft för att överleva. Frihet uppnås alltså inte enbart genom
marknadens lössläppande, utan kräver ett fortsatt socialt och politiskt
engagemang i livsvärlden, bitvis i allians med statsapparaten som via
rättsväsendet kan ge stöd åt upprätthållandet av vissa medborgerliga
fri- och rättigheter. Staten kan å andra sidan visserligen genom lagstiftning och andra politiska åtgärder användas som instrument för jämlikhetssträvanden, men är ensam inget tillräckligt sådant instrument.
Även handlingar i andra sfärer behövs, sociala rörelser, vardagliga
förändringar av normer och handlingsmönster etc. Här behövs återigen
en nyanserad analys av frihetens och jämlikhetens komplexa samspel
med staten, marknaden och livsvärldarna.
Jämlikhet och frihet förutsätter varandra. Frihet från förtryck krävs
för att ingen ska leva på andras bekostnad, och jämlika livsvillkor
behövs för att ingen ska vara ofri. Frihet utan jämlikhet vore ett
slakthus, jämlikhet utan frihet ett fängelse. Därför är det också viktigt
att respektera skillnaden mellan jämlikhet och likhet. Man kan sträva
efter jämlika villkor men det vore förödande att därför söka utplåna
skillnader. Olikhet är något som ingen varken kan eller borde vilja
trolla bort. Jämlikhet är inte normering. Inom både ungdoms-, kvinno-
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och etnicitetsforskning har en diskussion länge förts om behovet att
komma över den platta motställningen av särart och likhet, och att i
identitetsfrågor se och erkänna skillnader (även de som är socialt och
kulturellt konstruerade), bejaka en nödvändig kulturell och social
mångfald, och ändå hävda jämlikhetens och rättvisans etiska principer.
Toleransen för mångfald, skillnader och avvikelser tappas tyvärr lätt
bort, såväl av statliga institutioner som av ungdomliga subkulturer och
motrörelser. Både vuxna och unga behöver helt enkelt öva sig i att uthärda att det finns olika sätt att leva. Jämlikhet måste i vår senmoderna
tid förenas med en fundamental respekt för olikheter, för den andre, för
det främmande.
Livsvärlden genomkorsas också av sexism, rasism och andra strukturellt grundade men orättfärdiga dominansrelationer. Också där
behövs ett ständigt förnyat motstånd, såväl i ungdomskulturen som i
forskningen. Här är ungdomskulturella uttryck en oumbärlig allianspartner för den kritiska forskaren, i det att ett organiserat och reflekterat
motstånd mot patriarkal eller etnisk maktutövning kan inspireras av de
embryon till sådant motstånd som hela tiden nyskapas inom olika
populärkulturella genrer. Den ”backlash” som för närvarande diskuteras inom politik och arbetsliv återfinns utan tvekan också i vissa
mediesammanhang, men populärkulturen innehåller samtidigt minst
lika mycket av offensiva framryckningar och motkritik mot reaktionära
positioner. Alla dessa motsättningar genomkorsar alltså livsvärlden,
inklusive medie- och ungdomskulturen, och där behövs motstånd på
flera fronter samtidigt. 64
I ungdomskultursammanhang är ålders- och generationsdimensionerna givetvis centrala. Ungdomar kan lika lite som någon annan kategori betraktas som en odifferentierad enhet, men det finns aspekter av
samhällelig makt som utövas över unga som sådana, och som ger
grogrund för vissa överskridande revoltembryon. Ungdomskulturers
återkommande ansatser till kritisk upproriskhet och utopiskt nytänkande är en starkt bidragande orsak till att kritiska forskare intresserat sig
för dem, mer av nyfikenhet än av medlidande.
Motstånd förverkligas ibland i motrörelser, motoffentligheter och
motkulturer, som förtydligar problematiska maktförhållanden och innehåller lärorika ansatser till alternativa lösningar på krisartade samhälls64

Wallerstein (1993) skisserar en liknande ”multifrontsstrategi” där ingen grupps
intressen är överordnade och där flexibla allianser ersätter motrörelsernas tidigare
strävan efter enhetliga och sammanhållna motstrukturer.
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problem. Ungdomliga motrörelser visar på svagheter både i socialisationsmekanismerna och i hela samhällets funktionssätt, och upparbetar andra sätt att hantera relationer, normer och symbolspråk. Allt
detta är instruktivt även för vuxna, som också kan vara underställda
liknande maktrelationer och leta efter nya utvägar.
Men motstånd föds också i det tysta, i vardagslivets vinklar och
vrår. Rörelser får sin kraft av att näras av sådant mikromotstånd, vars
oberäkneliga dynamik är en spännande utmaning för all kulturteori.
Hur utvecklas kritiska och utopiska element i ungdomars dagliga liv,
och hur kan de sedan knytas samman, förverkligas och bli effektiva?
Vår egen forskning är inte oberörd av maktens problematik. Som
forskare befinner vi oss i bestämda sociala positioner inom makthierarkier och sociala fält. Reflexivitetskravet gäller också oss. Vi kan och
bör kritiskt och självkritiskt granska och reflektera över vår egna ungdomskulturforsknings samhälleliga funktioner, bl a i relation till de
dominansförhållanden som utgår från bägge de stora samhälleliga systemen marknad och stat. Studiet av makt och motstånd syftar inte minst
till att stödja motståndets självreflektion och därigenom stärka och
skärpa de embryon som finns i vardag och rörelser. Allt vetande har
maktaspekter men ingen teori kan därför reduceras till enbart ett
manipulationsinstrument. Och en forskning som bara ser makt är och
förblir halvblind.
Bara för att man tar fasta på det motstånd mot samhälleliga dominansmekanismer som nästan all ungdomskulturell aktivitet bjuder på,
behöver man inte bortse från de maktmekanismer som finns också i
ungdomskulturen – och omvänt. Kritiken mot moraliska paniker mot
ungdomsfenomen får t ex inte sudda bort frågor om etik och modernitet, kritiken mot systemkrav bör inte dölja problematiska sidor i livsvärldens egna rörelser. Lika lite bör kritiken mot sexism, rasism och
klasshierarkier bland ungdomar få dölja att sådan kritik också finns i
(andra) ungdomsgrupper. Motsättningen mellan inlevande förståelse
och distanserad kritik är lika falsk som den mellan mångfald och emancipation. I vår tid är det i själva verket avgörande att kunna utveckla
positioner som sätter dessa sidor i konstruktiv växelverkan. Kritiken av
varje kulturfenomen måste gå igenom en förståelseinriktad tolkning för
att träffa sitt mål, och en kritisk teori som inte ser nödvändigheten av
differentieringar och mångfald förfaller till totalitär dogmatik. ”Hermeneutics without a project of liberation is blind, but a project of
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emancipation without historical experience is empty” (Ricoeur 1986 s
237).
Mina krav på en adekvat senmodern motståndsteori kan sammanfattas i sex slagord: dynamisering, flerdimensionalitet, relationalitet,
kontextualitet, ambivalens och reflexivitet. Kulturforskare behöver finna sätt att förstå historisk förändring, när makt och motstånd så snabbt
kan skifta plats. Vi behöver differentiera mellan olika dimensioner i
stället för att reducera allt till någon enda aspekt. Motstånd måste fattas
i sin relation till makt, inte som en evig substans. Motståndshärdar
måste därför också begripas i sina konkreta sammanhang. Vi behöver
utveckla vår förmåga att se med bägge ögonen och stå på bägge benen,
genom att erkänna ambivalenserna i varje situation. Liksom alla andra
behöver också forskare till sist reflektera över sig själva och den egna
forskningens potentialer till att skapa, stärka eller motverka
dominansförhållanden. Vi kan aldrig undgå att göra alla tre sakerna,
men de kan vridas på nya och emancipatoriska sätt.
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Magdalena Czaplicka

Vägen till självförsörjning
Om ungdomars skolgång och inträde i arbetslivet

Socialt vuxenblivande innebär nya rättigheter och nya plikter. Ursprungliga kontrollformer förtvinar eller förpassas till en undanskymd plats och
individen får större autonomi men också större ansvar för sina egna handlingar. Socialt vuxenblivande består av flera aspekter:
(1) övergång från ekonomiskt beroende till självförsörjning,
(2) förskjutning av fokus för den primära gemenskapen från familjen
och kamratgruppen till ett stadigt parförhållande vars sociala innebörd
består av legitimerad sexuell aktivitet och biologisk reproduktion,
(3) övergång från föräldrars hushåll till eget hushåll, något som sammanfaller med att föräldrarna förlorar kontrollen över sina barns vardag,
(4) gradvist införskaffande av medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Här ska jag inrikta mig på det första temat. Det fokuserar integrationsprocesser under ungdomars deltagande i utbildningssystemet och arbetslivet.
De flesta människor ingår någon gång under sitt livslopp i båda dessa system. Varaktigheten i deltagandet varierar däremot starkt. Att deltagande i
dessa system inte är förbehållet några få utvalda utan är tillgängligt för de
flesta innebär dock inte att positionerna inom dessa system eller dem
emellan är utbytbara. En framgångsrik integration i utbildningssystemet
och i arbetslivet innebär således att individen genom egna ansträngningar
eller i samarbete med andra ökar sin kunskap och förbättrar sina färdigheter respektive omvandlar dem till varor eller tjänster och att denna verksamhet görs under reglerade former. Samtidigt innebär den också att individen ”finner sig till rätta” i den av skolans eller arbetslivets avdelningar
hon hamnar i, även om denna position av henne själv eller andra betraktas
som tillfällig och eller avviker från den position hon strävar att nå.
Som en individ i ett organiserat system har den enskilde ett begränsat
inflytande. Men individens väg genom utbildningssystemet fram till ar-
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betslivet inte är bestämd på förhand. Kvalificering i utbildningssystemet
och inträde på arbetsmarknaden inbegriper en rad val. Valfrihet begränsas
av sociala, psykiska (t ex anlag, självförtroende) och fysiska faktorer
(handikapp). Denna artikel lyfter fram två typer av sociala hinder, nämligen lagens regleringar och effekterna av en konkurrenssituation med ett
begränsat utbud av eftertraktade resurser. De begränsningar av valfriheten
som har sin grund i traditionsbundna normer och värderingar berörs däremot endast marginellt.1 I början av varje avsnitt förs analytiska resonemang som sedan konkretiseras genom det presenterade empiriska materialet. Huvudfrågan gäller hur den förbättrade materiella standarden, utbyggnaden av utbildningssystemet och den dalande efterfrågan på arbetskraft har påverkat tonåringars möjligheter att bestämma över när och under vilka former de ska övergå från ekonomiskt beroende till självständighet, vilken utbildning de får skaffa sig och vilket yrke de får utöva
samt hur mycket fritid de får förfoga över.
Den individuella variationen vad gäller tidpunkt för kvalificering till
ekonomisk självförsörjning är stor, men antalet tonåringar som trätt in i
arbetslivet har minskat sedan 60-talet. Ju äldre ungdomar blir desto fler av
dem etablerar sig på arbetsmarknaden. Artikeln laborerar således med ett
historiskt perspektiv i dubbel bemärkelse: livsloppsperspektivet bryts mot
samhällsperspektivet. Den följer en tematisk och inte en kronologisk ordning. Den börjar inte med yngre tonåringar för att övergå till de äldre, ej
heller tar den avstamp i ett årtal och följer linjärt tiden framåt. I samtliga
avsnitt riktas uppmärksamheten på perioden närmast före övergången från
ekonomiskt beroende till självförsörjning, även om vissa utvikningar görs
mot barndom och vuxenålder.
Kvalificering till ekonomisk självförsörjning har flera aspekter. En av
dem utgör temporär befrielse från försörjartvång.2 Möjligheten att välja
sin sysselsättning och att fritt disponera sin tid utgör två andra aspekter.
1

Flickors och pojkars starkt könsbundna yrkesval utgör ett av exempel på detta.
I detta avseende skiljer sig det moderna samhället (där kvalificering av arbetskraft
sker i en institutionaliserad form, avskild från produktion av förnödenheter) från
traditionella samhällen, där kvalificeringen skedde i direkt anknytning till utförandet av uppgifter. En praktisk inövning av färdigheter ägde ofta rum under direkt
ledning av en vuxen person som oavbrutet kunde kontrollera hur arbetsuppgifterna
utfördes och utan dröjsmål korrigerade felen. I jordbrukar- och hantverkarhushåll
ägde huvuddelen av inlärningsprocessen rum genom imitation. Imitationen underlättades av att produktionen var väl synlig. Den hade också en normativ innebörd:
det förväntades nämligen inte att barnen skulle införa några innovationer i arbetsprocessen.
2
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Vid en analys av förändringar av ungdomars situation kan det vara fördelaktigt att särskilja dessa tre aspekter från varandra, så länge vi är medvetna om att flera av aspekterna ofta involveras samtidigt i ungdomars
reella val och handlingar, vilket några exempel förtydligar.
Heltidsstudier kan sålunda inte förenas med förvärvsarbete i den omfattningen att tonåringar blir självförsörjande, men de kan minska sitt
ekonomiska beroende från föräldrarna genom att ta ett avlönat arbete vid
sidan om sin skolgång. Undersökningar visar (se nedan) att lönearbete
inte utgör något kontinuerligt inslag i gymnasieelevers liv. Visserligen
förvärvsarbetar de flesta av dem under loven, men det är färre än varannan elev som utför ett lönearbete parallellt med skolarbetet.
Ekonomiskt beroende och möjlighet att välja sysselsättning kan också
”vägas” mot varandra. För närvarande är t ex de flesta yrkesförberedande
linjer 2-åriga medan högskoleförberedande linjer är 3-åriga. När individen
överväger vilken av linjerna han eller hon ska välja kan detta extra år i
skolan spela en viss roll. Eftersom valet av utbildningslinje starkt korrelerar med de avgångsbetyg ungdomar erhåller från grundskola utgör dock
viljan att förkorta sitt ekonomiska beroende från föräldrarna förmodligen
inte något starkt skäl för val av utbildningsinriktning.
Önskan att få välja sin kommande sysselsättning kan inkräkta på individens nuvarande möjlighet att ha mycket tid till sitt förfogande. Den
breda vägen för intagning till högskola går genom 3- och 4-åriga gymnasielinjer och höga avgångsbetyg från sista årskursen. Ungdomar som väljer dessa linjer är betydligt hårdare belastade med hemläxor än de som
väljer yrkesförberedande linjer. Studier på längre teoretiska linjer ger dels
möjlighet att skjuta konkreta utbildningsval på framtiden, dels möjlighet
att välja ur ett bredare spektrum av yrken än studier där yrkesspecialisering sker på ett tidigt stadium. Med val av högre studier följer också andra
belöningar, exempelvis högre inkomst och större utrymme att planera sina
arbetsuppgifter.3 Detta kunde tolkas som att de ungdomar som följer
teoretisk utbildning prioriterar möjligheten att välja sin sysselsättning,
även om deras val gäller framtida och följaktligen osäkra förhållanden,
framför att ha mycket tid till förfogande. Men det finns även andra tolk3

Inkomstnivån följer inte antalet utbildningsår. Genomsnittslöner för bibliotekarier
och högskoleutbildade arbetsterapeuter är lägre än löner för gymnasieutbildade tekniker. Personer med lång högskoleutbildning har betydligt högre inkomst än de
med kort högskoleutbildning. År 1989 uppgick inkomstskillnaden mellan dessa
grupper till över 40 000 kr, vilket motsvarade skillnaden mellan personer med folkskoleutbildning och de med kort högskoleutbildning (Arbetskraftbarometer 1992).
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ningsmöjligheter: valet av utbildningsinriktning är starkt avhängigt av
tidigare prestationer, familjens förväntningar och kamratkretsens val.
Alla tre aspekterna – temporär befrielse från försörjartvång, möjlighet
att välja sin sysselsättning och möjlighet att fritt disponera sin tid – består
både av kvantifierbara (ålder, tid, pengar) och svårligen kvantifierbara
dimensioner (preferenser, intressen, normer, känslor). Survey-undersökningar och intervjuer är lämpliga metoder att ta reda på om någon av
dessa aspekter betraktas som ”överlägsen” de andra. Är man intresserad
av att analysera dessa aspekters ”objektiva” styrkeförhållanden kan man
undersöka om resurser från det ena området kan överföras till det andra
för att öka valfriheten – exempelvis om försörjartvånget eller mängden tid
till förfogande påverkar möjligheterna att välja sysselsättning.
I vilka avseenden har ungdomars valfrihet vad gäller utbildning och
etablering på arbetsmarknaden ökat och i vilka avseenden har den minskat? Kan man entydigt hävda att ungdomar vunnit eller förlorat på de förändringar som ägt rum i samhället under efterkrigstiden? Ett resonemang
kring dessa frågor bör lämpligen spjälkas upp i följande moment: (1) Kan
individer låta bli att välja eller tvingas de att göra sina val? (2) Har individer valfrihet eller tvingas de att anpassa sig efter andras val? (3) Vilka
valalternativ står till buds? (4) Vilka vinster och vilka förluster är knutna
till de gjorda valen? (5) Hur pass tillgänglig är informationen om valalternativen? (6) Hur ödesdigra är de gjorda valen, kan de göras ogjorda?
Analysen kompliceras ytterligare när man skjuter in ett sekventiellt
moment. Ett val som görs vid en tidpunkt begränsar möjligheten att göra
andra val, både i den stund då valet äger rum och senare. Och omvänt, när
man en gång har valt, kan detta underlätta eller rentav framtvinga andra
val. Val av yrkesinriktad gymnasielinje tvingar exempelvis fram en mödosam komplettering av kunskap i de ämnen som saknades där i de fall då
individen senare bestämmer sig för att söka till högskolan. Vetskap om
sådana umbäranden och risker för misslyckande kan redan i ingångsskedet avstyra beslutet.
Utöver att belysa förändringar i ungdomars situation kan det empiriska material som presenteras i artikeln även användas för att visa vilka
sociala förhållanden som alstrar valfrihet respektive bristande valmöjligheter. Därför lämpar det sig också för att ringa in grupper med större respektive mindre frihetsutrymme. Materialet möjliggör även en analys av
ungdomskategorin i termer av standardisering, homogenisering och marginalisering av vissa av dess segment.
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Om liberala och socialliberala rättigheter
Temporär befrielse från försörjartvång, möjlighet att välja sysselsättning och möjlighet att disponera sin tid hör inte till den traditionella
repertoaren av liberala rättigheter, vars utgångspunkt är att individen
får göra allt så länge det inte inkräktar på andras frihet. Utgångspunkten i denna idétradition är att det är härskarens (statens) makt, inte individens, som bör omgärdas med inskränkningar. 4
I ett samhälle där resurserna är mycket ojämnt fördelade är människors handlingsfrihet beskuren även om inga formella hinder föreligger. Den som inte har råd att utbilda sig kan inte välja sin sysselsättning. Den vars inkomst knappt täcker mat- och boendekostnaderna har
svårt att ta del av det kulturella utbud som finns. Den som har ett slitsamt arbete kan inte njuta av sin fritid på grund av trötthet eller värk.
Den ”vårdande” statens uppgift är att förebygga och motverka sådana
missförhållanden. Ett sådant synsätt aktualiserar fördelningsprinciper
och målkonflikter mellan olika grupper: det erkänner att en viss inskränkning av individers handlingsfrihet (att förfoga över hela sin inkomst) kan vara berättigad i syfte att tillfredsställa andra individers
grundläggande behov. Grundbulten i välfärdspolitiken är att en resursomfördelning varken kan uppnås genom självreglerande (marknads-)mekanismer eller genom frivilliga insatser från de privilegierade.
Resursomfördelningen har inslag av tvång även när den (av majoriteten) uppfattas som legitim.
Förlängt barnbidrag och en rad behovsprövade bidrag (exempelvis
bostads-, rese- och inackorderingsbidrag) stärker familjens ekonomi
under den tid som tonåringar utbildar sig och skapar därmed förutsättningar för att befria samtliga ungdomar, även de som kommer från
ekonomiskt eftersatta hem, från tvånget att sörja för sitt uppehälle så
fort skolplikten har upphört. Samma syfte har förlängd barnpension och
bidragsförskott för de ungdomar som bor i ofullständiga familjer. Föräldrars försörjningsplikt sträcker sig dock enbart fram till det att barnen
avslutar sin gymnasieutbildning.
Strävan att öka människors frihet att välja sysselsättning har konkretiserats politiskt i bl a besluten om sammanhållen grundutbildning,
4

Åsikts- och yttrandefrihet kan härledas från ståndpunkten att individen måste
skyddas mot övergrepp från en härskare. Samma grund har lagstiftningen om rörelsefrihet och förbud mot att hålla människor fängslade utan rättegång (Barry 1989).
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utbyggd gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Utbildning är avgiftsfri. Penningbidrag och studielån ges i syfte att undanröja materiella
hinder för dem som inte längre försörjs av sina föräldrar. Elevernas frihet att bestämma över sin konkreta utbildningsinriktning tillhör däremot inte de högt prioriterade välfärdsmålen. Antalet platser till olika
gymnasielinjer bestäms inte efter antalet sökande utan förhandlas fram
mellan skolmyndigheter och arbetsmarknadens partner. Efterfrågan på
högskoleutbildning avgör heller inte hur många studieplatser som ställs
till förfogande. De sökandes tidigare prestationer, och inte deras konkreta ämnesintressen eller förmåga att tillgodogöra sig undervisningsmaterial, utgör det främsta urvalskriteriet vid intagningen. 5
Kampen om rätten att disponera sin tid är karakteristisk för människor som tvingas sälja sin arbetskraft för att få medel att försörja sig.
Denna kamp kanaliserades främst i kampen för arbetstidsförkortningar.
Tillsammans med kampen för materiella standardförbättringar och
ökad trygghet har den förts alltsedan fackföreningarnas tillblivelse. Ursprungligen stred man under parollen: ”åtta timmars arbete, åtta timmars vila, åtta timmars sömn”. Arbetarna vann denna kamp år 1919. 6
Sedan dess har samtliga arbetstidsförkortningar förlagts till den sammanhållna ledigheten (veckosluten och semestern). Den dagliga arbetstiden har däremot förblivit lika lång. Till mitten av 1950-talet
gällde för de flesta anställda 48 timmars arbetsvecka. Då var skillnaden
mellan dem som vistades i skolan och deras jämnåriga som gick ut i
arbetslivet betydligt större än nu, när arbetsveckan uppgår till 40 timmar. Men fortfarande har majoriteten av högstadie- och gymnasieungdomarna kortare arbetstid än heltidsarbetande. (De ungdomar som ägnar en stor del av sin ”fritid” åt hemläxor kan däremot ha en större tids5

Under årens lopp ändrades antagningsreglerna både till gymnasieskolan och till
högskolan och därmed förändrades också individens möjligheter att välja sin
utbildning. Avgångsbetyget från grundskolan utgör ett mycket viktigt antagningskriterium. Men det är inte det enda. Individen kan få extra poäng om hon eller han
söker en utbildning där hennes/hans eget kön är kraftigt underrepresenterat och när
hon/han på nytt söker samma utbildning. Högskoleprovet utgör en utväg för sökande med mediokra betyg från gymnasieskolan eller för dem som saknar behörighet att söka in. Arbetslivserfarenhet underlättar för de äldre sökande att komma in
till högskolan, fast värdet av denna merit har minskat på senare år.
6 Att arbetstiden förkortades beror förvisso inte enbart på arbetarnas kampstyrka.
Redan vid mitten på 1800-talet var vissa företagsledare inne på sådana tankar,
”enär det är utrönt, att på 8 timmars forcerat arbete kan förbrukas en persons arbetsförmåga för hela dygnet, och att fabriker kunna med trenne arbetsskift mera
fördelaktigt bedrivas” (Gårdlund 1942 s 310).
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belastning än heltidsarbetande.) Förlängd skolvistelse har förkortat arbetstiden för majoriteten av ungdomarna och följaktligen bidragit till
att deras frihetsutrymme har ökat. Men detta har skett enbart tack vare
en förskjutning från en kategori (förvärvsarbetande) till en annan (elever). Förvärvsarbetande har gradvis tillkämpat sig arbetstidsförkortningar: sedan 1938, då semesterlagen trädde i kraft, har den årliga arbetstiden för de anställda minskat med ca 500 timmar. Dagens skolungdomar har ungefär samma arbetstidslängd som deras jämnåriga hade
vid sekelskiftet.

Om gränserna mellan barndom, ungdom och vuxet liv
Fokuseras analysen på individens bidrag till sin egen eller andras försörjning kan befolkningen indelas i ”självförsörjande” och ”icke självförsörjande”. Innehållet i övergången till självförsörjning är stabilt för
männen men skiftar historiskt för kvinnornas del. 7 Indelningen bygger
som så många andra fasta kategoriseringar på tvivelaktiga antaganden
om hur den sociala verkligheten är beskaffad. Den utgår nämligen från
att det är möjligt att dra klara gränser mellan kategorierna och att skillnader inom de enskilda kategorierna alltid är mindre än skillnader dem
emellan. På en mycket hög abstraktionsnivå kan sådana indelningar
emellertid ha ett heuristiskt värde, exempelvis vid analysen av de sociala konsekvenserna av att ungdomar i allt högre utsträckning tillhör
en kategori som använder sig av samhällsresurser utan att skapa dem.
Gränsdragningen mellan självförsörjande och icke självförsörjande
blir problematisk när man konkretiserar analysen. Inskjuten mellan de
båda kategorierna finns nämligen en kategori av individer som utför
lönearbete eller på annat sätt bidrar till sin försörjning utan att vara fullt
självförsörjande. Denna kategori, vilken inte kan karakteriseras med
termerna ”antingen-eller” utan snarare med ”både-och”, är ytterst väsentlig för analysen av ungdomars position i samhället. Det är just den
7

Historiskt kan man iaktta starka variationer både i kategoriernas storlek och i dess
sammansättning. Det mest diskuterade fallet gäller kvinnans förändrade ekonomiska roll. Efter att som jordbrukarhustru ha deltagit i både produktion och omsorg/reproduktion kom hon att som hemmafru mest att ägna sig åt det senare för att idag
på nytt förena förvärvsarbete med arbete i eget hushåll. Hälften av de förvärvsarbetande kvinnorna har numera ett lönearbete på deltid och kan därmed knappast försörja sig på sin lön.
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flytande, ej utkristalliserade övergången mellan icke självförsörjande
och självförsörjande som utgör ett av ungdomens karakteristiska drag.
Därför är det nödvändigt att införa en kategori som fångar denna ambivalens.
Att öka antalet kategorier löser dock knappast problemet med
gränsdragningen. Ska en timmes förvärvsarbete i veckan anses vara
tillräckligt för att räkna individen till de ”partiellt självförsörjande”? 8
Ska förvärvsarbete utgöra ett tillräckligt villkor för kategoriseringen
även om individen inte använder sina pengar för mat, husrum o dyl?
Om man tar hänsyn till ställningen i den samhälleliga arbetsdelningen
kan utträdet ur ungdomskategorin sägas äga rum samtidigt som individen blir självförsörjande. Men räcker detta för att fastställa gränsen
på ett entydigt sätt? Ska den lön som motsvarar existensminimum vara
vägledande eller ska jämförelser göras med andra förvärvsarbetande?
Ska hänsyn tas till att innehållet i det som motsvarar existensminimum
respektive skälig levnadsstandard är tidsbundet?
Individen kan tillhöra kategorin partiellt självförsörjande av flera
olika skäl: dels därför att hennes lön, även vid heltidsarbete, inte täcker
kostnader för mat och husrum, dels därför att en annan verksamhet (utbildning) tar merparten av individens tid, dels därför att etableringskostnaderna är mycket höga och sist men inte minst till följd av etableringshinder. 9 Samtliga dessa faktorer kan bidra till att ungdomsperioden utsträcks i tiden.
Självfallet har utbildningstidens förlängning lett till att ”den genomsnittlige” tonåringens inträde i arbetslivet infaller senare nu än för
ett par decennier sedan. Detta empiriska faktum utgör dock inte något
tillräckligt belägg för att ungdomsperioden skulle ha förlängts, ej heller
kan det användas som (enda) belägg för att ungdomsperioden skulle ha
skjutits upp i åldrarna, eftersom ett specifikt förhållande till varu- och
tjänsteproduktion enbart fångar en aspekt av ungdomsperioden. Det
8

Både i arbetskraftsundersökningarna och i de senaste folk- och bostadsräkningarna används en timmes förvärvsarbete under mätperioden som tillräckligt kriterium för att räkna individen till kategorin ”förvärvsarbetande”.
9 Etableringskostnader utgör ett stort problem främst för egna företagare (jordbrukare, hantverkare samt en del akademiker) medan direkta etableringshinder tidigare
huvudsakligen berörde gesäller och, efter skråsystemets upplösning, de yrken där
kårandan varit mycket stark. Men även när direkta etableringshinder inte föreligger
kan individer få etableringssvårigheter på grund av svag efterfrågan på arbetskraft
med de kunskaper som individen ifråga besitter eller därför att hon eller han endast
erbjuds tillfälliga arbeten.
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finns inget kausalt förhållande mellan utbildningstidens förlängning
och ungdomsperiodens andra aspekter, såsom konsumtionsmönster,
relation till reproduktionen och deltagande i det offentliga livet. Kategorins gränser kan problematiseras också när man begränsar sig till en
aspekt av ungdomsperioden.
Tesen att ungdomstiden infaller senare nu än för några decennier
sedan, d v s att barndomstiden har förlängts, försvaras av dem som vid
definitionen av gränserna mellan olika livsfaser inriktar sig på tonåringars huvudsakliga sysselsättning (skolvistelse). Utbildningen tar för
de allra flesta tonåringar merparten av deras tid och hindrar dem att bli
självförsörjande. Icke desto mindre har majoriteten av dem någon inkomstgivande sysselsättning åtminstone under en del av året (se
nedan). Tar man hänsyn till tonåringarnas partiella deltagande i de lönearbetandes skara bortfaller möjligheten att sätta likhetstecken mellan
förlängd skolvistelse och ungdomstidens förskjutning i åldrarna. I stället kommer gränsen att löpa mellan dem som helt saknar förvärvsarbete
och dem som utför ett sådant. Därmed frikopplas gränsdragningen från
institutionella indelningar. För samhällsplanerare är detta sätt att resonera besvärande eftersom det tvingar dem att tränga bakom de administrativa lösningarna. Avsätter tonåringarnas förvärvsarbete inga spår i
deras skolprestationer blir denna gränsdragning ointressant för pedagoger. Påverkas inte tonåringar av de lågkvalificerade arbeten de utför
som bisyssla i riktning mot en instrumentell inställning till allt kommande lönearbete blir gränsdragningen inte heller intressant för deras
blivande arbetsgivare. 10
Ungdomsforskare bör dock sträva efter att nyansera synsättet på
ungdomsperioden. Inriktar man sig enbart på tonåringarnas ekonomiska beroende och bortser från att de ofta tjänar egna pengar och får ansvaret att hushålla med en del av det som de får av föräldrarna gör man
sig skyldig till en infantilisering av denna åldersgrupp. Kategorins marginella bidrag till produktion av varor och tjänster ska lyftas fram som
en av orsakerna till dess ringa inflytande i samhället. Men om tonåringar under sin skoltid inte haft chansen att bygga upp beredskap att hante10

Av unga arbetare (16-29 år) tycker ca en tredjedel att ”förtjänsten är det enda
som betyder något”, vilket uttrycker det som kallas för ”instrumentell inställning
till arbete”. Bland lägre tjänstemän var andelen som tyckte likadant något lägre, ca
en fjärdedel. Bland tjänstemän på mellannivå och bland högre tjänstemän var det
däremot knappast en på tio som uttryckte samma åsikt (LO-medlemmar i välfärden
1990).
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ra ekonomiskt ansvar, hur förklarar man då att majoriteten av dem klarar sin ekonomiska självständighet när de flyttar från föräldrahemmet?
Ett annat sätt att analysera gränsen mellan barndom och ungdom
vore att tränga bortom de gemensamma institutionella ramarna för
gymnasieskolan och utgå från vad tonåringarna verkligen sysslar med
där. Inlärning av konkreta yrkesfärdigheter och praktik inom yrket tar
en stor del av den schemalagda undervisningstiden för studerande på
yrkesförberedande linjer, medan teoretiska kunskaper som förbereder
för nästa utbildningsstadium samt erövrande av det kulturella arvet
överväger på längre teoretiska gymnasielinjer. Den ursprungliga uppdelningen vad gäller tiden för inträde i arbetslivet bibehålls således
inom gymnasieskolans ramar, fast gränserna suddas ut till följd dels av
att det på yrkesförberedande linjer även förekommer inslag av teoretiska ämnen och dels av att undervisning i konkret yrkeskunskap och
färdighetsträning sker såväl utanför som vid de egentliga arbetsplatserna.
Ojämlikheten vad gäller kvalifikationsinnehåll döljs också av en
jämlikhet vad gäller avsaknad av ekonomisk ersättning för den arbetsinsats som tonåringar utför i skolan. Skillnaden mellan kvalificering
inom skolan och på arbetsplatsen består bl a av att eleverna har större
frihet att bestämma sin anspråksnivå än vad lärlingar har. Skolan har
betydligt svårare att göra sig kvitt vissa besvärliga elever än arbetsgivare som tar ungdomar i lära. Lärlingar ingår i ett åldersintegrerat kollektiv där de, i kraft av att vara yngre än de andra, men även därför att
de inte är fullärda, intar en bottenplats i hierarkin. Eleverna tillbringar
det mesta av sin tid i åldershomogena grupper. Ålder förlorar därmed
sin betydelse som grund för en hierarkisk ordning dem emellan.
Ungdomslönerna utgör ett handfast bevis på att åldern utgör en av
de indelningsgrunder som splittrar arbetskraften. Samma arbetsinsats,
utförd av lika kvalificerade individer, belönas olika när individerna är
olika gamla. 11 Kampen för att lönen skulle beräknas efter arbetsuppgif11

År 1989 uppgick genomsnittsinkomsten för helårs- och heltidsförvärvsarbetande
arbetare i åldern 16 – 24 år till 118 500 (män) och 101 000 (kvinnor). Samtliga heltidsarbetande LO-medlemmarna tjänade då 145 000 (män) och 118 000 (kvinnor)
(LO-medlemmar i välfärden 1990). Siffrorna visar att inkomstojämlikheten är betydligt större bland män än bland kvinnor. Dessutom visar de att den negativa särbehandlingen av kvinnor vad materiella förmåner beträffar börjar mycket tidigt. Utbildningsmeriterna för unga män och kvinnor är helt jämförbara. De allra flesta har
inte hunnit skaffa sig några barn. Därmed kan ett eventuellt avbrott i förvärvskarriären inte användas som skäl till kvinnornas lägre löner.
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ternas svårighetsgrad och de kvalifikationer som ansågs nödvändiga för
arbetets utförande men inte efter personliga karakteristika (kön och ålder) resulterade i att löneskillnaderna stadigt krympte under flera decennier i rad. Processen har dock avstannat under 1980-talet. Ökar ungdomslönerna fortare än levnadskostnaderna bör tonåringarna ha möjlighet att lämna ungdomskategorin snabbare. Gäller det omvända, dröjer
de sig kvar i ungdomskategorin. Tillgången till lönearbete med avtalsenlig lön utgör en självklar förutsättning för att detta samband ska
gälla.
En stor del av dagens tonåringar kan inte försörja sig på sin lön,
eftersom lönearbete inte utgör deras huvudsysselsättning. Därmed har
inträdet i vuxenkategorin senarelagts i takt med att utbildningstiden har
förlängts. Detta gäller utan tvekan för de senaste decennierna, då skillnaden mellan vuxen- och ungdomslönerna varit relativ liten. 12
Men hur förhöll det sig med de tonåringar som trädde in i arbetslivet före år 1960, då diskrepansen mellan ungdoms- och vuxenlöner
fortfarande var mycket stor? 13 Kunde de försörja sig på sin heltidslön?
12

I ett ännu kortare perspektiv (de senaste två åren) gäller att ungdomar som får
praktikplatser inte kan försörja sig själva när de bor ensamma och inte får hjälp från
föräldrarna även om de utför ett heltidsarbete. Praktikplatser kan erbjudas till arbetslösa ungdomar mellan 16 och 24 år. Lönen varierar efter åldern men ligger
väsentligt lägre än de avtalsenliga lönerna. Den beräknas varken efter prestation
eller efter praktikantens formella meriter utan enbart efter anställningsform och
ålder. Kostnaderna för ungdomars arbetslöshet hålls på detta sätt nere och därmed
kan fler arbetslösa få sysselsättning. Staten subventionerar arbetsgivare som får
tillskott av arbetskraft utan att behöva förbinda sig att anställa praktikanten när
praktikperioden går ut. Eftersom praktikplatser inte är jämställda med reguljära
anställningar får praktikanten inte ansöka om medlemskap i någon fackförening
och kan därför inte räkna med att få arbetslöshetsersättning efter praktiktidens slut
ifall hon/han inte lyckas finna något annat arbete. Åldern utgör ett nödvändigt men
inte tillräckligt villkor för särbehandling. De ungdomar som lyckas få reguljärt arbete på den öppna marknaden får både avtalsenliga löner och alla andra förmåner
som tillfaller övriga anställda. Särbehandlingen av ungdomar som inte lyckats
skaffa sig ett arbete på den öppna marknaden påbörjades vid ingången till 1980talet då rätten att få beredskapsarbete avskaffades. Sedan dess har de regler som
gäller åtgärder mot ungdomsarbetslöshet ändrats flera gånger. Det gemensamma i
reglerna är att ersättningen minskat gradvis samtidigt som åldersgränsen för särbehandlingens upphörande förskjutits uppåt. I offentlig statistik räknas de som är
mellan 16 och 24 år som ”ungdomar”. Praktikplatsen kan tilldelas en individ fram
till dess hon/han passerar den administrativa gränsen för ungdomskategorin. Kommer nästa djupa lågkonjunktur att spränga denna gräns?
13 Springpojkar avlönades efter ålder: de yngsta (14-15 år) fick vid mitten av 1940talet en fjärdedel av den lön som vuxna arbetare fick, beräknat på att pojkarna lyc113
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Uppgifter från 1947 gör gällande att ca var femte 17-åring då tjänade
under 100 kr i månaden. Genomsnittssumman som samtliga tonåringar
betalade för mat och husrum uppgick till drygt 100 kr. Följaktligen
kunde endast fyra av fem 17-åringar försörja sig på sin lön. Uppgifter
för yngre tonåringar saknas i undersökningen (Ungdomen möter samhället 1951).
Att de stod för kostnaderna för mat och husrum innebar inte att dessa tonåringar kunde klara att leva på egen hand. Deras jämförelsevis
låga kostnader för mat och logi ska ses mot bakgrund av att majoriteten
av dem fortfarande bodde i föräldrahemmet och att drygt hälften delade
rum med någon annan. Deltagande i ursprungsfamiljens eller arbetsgivarens hushåll var därmed en förutsättning för deras materiella självständighet. 1930-talets låga löner och höga arbetslöshet, som drabbade
tonåringar särskilt hårt, bidrog till att utträdet ur ungdomskategorin inföll långt upp i åldrarna. 14 Detta gällde däremot inte inträdet i
ungdomskategorin. Majoriteten av tonåringarna började förvärvsarbeta
tidigt. Därmed fick de en längre ungdomsperiod än de som trädde in i
kategorin under större delen av efterkrigsperioden.
Utbildningens längd utgör ett formellt hinder för att individen ska
kunna bli självförsörjande. Men utträdet ur ungdomskategorin hänger
inte enbart samman med utbildningens längd utan beror också på hur
svårt det är att etablera sig som självförsörjande. Eftersom dessa två
faktorer inte löper parallellt med varandra kan man knappast tala om
någon trend att utträdet ur ungdomskategorin senarelagts. Självfallet
gäller resonemanget som fördes ovan enbart en aspekt av övergången
mellan barndom, ungdom och vuxet liv, nämligen den som lyfter fram
graden av självförsörjning. Gränsdragningar avseende tonåringars position i konsumtion och reproduktion överlappar endast delvis de gränsdragningar som utgår från deras ställning i varu- och tjänsteproduktionen. Mönstret skulle kompliceras ytterligare om man tog hänsyn till de
biologiska, psykologiska och kulturella aspekterna av övergången
mellan olika livsfaser. Tesen om ungdomsperiodens förlängning blir
kades skaffa ett arbete 50 veckor om året. Springpojkar som var 16-17 år gamla
fick ca en tredjedel av en vuxen mans lön. Som industrianställda tjänade minderåriga något bättre, men ändå mindre än hälften av en vuxen manslön (Statistisk
årsbok 1946). Tillförlitliga uppgifter om minderåriga flickors inkomster saknas i
offentlig statistik.
14 Under tiden 1926-30 inkom det till den offentliga arbetsförmedlingen ca 2,6 ansökningar för varje ledig plats. Under tiden 1931-35 var antalet 7,4 (Statistisk årsbok 1936 s 234). Ca en fjärdedel av alla lediganmälda platser gällde husligt arbete.
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exempelvis betydligt mindre problematisk om analysen utgår från den
kulturella sfären i stället för den ekonomiska.
Övergången både från icke självförsörjande till partiellt självförsörjande och därifrån till självförsörjande kan men behöver inte vara irreversibel. En gymnasiestuderande kan förlora (avstå från) sitt tillfälliga
lönearbete, liksom en heltidsarbetande kan förlora sitt fasta jobb och i
stället erbjudas en deltidssysselsättning. Eller också väljer hon/han en
lösare anknytning till arbetsmarknaden i samband med vidareutbildning. Till följd av införande av lättnader för vuxenstuderande har individen större valfrihet vad gäller att gå från självförsörjande till partiellt eller icke självförsörjande. Kan man då säga att dessa vuxna träder
tillbaka in i ungdomskategorin?
I andra avseenden har däremot valfriheten minskat. Under 1980talet gick det inte längre för en ensamstående att försörja sig på kort
deltid (högst 50%), vilket var möjligt under två föregående decennierna. Det berodde dels på uteblivna lönehöjningar (Gustafsson 1987),
dels på bostadssaneringar som lett till att bostäder med mycket låga
hyror gradvis har försvunnit. Båda dessa exempel visar att ungdomskategorin och kategorin partiellt självförsörjande endast delvis överlappar varandra.
Övergångsriktningen mellan icke självförsörjande, partiellt självförsörjande och självförsörjande kan vara mer eller mindre fastlåst.
Graden av determinering på denna punkt utgör en dimension i vilken
ungdomsperioden kan analyseras. En annan gäller tempot i övergångarna. Utträdet ur ungdomskategorin kan ske abrupt, när individen får
ett fast arbete direkt efter avslutad skolgång. Men det kan också pågå
under en längre tid, som när individen varvar mellan arbete och utbildning eller mellan perioder med intensivt arbete och längre ledighet. 15
God efterfrågan på arbetskraft underlättar dylika val. Ett fritt och
rörligt system för växlingar mellan kategorierna gör både den snabba
och den långsamma vägen tillgänglig för alla individer, oberoende av
deras sociala karakteristika och av när de bestämmer sig för att byta sin
position. En individ kan frivilligt välja den långsamma övergången
mellan ungdom och vuxet liv, men hon kan också tvingas att välja den.
De konkreta lösningarna kan variera i båda fallen. Vid sidan om de
ovan nämnda alternativen kan individen välja att förena deltidsarbete
med någon fritidsverksamhet. Det kan bli en utväg för dem som inte
15

De som väljer deltidsarbete för att kunna ägna sig åt omsorg om barn och hushåll
tillhör inte denna kategori.
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kan eller vill försörja sig på sin hobby. En utdragen övergång mellan
ungdom och vuxet liv är påtvingad då individen enbart erbjuds tillfälliga arbeten och därmed förlorar möjligheten att planera sin egen ekonomi. Antalet individer inom denna kategori brukar öka under perioder
med bristande efterfrågan på arbetskraft.

Temporär befrielse från försörjartvång
När individen för första gången skriver under ett anställningskontrakt
utför hon en symbolisk handling som markerar övergången från en period av ekonomiskt beroende av föräldrarna till en period av beroendeställning gentemot arbetsgivaren. Det finns ingen lagstadgad rätt till
arbete. Däremot omfattas alla mellan 18 och 65 år som anses vara kapabla att utföra ett lönearbete av försörjningsplikten. 16 I samband med
att arbetstvånget (den s k lösdriverilagen) har upphört att gälla har försörjningsplikten avkriminaliserats och ersatts av ett ekonomiskt
tvång. 17 Välfärdssamhället innebär materiell trygghet. Sjukdom, funktionsnedsättningar, olycksfall eller arbetslöshet leder inte längre till
ekonomisk misär. Men det ekonomiska tvånget att sörja för sitt eget
och sina minderåriga barns välstånd är inte avskaffat. Välfärdsförmånerna omfattar inte människor som anses vara kapabla att försörja sig
själva men saknar vilja eller beredskap att förvärvsarbeta. 18 Trots denna inskränkning accepteras inte välfärdssamhällets trygghetsnät som en
16

Åldersgränsen kan flyttas fram tills individen fullföljer sin gymnasieutbildning.
Lösdriverilagen från 1885 gällde fram till 1950. Lagen var främst riktad mot
”luffare”, d v s människor som saknade fast bostad, samt mot personer som förde
ett ”ur ordnings- och sedlighetssynpunkt störande liv”. ”Den som av polisen anhålles för lösdriveri, blir för första gången varnad men kan sedan av länsstyrelsen
dömas till intagande å tvångsanstalt. Interneringstiden är minst en månad och högst
ett, i vissa fall tre år. Efter frigivningen står den dömde någon tid under polisuppsikt” (Elmér 1950/1958 s 311). Män som dömdes till tvångsanstalt sysselsattes med
stenbrott, kvinnor fick arbeta i spinnhuset. En hård regim rådde på dessa anstalter.
Arbetet var tungt och ofta hälsovådligt, kosten undermålig. Tvångsanstalten skulle
ju tjäna som ett avskräckande exempel för dem som inte ville anpassa sig till lönearbetets ok.
18 Socialbidrag är det sista skyddet i välfärdsnätet när alla andra förmåner (arbetslöshetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning) uteblir, men utbetalas ändå inte
ovillkorligt. Aktivt arbetssökande och beredskap att acceptera heltidsarbete krävs,
och även för att få arbetslöshetsersättning fordras en beredskap att ta ett anvisat
arbete.
17
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oantastlig, självklar rättighet. Dess kritiker hävdar ideligen att ”arbetsmotivationen” försvinner så fort de direkta incitamenten för arbete (det
ekonomiska tvånget) tas bort eller luckras upp, d v s att människor låter
bli att arbeta så fort de får chansen. 19
Det förutsättningslösa valet mellan förvärvsarbete och icke-förvärvsarbete är förbehållet två ytterst små grupper av Sveriges befolkning: de som kan försörja sig på avkastningen från sitt lösa kapital i
form av räntor, aktier, värdepapper, obligationer o dyl samt de som har
rätt till pension men ändå ägnar sig åt en inkomstgivande syssla. 20 För
andra existerar inte ett sådant fritt val, vilket inte betyder att alla
tvingas förvärvsarbeta för att överleva. Försörjning genom andras arbete utgör i vissa fall ett socialt accepterat alternativ till försörjning genom eget arbete. Dessa två alternativ är naturligtvis inte vattentätt avgränsade från varandra utan förekommer i en rad mellanformer. Transfereringar mellan förvärvsarbetande, partiellt förvärvsarbetande och
icke-förvärvsarbetande äger rum både inom samma hushåll (mellan
makar, föräldrar och barn) och mellan olika hushåll. 21
För den del av befolkningen som står utanför arbetsmarknaden är
valet mellan förvärvsarbete och icke-förvärvsarbete inte heller fritt. I
familjer med hög grad av självhushållning utgör barnens arbetskraft en
begärlig avlastning för andra hushållsmedlemmar. I familjer som saknar egna produktionsmedel är barnen en ekonomisk belastning. Levde
familjen under ekonomiskt knappa villkor lejdes förr barnens arbetskraft bort. Staten försökte skydda de yngsta barnen från fysiskt ned19

Senast användes dessa argument för att legitimera nedskärningar i sjukförsäkringen (införande av karensdagar) och minskad ersättning till arbetslösa.
20 Den kraftiga ökningen av befolkningens samlade förmögenhet under de senaste
decennierna har inte ökat andelen rentierer, vilket kan förklaras av att huvuddelen av
de privata förmögenheterna består av fastigheter och annat fast kapital. Enligt folkoch bostadsräkningen 1990 förvärvsarbetade 10 procent av de som var mellan 65 och
74 år (”Evalvering av FOB 90. Sysselsättningsdata och utbildningsdata” 1993).
21 I båda fallen kan överföringar ta form av privata överenskommelser eller vara
påbjudna av lagen. I den nu gällande familjelagen stadgas det inte om makarnas
ömsesidiga försörjarplikt eller om barnens plikt gentemot föräldrarna. Fram till
1950-talet förhöll det sig annorlunda. ”Försörjningsplikt föreligger mellan föräldrar
och barn inbördes och mellan äkta makar inbördes. […] Äkta makar är försörjningspliktiga även gentemot makens barn utom äktenskap eller i ett tidigare gifte.
Den försörjningsplikt, som föräldrar har mot minderåriga barn och som en man har
mot sin hustru, kallas ovillkorlig, vilket innebär att fattigvårdsstyrelsen kan låta
intaga försörjaren på arbetshem, om han inte gör vad han kan för att uppfylla sin
försörjningsplikt” (Elmér 1950/1958 s 244).
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brytande arbete, dels genom införande av skolplikten, dels genom direkta förbud. Lagstadgat förbud mot barnarbete kom dock först på
1880-talet, fyra decennier efter lagen om obligatorisk skolgång. 22 Lagen innehöll också många kryphål. Både arbete inom jordbruket och
som hemhjälp var undantagna från regleringar. Olsson (1980 s 109)
konstaterar – efter att ha undersökt antalet minderåriga i förhållande till
samtliga anställda i tobaks-, tändsticks och glastillverkningen, d v s i de
industrigrenar där andelen barnarbetare var relativt störst vid mitten av
1800-talet – att nedgången av barnarbetet påbörjades innan barnarbetskommittén kom med sitt lagförslag. Nya tekniska lösningar som infördes i dessa fabriker visade sig vara mer ekonomiskt lönsamma än barnens arbetskraft, trots deras extremt låga löner. Den tillkomna lagen
sanktionerade snarast ett redan gällande status quo.
Fram till 1931 kunde barnen användas till arbete utanför den egna
familjen tidigast det år de fyllde 12 år. Mellan år 1931 och 1949 låg
gränsen vid 13 år. År 1950 höjdes den på nytt, till 14 år. Höjningen av
åldersgränsen sammanföll i stort med utvidgningen av skolplikten.
För att få arbeta inom industri (även byggnadsarbete), hantverk, skogsbruk eller samfärdsel eller inom hotell-, restaurang- och kaférörelse måste man, även
om folkskolan endast är sjuårig, fylla minst 15 år under kalenderåret. Det är
huvudsakligen i handels- eller kontorsarbete eller som springpojke, som en 1314- åring kan få arbeta. (Elmér 1950/1958 s 88-89)

Den separata arbetsmarknaden för barn som tidigt tvingades börja tjäna
sitt uppehälle konserverades av lagstiftningen. Begränsningen av antalet sektorer där minderåriga kunde söka sin utkomst motiverades med
hänsyn till deras hälsa. Utöver förteckningen över arbeten som minderåriga inte fick utföra fanns särskilda bestämmelser om arbetstidens
längd och om nattvila. Alla minderåriga fick ha en arbetsbok försedd
med läkarintyg. Intyget måste förnyas en gång om året. En läkare
skulle intyga att den minderåriges hälsa inte utgjorde ett hinder för det
arbete hon eller han sökte. De särskilda bestämmelserna för minderårigas arbete och det begränsade urvalet av yrken som de kunde söka
sig till gjorde det lättare för arbetsgivaren att motivera deras låga löner.
Sedan 1960-talet gäller 9-årig skolplikt, något som i princip utestänger alla grundskoleelever från arbetsmarknaden. De enda arbeten
22

Enligt denna förbjöds allt fabriks- och hantverksarbete för barn under 12 år och
begränsades till 6 timmar per dag för barn mellan 12 och 14 år. Personer mellan 14
och 18 år tilläts arbeta 10 timmar per dag (Olsson 1980 s 108).
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som står dessa tonåringar till buds är tillfälliga arbeten under lov eller
på helger och kvällar. De senaste två decenniernas svårigheter att finna
ett lönearbete för ungdomar som saknar gymnasieutbildning leder i
praktiken till att de flesta tonåringar är utestängda från arbetsmarknaden fram tills dess de gått ut gymnasieskolan.
Utöver de ungdomar som är tvungna att uppfylla vissa ingångsvillkor innan de får söka ett arbete är det endast utomnordiska invandrare
som måste göra detta. De är tvungna att ha ett arbetstillstånd, medan
alla återstående befolkningskategorier obehindrat själva kan söka ett
lönearbete.
Staten har övertagit försörjningsplikten för två kategorier av vuxna,
arbetskapabla individer: de som för tillfället inte har något lönearbete
samt värnpliktiga. 23 Under vissa förutsättningar kan plikten att försörja
sig skjutas på framtiden. Vill en individ som passerat 20-årsgränsen
fortsätta att utbilda sig och därmed uppskjuta sitt inträde i lönearbetarnas skara, eller avbryta sin försörjarkarriär, kan hon ta studielån och
därigenom inteckna en del av sin kommande inkomst. 24
För närvarande förvärvsarbetar omkring 90 procent av befolkningen i åldern 20-64 år. 25 Både bland de äldre och bland de yngre är
andelen förvärvsarbetande betydligt lägre. De yngre och de äldre styrs
bort från lönearbete. För de äldres del gäller främst ekonomiska incitament medan de yngre hindras att förvärvsarbeta då merparten av deras
tid är intecknad av utbildning eller värnplikt. 26 Arbetslösheten, som i

23

Deras försörjning tryggas dock endast temporärt och varar så länge de befinner sig
i den specifika situationen. Värnpliktigas försörjning tryggas under militärutbildningen därför att denna utbildning bedöms bidra till landets försvarsstyrka. De som inte
finner något lönearbete samtidigt som de uppfyller krav på tidigare arbete (utbildning) och tillhör arbetslöshetskassan har rätt till understöd under högst 300 dagar.
24 Åldersgränsen gäller dem som studerar på gymnasienivå. Däremot finns det
ingen nedre gräns för att få studiemedel för dem som läser vid högskolan. Studiemedlets bidragsdel kan betraktas som statens investering i högkvalificerad arbetskraft.
25 År 1985 förvärvsarbetade 82 procent av kvinnorna och 90 procent av männen.
Räknar man bort de som är mellan 60 och 64 år, där andelen förvärvsarbetande
uppgår till knappt 50 procent, höjs siffran ytterligare med några procentenheter
(Kvinno- och mansvärlden 1986).
26 De äldres (liksom förtids- och sjukpensionärers) ekonomiska förmåner är knutna
till deras inkomst. Dessutom sambeskattas inkomsten med pensionen.
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den yngsta gruppen är betydligt högre än bland den övriga befolkningen, utgör ytterligare ett hinder. 27
Motsatsen till förvärvsarbete kan vara oavlönat arbete men också
arbetslöshet. Det finns numera mycket få friska vuxna som aldrig har
förvärvsarbetat, och få som aldrig har utfört obetalt arbete. Erfarenheterna av arbetslöshet är inte lika spridda. Av Vogels undersökningar av
svenska folkets levnadsförhållanden framgår att ungefär var femte arbetare och hälften så många tjänstemän på mellan- och högre nivå
1984/85 hade erfarenhet av arbetslöshet (Vogel 1987a s 156). Frågorna
gällde retrospektivt enbart för en period på fem år. Därför förefaller det
troligt att det är betydligt fler som någon gång under sitt yrkesverksamma liv har varit arbetslösa. Icke desto mindre utgör arbetslösheten
knappast någon gemensam erfarenhet för hela den vuxna befolkningen.
För att samtliga skulle beröras av arbetslösheten, som under perioden
1950-1990 pendlade mellan 1,5 och 3,5 procent, borde den rotera
slumpmässigt i hela befolkningen. 28 Som det framgår av den ovan cite27

Här syftas det både på den öppna arbetslösheten och på den totala andelen ungdomar som varken studerar eller har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Under lågkonjunkturen i början av 1980-talet nådde den öppna arbetslösheten bland
16-19-åringar drygt 10 procent. Samma år (1982) var 6 procent av dem mellan 20
och 24 år och 3 procent av samtliga förvärvsarbetande arbetslösa. År 1984 halverades arbetslösheten bland 16-19 år i jämförelse med siffran för 1982, men det innebär knappast att dessa ungdomar fick bättre utsikter på arbetsmarknaden. Skillnaden förklaras av införandet av ungdomsplatser som gav sysselsättning åt de 17-åringar som annars skulle gått arbetslösa. Hösten 1984 fick ca 15 000 17-åringar
ungdomsplats (Gymnasieskolan hösten 1984 1984). Arbetslösa 18- och 19-åringar
fick i början av 1984 rätt att få ett arbete enligt ungdomslagen. Lönen gällde enligt
kollektivt avtal men anställningen löpte endast under fyra timmar/dag. I genomsnitt
fick det året 31 000 ungdomar arbete enligt ungdomslagen (Statistisk årsbok 1990).
En tillfällig förbättring av ungdomars utsikter på arbetsmarknaden under senare
delen av 1980-talet förbyttes sedan raskt i en lavinartad ökning av den öppna arbetslösheten. I december 1988 var 2,5 procent av ungdomarna i åldern 16-24 år
arbetslösa. I december 1992 uppgick motsvarande andel till 12,5 procent (Arbetskraftsundersökningen i december 1992 1992). Under februari 1993 var drygt 70
000 ungdomar i åldern 16-24 år öppet arbetslösa. Dessutom hade drygt 90 000 en
praktikplats, d v s ett arbete som låg utanför den öppna arbetsmarknaden.
28 Varje gång en individ anmäler sig till arbetsförmedlingen och är beredd att utan
dröjsmål skriva under ett anställningskontrakt räknas hon eller han som ett nytt fall.
Därmed kan helt olika förhållanden döljas bakom identiska årsmedeltal av
arbetslösheten: (1) samma individer kan ”vandra” mellan tillfälliga arbeten och
arbetslöshet flera gånger under ett och samma år; (2) ett litet antal människor med
mycket långa arbetslöshetsperioder kan ”fylla ut” en stor del av arbetslöshetens
”kvot”; (3) många individer kan vara arbetslösa en kort engångsperiod. Följande
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rade undersökningen, är detta antagande föga sannolikt; vissa befolkningsgrupper berörs betydligt oftare än andra. Erfarenheten av arbetslösheten är mer utspridd bland de yngre än bland de äldre, fast det är
inte individens ålder utan tiden för hennes inträde på arbetsmarknaden
som förklarar detta. En tredjedel av de arbetare och lägre tjänstemän i
åldern 16-29 år som intervjuades 1986/87 hade någon gång under en
femårsperiod varit arbetslösa. Bland samtliga anställda var andelen som
haft denna erfarenhet knappt hälften så stor (LO-medlemmar i välfärden 1990 s 160).
Även om erfarenheten av att vara arbetslös så småningom kan spridas till en majoritet av unga människor förvandlas den inte till någon
kollektiv erfarenhet. Till skillnad från elever och anställda saknar de
arbetslösa en förankring i någon grupp där medlemmarna agerar tillsammans. Som utanförstående tvingas de i stället att agera som enskilda individer. Kategorins storlek och dess sammansättning är dock
inte helt oväsentlig. Så länge den huvudsakligen bestod av personer
med någon sorts ”handikapp” (lågutbildade, glesbygdsinvånare, missbrukare, invandrare) kunde sökandet efter orsakerna till arbetslösheten
och därmed efter lämpliga åtgärder för att häva den inriktas på att
stärka resurserna hos varje enskild individ eller en avgränsad kategori
av individer. När kategorin till stora delar består av gymnasieutbildade
stadsbor vilkas enda urskiljbara problem är att de utexaminerades under
en lågkonjunktur, kan tolkningar av marginaliseringens orsaker inte
splittras i en mängd delförklaringar. Följaktligen träder samhällets
strukturella problem fram som förklaring till arbetsbristen.
Vetskap om att många befinner sig i samma belägenhet gör situationen lättare att uthärda, även om den – kanske just därför – kan förefalla hopplös. Delar man samma öde med många andra behöver inte
orsaken till den egna arbetslösheten föras tillbaka till någon brist hos en
själv. Fast det psykologiska stödet är inte den enda ”vinsten” av att arbetslösheten berör många på samma gång. Är man flera i samma situation kan man göra saker tillsammans (Willis 1990). Är det få som är
arbetslösa blir däremot den som inte har ett förvärvsarbete utlämnad åt
jämförelse åskådliggör de stora skillnaderna mellan det totala antalet arbetslösa och
årsgenomsnittet. År 1970 uppgick det totala antalet arbetslösa till 282 000 medan
årsgenomsnittet var 59 000; år 1980 var motsvarande siffror 310 000 respektive 86
000. Vissa år blir dock skillnaden betydligt mindre. Som exempel kan nämnas att
år 1971 uppgick det totala antalet arbetslösa till 300 000 och den genomsnittliga till
101 000 (Axelsson, Löfgren & Nilsson 1983 s 135 och Kvinnor och män på arbetsmarknaden 1986 s 29).
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sig själv. De flesta andra befinner sig ju antingen i skolan eller på sin
arbetsplats. Motsvarande sociala isolering kan upplevas av skiftarbetare
och dem som stannar hemma med sina små barn.
Arbetslöshet utgör en motsats till förvärvsarbete – båda inbegriper
tvång fast på skilda sätt. I det ena fallet vill individen arbeta men får
inte, medan hon i det andra fallet inte får avstå från att arbeta. Skillnaden ligger bl a i att arbetslöshet är begränsad i tiden, vilket inte är fallet
med förvärvsarbete. Lyckas den arbetslöse få en anställning som inte är
av typen beredskapsarbete, avförs hon från registret över arbetslösa.
Misslyckas hon under en längre period blir hon föremål för en rad arbetsanpassade åtgärder, exempelvis arbetsmarknadsutbildning. Hjälper
inte det heller, kan hon beredas skyddat arbete eller förtidspensioneras.
Så även när arbetslösheten utgör ett återkommande inslag i individens
förvärvskarriär kan den inte bli ett permanent tillstånd.
När individen befrias från försörjartvång ökar hennes frihet. I denna bemärkelse är dagens ungdomar friare än de som förr var tvungna
att bidra till sin försörjning så fort det fanns avsättning för deras arbetskraft. 29 Tidigare generationer av ungdomar hade sällan möjlighet att bli
försörjda av familjen långt upp i tonåren. Denna möjlighet var förbehållen de söner och döttrar från välbärgade familjer som studerade vidare. För dagens tonåringar utgör detta inte något privilegium utan en
självklarhet. Fast de väljer inte att bli försörjda av sina föräldrar: något
annat alternativ utöver fortsatt utbildning står dem knappast till buds. 30
Då skolarbete inte kan förenas med ett reguljärt lönearbete, och då någon penningersättning för denna arbetsinsats som bekant inte utgår, är
de tvungna att förlita sig på att någon annan ska sörja för deras levnadsomkostnader. Det är inte ungdomarna som tvingar föräldrarna att
stå för deras försörjning, utan staten. Med en viss tidseftersläpning har
29

Produktionen av förnödenheter i ett jordbrukarsamhälle var arbetsintensiv. Barnens arbetskraft togs i anspråk så fort de ansågs vara kapabla att utföra enklare
sysslor. Deras ansvarsområde utökades gradvis, i takt med deras förvärvade kompetens. Gårdens storlek och avkastning, hushållets sammansättning och ordningsföljden i syskonskaran förklarar en stor del av variationerna mellan olika produktionsenheter vad gäller utnyttjande av barnens arbetskraft. Åldern då stadsbarnen
började tjäna sitt uppehälle varierade efter familjens ekonomiska status.
30 År 1976 hade 20 procent av 16-åringarna och 35 procent av 17-åringarna ett förvärvsarbete på den öppna arbetsmarknaden. År 1985 låg motsvarande siffror på 5
och 15 procent av en årskull. Det året fanns dubbelt så många 16-åringar som haft
ungdomsplats än som hade ett arbete på den öppna marknaden (Från skola till arbete 1987 s 47). Påpekas bör att efterfrågan på arbetskraft var god under båda mätningstillfällena men att den tydligen inte omfattade de yngsta arbetssökande.
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försörjarplikten gentemot barnen förlängts i takt med utbildningens
förlängning, och gäller nu fram till fullföljd gymnasieutbildning. Utbildningssystemet omfattar näst intill alla mellan 6 och 17 år. Den bekostas av samtliga skattebetalare, oberoende om de har barn i denna ålder eller ej. Förädlingen av arbetskraften har således socialiserats. Men
det är de enskilda föräldrarna som ska ombesörja dess överlevnad. 31
Utbildningsexpansionen
Den undervisning i bibelläsning som ägde rum i hemmet inleddes i
Sverige på 1600-talet. Kyrkliga myndigheter följde det lutherska kravet
att ”varje individ skulle med egna ögon ta del av Guds ord” (Sandin
1986 s 16). Husförhöret användes för att kontrollera att påbudet efterföljdes. Enligt Sandin råder det delade meningar om hur pass god läsfärdigheten bland befolkningen var innan den obligatoriska skolan infördes 1842, och vilka syften som låg bakom denna reform. Var läskunskapen god, som en del forskare hävdar, kan införandet av skolobligatoriet tolkas som en markering från statsmaktens sida att föräldrarnas rätt att disponera barnens arbetskraft inte var obegränsad. 32 Sandin
citerar också exempel som visar att skolundervisningen användes i disciplinerande syfte, för att avhålla barnen från gatorna. Officiellt motiverades införandet av skolobligatoriet med ett behov att höja befolkningens kunskapsnivå och ge temporärt skydd från kroppsligt arbete åt
de yngsta. Samtliga dessa argument har återkommit i debatten i samband med den förlängning av utbildningstiden som ägt rum under de
senaste decennierna.
Skoltiden har förlängts radikalt för de allra flesta tonåringar under
loppet av de senaste femtio åren. 33 År 1940 avslutade majoriteten av
31

Föräldrarna delar den dagliga omsorgen om barnen först med förskolans personal, senare med skolans och fritidshemmets. Dessutom får barnfamiljerna olika
(både generella och behovsprövade) ekonomiska bidrag. För familjer med två förvärvsarbetande vuxna understiger det sammanlagda bidragsbeloppet hälften av den
summa som Konsumentverket anser ge en skälig levnadsstandard för en tonåring.
(I beräkningen ingår inte kostnader för skolvistelse eller avgiftsfri läkar- och tandvård.)
32 ”Skollagstiftningen förefaller i mycket svara mot ett intresse att skärpa kontrollen över de familjer som inte skickade sina barn till skolan. […] Det var avvikarna
man ville få till skolorna” (Sandin 1986 s 260f).
33 De 3 procenten av en årskull tonåringar som i början av 1940-talet tog studenten
hade lika lång utbildningstid som de av dagens tonåringar vilka befinner sig i en
motsvarande skolform, men de senares andel är mer än tio gånger så stor som då.
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barnen sin skolgång det år de fyllde 14 år. Endast var tredje utbildade
sig vidare. Tio år senare fortsatte hälften av alla 14-åringar och en fjärdedel av 15-åringarna att gå i skola. Vid ingången till 1960-talet deltog
över 80 procent av alla 14-åringar och ungefär hälften av 15- och 16åringarna i utbildningen. Mot slutet av detta decennium blev 9-årig
grundskoleutbildning obligatorisk för alla. Samtidigt fortsatte allt fler
tonåringar att utbilda sig: över 70 procent av 16-åringarna och drygt
hälften av 17-åringarna läste vidare vid någon av påbyggnadsskolorna
(Murray 1988).
Införandet av en obligatorisk 9-årig utbildning kan främst tolkas
som ett politiskt grundat beslut. Förhållandena på arbetsmarknaden var
knappast avgörande. När skolreformen utestängde samtliga 14- och 15åringar från att söka sig ut i arbetslivet rådde det en påtaglig brist på arbetskraft. 34 Även om bristen var kännbar på de flesta områdena, var
den störst vad gäller högkvalificerad arbetskraft. De tonåringar som
fortsatte sin utbildning på gymnasium, fackskola eller yrkesskola hade
därför goda utsikter att efter avslutad utbildning kunna välja mellan
olika arbeten. Riskerna med att skjuta upp inträdet på arbetsmarknaden
föreföll inte vara särskilt stora: det rådde god efterfrågan på arbetskraft
även i lågkonjunkturerna och efterfrågan varade över flera konjunkturcykler. Ett stabilt högt utbud av lediganmälda arbeten ingav tryggheten
att man alltid kunde finna ett arbete, i varje fall om man var beredd att
flytta eller omskola sig. Detta bidrog förmodligen till att vidareutbildningen inte var snävt marknadsanpassad. 35 Förbättrade levnadsvillkor
för hela befolkningen och ökad anställningstrygghet gav föräldrarna
förutsättningar att avstå från tonårsbarns ekonomiska bidrag till ett
gemensamt hushåll. Båda faktorerna parade med fortsatt utbyggnad av
olika former av påbyggnadsskolor resulterade i att fler och fler fortsatte
att läsa vidare.

34

Bristen på arbetskraft mildrades dock dels genom att en del anställda inom jordbruket sökte sig till industri och andra näringar, dels genom invandring. Under
1965 fanns det per månad i genomsnitt 54 000 lediga platser anmälda till arbetsförmedlingar och 44 000 arbetslösa. I lågkonjunkturen 1971-72 fanns endast drygt 30
000 lediga platser på över 100 000 arbetslösa. Proportionen förbättrades visserligen
vid högkonjunkturen 1975, men även då var antalet lediganmälda platser, 50 000,
lägre än antalet arbetslösa som uppgick till 67 000 (Furåker 1976 s 61).
35 Tydligast kan detta observeras för universitetsstuderande. Den filosofiska
fakulteten svarade under 1960-talet för merparten av ökningen av studerandeantalet.
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Förlängd obligatorisk utbildning lyfte bort en del av tonåringarna
från arbetsmarknaden. Ökad tillströmning till frivilliga utbildningsformer tog hand om en del andra. Bägge faktorerna bidrog till att bibehålla
efterfrågan på arbetskraft trots att extremt stora ungdomskullar kom i
arbetsför ålder på 1960-talet jämfört med decenniet dessförinnan. Tillströmningen av tonåringar till gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan
hade ökat, men fortfarande fanns det en ansenlig mängd ungdomar som
sökte sig ut i arbetslivet direkt efter avslutad grundskoleutbildning. Eftersom utsikterna att få ett lönearbete var gynnsamma för båda dessa
grupper, hade tonåringarna på 1960-talet ett reellt val mellan fortsatt
utbildning och förvärvsarbete.
Mellan 1960 och 1970 halverades antalet tonåringar i arbetslivet,
vilket berodde på minskade ungdomskullar och ökad andel ungdomar i
utbildning. 36 Fr o m 1970-talet försämrades utsikterna att få lönearbete,
i synnerhet för dem som saknade utbildning utöver grundskola. Ju färre
som sökte sig ut i arbetslivet direkt efter avslutad obligatorisk utbildning, desto svårare blev det paradoxalt nog för dem att få ett varaktigt
fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. 37 Svårigheterna för de yngsta
lågutbildade arbetssökandena att få ett lönearbete blev först synliga för
flickorna. Men deras problem på arbetsmarknaden utgjorde snarare ett
särfall än ett generellt mönster. Då arbetslösheten bland de yngsta
flickorna sköt i höjden var efterfrågan på arbetskraft mycket stark i de
expanderande kvinnodominerade yrkena (i synnerhet vård- och omsorgsyrkena). Men för att få tillträde till dessa yrken krävdes fyllda 18
år. Därmed fick inte de yngre flickorna arbeta där.
Från mitten av 1970-talet och fram till nu, med undantag för den
ekonomiska boomen åren 1986-1989, hade de årskullar som lämnade
grundskolan endast ett formellt val mellan att fortsätta att utbilda sig
och att söka sig ut i arbetslivet. I början av 1980-talet beskars deras valmöjligheter ytterligare: tonåringar utan gymnasieutbildning fråntogs
den rätt till beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning som alla
36

År 1960 förvärvsarbetade drygt 300 000 av 16-19-åringarna. Tio år därefter har
antalet minskat till 172 000 (Hörte 1979).
37 Bland 20-24-åringar, d v s i den åldersgrupp där de flesta haft några år på sig att
skaffa arbetslivserfarenhet och där arbetslösheten inte dolts av en rad särriktade åtgärder, har arbetslösheten bland grundskoleutbildade hela tiden varit högre än arbetslösheten bland gymnasieutbildade. Under perioden 1971-74 uppgick den till
5,0 procent i den förra och 3,6 procent i den senare gruppen. Under perioden 198386 uppgick motsvarande siffror till 10,4 och 5,7 procent (Från skola till arbete
1987).
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övriga arbetssökande har. Dessa ungdomar kan inte heller räkna med
att få hjälp från arbetsförmedlingen när de söker ett förvärvsarbete, och
utsikterna att finna ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på egen
hand är knappast lysande för denna grupp. Därför styrs de flesta av
dem tillbaka till utbildningen. De som avstår från att söka till gymnasium och de som inte alls kommer in eller som inte kommer in på sitt
förstahandsval har ofta dåliga avgångsbetyg från grundskolan och en
därmed sammanhängande bristande motivation att fortsätta sin skolgång. Även om de är intresserade av ett konkret yrke och motiverade
att skaffa sig erforderliga kunskaper för det har de begränsade möjligheter att skaffa de formella meriter som krävs. När de anvisas en utbildning är det främst fråga om de gymnasielinjer där det finns överskott på
platser, d v s utbildningar som andra ungdomar har ratat. Ju fler av en
årskull ungdomar som har gymnasiebetyg, desto större risk att de övriga kommer att betraktas som en ”ofullbordad” arbetskraft, av både
arbetsgivare och myndigheter. Avsaknaden av en formell merit som är
tillgänglig för de flesta andra i samma åldersgrupp utgör ett tydligt
tecken på att individen i fråga inte har kapacitet (vilja) att anpassa sig
efter de krav som anskaffande av en dylik merit kräver (men är ingen
garanti för att individen har kompetens och förmåga att utföra det sökta
arbetet). Ungdomar som saknar formella meriter kan inte heller som de
äldre sökande kompensera denna brist med arbetslivserfarenhet och
yrkesträning.
När gymnasieskolan har absorberat majoriteten av tonåringarna har
utbildningsexpansionen mattats av något. Under 1980-talet har det endast skett smärre justeringar av andelen elever i årskullarna. Barn till
arbetare spjärnade längst emot att låta sig inordnas i gymnasiesystemet.
Därför är det också deras andel som ökat mest bland gymnasiestuderande på 1980-talet i förhållande till det föregående decenniet. För närvarande studerar nästan 90 procent av 16- och 17-åringarna och ca
hälften av 18-åringarna. Utbildningen på en stor del av de yrkesförberedande linjerna är fortfarande 2-årig, vilket förklarar diskrepansen
mellan antalet 17- och 18-åringar som utbildar sig. På försök har en del
av dessa linjer förlängts till tre år. Byggs denna utbildningsform ut,
ökar naturligtvis andelen 18-åringar i utbildningen ytterligare. 38 Men
38

Skolåret 1992/93 erbjöds alla 18- och 19-åringar som enbart hade 2-årig gymnasieutbildning att komplettera det med ytterligare ett års utbildning. Drygt 10 000
tonåringar har utnyttjat denna möjlighet. En förlängd gymnasial utbildning utgör
den i särklass billigaste åtgärden för att minska den öppna arbetslösheten eftersom
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för att utsträcka tonåringars utbildningstid utöver 18-årsgränsen vore
det nödvändigt att införa nya former av postgymnasial utbildning eller
att utöka antalet högskoleplatser.
Förlängd utbildning har resulterat i att skillnaden i utbildningstid
mellan olika tonårsgrupper har minskat från fem till ett år. 39 Även skillnaden i den totala utbildningslängden mellan olika kohorter har minskat, fast sett i ett livsloppsperspektiv blir den proportionella utjämningen blygsammare. Slutbetyg från gymnasieskolan markerar en avslutning av utbildningstiden för en majoritet, medan det för en ca en
fjärdedel av en ålderskohort enbart utgör en anhalt på vägen till vidareutbildning. Formellt har individer stor frihet beträffande när under sitt
livslopp de skaffar sig utbildningsmeriter. Både för staten och för den
som utbildar sig är det ekonomiskt fördelaktigt att den formella utbildningen infaller under ungdomsåren. 40 Nedanstående tabell åskådliggör
att de flesta följer en ekonomisk kalkyl vid anskaffandet av formella
meriter. Utbildningsexpansionen har därmed indirekt lett till en stark
diskrepans mellan olika åldersgrupper i fråga om formell utbildning.
Tabell 1.
Högsta utbildning bland olika befolkningsgrupper år 1989/90 (procent).
Åldrar (år)
Förgymnasial utbildning
Högst 2-årigt gymnasium
Gymnasium, längre än 2 år
Eftergymnasial utbildning*

20-24
13
46
17
24

35-44
21
35
13
32

55-64
48
28
9
15

75-84
71
17
4
7

*Siffrorna för den yngsta gruppen är preliminära eftersom deras utbildningstid inte
är avslutad.
Källa: Utbildning och uppväxtförhållanden (1992 s 12).

Utbildningsexpansionen har två faser. Under den första, frivilliga, fasen
strömmade tjänstemannabarnen och de högpresterande arbetarbarnen in
till påbyggnadsutbildning. Deras valfrihet begränsades av antalet utde tonåringar som går utbildningen antingen försörjs av sina föräldrar eller tvingas
ta studiemedel för att bekosta sitt uppehälle. Staten får enbart kostnader för att tillhandahålla utbildningen. För de arbetslösa som anvisas utbildning av arbetsförmedlingen utgår däremot kontanta bidrag.
39 Folkskoleutbildningen avslutades oftast vid 14-årsåldern, medan studentexamen
i regel avlades vid 19-årsåldern.
40 Det gäller både försörjningskostnaderna och den tid i arbetslivet då utbildningen
kan utnyttjas.
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bildningsplatser på gymnasiet. Skillnaden vad gäller antalet sökande
mellan barn från olika sociala grupper pekar på att även familjens materiella villkor och normativa förväntningar begränsade tonåringars frihet att välja mellan fortsatt skolgång och inträde i arbetslivet. Under
den andra fasen existerar knappast någon valfrihet mellan fortsätt utbildning och förvärvsarbete; det är enbart valen innanför utbildningssystemets ramar som står öppna.
Därmed har dagens tonåringar betydligt snävare valutrymme mellan ekonomiskt beroende och självständighet än vad som tidigare var
fallet. I förhållande till andra befolkningsgrupper är valmöjligheterna
både snävare och vidare: tonåringar har knappast någon chans att välja
mellan utbildning och arbete men de befrias från försörjartvång med
lagens stöd, medan de vuxna har större frihet att välja mellan utbildning och förvärvsarbete. Men de vuxna kan inte förvänta sig att andra
ska stå för deras levnadsomkostnader. Nio av tio tonåringar finner sig i
att deras utbildning inte är avslutad i och med skolobligatoriets upphörande, och fortsätter till gymnasieskola. Därmed har kategorins levnadsvillkor standardiserats både vad gäller ekonomiska ramar och boendeförhållanden. De allra flesta gymnasiestuderande bor i föräldrahemmet. Den ursprungliga familjens struktur och materiella villkor är
avgörande för deras vardag. Kategorin diversifieras inbördes. Vardagsrutinerna måste anpassas efter skolans tider och krav. Den organiserade
tiden i skolan är ungefär densamma för alla gymnasiestuderande – en
faktor som bidrar till standardisering. Den delvis organiserade tiden för
läxläsning hemma varierar däremot väsentligt beroende på vilken utbildningsinriktning eleverna väljer. 41 Detsamma gäller deras arbetsmiljö. Valet av utbildningsinriktning samvarierar starkt med elevernas
skolprestationer, social bakgrund och kön. Någon homogenisering av
tonårskategorin är därmed inte aktuell.
41

Läxförhör sätter ramar för friheten vad gäller planering av läxläsning. Eleven har
en viss frihet att bestämma när på dygnet hon/han ska ägna sig åt denna syssla. Enligt en undersökning som genomfördes av författaren kring årsskiftet 1990/91 i ett
riksrepresentativt urval av 17-åringar ägnade 52 procent av flickorna och 44 procent av de pojkar som studerat på längre teoretiska linjer mer än sex timmar i
veckan åt att läsa läxor hemma. Motsvarande läxläsningstid använde 20 procent av
de flickor som studerade på yrkesförberedande linjer och 8 procent av pojkarna.
(Materialet till undersökningen insamlades genom en postenkät som sändes till
2.000 individer. Urvalet drogs ur totalbefolkningsregistret. Formuläret innehöll
först och främst frågor om politiska attityder. Slutrapporten kommer att publiceras
under hösten 1993.)
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Andelen barn till arbetare som fortsatt till gymnasieskolan har hela
tiden varit lägre än i övriga sociala skikt. Skillnaden har krympt i takt
med det allt mer prekära läget på arbetsmarknaden. Statliga bestämmelser om att ungdomar utan gymnasieutbildning inte hade rätt att få
beredskapsarbete bidrog också till detta. Arbetssökande tonåringar utan
gymnasieutbildning är ytterst sällsynta, men detta gör dem trots sambandet mellan utbud och efterfrågan inte mer eftertraktade. Det finns
nämligen gott om fullvärdiga substitut: dels arbetssökande tonåringar
med gymnasieutbildning, dels under lågkonjunkturer arbetslösa vuxna.
Fortfarande definieras ungdomars problem att få förvärvsarbete som
utbildningsproblem, genom att en skarp gräns dras mellan dem som har
och dem som saknar gymnasieutbildning. Men de allra flesta tonåringar
som idag går arbetslösa eller har en praktikplats kan visa ett intyg från
avslutat gymnasium. Intyget räcker dock inte till för att öppna porten
till ett förvärvsarbete på den öppna arbetsmarknaden. Allt färre tonåringar befinner sig ute i det reguljära arbetslivet. De har där utkonkurrerats av andra, om än inte helt. I december 1992, mitt under den djupa
lågkonjunkturen, hade en av fyra tonåringar (16-19 år) ett arbete på det
öppna arbetsmarknaden, förutom de med praktikplatser (Arbetskraftsundersökningen i december 1992 1992). Cirka hälften av de 90 000
tonåringar som då var sysselsatta hade ett fast arbete. Tonåringars arbetskapacitet efterfrågas främst som en ersättning för den reguljära arbetsstyrkan då den är ledig (semester, kvällar). Den fyller också luckorna då arbetsgivare tillfälligt behöver förstärkning av arbetsstyrkan
(exempelvis inom handel och post under jultider). Tonåringars arbetskraft efterfrågas också för arbeten som är av så pass begränsad omfattning att de inte räcker för självförsörjning (exempelvis reklamutbärning, städning eller garderobvakt). Vissa företag har också specialiserat
sig på att anställa unga personer. Det beror bl a på att ungdomars löner
är lägre än vuxnas och att det är svårt att under flera år klara det höga
arbetstempo som råder på dessa företag. Ibland kan det också vara del
av en strategi för att skapa en speciell företagsimage, som i många
hamburgerrestauranger.
Förvärvsarbete som bisyssla
De allra flesta gymnasiestuderande ungdomar får sina första arbetslivserfarenheter genom att ta tillfälliga arbeten under terminer och ferier.
Dessa arbeten ger dem en viss arbetslivserfarenhet och insyn i de soci-
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ala spelregler som råder i arbetslivet, men knappast någon större yrkesträning. De erfarenheter som ungdomar får under sina tillfälliga arbeten utgör, vid sidan om prao och praktikperioder (som dock är förbehållna studerande på de yrkesförberedande linjerna), deras enda direktkontakt med arbetslivet, om man bortser från situationer där ungdomarna uppträder som klienter.
I sin vardag konsumerar ungdomar produkter som endast i ringa
grad förädlas i familjen. Inblick i hur dessa produkter framställs fås
främst från TV-program. Den egna erfarenheten av produktion av
bruksföremål är synnerligen begränsad. De är avskurna från produktionen av råvaror, insatsvaror och tjänster genom att denna nästan uteslutande utförs på basis av lönekontrakt. Föräldrarnas roll som producenter och löntagare framgår klarast för dem genom arbetets effekter, t
ex genom de pengar de får eller samtal om penningbrist. De märker
också hur föräldrarna stressar för att hinna i tid och ser deras trötthet
efter en arbetsdag eller deras upprymdhet när något positivt har inträffat. 42 Substantiell åtskillnad mellan arbete och fritid samt rumslig
separation mellan arbetsplatser och bostadsområden har som konsekvens att många ungdomar får en mycket fragmentarisk bild av vad
deras föräldrar och andra vuxna sysslar med under större delen av sin
vakna tid.
I jordbrukarsamhällen hade penningekonomin en marginell roll.
För sina arbetsinsatser fick ungdomarna fri kost och logi och endast en
mindre summa pengar för kläder och andra utgifter. Kapitalismen
trängde tillbaka självhushållningen till förmån för en penningberoende
ekonomi. Redan förskolebarn får numera ett visst begrepp om pengar
och t o m pengar för egna utgifter. I regel kräver inte föräldrarna några
motprestationer för sina penninggåvor. Barnen invaggas i tron att man
har rätt att disponera pengar.
Majoriteten av alla ungdomar vistas i utbildningsinstitutioner under
minst 11 år. Förlängd försörjarplikt för föräldrarna ger barnen en förlängd materiell trygghet. Denna grundtrygghet är intimt sammankopplad med ekonomiskt beroende. Beroendet är dock inte totalt. Studerande ungdomar åtnjuter en viss ekonomisk självständighet samtidigt
som de även har ett visst ekonomiskt ansvar. De flesta av dem får
disponera studiestödet och/eller får kontanta bidrag från sina föräldrar.
Inom ramen för de erhållna summorna kan ungdomarna själva bestäm42

Situationen för barn till egna företagare är annorlunda i detta avseende. Dessa
ungdomar kan också kontinuerligt delta i föräldrarnas arbete.
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ma över fördelningen mellan olika utgiftsposter, vilket kan förklara förekomsten av stora variationer i ungdomars konsumtionsprofiler. Friheten är knappast ovillkorlig utan den är omgärdad av förbehållet att
klädinköp och utgifter för nöjen helt eller delvis ska bekostas av ungdomarna själva (Czaplicka & Ekerwald 1986).
Studiestödet utbetalas av staten. Det är också staten som bestämmer
över när och hur mycket beloppet ska höjas/sänkas. Följaktligen påverkar staten, om än indirekt, nivån på de gymnasiestuderandes egen konsumtion. Studiestödet utgör en bråkdel av den summa pengar som ungdomarna skulle kunna få i fall de hade ett lönearbete på heltid. Detta
kan utgöra en frestelse till studieavbrott, fast enbart vid högkonjunktur.
Vid lågkonjunktur finns det många arbetssökande till varje lediganmält
arbetstillfälle. Då eftertraktas även lågbetalda, enformiga, fysiskt betungande och psykiskt stressande arbeten i en bullrig eller på något annat sätt hälsovådlig miljö. Vuxna arbetslösa har på grund av sin tidigare
anknytning till arbetsmarknaden företräde framför de ungdomar som
saknar sådant. Frestelsen att avbryta utbildningen får då ge vika för
”verklighetens järnhårda lag”.
Finns det efterfrågan på tillfällig arbetskraft på de orter där ungdomarna bor eller studerar, kan de öka sitt konsumtionsutrymme genom
att ta ett lönearbete under sin skolgång.43 Priset för större ekonomiskt
svängrum är minskad fritid. Något direkt ekonomiskt tvång existerar
inte: valet står ju inte mellan att helt sakna pengar för egna utgifter och
att skaffa sig en avlönad bisyssla. Men även om valet vid ingångsskedet avgörs av den enskildes preferenser kan det så småningom förvandlas till ett ”yttre” tvång, då hon eller han fått dyrbara vanor som
inte ryms inom de ekonomiska ramar man har förhandlat sig till med
föräldrarna. Av min tidigare nämnda undersökning (se not 41) framgår
att drygt fyra av tio gymnasiestuderande 17-åringar 1990/91 hade något
lönearbete under sin skolgång. Betyder detta att resten av ungdomarna
nöjde sig med de pengar de fick eller att de prioriterade sin fritid högre
än det eventuella penningtillskottet?
Något entydigt mönster vad gäller sambandet mellan ungdomars
socioekonomiska situation (mätt med faders yrke) och tillfälligt arbete
förekommer inte i mina data. Inte heller familjens struktur, d v s antalet
43

Under gymnasieutbildningstiden är tonåringars flexibilitet begränsad i både tid
och rum. Eftersom de försörjs av sina föräldrar kan de knappast flytta till en annan
ort utan dessas medgivande. Skoltiderna är avgörande för när de kan förvärvsarbeta.
131

MAGDALENA CZAPLICKA

hemmavarande barn och antalet förvärvsarbetande, kunde kopplas till
ungdomars eget förvärvsarbete. De som bodde med båda föräldrarna
förvärvsarbetade i ungefär samma utsträckning som de som bodde med
en ensamstående förälder. Varken ungdomars utbildningsinriktning
eller den tid de brukade avsätta för att läsa läxor samvarierade med deras förvärvsintensitet. Denna totala frihet från allt vad sociala förklaringsmönster heter måste dock ses mot bakgrund att ungdomarna inte
behöver bekymra sig om att pengarna ska räcka till mat och bostad
samt att de pengar de får från föräldrarna täcker deras ”basbehov” vad
nöjen beträffar. Vid en undersökning i Gävle fann vi att den summa
pengar ungdomarna disponerade för egna utgifter (egen inkomst undantagen) inte var relaterad till familjens materiella situation (Czaplicka & Ekerwald 1986). Denna jämlikhet mellan ungdomarna belastade naturligtvis deras föräldrar olika mycket. Möjligen utgör det faktum att studiebidragsbeloppet är detsamma för alla ungdomar ett incitament för att låta dem tro att de har rätt att få disponera lika mycket
pengar som sina kompisar. Oberoende av hur bräcklig empirisk grund
utsagan vilar på är argumenten att ”alla gör så” eller ”alla har det” ett
av de mest användbara i förhandlingarna mellan barn och föräldrar.
Möjligen utgör denna finansiella jämlikhet ett resultat av olika värderingar som avspeglas i föräldrars uppfostringspraktik. Familjer med
bättre ekonomiskt standard uppmanar till sparsamhet och långsiktiga
satsningar medan familjer med sämre ekonomisk standard vill skänka
sina barn en uppväxtperiod fri från penningbekymmer. Någonstans
halvvägs träffas dessa disparata bevekelsegrunder. 44 Det är inte förvånande att beslutet om att skaffa sig en extra inkomst (enligt min undersökning från 1990) är oavhängigt av familjens socioekonomiska karakteristika.
Trots att ungdomars betalda bisyssla tog relativt lite av deras tid i
anspråk och trots att de utförde lågt betalda arbeten, gav det extra penningtillskottet dem en möjlighet att konsumera (och/eller spara) betydligt mer än de ungdomar som inte förvärvsarbetade under sin skolgång.
Färre än var tionde av de icke-arbetande gymnasisterna och drygt 40%
av dem som arbetade mer än 20 timmar i månaden hade över 1000 kr
för egna utgifter. Ökat penningutrymme höjde anspråksnivån. Eller var
det kanske uppdämda behov som tvingande fram beslutet att söka ett
lönearbete? Oberoende av vilket som var orsak och vilket som var ver44

Detta bygger på jämförelser mellan genomsnittliga siffror. Inom varje kategori
förekommer rätt stora skillnader i hur mycket pengar ungdomarna disponerar.
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kan, var det lika många som uppgav att de upplevde penningbrist, vare
sig de arbetade extra eller ej.
Så gott som samtliga ungdomar arbetade mindre än 80 timmar per
månad. Därför missade de alla sociala förmåner som tillfaller andra
anställda. Eftersom de i regel arbetade i ett annat yrke än de utbildades
för gav inte heller dessa extra arbeten dem någon yrkesträning. Inte
heller gav det möjlighet att gå med i en fackförening eller rätt till arbetslöshetsersättning. Följaktligen bidrog de tillfälliga arbeten som
gymnasiestuderande utförde under sin skolgång knappast till att ge dem
några komparativa fördelar i jämförelse med dem som inte arbetat. Ett
förbehåll måste dock göras. Tack vare de tillfälliga arbeten som de utförde under sin skolgång fick dessa ungdomar lättare att skaffa sig ett
sommararbete.
På väg mot en fast förankring i arbetslivet
Så länge tonåringarna utbildar sig på gymnasiet lever majoriteten av
dem under trygga förhållanden och i ett relativt ekonomiskt välstånd.
Vid inträdesporten till ett vuxet liv möter de idag stora svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Dessvärre sammanfaller detta med
problemet att få en bostad till ett rimligt pris. Övergången från utbildning till förvärvsarbete innebär ett språng från ekonomiskt beroende
och trygghet till krav på ekonomisk självständighet och därmed en viss
otrygghet.
Etableringen på arbetsmarknaden sker stegvis. Det första trappsteget är att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Detta kan inträffa antingen
direkt efter avslutad utbildning eller efter en period av initial arbetslöshet då individen hänger i ett tomrum mellan en institution (skolan) som
hon har lämnat bakom sig och en annan (arbetsplats) som hägrar i
framtiden. Det första arbetet kan antingen vara ett ”riktigt” arbete på
den öppna arbetsmarknaden eller ett åtgärdsarbete. Det senare är tidsbegränsat till sin natur, det förra kan vara tills vidare eller tidsbegränsat. Skillnaden dem emellan pekar på ytterligare två trappsteg på vägen
in i förvärvslivet – det andra är att lyckas skaffa ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden, det tredje att lyckas behålla arbetet. Det första anställningskontraktet ger inget definitivt besked: tidsbegränsat arbete
kan förlängas och fast arbete ger ingen ovillkorlig trygghet. Permitteringar, driftinskränkningar och uppsägningar på grund av reorganisering av arbetet kan leda till att ett fast arbete får ett abrupt slut. Sedan
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finns ett fjärde trappsteg, som dock inte utnyttjas av alla. Det gäller
möjligheten att byta ett arbete mot ett annat eller avbryta arbetet för
annan verksamhet. Jag påpekade tidigare att etableringstiden varierar
historiskt – dessutom tar det olika lång tid att nå till dessa trappsteg för
olika individer. Som exempel kan nämnas att pojkar i regel får en fast
anställning tidigare än flickor. Under sin etableringstid kan individer
genomgå olika antal arbetsbyten och arbetslöshetsperioder.
Ungdomar utgör en mindre stabil arbetskraft än vuxna. Detta lyfts
ofta fram som en av anledningarna till att deras arbetskraft är mindre
eftertraktad, då hög rörlighet inom arbetsstyrkan åsamkar arbetsgivaren
extra kostnader. Men det är inte enbart ungdomarnas äventyrslystnad
och sökande efter identitet som orsakar arbetsbyten. En undersökning
av tonåringars erfarenheter på arbetsmarknaden under deras första 18
månader efter avslutad utbildning visar att hälften av de ungdomar som
slutat sitt första arbete inte gjort det frivilligt utan tvingats till det på
grund av att deras anställning upphört (Arnell-Gustafsson & Skjöld
1990). När de själva sade upp sitt arbetskontrakt berodde det oftast på
att de fick ett annat arbete. Endast en tiondel av samtliga som slutade
på egen begäran hade varken något nytt arbete, studier eller annan sysselsättning i sikte. De angav vantrivsel som anledning till avbrottet.
Arnell-Gustafssons och Skjölds studie omfattar perioden 19731984. I början av denna period var det betydligt färre ungdomar som
under den första tiden efter avgången från skolan upprepade gånger
växlade mellan icke-arbete och arbete eller mellan olika arbeten än mot
slutet av perioden. Utgår vi från ett antagande om att tonåringar som
gick ut från skolan under hela denna period hade ungefär likadan inställning till snabba byten mellan arbete och icke-arbete respektive
mellan olika korta anställningar kan vi dra slutsatsen att villkoren för
ungdomars etablering på arbetsmarknaden förändrats drastiskt under
den period som undersökningen omspänner. I början av perioden fanns
det enbart flickor och enstaka pojkar utan gymnasieutbildning i den
extremt rörliga kategorin. Gymnasieutbildade pojkar förekom överhuvudtaget inte bland dem som växelvis pendlade mellan icke-arbete och
arbete eller mellan korta anställningar. Det var först under andra hälften
av 1970-talet som pojkarna blev synliga i den kategori som utmärks av
mycket hög rörlighet. Kategorin växer ytterligare mot slutet av den undersökta perioden, i början av 1980-talet. Då omfattar den en av tre
flickor och en av fyra pojkar. Tyvärr saknas det jämförande material
för senare delen av 1980-talet då den långvariga högkonjunkturen bi-
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dragit till att tonåringars arbetskraft absorberats av arbetsmarknaden
utan större svårigheter. Gäller tesen om att den extremt höga rörligheten hänger samman med bristande efterfrågan på tonåringars arbetskraft borde denna instabila kategori krympa i takt med att ungdomars
situation på arbetsmarknaden har förbättrats. Skulle den, mot förmodan, vara ungefär lika stor då som under perioder med bristande efterfrågan på tonåringars arbetskraft borde man pröva hypotesen om förändrade attityder till snabba arbetsbyten.
Arnell-Gustafsson och Skjöld jämför sina resultat med arbetslöshetssiffrorna och konstaterar att de förändringar i etableringsmönstren
som innebär ett ökat inslag av tillfälliga anställningar med däremellan
inskjutna arbetslöshetsperioder ger en mer adekvat bild av de svårigheter som ungdomar möter på arbetsmarknaden än vad arbetslöshetssiffrorna visar. Eftersom det vid varje lågkonjunktur skapas en rad åtgärder för att hålla ungdomsarbetslösheten på en låg nivå, visar skillnaden i öppen arbetslöshet endast en del av etableringsproblemet. Andelen gymnasieutbildade ungdomar vars första arbete var av typ åtgärdsarbete förändrades mycket kraftigt under perioden. De följde konjunktursvängningarna mycket nära, med två toppar som inföll åren 1977-78
och 1982-83 och två dalar under åren 1979-1980 och 1985. Växlingarna i den öppna arbetslösheten var inte lika kraftiga.
Medan ungdomar studerar blir deras förvärvsarbete en privatfråga
mellan den enskilde arbetsgivaren och den som utför ett tillfälligt arbete. Som ett politiskt problem definieras det först när antalet nyutexaminerade ungdomar som inte kan få ett arbete ökar. Nuvarande lågkonjunktur är lika utdragen som den föregående högkonjunkturen var
och den djupaste man har upplevt under efterkrigstiden. Antalet nyanmälda lediga arbetsplatser har rasat. Det motsatta gäller antalet permitteringar, företagsnedläggningar och personalindragningar. Arbetslösheten bland hela befolkningen tilltar mycket snabbt, och bland ungdomarna ökar den allra snabbast: från 2,5 procent i december 1988 till
12,5 procent i december 1992. 45 I februari 1993 var redan en hel
årskull ungdomar sysselsatt genom sysselsättningsskapande åtgärder
(praktikplatser). Trots detta var det nästan lika många öppet arbetslösa.
45

Motsvarande siffror för åldrarna 25-64 år uppgick till 1 procent respektive 4,5
procent (Arbetskraftsundersökningen i december 1992 1992). Antalet personer som
varslats om uppsägningar och/eller permitterats har ökat från drygt 21 000 år 1989
till 177 000 år 1991 medan antalet till arbetsförmedlingen anmälda lediga platser
har halverats, från 767 000 till 387 000 (Statistisk årsbok 1993 s 185ff).
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Sommaren 1993 strömmar en ny årskull färdigutbildade ungdomar ut
på arbetsmarknaden och får konkurrera med dem som redan är ute om
de få arbeten som finns.
Den summa pengar som ungdomar får för heltidsarbete på en praktikplats varierar efter deras ålder. Däremot påverkas den varken av deras utbildning eller de kvalifikationer som arbetsuppgifterna kräver.
Praktikanter får i genomsnitt 1000 kronor mer (netto) än vad de skulle
ha fått av kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). Tar man hänsyn till deras
arbetsinsats och till det faktum att en del av dessa pengar kommer tillbaka till statskassan i form av momspengar och minskade utgifter för
socialbidrag (då KAS-pengar inte täcker existensminimi-normen för de
som har ett eget hushåll), kan man tycka att ett ökat antal praktikplatser
vore en självklar lösning. Men man har valt en annan. Praktikperioder
och arbetslöshet varvas med varandra. Lyckas inte individen finna en
annan sysselsättning efter praktikperiodens slut, åtföljs varje praktikperiod av en arbetslöshetsperiod.
Statens budget är ansträngd till det yttersta och de arbetslösa är
många. 1000 kronor för var och en av dem innebär 90 miljoner extra
per månad. Jämförs summan med andra bidrag som staten ger, förefaller den vara ytterst moderat. Är det fråga om prioriteringar som följer
maktpositionerna i samhället? Vill man inte subventionera arbetsgivarna genom att tillhandahålla dem gratis arbetskraft? Vill man poängtera för ungdomarna att praktikplatser inte är några ”riktiga” arbeten?
Eller används arbetslösheten i preventivt syfte, som en disciplineringsåtgärd för att lära ungdomarna att sänka sina anspråk, inte ställa för
höga krav på de arbeten de kan få, och hysa tacksamhet mot sina arbetsgivare? Det går att finna empiriska belägg för vart och ett av dessa
påståenden, som alla fokuserar beslutsfattarnas motiv.
De som drabbas är ungdomar utan varaktig förankring i något arbetskollektiv och som även då de får ersättning för sin arbetsinsats sällan kan utnyttja den yrkeskunskap de skaffat sig i sin utbildning. Deras
framtidsplaner gäller högst ett par månader framåt. Det är de som betalar priset för den försämrade situationen på arbetsmarknaden. Men
ska de enbart betraktas som systemets offer? De slipper förvärvsarbetets ok och kan under den tid de står ”till arbetsmarknadens förfogande” ägna sig åt fritt vald verksamhet – naturligtvis förutsatt att den
inte kräver materiella resurser som de lider konstant brist på.
Den nuvarande krisen är djupare än på länge. Tidigare kunde arbetslösheten beskrivas främst som ett ungdomsproblem. Inte ens under
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perioder då den varit mycket hög i denna grupp har den lämnat varaktiga spår. Den har inte fortplantat sig till en äldre åldersgrupp under
nästföljande period. Hade detta skett, skulle det innebära att den kategori som börjar från en hög arbetslöshetsnivå bär den med sig genom
livet. Därför kunde sporadiska åtgärder användas för att sänka arbetslösheten i förvissningen att en framtida konjunkturförbättring korrigerar obalansen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan. Men om dagens
kris inte bara är kvantitativt utan också kvalitativt djupare är de hittills
använda medlen för att stävja ungdomsarbetslösheten inte längre adekvata.

Möjligheten att välja sysselsättning
Valfrihet när det gäller att välja sysselsättning hänger intimt samman
med en temporär befrielse från försörjningstvånget. Den berör också
vissa frihetsaspekter som inte tagits upp tidigare. Dels gäller det valet
mellan olika yrken (den horisontella aspekten), dels gäller det valet av
position i den sociala arbetsdelningen (den vertikala aspekten). Bägge
aspekterna fokuserar rörligheten. Det kan gälla yrkes- eller positionsbyten mellan generationer eller sådana som görs under individens livslopp. När dessa individuella byten sker så att varje individ som byter
från en kategori till en annan motsvaras av en annan individ som gör
det omvända, kan rörligheten vara helt osynlig på en aggregerad nivå.
Den stabila ytan kan dölja ett myller av rörelser. Antalet sådana ömsesidiga byten varierar beroende på vilka yrken och vilka positioner det
gäller. De är också beroende av den historiska situationen. Men även
om bytena är relativt få, d v s i situationer då utvecklingstrenden är
klart definierad, som t ex när det gäller jordbrukarbefolkningen under
de senaste hundra åren, är den aggregerade rörligheten alltid något
lägre än den som äger rum på individnivå. Vertikal rörlighet fångar socialt avancemang eller degradering.46 När det råder god efterfrågan på
högutbildad arbetskraft och utbildningen expanderar kan kategorin
”högre tjänstemän och ledande befattningar” öka. Men de som strävar
uppåt utsätts då inte nödvändigtvis för hård konkurrens från dem som

46

I det senare fallet talar man sällan om individuellt val, men en individ med bakgrund i mellanskikten kan genom att välja bort utbildning acceptera den sociala degradering som följer på detta.
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vill behålla sina arbeten. Minskar tillväxten av privilegierade positioner
blir konkurrensen hårdare.
En annan aspekt av yrkesvalet kan fångas med hjälp av distinktionen mellan instrumentell och autotelisk inställning till arbetet. Den
förra termen betecknar vanligen en inställning till arbetet som sätter de
ekonomiska förmånerna i främsta rummet medan den senare innebär att
man betraktar arbetet som ett självändamål.
Horisontell rörlighet
Familjens sociala ställning kan väga olika tungt för barnens möjlighet
att välja sysselsättning. I jordbrukarfamiljer gick gården i arv. För den
som skulle ta över gården var möjligheten att fritt välja sin sysselsättning praktiskt taget obefintlig. De obesuttna hade i detta avseende en
något större valfrihet, i varje fall sedan industrialiseringsprocessen påbörjats. Fast det var sällan som yrkesbytet medförde socialt byte. Jordbruksproletariatet har till mycket stor del omvandlats till industriproletariat (Seyler 1983). Bondsöner har i betydligt högre grad än jordbrukarproletärer stannat i faderns yrke, dock inte alla. En del blev hantverkare, sjömän eller präster. 47 En del degraderades till lantarbetare.
När produktionen inte längre bedrivs inom ramen för enskilda hushåll, och när barnen inte längre följer föräldrarna till deras arbetsplatser
blir överföringen av yrkeskunskaper mellan generationerna betydligt
svårare. Barnen hamnar sällan i samma yrke som sina föräldrar, och
även om detta sker överförs yrkeskunskaperna inte mellan föräldrar och
barn utan snarare av utbildningsinstitutionerna. 48 I samband med att det
47

På 1860-talet hade en fjärdedel av prästerna kommit från bondesläkt, vilket med
några fåtal procentenheter understeg den andel som kom från prästfamiljer (Carlsson 1949 s 201). Denna väg till socialt avancemang var förstås endast tillgänglig
för bondsöner. Bonddöttrar kunde inte ens räkna med socialt avancemang genom
giftermål med en präst. Endast fyra procent av prästerna var då gifta med bonddöttrar.
48 I ett jordbrukarsamhälle har relationerna mellan barn och föräldrar många likheter med förhållandet mellan lärling och mästare. I ett modernt samhälle finns betydligt fler personer som kan spela denna roll gentemot barnen – exempelvis också lärare och mediefigurer. Barn och ungdomar förmår ofta snabbare och smärtfriare än
vuxna anamma och utnyttja de nyaste tekniska lösningarna för bild- och
ljud(re)produktion. Teknikens snabba utveckling har öppnat dubbelriktade vägar
för kunskapsöverföring mellan generationerna. Här har vuxna förlorat ett maktmonopol, men de har inte förlorat monopolet på att definiera vilken kunskap som
ska ge formella meriter.
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blev allt färre familjer där yrkeskunskaper förmedlades från en generation till en annan, ökade den horisontella yrkesrörligheten mellan barn
och föräldrar. Denna ökade rörlighet utgör delvis en bieffekt av snabb
befolkningsökning parad med industrialisering och den effektivisering
av jordbruksproduktionen som ägde rum under 1800-talet och i början
på 1900-talet. När produktionsmedlen inte förmedlas från en generation
till den nästkommande ökar friheten/tvånget att välja en annan sysselsättning.
Jordbrukarparets yrkeskunskap består av en hel uppsättning hantverkarfärdigheter. Ändras produktionens villkor, blir deras yrkeskunskap oanvändbar. Yrkeskunskap kan endast till en del överföras från ett
område till ett annat. Hur pass överförbar den är beror naturligtvis på
avståndet mellan de båda yrkena. När en högt yrkeskvalificerad individ
tvingas byta sitt ursprungliga yrke mot ett annat som befinner sig
mycket långt från det tidigare, sammanfaller detta oftast med att kompetenskraven i det nya yrket är väsentligt lägre.
Till skillnad från jordbrukarverksamheten, som förenade många
sysslor, var hantverkaryrkena högt specialiserade, och i det avseendet
följde den industriella produktionen samma mönster som skråväsendet.
Ju mer diversifierade yrkesbeteckningarna är desto mindre chans att två
individer hamnar i en och samma kategori. Ökad horisontell rörlighet
kan därmed bli en bieffekt av större yrkesspecialisering.
Men det är inte enbart antalet kategorier utan även ökningen eller
minskningen av antalet förvärvsarbetande inom varje kategori i förhållande till andra kategorier som påverkar den horisontella rörlighetens
intensitet. På 1950-talet fanns det t ex drygt 90 000 hembiträden, nästan
uteslutande kvinnliga, och ca 120 000 textilarbetare, varav två av tre
var kvinnor. År 1985 fanns det endast enstaka hembiträden och ca 40
000 textilarbetare. Däremot har antalet anställda inom socialvården
ökat från drygt 20 000 till drygt 337 000 (Statistisk årsbok 1956 och
1990). Inom yrken som domineras av männen har förskjutningarna inte
varit lika dramatiska, till en del beroende på männens varaktiga anknytning till arbetsmarknaden. Sannolikheten att en tonårstjej börjar sin
löntagarbana som hemhjälp eller textilarbeterska är numera betydligt
mindre än på femtiotalet. Det motsatta gäller för yrken inom socialvård
och hälsovård. Därmed blir rörligheten mellan generationerna rätt omfattande. De stora förskjutningarna mellan kategorierna pekar på att
rörligheten inte enbart gällt förhållanden mellan generationer. Många
byten från ett yrke till ett annat måste också ha inträffat under indivi-
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dens förvärvskarriär. Chansen att individens val fullföljs ökar när kategorin växer. Den ökar också när avgången från kategorin är omfattande. Men ökar den också i paritet med antalet kategorier?
Vertikal rörlighet
Diskussionen om hur samhällets vertikala struktur bäst kan analyseras
är omfattande och ideologiskt inflammerad. Såväl antalet sociala grupper, klasser, skikt eller socio-ekonomiska grupper som används för indelningen som gränsdragningarna dem emellan varierar starkt (Suarez
1989). Oberoende av vilken indelning som används är antalet kategorier väsentligen lägre än det antal yrkeskategorier som används för de
förvärvsarbetandes horisontella sammansättning.49 Därmed förvandlas
den vid första anblicken intressanta tesen om att ökningen av den vertikala rörligheten är betydligt blygsammare än ökningen av den horisontella rörligheten till en plattityd. Den ackumulerade storleken av
socialt uppåtklättrande respektive nedåtstigande beror självfallet på hur
många indelningskategorier som används. Bibehålls samma antal kategorier och indelningsgrunder över tid kan man däremot på basis av
förflyttningar mellan kategorierna uttala sig om mobilitetens riktning
samt dess avtagande respektive tilltagande i befolkningen.
Under loppet av senaste halvseklet har det ägt rum en markant förskjutning från varuproduktionen till tjänstesektorn.50 Befolkningens
49

I folk- och bostadsräkningen 1980 indelades de förvärvsarbetande i 282 ”yrkesfamiljer”. Tre fjärdedelar av kvinnorna fanns inom 30 yrken. Motsvarande andel
män fanns i 57 yrken. Totalt återfanns kvinnorna inom 269 av de 282 yrkena, medan männen fanns i 279 yrken (Kvinno- och mansvärlden 1986 s 101). Männens
arbetsmarknad har konsoliderats tidigare än kvinnornas. Både för löneförhandlingarna och för att begränsa konkurrensen om arbetstillfällen var det viktigt att kodifiera specialiseringen av arbetsuppgifterna i separata yrkesbeteckningar. Eftersom
den arbetsmarknad som domineras av kvinnor har utvecklats senare är yrkesbeteckningarna inte lika fingraderade. I stället klumpas de ihop i gummikategorier
såsom allmänt kontorsarbete, försäljare i detaljhandel, sjuksköterskor, klasslärare.
När man jämför en delarbetsmarknad med starkt diversifierade yrkesbeteckningar
med en annan som inte har fullt så utvecklad nomenklatur, jämför man kvalitativt
olika enheter. En utsaga om att kvinnors arbetsmarknad är snävare än männens bör
därmed stödjas med starkare argument än dessa siffror. Ett sådant argument är
onekligen kvinnors mycket starka koncentration till tjänstesektorn.
50 Enligt den arbetsdelning som har sitt stöd i traditionella värderingar har kvinnor
sörjt för merparten av reproduktion och vård medan männen främst tagit hand om
produktionen. År 1950 arbetade en fjärdedel av männen inom jordbruket, knappt
hälften (46%) inom industri och byggnadsverksamhet och drygt en fjärdedel inom
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utbildningsnivå har ökat. Har de båda faktorerna lett till en social
”uppgradering” av befolkningen, d v s övergång från arbetar- till tjänstemannayrken?
Tabell 2.
Förvärvsarbetandes indelning efter sociala kategorier enligt folkräkning från 1950
och folk- och bostadsräkning från 1985.
År
Kön
Tjänstemän
Arbetare
Egna företagare

Män
20
57
23

1950
Kvinnor
46
38
10

Män
40
50
8

1985
Kvinnor
48
48
4

Källa: Statistisk årsbok (1956 och 1990).

För männens del är slutsatserna entydiga: det har skett en minskning i
arbetar- och företagar-kategorierna medan andelen tjänstemän har blivit
högre. Jämförelsen gäller inte bara för relativa utan även för absoluta
siffror, eftersom antalet förvärvsarbetande män har varit praktiskt taget
identiskt vid de båda mätningarna. Flera män hade en tjänstemannaposition i mitten av 1980-talet än på 1950-talet. Den sociala ”uppgraderingen” var nästan lika omfattande som förskjutningen från produktions- till tjänstesektorn.
Någon motsvarande social uppgradering kan inte observeras för
kvinnornas del. Tvärtom var andelen arbetare bland kvinnorna något
högre i mitten av 1980-talet än på 1950-talet. Med förbehåll för förändrade beräkningsgrunder tycks kvinnorna inte haft några fördelar av uttjänstesektorn. Samma år förvärvsarbetade två av tre kvinnor inom tjänstesektorn
(Statistisk årsbok 1956 s 30-35). Jämförs dessa siffror med förhållandena för år
1986 kan man konstatera att förskjutningen mot tjänstesektorn blivit mycket kraftig, både för männen och för kvinnorna. Hälften av männen och fyra av fem kvinnor arbetade 1986 inom tjänstesektorn (Statistisk årsbok 1990 s 182-185). Vid
granskningen av uppgifterna från 1950 slås man av den mycket stora skillnaden
mellan antalet kvinnor och män som förvärvsarbetade inom jordbruket; männen var
där tolv gånger så många som kvinnorna. Skillnaden beror delvis på att jordbrukarhustrur inte räknats som förvärvsarbetande. Korrigeras detta så att varje företagare
inom jordbruksbranschen ”tillskrivs” en förvärvsarbetande kvinna kommer det
absoluta antalet förvärvsarbetande kvinnor år 1950 att öka med ca 300 000. Denna
justering förändrar också den relativa fördelningen av de förvärvsarbetande kvinnorna: inom produktionen arbetade då hälften av kvinnorna medan andra hälften
arbetade inom tjänstesektorn, varpå tesen om att kvinnor varit starkt koncentrerade
till tjänstesektorn bör nyanseras. (Eftersom allt färre förvärvsarbetar inom jordbruket med dess binäringar blir inte justeringarna 1986 lika omfattande.)
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bildningsexpansionen. 51 Förskjutningar från produktions- till tjänstesektorn och ett fördubblat antal förvärvsarbetande kvinnor mellan de
båda mätningsperioderna har lett till en ändrad social sammansättning
inom olika skikt. Tidigare bestod arbetarklassen främst av män anställda inom industri och jordbruk, medan den numera består av ungefär lika stor andel män och kvinnor, där de senare huvudsakligen utför
lågkvalificerade servicesysslor. 52 Även inom tjänstemannakategorin
har den könsliga obalansen minskat.
Principen att positionen inom yrkeshierarkin ska motsvara individens formella meriter utgör en av grundpelarna för varje meritokratiskt
samhälle. Endast en femtondel av Sveriges nutida befolkning tillhör
kategorin ”egna företagare” och har därmed större frihet att skaffa sig
alternativa yrkesmeriter. För majoriteten av befolkningen allokeras sociala positioner genom utbildningssystemet. Allokeringen är dock långt
ifrån perfekt. Avvikelser från denna princip förekommer i synnerhet
vad gäller kvinnor, invandrare och ungdomar, som ofta är överkvalificerade för de uppgifter de utför. 53
Sambandet mellan föräldrarnas utbildning jämte deras yrkesposition och ungdomars val av utbildningsinriktning är fortfarande mycket
starkt. Tjänstemannabarnen väljer utbildningar som lämpar sig för
tjänstemannayrken medan arbetarbarn väljer yrkesförberedande gymnasiestudier. Sambandet mellan föräldrarnas yrke och barnens utbildningsinriktning är emellertid inte hundraprocentigt. Mindre än 60 procent av barn till arbetare har själva blivit arbetare. Av tjänstemannabarnen har något fler, 66 procent, följt i faderns spår (Vogel 1987a s
90f). Den numerära tillväxten av tjänstemannakategorin (se ovan) ledde
till att även andra än tjänstemannabarn kunde absorberas i den utan att
tjänstemannabarnen utsattes för alltför stark konkurrens från de uppåtsträvande.

51

Exempelvis räknades affärsbiträdena till tjänstekategorin vid den tidigare och till
arbetarkategorin vid den senare tidpunkten.
52 Arbetarklassens etniska sammansättning har också förändrats. Invandrare är klart
överrepresenterade i arbetarklassen.
53 Av dem som utexaminerades från gymnasieskola 1977-1980 och som förvärvsarbetade 1985 utan att under tiden ha studerat vid högskolan hade hälften av kvinnorna och drygt en tredjedel av männen ett arbete som de var överkvalificerade för.
Strax efter avgången från gymnasiet gällde motsvarande förhållande för nästan två
av tre kvinnor och drygt två av fem män (Yrke efter utbildning 1990). Arbetsmarknaden tillvaratar tydligen männens yrkeskompetens bättre än kvinnornas .
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En omfattande rörlighet mellan generationer och social uppgradering av individen under hans eller hennes förvärvskarriär innebär inte
att alla platser inom samhällspyramiden är lika tillgängliga. I början av
1980-talet hade en av tre unga män med akademikerfäder kommit in på
s k prestigeutbildningar till t ex civilingenjör eller läkare. Motsvarande
andel kvinnor med akademikerbakgrund var ca hälften så hög. Under
samma tid studerade på dessa utbildningar två av hundra söner och en
av hundra döttrar till diversearbetare (Ungdomars verksamhet efter
grundskolan 1987). Utbildningsexpansionen till trots är det ”kulturella
kapitalet” fortfarande nästan lika ojämnt fördelat som det ekonomiska.
Akademikerbarnen förefaller av sina handlingar att döma ha betydligt större frihet att välja prestigeutbildningar än barn till diversearbetare. De finns också betydligt oftare än diversearbetarbarn på högskolans övriga utbildningar och på gymnasiets högskoleförberedande linjer. Men innebär det också att de har större frihetsutrymme? Kan de
med lika stor självklarhet som en stor del av diversearbetarbarnen välja
bort teoretisk utbildning, eller utsätts de för en rad påtryckningar från
familjens sida? Man kan använda både list, belöningar och hot för att
motverka barnens utbildningsmässiga degradering.
Materiella standardförbättringar bidrar till att ungdomars utbildnings- och yrkesdrömmar endast i undantagsfall spolieras av familjens
ekonomiska resurser. (Det gäller utbildningar som måste bekostas med
privata medel. Dit hör exempelvis flygcertifikat och många utbildningar inom mediabranschen.) Samtidigt som utbildningens tillgänglighet har ökat har det blivit svårare att klättra uppför samhällets sociala
trappsteg för dem som saknar erforderliga formella meriter.
Möjligheten att välja mellan olika yrken begränsas dels av antalet
utbildningsplatser på den gymnasie- eller högskolelinje som ger en
lämplig förberedelse till yrket i fråga, dels av individens position i konkurrensen om platserna. Formella meriter utgör en nödvändig men
knappast tillräcklig förutsättning för att få ett arbete i det yrke individen
är utbildad till. Efterfrågan på arbetskraft med de kvalifikationer individen besitter utgör ett nålsöga vid inträdet. Vid god efterfrågan kan
även de som saknar formella meriter få arbete inom yrket, vilket exempelvis var fallet med vård- och läraryrken under ett antal år på 1980talet (Yrke efter utbildning. Gymnasieutbildade på arbetsmarknaden
1990) Vid svag efterfrågan skärps konkurrensen mellan välmeriterade
sökande.
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Horisontell och vertikal rörlighet mellan generationer avspeglar två
möjliga konsekvenser av sysselsättningsvalet. Man kan också analysera
individens frihet vad gäller val av sysselsättning genom att se hur konkreta utbildningsval påverkar hennes möjlighet att i framtiden välja sin
sysselsättning. Ytterligare ett sätt är att analysera hur vissa händelser i
individen liv (exempelvis omsorg om egna barn) påverkar valet av sysselsättning. Den sistnämnda aspekten berörs inte alls här.
Om utbildningen som självändamål och som medel
För den demokratiska staten har utbildningen främst tre funktioner. Det
gäller att säkra kommande tillgång av arbetskraft, att se till att blivande
medborgare besitter kunskap och färdigheter nödvändiga för att delta i
landets styrelse samt att föra det samlade kulturarvet vidare. Det sista
gäller i synnerhet det nationella kulturarvet, eftersom de moderna staterna (fortfarande) har nationen som sin sammanhållningsgrund. Dessa
utbildningsfunktioner prioriteras olika beroende på vilken elevkategori
det gäller. Ett tydligt tecken på det är skillnaderna mellan kursplaner på
de allmänteoretiska och de yrkesförberedande gymnasielinjerna.
Statens förhållande till utbildningen präglas av pragmatism. Men
eftersom det är svårt att exakt kartlägga omfattningen av och innehållet
i den kunskap som framtida medborgare behöver besitta, och eftersom
den institutionaliserade utbildningen har en viss tröghet, förekommer
det en diskrepans mellan det kunskapspensum som är ändamålsenligt
och det som förmedlas till eleverna.
Utbildningen är starkt subventionerad av staten. Ur ett kort tidsperspektiv borde det därför vara ekonomiskt fördelaktigt att begränsa utbildningen till att förse människor med den sorts kunskap de behöver
för sina medborgerliga roller och lämna över den yrkesinriktade utbildningen till enskilda företag, såsom tidigare var fallet. Genom att staten
tagit över yrkesutbildningen har kostnaderna för förädling av arbetskraften övervältrats från enskilda företag till samtliga skattebetalare.
För den enskilde företagaren utgör yrkesinlärning en osäker investering, i varje fall i tider med hög efterfrågan på arbetskraft. Den kostnad
som är förknippad med yrkesinlärning återbetalas ju inte när den anställde byter arbetsplats. Därmed är företagaren mån om att strömlinjeforma yrkesinlärningen exakt efter de arbetsuppgifter den anställde ska
utföra. När yrkesutbildningen bekostas med allmänna medel kan man
frångå ett dylikt snävt nyttoorienterat perspektiv, och individens möj-
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lighet att välja mellan olika arbetsuppgifter inom samma yrkesområde
ökar. ”Det allmännas” vinst ligger också i möjligheten att kontrollera
vilken kunskap som förmedlas till ungdomar och hur den förmedlas till
dem. 54
För individer kan utbildningen ha både ett instrumentellt och ett
autoteliskt (självändamålsligt) värde. Överväganden som har att göra
med utbildningens autoteliska respektive instrumentella drag aktualiseras i valsituationer. Huvudkriterium för gränsdragningen utgör de
motiv som styr anskaffandet av kunskap. Vid instrumentell inställning
till utbildningen skjuts nödvändiga yrkesfärdigheter eller formella meriter som underlättar inträde i en viss position i yrkeslivet i förgrunden. 55 Betraktas utbildningen som ett mål i sig är kunskapens ”nyttoaspekter” (däri inräknas formella meriter som utbildningen kan ge) av
underordnat värde medan ”vetgirighet”, önskan att tränga in i ett visst
kunskapsområde, blir det styrande motivet. Att skilja mellan utbildningen som självändamål och utbildningen som medel på basis av innehållet i den kunskap som anskaffas är mindre lämpligt eftersom bedömningen av vilken sorts kunskap som ger utdelning i yrkeslivet är tidsoch situationsbunden.
När individen söker kunskap för dess egen skull har hon en stor
valfrihet vad gäller att bestämma över när och hur kunskap ska inhämtas. Hon avgör både inriktningen och omfattningen av sina egna ansträngningar samt tidsplanen för sin verksamhet. Sker kunskapsinhämtandet i kollektiva former, t ex i en studiecirkel, begränsas valfriheten
eftersom utbildningen då får en formaliserad karaktär med någorlunda
fasta program. 56 Individen kan dock fortfarande bestämma över vilken
typ av kunskap hon ska söka, över vilken tidpunkt hon påbörjar och
avslutar sin utbildning samt över sin anspråksnivå. Söker man formell
54

Forskare från den s k humankapitalskolan har försökt göra gällande att satsningen på förlängd utbildning även kan ge samhällsekonomiska vinster. Genom
jämförelser av bruttonationalproduktens tillväxt i olika länder visade de att investeringar i utbildning kan vara minst lika lönsamma som investeringar i maskiner
och byggnader (se en sammanfattning i Ekerwald 1988). Deras beräkningsgrunder
har dock ifrågasatts av andra forskare (Persson 1978).
55 Dras gränsen på detta sätt räknas även de som ser sitt kommande yrke som ett
slags kall till den kategori som betraktar utbildning på ett instrumentellt sätt, eftersom den för dem utgör ett medel för att kunna utöva yrket.
56 Omfattningen av fritidsutbildningen är mycket stor. Av levnadsförhållandeundersökningen (ULF) framgår att drygt 30 procent av landets vuxna befolkning
1982/83 deltog i någon studiecirkel eller kurs (Vogel m fl 1987b s 169).
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kompetens begränsas antalet valmöjligheter ytterligare. All den kompetensgivande utbildning som är beroende av ekonomiska bidrag från
staten underordnas detaljerade bestämmelser och kontroll. Det utfärdas
föreskrifter om vilka som ska få tillträde till utbildningen, vilka moment som ska ingå i undervisningen och hur utbildningen ska organiseras. Vidare bestämmer staten vilka som har rätt att undervisa och hur
kunskapsproverna ska utformas. 57 Staten övervakar också att de utfärdade bestämmelserna fullföljs – dels indirekt genom resurstillförsel
(byggnader, löner, läromedel) och ideologiöverföring (utbildning av
lärare), dels direkt genom att skolledningen görs ansvarig för att de
gällande reglerna respekteras. Till statens starka inflytande på grundoch gymnasieskolan bidrar också det faktum att barn och ungdomar har
få politiska kanaler att påverka sin situation samt att deras vårdnadshavare inte har en kontinuerlig insyn i skolans verksamhet. 58
Sedan Lockwood och Goldthorpe (1968) gjorde sin studie om arbetare i välfärdssamhället, är det allmänt vedertaget att tala om instrumentell inställning till arbetet när individen sätter lönen i främsta rummet. Skolungdomars arbetsinsats belönas inte med pengar. Betygen kan
knappast betraktas som ekvivalent till lönen. Ändå går det att använda
betygen som mätinstrument för att fånga in elevernas inställning till sin
arbetsinsats. En instrumentell inställning till sina betyg har de elever
som tar reda på hur höga intagningspoäng det krävs för att komma in
på den gymnasielinje de siktar på och anpassar sina ansträngningar för
att nå något högre än intagningsgränsen. 59 Detta förfarande är inte riskfritt. Den information om intagningskrav de får gäller för tidigare år.
Prediktioner gjorda på denna basis kan vara osäkra. Den gymnasielinje
eleven ämnar söka till kan vara extra populär just inom den årskull som
individen tillhör, vilket kan få som konsekvens att intagningskraven
höjs. Även om handlandet bygger på rationella överväganden kan det
alltså misslyckas.
En jämförelse mellan pojkars och flickors avgångsbetyg från
grundskolan indikerar att en del elever, i synnerhet pojkar, använder
57

Statens kontroll över de olika utbildningsmomenten kan dock undermineras på
olika sätt. Exempelvis tvingas skolledningen göra avkall på de formella krav som
gäller för lärare då det råder brist på behöriga lärare.
58 Till skillnad från rösträtten är yttrande- och mötesfriheten inte åldersrelaterade.
59 Det är svårt att exakt styra sina betyg genom inläsning inför prov och annat taktiskt spel. Betygen utgör ju inte en oförmedlad avspegling av prestationer (jfr Arnman & Jönsson 1983; Reserverna för högre utbildning 1958). Ändå har eleven, alla
andra faktorer lika, rätt stora frihetsmarginaler att påverka sina betyg.
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denna strategi. Utgår man från ett antagande om att de kurvor som beskriver ”skolbegåvningen” har tillnärmelsevis identiskt utseende för
båda könen blir det svårt att förklara att det i gruppen ”högst presterande” finns betydligt fler flickor än pojkar. Den enda rimliga förklaringen
verkar vara motivationsskillnader, d v s att fler pojkar strävar efter tillräckliga prestationer medan flickor satsar på optimala prestationer. Att
flickor ägnar betydligt mer tid åt hemläxor än pojkar tycks stödja denna
hypotes. Satsningen på tillräckliga prestationer är också rationell ur
kollektivets synpunkt.
En alternativ strategi är att de flesta ungdomar satsar helhjärtat på
att prestera. Läraren kan då välja att anpassa deras betyg efter prestationerna, vilket leder till att samtliga som är med i spelet får högre betyg.
Därmed återskapas konkurrensen om platserna, fast till priset av större
ansträngningar. En annan strategi är att ta fasta på prestationsskillnader
mellan eleverna och utgå från dem vid betygsättningen utan någon hänsyn till att kunskapsnivån bland den aktuella årskullens ungdomar är
högre än den föregåendes. På det viset motverkas betygsinflation, men
elevernas chanser i konkurrensen om platserna förbättras inte då heller. 60
Dessa två strategier betecknas ibland som kunskapsrelaterad respektive grupprelaterad betygsättning. Grupprelaterad betygsättning
drabbar ungdomar som befinner sig i en skolklass där de övriga eleverna tillhör kategorin ”högpresterande”. Dessa ungdomar är tvungna att
anstränga sig mer för att få samma betyg än om de gick i en klass där
en stor del av eleverna tillhörde kategorin ”lågpresterande” (Arnman &
Jönsson 1983).
Social skiktning vid utbildningsval
Den gymnasiereform som genomfördes i början av 1970-talet inordnade olika former av postgrundskoleutbildning under ett och samma
administrativa system. Förändringarna av utbildningens innehåll berörde främst yrkeslinjerna, vilka fått större inslag av allmänna ämnen.
Som regel upptar de allmänna ämnena mindre än en fjärdedel av undervisningstiden. Gymnasiereformen skapade ett alternativ till teoretisk
60

Om eleverna som kollektiv anstränger sig att prestera mera skulle detta leda till
klara samhälleliga vinster i form av högre ansamlad kunskapsnivå. Samtidigt finns
det då större risk att avståndet mellan gruppen som ”hänger med” och den som inte
klarar av det ökar eller att den senare gruppen utvidgas.
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utbildning för de ungdomar som önskade praktisk yrkesinriktning. Den
snabba utbyggnaden av gymnasieskolans yrkesförberedande linjer kan
tolkas som en sorts ”service” för ungdomarna, men den kan också, som
Murray (1988) gör, tolkas som en medveten ”avlänkningsstrategi” från
myndigheternas sida. Murray hävdar att statsmakten försökte styra bort
en del ungdomarna från teoretisk utbildning för att förhindra att det
skulle uppstå både ett överskott av högkvalificerad arbetskraft som inte
kunde absorberas av arbetsmarknaden och ett underskott på den yrkesutbildade arbetskraft som efterfrågades av arbetsgivarna. Det är inte
min avsikt att diskutera huruvida strategin var avsiktlig eller ej. Faktum
är dock att under 1970-talet ägde det rum en förflyttning av utbildningspreferenser från längre teoretiska linjer till yrkesförberedande
linjer, och detta gällde främst ungdomar med arbetarbakgrund. 61 Även
om samma tendens kan observeras för ungdomar från tjänstemannafamiljer är den där betydligt svagare.
Eftersom de allra flesta av dagens ungdomar fullföljer någon gymnasieutbildning har individens sociala bakgrund förlorat sitt prediktionsvärde vad gäller tonåringars fortsatta sysselsättning efter grundskolan. 62 Men den utgör fortfarande en tillförlitlig indikator för att
förutsäga individers utbildningsinriktning. Självfallet gäller detta enbart
för aggregerade kategorier, inte för enstaka individer. Indikatorn har
högre prediktionsvärde för extrema sociala grupper, d v s för barn till
akademiker och högre tjänstemän å ena sidan och för barn till ickefackutbildade arbetare å den andra, än för de sociala kategorier som
befinner sig i mitten av hierarkin. Arbetarbarn tenderar att välja yrkesförberedande utbildning medan barn till akademiker och högre tjänstemän tenderar att välja teoretiska gymnasielinjer som förbereder för
högskolestudier. Under åren 1957, 1962 och 1967 kom nära hälften av
61

En tredjedel av barnen till yrkesutbildade arbetare som avslutade gymnasieskolan 1973 och en fjärdedel av dem som avslutade gymnasieskolan 1977 avgick från
någon av de 3- eller 4-åriga linjerna. Motsvarande andel bland barn till övriga arbetare var drygt en fjärdedel och knappt en femtedel. Eftersom även 2-åriga teoretiska linjer har blivit mindre populära är skillnaden bland avgångna från yrkesförberedande linjer större än vad reträtten från allmänna linjer pekar på. 55 procent av
yrkesutbildade arbetares barn och 63 procent av övriga arbetares barn som avgick
från gymnasium år 1977 studerade på de yrkesförberedande linjerna. Motsvarande
siffror för 1973 var 38 respektive 45 procent (Social skiktning i gymnasieskolan
1980).
62 Bland dem som inte fullföljer gymnasieutbildning är elever med arbetarbakgrund
överrepresenterade.
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alla utexaminerade från allmänt gymnasium från hem där fadern var
akademiker eller högre tjänsteman. För arbetarbarn motsvarade andelen
en sjundedel. Jämförs studenternas sociala bakgrund med hela ålderskohorter framgår att barn till akademiker och högre tjänstemän var
överrepresenterade tre gånger i förhållande till deras andel i hela kohorten, medan arbetarbarnen var underrepresenterade i ungefär samma
proportion (Social bakgrund och yrkesval för 1957, 1962 och 1967 års
studenter 1979).
Den sociala snedfördelningen bland dem som utexaminerades från
tekniskt gymnasium och handelsgymnasium var lägre. Andelen akademiker- och högre tjänstemannabarn i dessa utbildningsformer var
ungefär dubbelt så hög som i respektive kohorter medan andelen arbetarbarn var cirka hälften så stor. Min tidigare nämnda riksrepresentativa
undersökning av landets 17-åringar (genomförd vid årsskiftet 1990/91)
visade att stora sociala skillnader kvarstod i rekryteringen till gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer. Dessutom förekom det fortfarande
skillnader i social rekrytering mellan de teoretiska linjer som saknade
yrkesförberedande inslag (naturvetenskaplig, humanistisk och samhällsvetenskaplig linje) och de som innehöll ett sådant inslag. Av alla
studerande på de först nämnda linjerna var 37 procent barn till akademiker och högre tjänstemän och 24 procent arbetarbarn, medan teknisk
och ekonomisk linje till 23 procent bestod av den förra kategorin och
till 31 procent av den senare.
Den stora skillnaden gällde dock då som nu rekrytering till direkt
yrkesförberedande utbildning. Av alla studerande på yrkesförberedande
linjer var 6 procent av barn till akademiker och högre tjänstemän och
57 procent arbetarbarn. Jämförs mina data med det material som insamlats för 33 år sedan kan man iaktta en viss minskning av den sociala
snedrepresentationen av studerande på teoretiska linjer i förhållande till
kohortens sammansättning. Trots att tonåringar inte längre skiljs åt
utanför läroverkets port går de således till separata lokaler inne i gymnasieskolan.
Social bakgrund väger således fortfarande tungt vid val av utbildningsinriktning. Den teoretiska utbildningens tillgänglighet är däremot
numera helt annan än tidigare. På 1940-talet var det endast tre procent
av en årskull som tagit studentexamen, år 1957 uppgick andelen till nio
procent. Under det därpå följande decenniet ökade andelen gymnasiestuderande språngartat och uppgick år 1967 till 25 procent av en
årskull. Den uppåtstigande trenden bröts under några år kring mitten av
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1970-talet: andelen absolventer från 3- och 4-åriga gymnasielinjer
minskade då i jämförelse med tidigare år. 63 Efter en kortare svacka
ökade andelen utexaminerande från dessa linjer på nytt, fast denna ökning inföll främst på teknisk och ekonomisk linje och inte på de linjer
som saknar konkret yrkesorientering.
I den teoretiska utbildningsexpansionen deltog ungdomar från alla
sociala skikt men de startade från en mycket ojämn nivå. Från allmänt
gymnasium utexaminerades år 1957 två av tre akademikerbarn och två
av hundra arbetarbarn. Tio år efteråt var det drygt åtta av tio akademikerbarn och sex av hundra arbetarbarn som tagit studentexamen (Social
bakgrund och yrkesval för 1957, 1962 och 1967 års studenter 1979 s
18). År 1990 hade knappt hälften av alla tonåringar en fader med högskoleutbildning på naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk linje. Fjorton av hundra arbetarbarn befann sig samtidigt på
motsvarande linjer. Akademikerbarnens ”reträtt” från den utbildning
som ger de bredaste förkunskaperna för högre studier betyder dock inte
att de prioriterar yrkesförberedande linjer utan snarare att de väljer en
mellanväg, d v s linjer som både ger högskolekompetens och en viss
yrkeskompetens, såsom exempelvis 3-årig teknisk och ekonomisk linje.
Tolkningen av akademikerbarnens utbildningsval kommer således att
variera beroende på om man begränsar jämförelsen till ”rena” teoretiska linjer eller undersöker samtliga 3- och 4-åriga teoretiska linjer.
Använder man det senare förfarandet kan man konstatera att andelen
akademikerbarn som valde högskoleförberedande utbildning var densamma åren 1967 och 1990. Detta förfarande fångar också in arbetarbarnens utbildningsmässiga uppgradering. Tre av tio arbetarbarn fanns
på 3- och 4-åriga linjer 1990 mot tre av femtio som utexaminerades
från allmänt gymnasium år 1967 (Social bakgrund och yrkesval för
1957, 1962 och 1967 års studenter 1979). Utbildningens större tillgänglighet liksom det utökade antalet platser på linjer som förenar teoretiska och yrkesförberedande inslag har onekligen gynnat arbetarbarnen men åtgärderna har inte kunnat nivellera den sociala snedrekryteringen till utbildning.
På 1970-talet visade det sig att vare sig industrin eller den offentliga sektorn kunde absorbera de växande skarorna av universitetsutbildade människor. Stränga spärrar infördes vid intagningen, och antalet
63

Utbyggnaden av kortare gymnasieutbildningar samt mindre gynnsamma utsikter
på arbetsmarknaden för dem som skaffat sig akademiska meriter var de främsta
orsakerna till detta trendbrott.
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nyintagna halverades. Sedan dess har antalet utbildningsplatser ökat
endast marginellt. 64 Det krävs mycket höga avgångsbetyg från gymnasiet för att komma in på de flesta högskolelinjer. Konkurrensen om
platserna är betydligt hårdare än vad fallet är med gymnasieskolan. De
som utbildar sig på naturvetenskaplig, humanistisk och samhällsvetenskaplig linje får inte något yrkesförberedande inslag i sin utbildning.
Kommer de inte in på högskolan hamnar de i ett slags vakuum. De
finns få yrken i vilka de kan utnyttja sina allmänna kunskaper och även
där detta är möjligt (exempelvis i lärar- eller förskolläraryrkena) utkonkurreras de så fort någon annan som har formella meriter söker samma
arbete.
Den kraftiga ökningen av antalet utexaminerade från de högskoleförberedande linjerna aktualiserar frågan om ”begåvningsreserven”
(som diskuteras av Kjell Härnqvist i Reserverna för högre utbildning
1958). Givet att utbildningskvaliteten inte har försämrats under de
gångna tre decennierna och att dagens tonåringars studiebegåvning och
studiemotivation inte har ökat kraftigt i jämförelse med tonåringar uppvuxna fram till 1960-talet kan de ovan presenterade siffrorna användas
som ett indicium på att det allmänna gymnasiet under en lång period
inte har lyckats fånga upp majoriteten av de unga människor som haft
förutsättningar att fullfölja denna utbildning. Andelen grundskoleelever
som söker till 3- och 4-åriga gymnasielinjer är ganska stabil sedan
mitten på 1970-talet. Betyder det att ”begåvningsreserven” har försvunnit, att alla som önskar och har förutsättningar att klara teoretisk
utbildning kommer in? Vilka andra faktorer har påverkat stabiliseringen av övergången till dessa linjer? Två troliga orsaker har redan
anförts, nämligen hård konkurrens om utbildningsplatser på högskolan
och vikande arbetsmarknad för vissa grupper av akademiker. Den kraftigt ökande skuldsättningen vid relativt ofördelaktig utveckling av inkomsterna utgör andra tänkbara orsaker.
En fjärdedel av de sökande till allmänna gymnasiet 1960 kom inte
in. Bland dem som sökte men ej antogs fanns procentuellt fler pojkar
(Ett nytt gymnasium 1963 s 126). Från och med mitten på 1970-talet är
det betydligt färre bland de sökande som inte kommer in. Ett ökat antal
platser på högskoleförberedande linjer parat med utbyggnaden av alternativa utbildningar (yrkesförberedande linjer) har lett till att konkurrensen om platser har minskat.
64

Mellan 1980/81 och 1988/89 har antalet högskoleplatser ökat med drygt 3000.
Nästan all tillväxt gällde den tekniska sektorn (Arbetskraftsbarometer 1992 s 32).
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Sökande till de 2-åriga yrkesinriktade linjerna har haft betydligt
svårare att få sina val tillgodosedda än de som söker längre teoretisk utbildning. Läsåret 1971/72 antogs två av tre ungdomar som sökte in.
Ungefär samma proportion mellan sökande och antagna fanns också
1975/76 och 1979/80 (Nilsson 1981 s 204). Chansen att komma in varierade kraftigt beroende på vilken linje ungdomarna sökte till. Under
hela decenniet fanns det exempelvis mer än tre sökande per plats på
vårdlinjen. Situationen för de sökande flickorna försvårades av att en
del kvinnor som arbetat inom yrket konkurrerade om de befintliga platserna. På ingen av de yrkesförberedande linjerna där pojkar var i majoritet förekom det tillnärmelsevis lika hård konkurrens om platserna. De
populäraste pojklinjerna, fordonsteknisk och el-tele-teknisk, hade
knappt två sökande per plats (Nilsson s 209).
Under 1980-talet förbättrades situationen för de sökande till yrkesförberedande linjer: färre hamnade utanför medan fler kom in på sitt
förstahandsval. Utbud och efterfrågan närmade sig varandra, men fortfarande har de som väljer de längre teoretiska linjerna lättare att
komma in på den gymnasielinje de väljer, och detta beror inte enbart på
att de i regel har högre genomsnittsbetyg än de som söker till yrkesförberedande linjer.
Utbildningsvalet består av en serie mer eller mindre reversibla val
som gradvis snävar in den kunskap individen får och förbereder honom
eller henne till en konkret delarbetsmarknad. Den sammanhållna grundskoleutbildningen börjar segmenteras vid övergången till högstadiet.
Det är tillvalsämnena och allmän respektive särskild kurs i engelska
och matematik som ska väljas. Valmönstret är stabilt: tjänstemannabarnen väljer språk och de svårare kurserna medan arbetarbarnen väljer
teknik, ekonomi (eller motsvarande tillvalsämnen) och lättare kurser.
Det finns också skillnader mellan kön: även de sammanfaller med förväntningarna. (Naturligtvis är skillnaderna inte absoluta utan relativa.)
Det intressanta i valmönstret är att det är betydligt fler som gör ”teoretiska” val i årskurs 7 än de som slutligen söker in till längre teoretiska
gymnasieutbildningar. Under högstadiets tre år sker en gradvis anpassning mellan studiemotivation och framtidsplaner som leder till att en
del av eleverna ”byter ner sig”. Även här talar siffrorna sitt klara språk.
Det är främst arbetarbarnen som gör det, fast inte alla förstås. Flickor är
mindre ”verklighetsanpassade” än pojkar, d v s de kämpar med särskild
kurs i engelska och andra språk även om de sedan väljer en 2-årig
gymnasielinje. Skillnaden mellan autotelisk och instrumentell utbild-
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ningsstrategi kan här användas som tolkningsinstrument. Fast det kan
inte uteslutas att pojkarnas yrkespreferenser utkristalliseras tidigare än
flickornas.
Ökad tillströmning av sökande till ett konstant antal utbildningsplatser innebär ökad konkurrens om platserna och följaktligen beskuren
valfrihet, i synnerhet för dem med lägre prestationer. En minskad tillströmning eller ett ökat antal platser leder omvänt till ökad valfrihet –
även för de ”svaga” grupperna, vilkas preferenser inte beaktas då det
råder hård konkurrens om utbildningsplatser. Eftersom flera faktorer
påverkar tillströmningen har den enskilde begränsade möjligheter att
förutse sina möjligheter att få de egna valen tillgodosedda. (Hade de
som bereder utbildningsplatser velat anpassa antalet platser till antalet
sökande, d v s praktisera marknadsreglerna, skulle de möta motsvarande svårigheter. Än så länge sker detta enbart i marginell utsträckning på
de utbildningar som bekostas av beställaren. Majoriteten av utbildningsplatserna bestäms med utgångspunkt i andra kriterier än efterfrågan på utbildning.) Demografiska faktorer som t ex årskullarnas storlek
kan påverka tillströmningen till utbildningen. Andra faktorer kan effektivt motverka sambandet mellan större årskullar och större tillströmning till utbildningen. Efterfrågan på arbetskraft, intagningsregler
(när sökande med tidigare yrkeserfarenhet prioriteras framför de nyutexaminerande eller omvänt), utsikter efter avslutad utbildning samt
eventuellt eftersläpning från de äldre årskullarna som söker in kan omkullkasta denna prediktion. 65
Generellt gäller att högre betyg ger större valfrihet. Konkretiseras
analysen till enskilda utbildningar blir det emellertid svårt att få denna
prediktion att stämma. Den gäller ju enbart under förutsättning att tillströmningen till olika utbildningar är jämnt spridd. I annat fall kan
ungdomar med bra betyg konkurreras ut från den linje de söker i första
hand, medan andra med sämre betyg som söker en linje där tillströmningen är mindre kommer in. Det kan också hända att ungdomar med
bra men inte tillräckligt bra betyg misslyckas att komma in på sitt förstahandsval och i stället kommer in på sitt andrahandsval genom att utkonkurrera de sökande som skulle ha haft en chans att komma in på sitt
förstahandsval om inte de som ”trillat ner” hade tagit deras plats. Ju fler
som fattar samma beslut desto fler utkonkurreras. Följaktligen blir det
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Antalet sökande till högskolan under det senaste decenniet har förändrats parallellt med läget på arbetsmarknaden.
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utbildningens åtråvärdhet och inte dess svårighetsgrad som avgör hur
pass hög prestationsnivå som krävs för att passera antagningsspärrarna.
Det rationella beslutet att söka till en utbildning med goda utsikter
på arbetsmarknaden kan leda till att många sökande inte får tillträde till
just denna utbildning. Det är dock inte enbart anpassningen till arbetsmarknaden som orsakar diskrepansen mellan antalet sökande och antalet platser. Musiklinjen på gymnasiet och journalistutbildningen på
universitetet tillhör de utbildningar som brukar få betydligt fler sökande
än platser och följaktligen mycket höga inträdeskrav, trots att de formella meriter som utbildningen ger inte utgör någon självklar inträdesbiljett till yrket ifråga. Ungdomarna utsätter sig för hård konkurrens
och gallring utan att som belöning få tillgång till det åtråvärda yrket.
Ska detta tolkas som bristande rationalitet eller är deras överväganden
mer sammansatta än det enkla rättvisekravet att belöningar ska stå i
proportion till ansträngningarna? Utbildningens autoteliska egenskaper
och drömmen om att utöva ett konkret yrke kan bidra till att förklara
dessa ungdomars till synes irrationella beslut. Dessutom finns det alltid
en chans att man lyckas få arbete i det yrke man drömmer om.
De som ämnar gå en viss utbildning kan få information om tidigare
antal sökande i proportion till antalet platser och hur höga inträdeskrav
det då blev. Ungdomar som söker till de åtråvärda utbildningarna utsätter sig för konkurrensen och risken att inte få tillträde till den utbildning de söker. Fast det är inte alla utbildningar som eftertraktas. Även i
tider då det knappast finns något annat val för tonåringar än fortsatt utbildning väljer vissa av dem hellre risken att inte komma in på en utbildning alls framför att söka en annan utbildning med gynnsammare
antagningsmöjligheter. En sådan ”ratad” utbildning är verkstadsteknisk
linje där antalet platser brukar överstiga antalet sökande. Fast är det så
självklart att dessa ungdomar beter sig irrationellt? Väljer de efter sina
intressen har de ju alltid en chans att också utbilda sig i enlighet med
dessa intressen, och infrias inte denna förhoppning blir de ändå anvisade en utbildningsplats där det finns vakanser.
Valfriheten för ungdomar som inte kommer in på de linjer de söker
är mycket liten. Valet står mellan att anpassa sig eller att hoppa av, men
när de bestämmer sig för det senare alternativet kan de på sin höjd
skjuta utbildningen framför sig eftersom det knappast finns några permanenta arbeten för ungdomar som inte fullföljt någon gymnasial utbildning.
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Det finns även utbildningsvägar där platstillgång och efterfrågan
matchar varandra. Det nämndes tidigare att 3- och 4-åriga gymnasielinjer har ungefär lika stort antal platser som antal sökande. Konkurrensen
om platserna är således minimal. Därför kan paradoxalt nog ungdomar
med låga avgångsbetyg från grundskolan antas till den mest krävande
linjen i hela gymnasieskolan, d v s den naturvetenskapliga linjen. Att
det ytterst sällan inträffar beror förmodligen på lärarnas idoga försök
att avstyra sina elever från ett sådant val och/eller på att ungdomar är
väl medvetna om hur pass höga krav på arbetsinsats förväntas på denna
linje. Avgångsbetygen från grundskolan brukar för de flesta som söker
till naturvetenskaplig linje och till de andra högskoleförberedande linjerna med breda marginaler överskrida genomsnittet. De som inte
presterar lika högt sorterar ut sig själva.
Hög- och lågpresterande ungdomars val av utbildningsinriktning är
i stort sett oberoende av deras sociala hemvist: högpresterande väljer
oftast högskoleförberedande linjer medan lågpresterande väljer yrkesförberedande linjer. Valen till nästföljande utbildningsstadium styrs
således av prestationer på ett tidigare stadium. Detta samband luckras
upp i den grupp som betygsmässigt ligger kring genomsnittet. Denna
kategori splittras till olika utbildningslinjer efter faders yrke: arbetarbarn väljer oftare kortare utbildningar medan mellanskiktens barn väljer längre utbildningar. Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar.
Det gäller både i grundskolan och på gymnasiet och det gäller för nästan alla ämnen, inte bara de som kräver god verbal förmåga. Men i likhet med arbetarbarnen sorterar flickorna oftare ut sig själva från längre
utbildningsvägar. Följaktligen möter de av pojkarna och mellanskiktsbarnen som trots sina mediokra betyg bestämmer sig för att söka till
teoretiska linjer inga hinder på vägen. De högpresterande flickornas val
är inte omgärdat av några formella hinder, men traditionsbundna förväntningar kan utgöra ett informell sådant. Men dessa flickor kan också
utgå från en rationell kalkyl av ”insatser och vinster” när de väljer bort
3- och 4-åriga linjer. För sjuksköterske- och förskollärarutbildning på
högskolan räcker 2-årig gymnasieutbildning. Har de från början siktat
just på dessa utbildningar kan de spara ett utbildningsår. Vinsten gäller
enbart så länge de inte ändrar sina framtida utbildningsplaner. Deras
val av gymnasielinje blir till en nackdel så fort de vill söka till andra
utbildningar på högskolan.
I ett längre tidsperspektiv har valfriheten vad gäller att välja utbildningsinriktning ökat beroende på ökat antal utbildningsplatser och
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minskad konkurrens från äldre sökande. Det finns fortfarande kategorier som inte får sina utbildningsval tillgodosedda, t ex lågpresterande individer och de som väljer attraktiva utbildningar.
Att välja sommararbete
Majoriteten av de gymnasiestuderande förvärvsarbetar en del av sommarlovet. (Nästan nio av tio 17-åringar i min tidigare nämnda undersökning hade gjort det, två av fem mer än en månad.) Den kvardröjande föreställningen om att skolungdomars sommarlov är oändligt
långt stämmer inte för gymnasiestuderandes del. Föreställningen härstammar från den tid då gymnasieutbildning främst var förbehållen de
välbärgade skikten. Liksom när det gäller valet mellan förvärvsarbete
och icke-förvärvsarbete under skolåret har gymnasieungdomar en formellt obegränsad frihet i detta avseende även under sommarlovet. Ändå
förvärvsarbetar de allra flesta. Gäller det andra villkor under lovet eller
döljs ett normativt tvång bakom det till synes fria valet?
De arbeten som skolungdomar utför under sommarlovet är främst
lågkvalificerade. De kan dock välja mellan fler yrken än då de förvärvsarbetar vid sidan av skolarbetet eftersom de under sommarlovet
bättre kan anpassa sig efter arbetstiderna. De låga kvalifikationskraven
avspeglas i en kort inlärningstid: tre av fyra sommararbetande ungdomar introducerades i sina arbetsuppgifter under högst ett par timmar.
Ett av argumenten som använts för att förklara ungdomars svårigheter
att få tillträde till arbetsmarknaden är att kvalifikationskraven för de
flesta arbeten har ökat. Det kan utläsas av att antalet till arbetsförmedlingar lediganmälda platser som inte kräver några förkunskaper har rasat. Men det betyder ingalunda att alla arbetsuppgifter med låga kvalifikationskrav har försvunnit. För ca 60 000 av 17-åringarna och antagligen minst lika många bland de yngre och äldre gymnasieeleverna fanns
det sommaren 1990 ett lågkvalificerat arbete som andra utförde under
resten av året. Att kvalifikationskraven vid nyanställningar av arbetssökande har höjts beror till stor del på minskad efterfrågan på arbetskraft
och ökade formella kvalifikationer bland dem som söker inträde till
arbetsmarknaden. Det kan också bero på att genomströmningen i de
arbeten där det knappast krävs några särskilda kvalifikationskrav har
minskat kraftigt jämfört med tidigare.
För att utföra de allra flesta sommararbeten behövs inga omfattande
eller specifika yrkeskunskaper. Därmed kan inte ungdomarna utnyttja
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den kunskap och de färdigheter de skaffat sig i sin utbildning. Ur samhällsekonomisk synvinkel måste detta betraktas som resursslöseri. Det
innebär också att deras möjlighet att välja sysselsättning är starkt begränsad.
Vad får ungdomar ut av ett sommararbete förutom pengar? Först
och främst får de en bättre insyn i de sociala regler som gäller på olika
arbetsplatser samt (utom då de arbetar ensamma eller enbart tillsammans med jämnåriga) chansen till ett socialt umgänge i en åldersintegrerad grupp av människor med skiftade livserfarenheter. Ungdomar
som utbildar sig på 3- och 4-åriga gymnasielinjer får dessutom en möjlighet att lära känna den delarbetsmarknad som de förmodligen inte
senare kommer att arbeta på, ifall de fortsätter till högskolan.
Sommararbete förmedlas främst genom informella kontakter. Det
är familjen och olika bekanta som står för de flesta ”nappen”, eller ett
tidigare arbete på samma ställe. Det informella kontaktnätet visade sig
vara viktigare för pojkar än för flickor. Flickor tog relativt oftare själva
kontakt med arbetsgivarna, svarade på annonser eller sökte arbete genom arbetsförmedlingen. Detta strider mot en gängse stereotypisk uppfattning att flickor inte aktivt söker sig ut i offentligheten.
Utbildningsinflationen
Majoriteten av de ungdomar som sedan mitten av 1970-talet sökt ett
varaktigt arbete har minst 2-årig gymnasieutbildning bakom sig. Antalet lediganmälda arbetstillfällen samvarierar med konjunkturfaserna.
Någon social uppgradering i paritet med den ökade utbildningen bland
ungdomarna har inte ägt rum.
Av dessa tre empiriska rön kan man dra slutsatsen att endast en del
av dem som är yrkesutbildade får ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer. Denna slutsats beläggs också empiriskt av Arnell-Gustafssons & Skjölds studie Ungdomars inträde i arbetslivet (1990). Där visas bl a att högst 35 procent av ungdomar med 2-årig gymnasieutbildning under perioden 1975-1985 fick ett arbete som enligt SEI krävde
fackutbildning. 66 Under lågkonjunkturen, i början av 1980-talet, var det
66

SEI, som är en sammanfattning av den socioekonomisk indelningen, utgör en
modell för skillnader mellan olika sociala skikt. Den började användas av Statistiska Centralbyrån på försök 1974. Indelningen görs dels efter de arbetskvalifikationer som krävs inom yrket, dels efter positionen i produktionsprocessen (där individerna indelas i arbetare, tjänstemän och företagare).
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relativt färre ungdomar som fick sådana arbeten än framåt mitten av
decenniet då konjunkturen förbättrades. Skillnaden uppgick till ca 15
procentenheter. Därmed saknas det i materialet ett entydigt stöd för tesen om att yrkesutbildningen trendmässigt har devalverats.
Genomgången 2-årig gymnasieutbildning säkrar inte tillgången till
arbetsuppgifter som kräver en sådan utbildning. Flickor drabbas här
hårdare än pojkar. Den nämnda undersökningen visar att knappt hälften
av pojkarna och tre av fem flickor hade sitt första arbete som ej facklärd arbetare. Även de som utexaminerades från 3- och 4-åriga gymnasielinjer började ofta sin karriär som ej facklärda arbetare. Några könsskillnader förekom inte i denna kategori: hälften av både pojkarna och
flickorna hade ett dylikt arbete. I detta avseende kan det därför löna sig
för flickor att välja en längre teoretisk gymnasieutbildning framför en
kortare yrkesförberedande sådan. Motsvarande komparativa fördelar
knutna till linjeval har inte pojkarna.
Arnell-Gustafssons och Skjölds undersökning kartlägger ungdomars arbeten under de första arton månaderna efter avslutad utbildning.
I sin fortsatta yrkesbana inom företaget kan en del av dem som startade
som ej facklärda arbetare få mer kvalificerade arbetsuppgifter medan
andra lämnar eller tvingas lämna sitt arbete. 67 Att klättra upp inom
företaget brukar ta tid. De arbeten som flickor får är oftare mer tidsbegränsade än de som tillfaller pojkar. Således är denna väg för avancemang mindre tillgänglig för flickorna. Enligt denna undersökning hade
en femtedel av gymnasieutbildade flickorna minst tre arbeten under de
första arton månaderna efter avslutad utbildning. Motsvarande andel
för pojkar var tre gånger mindre.
Att växla från en miljö till en annan brukar vara förenat med ekonomisk och social osäkerhet. Det tar tid att lära sig nya rutiner och informella maktkonstellationer. Men det finns alltid en chans att det nya
arbetet blir intressantare än det förra, lönen högre och arbetskamraterna
trevligare.
Arnell-Gustafssons och Skjölds undersökning var inriktad på en
begränsad period som inföll direkt efter det att individerna hade avslutat sin utbildning. En del av yrkeskvalificeringen pågår kontinuerligt
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Att en så pass stor andel ungdomar med 3- och 4-årig gymnasieutbildning som
sitt första arbete tar ett arbete som inte kräver några särskilda förkunskaper beror bl
a på att en del av dessa ungdomar betraktar sitt arbete som tillfälligt, en mellanakt
innan de fortsätter med vidarestudier eller militärtjänstgöring.
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inom företagen. 68 Individer som under ett tiotal år befinner sig i
arbetslivet bör rimligen utföra ett yrke vars kompetenskrav motsvarar
den formella utbildning de har fått. Att så knappast är fallet visar en
undersökning som bearbetat materialet från folk- och bostadsräkningen
1985 för åldersgruppen 30-39 år. Över hälften av kvinnorna och drygt
en av tre män som i denna grupp hade avslutat yrkesgymnasiet utförde
ett arbete som klassificerats som lämpligt för ej facklärd arbetare. Av
de som gått ut 3- och 4-årigt gymnasium var andelen som utförde motsvarande yrke ungefär hälften så stor (25 procent kvinnor och 17 procent män). Den stora skillnaden mellan män och kvinnor med jämförbar utbildning vad gäller yrkesposition bekräftas även av att bland dem
med enbart grundskola hade 70 procent av kvinnorna och 40 procent av
männen ett yrke som inte krävde några förkunskaper (Utbytbarhet på
arbetsmarknaden 1992 s 43). Följaktligen räcker det inte för kvinnorna
att passera alla utbildningsspärrar när deras kunskaper ändå inte tillvaratas i arbetslivet.

Att förfoga över sin tid
Den tredje och sista aspekten med vars hjälp jag vill fånga historiska
förändringar i tonåringars villkor på väg mot ekonomisk självständighet utgör mängden av tid till förfogande. Det sägs att ”tid är pengar”.
Detta ordspråk gör gällande att tiden betraktas som en vara som kan
säljas eller köpas. Men tiden är en speciell sorts vara. Liksom kvalifikationer är den bunden till en konkret individ och kan inte avskiljas från
honom eller henne. Skillnaden är att kunskaper genom förmedling kan
överföras till andra personer utan att individen som ursprungligen var i
besittning av dessa kunskaper utarmas. Tiden kan inte överlåtas på
samma sätt, varken genom köpekontrakt eller som gåva. ”Spara sin tid”
genom att köpa vissa varor eller tjänster kan man göra endast därför att
andras tid är nedlagd i dem. Däremot kan man spara sin egen bundna
tid genom att arbeta effektivare, fast denna möjlighet står öppen enbart
68

Enligt material från LOs rapport har 30 procent av de unga män (16-29 år) som
haft arbetaryrken och 23 procent av kvinnorna med samma yrken deltagit i någon
kurs på sin arbetstid. Motsvarande andelen bland tjänstemän på mellannivå och
högre tjänstemän var dubbelt så hög (LO-medlemmar i välfärden 1990). Ju längre
formell utbildning man har desto större chans att företagen investerar i ytterligare
utbildning.
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för resultatorienterade arbetsuppgifter. Uttrycket att ”låta tiden stå still”
som används när man försjunker i någon aktivitet pekar blott på en
skillnad mellan den psykologiska och den fysikaliska tiden.
Intense activity may conserve time, but only within stringent limits. Over a
longer period, it is man’s mortality that makes of time the ultimate scarcity.
Accumulation and storage are, in the strict sense, impossible, although certain
kinds of time claims may be credited: for example, when an employee is permitted to accumulate sick leave or paid vacations. Time lost is never truly regained, although the effects of loss may be compensated by greater intensity of
use. (Moore 1963 s 6)

Nyttjanderätten till egen tid kan däremot överlåtas. I kontraktet ingår en
förbindelse om ersättning för den tid som säljaren upplåter åt köparen.
Priset är förhandlingsbart och beror, som priser för övriga varor, på utbud
och efterfrågan.69 I extrema fall då det inte föreligger någon efterfrågan på
den tid som individen bjuder ut till försäljning brukar det talas om
arbetslöshet. Bristande efterfrågan är aldrig absolut. Den är pris-, tids- och
platsbunden. Dessutom är den snarare specifik än allmän, vilket betyder
att det är individens konkreta kvalifikationer och inte hennes diffusa
arbetsförmåga som inte efterfrågas.
Det är i köparens intresse att den av honom köpta tiden används på
effektivast möjliga sätt. Kapitalismens utveckling visar också otaliga
exempel på uppfinningsrikedom i dessa avseenden: arbetet delades upp,
ringklockor och stämpelur infördes, pengar användes som stimulans
(ackord, bonus) eller som bestraffning (böter för sen ankomst) och det
undervisades och predikades om tidsdisciplinens välsignelse och
tidsslösandets fördärvade verkan (Thompson 1983). Ökad självstyrning
(exempelvis flextiden) och grupptrycket (arbetaren belönas inte för sina
insatser individuellt utan som en medlem i ett kollektiv) bidrar också till
att arbetsköparen kan nyttja den köpta tiden mer effektivt. Arbetsköparen
kan också göra besparingar av anställdas tid genom att införa mindre
arbetsintensiva produktionsmetoder.
Antalet förvärvsarbetande har ökat under de senaste tjugo åren med ca
en halv miljon människor. Däremot befinner sig antalet arbetstimmar per
år på ungefär samma nivå. Betyder det, som Åberg (1982 s 16) uttryckt
det, att ”mindre och mindre arbete ska delas på fler”?70 Bakom den
69

Här bortses från att lönen inte utgör någon exakt ekvivalent av arbetsinsatsen (jfr
Marx’ mervärdeteori i Kapitalet, band 1, 1867/1969).
70 Med detta menas inte allt arbete i samhället utan volymen av det betalda arbetet.
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oförändrade arbetsvolymen ligger minskningen av antalet arbetstimmar i
de sektorer där produktiviteten kunde öka genom tekniska och
organisatoriska rationaliseringar (främst inom jordbruk och industri)
parad med ökningen av antalet timmar i tjänstesektorn. Åbergs tes kan
därför skrivas om såhär: ”aldrig förr har så få kunnat producera så
mycket”.
Både säljaren och köparen utgår i sina kalkyler från förväntade vinster
och kostnader. Men de tar också hänsyn till de alternativa lösningar som
står dem till buds. Köparen kan ta i beräkning risken att de varor och
tjänster som den anställde kommer att producera inte går att omsätta på
marknaden. Säljaren kan ta hänsyn till de extra omkostnader som följer av
att hon eller han får mindre tid till sitt förfogande. Innan kontraktet har
slutits var denna tid i regel fylld med andra sysslor som nu måste
komprimeras eller utföras av andra. Merkostnaderna kan ibland vara så
pass höga att tiden inte bjuds ut till försäljning. Ett sådant beslut
förutsätter dock att individen har andra möjligheter att trygga sin
försörjning.
Att på någon annan överlåta rätten att bestämma över sin tid innebär
minskad frihet, helt oberoende av hur väl individen trivs med sina
arbetsuppgifter. Är man engagerad i det man utför upplevs inte det tvång
som skol- och lönearbete innebär som särskilt betungande. I motsatt fall
är man tvungen att mobilisera hela den kvarvarande puritanska moralen
för att släpa sig fram till skolan respektive arbetsplatsen och för att stå ut
med den oändligt långa arbetsdagen. Denna subjektiva tidsbedömning kan
variera starkt från en period till en annan. Det är få människor som under
en längre tid konstant upplever sin vistelse i skolan (på arbetsplatsen) som
en oändlig plåga utan att agera på något sätt, samtidigt som det är få
förunnat att aldrig finna sina arbetsuppgifter enahanda, föga givande eller
psykiskt och fysiskt nedbrytande. Men det är inte enbart upplevelsens
bristande konstans som utgör ett problem när man strävar efter att fånga
tidens subjektiva längd. Individer skiljer sig från varandra vad gäller anspråksnivå och tidigare erfarenheter.
Skolans årslånga rytm med långa sommarlov är anpassad efter
jordbrukarbefolkningens sysselsättning, och dess veckoledigheter efter
förvärvsarbetande utanför jordbrukarsektorn. Eftersom den s k normala
arbetstiden här står som förebild kan skoltiderna kollidera med många
förvärvsarbetande kvinnors arbetstider (exempelvis de som har schemalagt arbete inom vården). Den dagliga arbetstiden för eleverna är i
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regel kortare än de förvärvsarbetandes, med undantag för de ungdomar
som ägnar mycket av sin ”fritid” åt läxläsning.
Skolarbetets kollektivitet sätter gränser för flexibiliteten i tidsutnyttjandet. Den tid som ungdomar tillbringar i skolan är oftast detaljreglerad
och uppstyckad i jämna intervall. Långt ifrån alla förvärvsarbetande
underordnas ett lika stelbent tidsschema. En högstadie- eller
gymnasieklass undervisas av många lärare och varje lärare undervisar i
många klasser. Behovet av samordning är därför stort och lektionsschemat upprättas långt i förväg. Det finns mycket lite utrymme för
spontana infall. Någon ”flextid” eller ”kompledighet” är inte tal om. Men
ungdomar är inte helt förslavade under ringklockan. Förseningar och
skolk förekommer. Sker detta sporadiskt och under icke-uppseendeväckande former passerar disciplinbrotten någorlunda smärtfritt. Det
straffregister läraren kan använda är ytterst begränsat: fysisk bestraffning
är förbjuden och ekonomisk inte tillgänglig.71 För att förebråelser, sänkta
betyg, samtal med föräldrar och rektor eller hot om dessa påföljder ska ha
någon verkan måste de uppfattas som så pass obehagliga av den straffade
att hon eller han är beredd att ändra sitt beteende. Den elev som upplever
sin skolvistelse som rent tvång är förmodligen beredd att utstå det extra
obehag som lärarens straff innebär. Men utöver det straffregister som
grundas på en underliggande konsensus mellan läraren och eleven har
läraren även rätt att utmäta mer handfasta straff genom att inkräkta på
elevens fritid – antingen i form av extra hemuppgifter eller som påbjuden
kvarsittning.
Utbildningslängden i grundskolan och på gymnasiet är entydigt reglerad för samtliga inom en viss kategori, oberoende av hur snabbt enskilda elever kan tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas till dem.
Endast i undantagsfall kan eleven läsa in kursen på kortare tid än den
stipulerade och tentera av den.72 Både i högskolan och andra utbildningsformer för vuxna har elever större frihet i detta avseende.
71

Att ungdomar inte får penningersättning för sin arbetsinsats i skolan utan hänvisas till att försörjas av sina föräldrar kan ur just denna synpunkt utgöra en resurs.
Har de inte någon lön kan de inte straffas ekonomiskt för disciplinbrotten.
72 Från 70-talet till mitten av 80-talet då det rådde bristande efterfrågan på arbetskraft diskuterades livligt skolans roll som förvaringsanstalt. Besluten om förlängning av den obligatoriska skoltiden och utbyggnad av påbyggnadsutbildningen
(främst gymnasieskolan) fattades dock under perioder med gott om arbete. Men
oberoende av vilka syften som väglett utbyggnaden av utbildningen har dess ”infrastruktur” (lärarkår, kursböcker, byggnader) kunnat användas för att minska den
öppna arbetslösheten.
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Arbetsuppgifter av repetitiv karaktär kan kontrolleras antingen av
överordnande eller av maskiner. Arbetsuppgifter som huvudsakligen innebär kreativa moment är svårare att underordna yttre kontroll. Den mest
effektiva kontrollmekanismen med vars hjälp arbetsköpare kan försäkra
sig om ett effektivt utnyttjande av den köpta tiden är när den anställde
själv ansvarar för både planeringen och utförandet av arbetsuppgifterna.
Detta passar endast de individer som har en väl utvecklad inre disciplin.
Grundskoleelever socialiseras huvudsakligen till utifrånstyrd disciplin.
Beroende på vilken studieinriktning de väljer socialiseras gymnasieelever
oftast antingen till en utifrånstyrd disciplin eller (genom att en stor del av
inläsningen pågår i hemmet) till en disciplin som förenar utifrånstyrning
(läxförhör) med utvecklandet av inre disciplin. Utifrånstyrning bygger på
övervakning, bestraffningar och omedelbara belöningar som har för avsikt
att förstärka önskvärt beteende. För den som har insocialiserats till inre
disciplin krävs varken övervakning eller någon oförmedlad koppling
mellan beteende och straff eller belöning. I och med att andelen
studerande på 3- och 4-åriga gymnasier har blivit avsevärt högre från
mitten av 1960-talet innebär det att allt fler skolas in i inrestyrd disciplin.
Däremot förblir en öppen fråga om de alla kan få användning för denna
förmåga i sina kommande arbeten .
Individen har snäva marginaler att tidsbestämma sitt inträde på arbetsmarknaden. Den linjära tiden utgör enbart en restriktion. Vid inträde
till arbetsmarknaden möter hon den kurvlinjära tiden i form av en
bestämd fas i utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft. Beroende på
vilken fas som gäller just vid det aktuella tillfället kan de återkommande
skiftningarna för henne bli antingen en resurs eller en restriktion. När det
gäller industriell produktion, byggnadsverksamhet och privata tjänster
hänger efterfrågan på arbetskraft intimt samman med konjunkturcykelns
faser. Däremot är efterfrågan på arbetskraft i den skattefinansierade
sektorn politiskt styrd och behöver inte alltid sammanfalla med
konjunkturcykelns förlopp. Finansiella restriktioner kan förhindra att
staten för en expansiv politik under en pågående lågkonjunktur, vilket
sedan Keynes dagar använts som recept för att utjämna konjunktursvängningarna.
Ökar efterfrågan på arbetskraft med den kompetens individen besitter
så ökar naturligtvis individens möjlighet att få arbete inom sitt
yrkesområde. Men att försöka hanka sig fram på tillfälliga arbeten i
väntan på att utsikterna förbättras är inte riskfritt. Arbetsköparna kan
föredra en nyutexaminerad sökande framför en som har utexaminerats
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tidigare men endast haft ströjobb. Beteendet kan nämligen tolkas antingen
som att individen är flexibel och företagsam eller som att hon saknar
stabilitet och uthållighet – och det är arbetsköparen som har
tolkningsföreträde.
Väl insocialiserad i den puritanska moralens syn på tiden som en
knapp vara är den moderna människan van vid att få sin tid hårt strukturerad av omständigheter som hon själv inte kan påverka annat än
marginellt.73 När den utifrån pålagda strukturen saknas har hon därför
knappast någon beredskap att fylla sin tid med allt hon drömde om och
sköt på framtiden i ”brist på tid”. När tiden värderades ekonomiskt med
aktivitet och ändamålsenlighet som honnörsord förlorade den moderna
människan en del av den levnadskonst som präglade det förindustriella
samhället, nämligen förmågan till ostressad och oplanerad samvaro
(Thompson 1983). Effektivitetskraven och den därmed sammanhängande
stressen är inte enbart knuten till nödvändighetssfären, d v s arbete och
plikter, utan inkräktar också på frihetssfären. Den rastlösa iver med vilken
vi konsumerar vår ”fritid” utnyttjas kommersiellt av fritids- och
nöjesindustrin.
Tidsuppfattningen sätter ramar för handlingar och upplevelsesätt inom en given kultur. Den strukturerar medvetandehorisonten och bidrar därmed till att
skilja mellan handlingar som ger mening och handlingar som inte upplevs som
särskilt meningsfulla. Tidsuppfattningen har en normativ kraft. (Kildal 1987)

Av uttryck som att ”utnyttja sin fritid väl” framgår att vår tid värdesätts. I regel är det endast observerbara aktiviteter som skänker oss socialt erkännande. Mentala aktiviteter som inte avsätter några synliga
yttre spår undervärderas. När en fysiskt frisk tonåring tillbringar timme
efter timme liggande på sin säng börjar vi känna obehag och anstränger
oss för att bryta hans eller hennes ”passivitet”. Tidsuppfattningens normativa kraft visar sig också i särskiljandet mellan ”tidsfördriv” och
aktiviteter där tidsflödet är underordnat andra värden. I bakgrunden
skymtar åtskillnaden mellan ”låg” och ”hög” kultur.
73

Max Weber (1934/1978 s 74) sammanfattar några viktiga drag i den protestantiska etiken utifrån Richard Baxters läror: ”Att förslösa tid är alltså den första och i
princip värsta av alla synder. Livet är [alltför] kort och värdefullt för att man ska
kunna försäkra sig om ens egen utvaldhet. Tidsförlust genom sällskapsliv, struntprat, lyx, ja även genom mer sömn än hälsan kräver, sex till åtta timmar, är moraliskt sett absolut förkastligt […] varje förlorad timme är också förlorad för arbetet
för Guds ära.”
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Ytterligare ett sätt att definiera tiden är att poängtera skillnaden
mellan att ”ha fritid” och att ”vara fri”, varvid det senare innebär en
existentiell dimension. Individen är fri när hon kan ägna sig åt aktiviteter som har ett eget värde för henne. Om aktiviteten utförs under ”arbetstiden” eller ”fritiden” är då av underordnad betydelse.

Slutord
Beskrivningen av hur ungdomars situation har förändrats under senaste
halvseklet kan grovt sammanfattas genom att hela tidsavsnittet indelas i
tre perioder.
Den första perioden löper från 1940 till början av 1960-talet. Utbildningen utöver den obligatoriska nivån var då fortfarande rätt exklusiv. De
ungdomar som valde att söka sig direkt ut i arbetslivet fick relativt
obehindrat fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. Lönerna de fick räckte
dock knappast för att bilda ett eget hushåll.
Den andra perioden sträcker sig från början av 1960-talet till mitten
av 1970-talet. Utbildningsexpansionen var då i full gång. Konkurrensen
om utbildningsplatser hindrade visserligen somliga att få gymnasial
utbildning men den gällde inte på universitetsnivån. Alla som hade de
formella meriterna kunde komma in. (Vissa utbildningar var dock spärrade, varför den största tillväxten av antalet studerande skedde inom den
filosofiska fakulteten.) Lönerna steg snabbt, i synnerhet för ungdomar och
kvinnor, vilket också avspeglades i att giftermålsåldern sjönk. Mot slutet
av perioden kunde man emellertid skönja svårigheter för ungdomar att få
fotfäste på arbetsmarknaden. Detta gällde dels pojkar utan
gymnasieutbildning, dels flickor som var yngre än 18 år.
Den tredje perioden börjar ungefär mitt i 1970-talet, då svårigheterna
för de unga att få ett fotfäste på arbetsmarknaden blev allt mer utpräglade
samtidigt som utbyggnaden av gymnasieutbildningen gjorde det allt
lättare för dem att fortsätta studera. Det omvända gällde för
högskoleutbildningen där konkurrensen för inträde ökade kraftigt.
Början av 1980-talet markerar en milstolpe vad gäller behandlingen
av ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden. Fram tills dess hade ingen
skillnad gjorts mellan unga och vuxna arbetssökande. Särbehandlingen
började med att ungdomar utan gymnasieutbildning fråntogs möjligheten
att få beredskapsarbete. Gradvis utsträcktes särbehandlingen till nya
kategorier. Från 1984 omfattade den inte bara ”utbildningshandikappade”
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utan även ”vanliga” ungdomar som sökte ett fotfäste på arbetsmarknaden.
Särbehandlingen gällde arbetstid, anställningsförhållanden och löner.
Ungdomslagen gav tonåringar rätt till avtalsenlig lön men enbart under
fyra timmar om dagen. De praktikplatser som infördes 1992 gav dem
heltidsarbete mot en lön som (beroende på ålder) uppgår till mellan
hälften och två tredjedelar av en vuxenlön. Praktiklöner gäller när
arbetssökande anvisas ett arbete genom arbetsförmedlingen, oberoende av
om tjänsten är förlagd till en privat arbetsgivare eller till en arbetsplats
som drivs av offentliga medel. Fram tills en individ fyller 25 år kan hon
eller han anvisas en praktikplats varje gång arbetslöshetsperioden sträcker
ut sig i tiden. Disciplineringen genom arbete framträder här i obeslöjad
form. Att en formell, administrativ åldersgräns (25 år) har upphöjts till en
tröskel in i vuxet liv utgör det andra väsentliga bidraget i lagen om praktikplatser för ungdomar. När dessa ord skrevs (februari 1993) fanns det
drygt 80 000 ungdomar som hade utbildningsplatser (Arbetsmarknadsstatistik februari 1993 1993).
Så har relationerna mellan sfärerna familj, skola och arbete förskjutits,
dels genom varje ung människas väg från ekonomiskt beroende till
självförsörjning och dels genom de senaste decenniernas konjunkturrelaterade moderniseringsförlopp. Dessa föränderliga materiella levnadsvillkor genomsyras som framgått av en mängd överlagrade skillnader och
ojämlikheter med avseende på bland annat klass och kön. Jag har
analyserat tre grundläggande frihetsaspekter: den tillfälliga befrielse från
försörjartvång som främst skoltiden innebär, möjligheten att fritt välja
sysselsättning och rätten att förfoga över sin tid. Detta har gjort det tydligt
hur socioekonomiska resurser och begränsningar även inramar och sätter
vissa ofrånkomliga villkor för utvecklingen av ungdomskulturella uttryck.
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Ungdomstid
– i skärningspunkten mellan livsprojekt och arena

Vi lever i en allt mer global tid, hävdas det ofta. Det rumsliga perspektivet har blivit allt mer aktuellt inom social teori; lika nödvändigt som
det hittills mest dominerande historiska perspektivet. Det saknas
förvisso inte studier av avgränsade lokala ungdomsgrupper, ungdomskulturer och ungdomsmiljöer, men mer sällan problematiseras det lokalas relation till det nationella och globala. Denna artikel kommer att
cirkla kring relationerna mellan livsprojekt, sfärer och arenor utifrån ett
alls icke färdigutvecklat rumsligt perspektiv. Att se forskning om ungdomstid ur ett rumsligt perspektiv kan dock innebära olika saker.
Närmast till hands ligger kanske ”örnperspektivet”; t ex kartläggning
av migrationsströmmar eller spridningsstudier över musikstilar eller
mode, presenterat i kartform. Ett mer välfärdsorienterat perspektiv kan
handla om hur unga väljer och ordnar bostad, utbildning och utbildningsort m m, sett i relation till regionala skillnader i levnadsvillkor, arbetsmarknad, utbildningsutbud, etc. Ett subjektivt orienterat perspektiv
fokuserar ungas sätt att orientera sig i och om världen, men det behandlar också identitet på lokal, regional, nationell eller internationell
grund. I denna artikel kommer ett fjärde perspektiv att framhävas, ett
samhällsgeografiskt perspektiv som utgår från det problematiska förhållandet mellan individ och samhällsstruktur.
Några av de frågeställningar som artikeln kommer att beröra kan
exemplifieras utifrån t ex fenomenet Northern Soul eller Kulturföreningen Oasen i Stockholmsstadsdelen Rågsved. 1 En del har skrivits om
Northern Soul. En aspekt saknas dock, nämligen frågan om varför just
soul just i området mellan Manchester och Liverpool just från och med
slutet av 60-talet? Svaren har naturligtvis funnits tillgängliga, men det
märkliga är att ingen verkat ha intresserat sig för frågan. På liknande
1

Om Northern Soul, se Chambers (1985) och Hebdige (1979). Oasen var den kulturförening ur vilken bl a Ebba Grön växte fram.
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sätt kan man fråga sig hur Oasen förhöll sig till en specifik ungdomsgeneration i Rågsved, till det sena 70-talets Rågsved som livsmiljö och
till tunnelbane- och höghusförorten Rågsveds historia, sociala struktur,
planläggning etc? Och var kommer individen, en Thåström eller någon
av de som aldrig blev kända, in i det hela? Den ena aspekten på frågeställningen handlar om att förstå lokala kontexter som komplexa arenor
och den andra om de livshistorier som genomströmmar och producerar
varje arena; som är både producenter och produkter av förändring och
kontinuitet.

Geografi, social teori och ungdomsforskning
Under det senaste decenniet har det skapats ett dynamiskt forskningsfält mellan social teori och geografi. Utifrån skilda metodologiska och
teoretiska grundvalar har man strålat samman kring behovet av samhällsforskning som samtidigt arbetar med sociala relationer och geografiskt/rumsliga förhållanden. 2 Det har dock inte varit helt enkelt. Ett av
problemen har bestått i att utarbeta ett användbart rumsbegrepp. Termer som absolut, relativt och relationellt rum visar att begreppet inte
alls är entydigt och lätt att fastställa. 3 Här skall inledningsvis endast
konstateras att framställningen arbetar med ett relationellt rumsbegrepp, vilket ligger till grund för bruket av begreppet arena. Ur det
”banala rummet”, vardagserfarenhetens rum, kan betydelsebärande utsnitt urskiljas; de kan kallas nation, region, lokal, plats eller bostadsrum. Arenor ses ibland som ett slags givna behållare för människors
liv, ett slags autentiska regioner eller rum som ligger och väntar på
upptäckt, fördolda tills någon finner dem. Jag vill dock hävda att arenor
snarare bör ses som betydelseförmedlande konstruktioner i mellanmänskliga relationer. Ett svenskt län är en konstruktion, inte bara i den
snäva meningen att gränserna är dragna av människor, utan också i
meningen att ”län” medför vissa sätt att förhålla sig till arenan i fråga
och till de andra som ser ”länet” som en arena. Varje subjekt bygger
2

Se t ex Asplund (1983), Bærenholdt m fl (1990), Bishop (1992), Bondi (1992),
Deutsche (1991), Entrikin (1989), Giddens (1985 och 1986), Gregory & Urry
(1985), Gregory (1985), Harvey (1985 och 1989a), Johnston (1985), Holm-Nielsen
(1990), Lash & Friedman (1992), Massey (1991), Pløger (1991), Pred (1981a och b
samt 1986), Sayer (1984 och 1986), Simonsen (1988 och 1990) samt Thrift (1985).
3 Se t ex Harvey (1989a), Gregory & Urry (1985) och Löfgren (1990).
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upp arenor för och genom sitt handlande, arenor som är i varierande
grad intersubjektiva. Arenor är således allt annat än entydiga utsnitt ur
”det banala rummet”. Flera oberoende arenor kan sammanfalla i ett
konkret rum. Det gäller i mikroskala, t ex på ett torg, i ett köpcentrum
eller i en park, medan det på en makronivå handlar om olika former av
regionala indelningar och uppfattningar.
Om vi alla ingick i en enda gemensam samhandling med en gemensamt delad mening och referensram skulle den sociala teorin avsevärt
förenklas. Men så är det inte. Det sociala är strukturerat och innehåller
både systemiska principer och sfärer. En sfär är ett öppet system av
meningsfulla handlingar i mellanmänskliga relationer. Sfärer kan med
andra ord omfatta såväl få som många individer samt äga giltighet i
mycket varierande utsträckning i tid och rum. En närmare bestämning
av sfärer och dess förhållande till arenor följer nedan.
En av flera infallsvinklar på dynamiken mellan social teori och
geografi är nyare teori om förändringar i dels kapitalismens övergripande karaktär och dels i konkreta produktionssystem, vars inriktning tydliggörs av en boktitel som The end of organized capitalism (Lash &
Urry 1987). Den tes som där drivs är omstridd, men utgångspunkten är
kopplingen mellan lokala produktionssystem och globala ekonomiska
och politiska processer. Det postindustriella samhällets inträde, ansett
för att ligga alldeles runt ett av historiens många hörn, var ett stort tema
i 50- och 60-talets samhällsforskning men mer eller mindre fullständigt
draget i vanrykte av den marxistiska väckelsens råbarkade imperialismteori. Under 80-talet har så både postindustrialism och imperialism fått ge vika för mer komplexa teoribildningar som tar sin
utgångspunkt i gramscianskt influerad teori om ackumulationsregimer
och fordistisk och post-fordistisk produktion; från tayloristisk massproduktion till flexibel specialisering. 4 En väsentlig del av forskningen
inom detta fält har handlat om de förändrade produktionsprocessernas
krav på arbetskraftens allmänna kompetens, specifika kvalificering och
flexibilitet. De unga på väg att inträda på arbetsmarknaden har därför
stått centralt i vissa studier; inför de krav som de nya ackumulationsregimerna och produktionstrategierna antas ställa.
En delvis besläktad fåra är diskussionen kring ”localities” och en
eventuellt ”ny” regionalgeografi. 5 En sammanfattning av den som inte
gör debatten rättvisa, men som är hanterlig, kan vara huruvida konkreta
4
5

Se t ex Aglietta (1976), Harvey (1989b) eller Piore & Sabel (1989).
Jfr Cooke (1989), Cooke (1990) och Bærenholdt (1991).
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samhällsförhållanden endast kan förstås/förklaras i sina konkreta sammanhang istället för utifrån i och för sig giltig social teori. Detta kan
synas leda till en idealistisk ontologi, med fara för att åter gå ner sig i
den klassiska regionalgeografins moras. Den fortsatta framställningen
strävar dock efter att visa att studiet av det lokala tvärtom kräver mer
övergripande social teori. Vice versa gäller att geografins arenor blir
allt mer länkade till globala processer på allt fler plan; men detta
snarast ökar behovet för lokala studier. Det blir fråga om en ”global
sense of place” i stället för en lokal, men ”the sense of place” måste alls
icke försvinna (Massey 1992).
Ett problem som är särskilt relevant för ungdomsforskningen är
moderniseringen som både global process, och som förändring och
kontinuitet på olika arenor. Moderniseringen är vare sig ett ting eller en
struktur i sig; ingen homogen eterisk substans som sprider sig från
centrum till periferi i ett urbant hierarkiskt system, på sin väg omvandlande alla regioner den passerar till kopior av centrum. Moderniseringen handlar inte om en diffusion av något (jfr Gregory 1985)
utan tvärtom om att samhällen individualiseras och fragmenteras just
genom att de blir allt mer globalt länkade; d v s egentligen om mottagandet av globala processer.
Dagens Europa upplever snabba förändringar, i stort som smått, på
gott och på ont. Men förändringar sker alltid i förhållande till något;
”oföränderligheter” eller ”kontinuitet” som är vanskligare att fokusera.
Det finns här minst två viktiga problem att ta i beaktande. Det ena är
naturligtvis våra minnesbilders bedräglighet. Människor har en
benägenhet att justera ”självklarhetens symboliska ordning” (BechJørgensen 1988) så att vardagens små förändringar kan passas in i
bilden av ”hur det alltid har varit”. Denna ”synvilla” kan naturligtvis
avslöjas, men det fordrar en del arbete. En andra ”synvilla” är tendensen att anse att oförändrade manifesta yttringar givet en oförändrad
(och förutsatt reliabel och valid) operationalisering är tecken på
kontinuitet. Det är möjligt, men alls icke självklart. En förändring i en
hörna av samhället kan vara resultat av försök att upprätthålla kontinuitet i en annan hörna, och vice versa. Man måste alltså noga begrunda från vilken punkt man ser samhället när man talar om förändring och dess motsats. På samma sätt måste man klargöra hur historiens
väv styckas till något begripligt. Det är inte bara en fråga om när
epoker börjar och slutar, utan i kanske ännu högre grad om vad en epok
egentligen består av, och hur den konstrueras. En icke-teleologisk
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historiesyn och problematiseringen av kontinuitet och förändring bör
kvarhållas i den fortsatta framställningen.

Biografi och arena
Det finns olika sätt att knyta ihop social teori och geografi. Jag vill
framhäva ett specifikt synsätt; det som utgår från skärningspunkterna
mellan biografi och arena. Ett biografi/arena-perspektiv är centralt för
forskning om kontinuitet och förändring. Men biografin är inte något
som bara händer, den bygger på föreställningar om hur livet kan och
bör gestalta sig. Dessa föreställningar bygger på ett skelett av biografiska situationer (Löfgren 1990); ett begrepp som är en analogi till historikerns ”händelse” (Abrams 1982), d v s en betydelsegivande konstruktion som fungerar som ett redskap för att kunna förstå ett tidrumsligt flöde.
Biografin är i bokmånglartermer en levnadsbeskrivning över en enskild människa. Den ”klassiska” vetenskapliga tillnärmningen bygger
också på den litterära traditionen (Bernler & Bjerkman 1990). En kuriös variant är den statistiskt simulerade biografin (Holm m fl 1986), ett
mästarprov i programmering, men vars användning är mer höljd i dunkel. Mer intressant är då Hägerstrands ”individorienterade samhällsbeskrivning för framtidsstudiebruk” utvecklad på grundval av tidsgeografin. 6 Tidsgeografins tankevärld belyser betydelsen av konjunktionen, sammanträffandet. Oberoende teoretiserade processer kan inte förklara vad som kan komma att hända därest de kommer i en konjunktion
med varandra. Konjunktionens utfall måste teoretiseras i själva konjunktionen. Varje biografi är idag, om än i varierande utsträckning,
konjunktionell.
Enskilda människor i varje samhälle har naturligtvis en biografi.
Men om moderniseringstesen överhuvudtaget äger någon relevans har
de ”partikulära personerna” (Heller 1970/1984) inte självklart individuella biografier. Den personliga biografin blir individuell först när livsprojektets möjlighetshorisont är öppen och obestämd; när personen
friställs från självklarheten och påläggs ansvaret inte bara för att lyckas
6

Tidsgeografins grundläggande tankar och ideer finns bl a framställda i
Hägerstrand (1972, 1974, 1975 och 1982) och Mårtensson (1979). För kommentarer till tidsgeografin och för att se hur vissa av tankarna tagits upp, se Asplund
(1983), Giddens (1985 och 1986) eller Pred (1986).
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med sitt livsprojekt, utan även att utforma det. Traditionen ger inte
längre tillräcklig samhällelig kvalificering för en omedelbar och
självklar övergång från barndom till vuxenstatus, eller för att direkt utforma sitt livsprojekt. Det krävs av de unga att de ska lösa ”ungdomens
uppgift” (Mørch 1985), att skapa kompetenser och färdigheter som gör
dem redo att möta samhällets krav på ett självständigt vuxenliv. Det
utvecklas ett biografiskt skede vi kan kalla ungdomstiden, under vilket
unga människor på olika sätt tvingas skaffa sig den samhälleliga kompetensen. Ungdomstidens förändring måste alltså ses i relation till
arbetsmarknadens förändringar, utan att på något sätt vara en enkel
avspegling av dess förmenade och verkliga krav.
Det är dock inte så enkelt att denna process visar sig i form av
drastiskt förändrade livsprojekt och biografier. Även om vi skulle vara
på väg in i risksamhället (Beck 1986/1992 och Ramsay 1990), måste
detta inte direkt kunna avläsas i form av förändrad socialstatistik.
Klassamhällets effekter består, men de bärs individuellt. De traditionella livsmönstren och livsprojekten förblir dominerande, men det krävs
ett aktivt, ideologiskt och i förlängningen reflexivt förhållningssätt till
dem för att de ska kunna upprätthållas.

Livsprojekt och identitet
Livet blir allså under moderniseringsprocessen mindre en av tillskriven
självklarhet och mer av ett projekt som måste realiseras. Projektet är en
idé eller föreställning om en sekvens av situationer och längre skeden
som ska leda till att ett visst mål uppnås. För både vardagens situationer
och för livsprojektet som helhet finns socio-kulturellt tillhandahållna
manuskript och scenanvisningar, t ex i form av sociala tidtabeller. 7
Men det uppstår en modernitetens paradox i att när de relativt sett arenaspecifika manuskripten och scenanvisningar ersätts med de mer globalt spridda, ökar variationen och diversiteten på de olika arenorna. De
allt mer globalt spridda manuskripten och anvisningarna blir samtidigt
mindre detaljerade och anpassade till arenornas högst varierande förutsättningar. Det krävs allt mer iscensättning av regissören/skådespelaren, d v s av den individuella aktören.

7

Se Hermansson & Bergren (1991) och Löfgren (1990).
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Dessa iscensättningar av livsprojekt blir allt mer beroende av ett
dramaturgiskt hjälpmedel; den individuella identiteten. ”On a societal
level, the establishment of personal identity is never an end in itself,
but a passing historical prerequisite for making forms of activity clear”
(Hoffman-Axthelm 1992 s 206).
I use the term identity […] precisely to try to identify that meeting point where
the processes that constitute and continuously reform the subject have to act
and speak in the social and cultural worlds […]. I understand identities
therefore as points of suture, points of attachments, points of temporary
identification […]. [One] only discovers who one is because of the identities
which one has to take on in order to act […] always knowing that they are
always representations [which] can never be adequate to the subjective
processes which are temporarily invested in them […]. I think identities is sort
of […] like a bus, you just have to get from here to there, the whole of you can
never be represented in the ticket you carry but you just have to buy a ticket in
order to get from here to there. (Stuart Hall 1989 efter Watts 1991 s 11).

Individualiseringsprocessen innebär att de konkurrerande bussarna och
resmålen blir allt flera, samtidigt som de traditionella resplanerna blir
allt mindre användbara för att välja buss och resmål. Varje biljett säger
allt mindre om ens jag. Identiteten är inte ett självklart övertaget
vetande om roll, position eller öde, utan en aktiv och oavslutad process.
Under moderniseringen utvecklas det möjliga identiteter som förut
varit otänkbara. Istället för de arenaspecifika, heltäckande, manuskripten utvecklas det identitetsfragment utifrån region och plats
(möllevångsbo, malmöit, skåning, skandinav eller europé) som ska
konkurrera med andra identitetsgrunder.

Boendets valmöjligheter
Att tänka sig allt fler möjliga handlingar innebär inte att de därför också skulle vara reellt genomförbara. Särskilt pregnant är detta när det
gäller den period i unga människors liv då nästan allting måste prövas
och värderas; den som inleds i slutet på gymnasieskolan och avslutas
med ett färdigt vuxenliv.8 Ett inslag i möjlighetsspektrat är unga
människors boende. I mitten och slutet på 80-talet sammanföll en ”ungdomspuckel” med en ökande bostadsbrist. Hur och var skulle man ord8

Men hur färdigt är färdigt idag?
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na bostäder till dessa unga? Resultaten från skilda undersökningar av
ungas boendepreferenser motsade varandra (Löfgren 1987 och 1990).
Vad berodde denna oklara motsägelsefullhet på? Baserad på en studie i
sydvästra Skåne utvecklades en analysmodell som fokuserade
livsprojektet roll för boendepreferenser och bostadsval.
När det gällde frågan om de intervjuade ville bo centralt eller i
samma typ av förort de växt upp i, fanns i materialet grovt sett tre
grupper av åsikter. Önskan om att bo centralt, önskan om att bo utanför
stadens centrum och den diffust likgiltiga. Det intressanta var att många
ungdomar omfattade både två och tre åsikter under intervjuns gång,
vilket till en del förklarade tidigare enkätstudiers tvetydiga resultat.
Detta yttrade sig på flera sätt. Man kunde uttrycka sig i termer av ”å
ena sidan och å andra sidan” eller ”det beror ju på ..”; detta till skillnad
från dem som tog klar ställning för och emot. Det slående var dock hur
åsikterna överlag kopplades till olika faser i livet; önskan om ett
boende i de centrala delarna av en stad kopplades till nuets ungdomsliv,
medan samma intervjuade nästan enstämmigt menade att när de väl
själva skulle få familj/barn så ville de bo i ett eget hus i en villaförort. I
intervjuerna, som kom att handla om mer än bara hur de intervjuade
ville bo, kunde man finna tre typer av referenser till bostäder och
boendepreferenser:
– referenser till bostadsmarknadens ”hårda” verklighet. Man underkastade sig mer eller mindre motvilligt marknadens lagar, men samtidigt sågs en egen bostad som en rättighet. Men det förvånande var hur
lite de intervjuade kände till om den faktiska verkligheten, och hur
deras föreställningar snarare byggde på en diffus och generaliserad bild
av hela Sveriges bostadsmarknad än den specifika som de faktiskt
skulle komma att möta.
– referenser till personliga tycken och smaker. Vissa ville bo gammalt, andra ville bo nytt, vissa ville bo i gula hus, andra i röda, etc.
Med ett stort material kanske man kan tillåta sig en Bourdieu-inspirerad analys, men för mina syften var dessa referenser inte särskilt
betydelsefulla.
– referenser till tre viktiga kulturella kraftfält: utbildning/arbete,
familj/barn samt identitet. Det visade sig vara dessa referenser som var
de viktiga för att förstå boendets roll i ungdomars vuxenblivande, och
därmed också för att förstå motsägelsefullheten i tidigare surveyundersökningar av ungdomars boendepreferenser. Boendepreferenserna
var kopplade till utformingen av och föreställningen om livsprojektet,
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och möjligheten av att realisera det. De synbarligen motstridiga
boendepreferenserna hängde samman med att olika typer av boende
kopplades ihop med olika ”steg” i livsprojektet; det centrala boendet i
storstaden med ungdomstiden och utbildning, medan det egna huset i
en villaförort var den passande ramen för ett familjeliv man förutsåg
olika långt fram i tiden.
De tre kulturella kraftfälten formade tillsammans sociala tidtabeller, där det kunde urskiljas centrala element, cesurer såväl som
biografiska sekvenser. I materialet var en ”normalt prövande” social
tidtabell den dominerande föreställningen. Gymnasieskolan markerar
slutet på livet i föräldrarnas privata kärnfamilj. När gymnasieskolan
närmar sig sitt slut börjar man överväga att flytta hemifrån i samband
med utbildning eller ett tillfälligt arbete. Efter en tid av utbildning och
”erfarenhetssökande” bildar man familj, skaffar ett fast arbete och
”stadgar sig”. Under inflytande av den ”brådmogna” tidtabellen flyttar
man hemifrån och bildar familj direkt, med en kort eller helt obefintlig
period av utbildning och erfarenhetssökande. Den trygga tidtabellen
verkar ligga närmast för dem som skaffar sig fasta och stadgade arbeten
innan de flyttar hemifrån, det senare oftast i samband med att de bildar
familj. Endast som en svagt antydd möjlighet kunde man se en utdraget
prövande tidtabell. Dessa tidtabeller kan kopplas till boendekarriären
(Löfgren 1990).
Nå, men detta var ju sydvästra Skåne 1988-1990. Än Hällefors,
Vilhelmina eller Katrineholm 1993 då? De ”hårda” verkligheterna på
olika bostadsmarknader är inte svåra att kartlägga, och kompletterad
med jämförbara kartläggningar av arbetsmarknad, välfärd etc ges vi en
uppfattning om ungdomstidernas arenor. Men denna samlade kartläggning är inte detsamma som en mall för ungdomars faktiska vuxenblivande, utan en del av de ramförutsättningar man måste ta hänsyn till i
sitt livsprojekt. Det är vidare möjligt att geografiskt kartlägga personliga tycken och smaker, men det kräver ett stort material. Men hur
ska en sådan kartläggning tolkas? Hur skiljs ”autentiska” regionala
drag från dem som beror på skilda kompositioner av könsstruktur,
klasstruktur, etniska, sociala och subkulturella förhållanden m m? För
att på ett mer grundläggande plan förstå skillnader mellan olika arenor
måste man utgå från de sociala tidtabellerna och de kulturella
kraftfältens specifika kopplingar till boende.
Men lokalt eller regionalt begränsade studier av ungdom och ungdomstid präglas ofta mer av närsynthet än av att se arenan i förhållande
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till omvärlden, vilket maktutredningens katrineholmsundersökning exemplifierar (Åberg 1990). Dess tes går i korthet ut på att det svenska
samhället i stort är sig likt från 50-talet, inte minst vad det gäller olika
aspekter på familjeliv och livsformer. Detta byggs på en replikationsstudie av 50-talets Katrineholm, utförd i slutet på 80-talet. Resultaten från 50-talet och ”idag” är förvånande stabila, och därav dras slutsatsen att få förändringar skett i det svenska samhället. Kritik har riktats mot denna tes utifrån metodiska invändningar; d v s att den enkät
som ligger till grund för studien inte är ägnad att fånga in de förändringar som faktiskt skett. Men även om den vore det kan man ställa
sig frågan om tesen håller? Om Katrineholm var representativt för
Sverige på 1950-talet, är det inte självklart att så är fallet idag. Det är
här den stora svagheten i studien ligger. För även om man skulle kunna
argumentera framgångsrikt för att Katrineholm inte ändrat sig så
mycket mellan 1950-talet och ”idag”, kan detta inte utan vidare antas
gälla för hela Sverige.
Jonsson (1991), ett annat exempel, finner inte helt oväntat att de
unga i Åmål inte uppvisar de hållningar, livsmönster och idéer som
ungdomsforskningen så ofta framhäver; d v s den kulturella friställningens och individualiseringens effekter. Tvärtom visas en påtaglig kontinuitet med äldre generationer och en stor tyngdpunkt på ”normalitet”.
Jonsson menar sig därför ha grund för att kritisera ungdomsforskningen
för att vara allt för upptagen med särskilt synliga grupper (i storstad).
Kritiken mot storstadsfixeringen är befogad, men Jonsson missar ändå
kärnan i problemet. För det första har han inte diskuterat validiteten i
sin definition av ungdom (d v s åldersintervallet 16-24) och därför har
han inte uppmärksammat att ungdomsforskarna sällan uttalar sig om
just det åldersintervallet utan om en analytiskt bestämd kategori. För
det andra har han inte sett ungdomstiden i Åmål kontextuellt, utan som
exempel på eller härledning av generella drag. En förklaring till att de
äldre i åldersintervallet lever ett vuxenliv som sina föräldrar är ju att
ungdomstiden i Åmål uppenbarligen är mycket kortare än t ex i
storstäderna. Skillnaderna mellan arenorna Åmål och Stockholm är så
stora att resultat vad det gäller ungdomars livsprojekt inte utan vidare
går att överföra åt någondera hållet. Vad är det då för avgörande
skillnader mellan just dessa arenor? Är t ex synbara förändringar i
lokalsamhället resultat av påverkan från externa länkningar, eller är de
effekter av lokalsamhällets försök att upprätthålla kontinuitet trots
dessa länkningar? Och vice versa; är synbarlig kontinuitet effekterna av
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att dessa länkningar trots allt inte påverkar särskilt mycket, eller är det
tvärtom så att dessa länkningar möjliggör en kontinuitet som annars
inte längre skulle kunna finnas?

Arenor och sfärer
Vardagslivet fragmenteras i allt fler sfärer; i allt fler avskilda system av
mål, regler och medel. I det jordbruksdominerade lokalsamhället var
alla aktiviteter samlade inom en sfär, där allt från sexualitet till gödselspridning ingick i ett sammanhållet aktivitets- och betydelsesystem.
Moderniteten kan i tidrumsliga termer beskrivas som uppspjälkningen
av det betydelsenhetliga vardags-rummet i dels sfärer med relativt automa meningsbyggande processer och dels avskilda domäner eller arenor
där sfärerna i olika kombinationer konkretiseras.
När det gäller ungdomars liv brukar skola, arbetsliv och familj användas som exempel på sfärer:
Ungdomar rör sig inom och mellan olika sfärer och institutioner, där olika
regler gäller: familj, kamratgäng, skola, arbete, fritidsorganisationer och medier. Dessa sfärer har var och en sina fysiska rum, rum som är formade för att
fylla praktiska men också estetiska och psykiska behov för dem som brukar
dem. I dessa rum görs erfarenheter, som laddar dem med minnen och känslor.
Rummen laddas också av betydelser genom medierna. Det inre livsrummet
utvidgas med importerade erfarenheter som prövas, gestaltas och förändras
genom de ungas rörelser. Platser blir till scener och föremål till tecken. (Fornäs
1989 s 31).

Det är dock viktigt att observera att sfärer inte är synonyma med specifika arenor. Sfärer måste alltid konkretiseras på arenor, men då oftast i
konjunktion med andra sfärer. Det är en väsentlig analytisk skillnad
mellan Skolan som sfär och den enskilda skolan som arena. Sfärerna
sträcker sig långt in i varandra och det uppstår ofta konflikter mellan
sfärernas regler, resurser och mål när de konkretiseras på specifika
arenor. Varje sfär har sina egna uppsättningar med regler och resurser
och de ska användas för att nå inom sfären definierade mål. Sfärer som
familj och (grund-)skola är för den unga människan framför allt knutna
till nuet och bakåt till barndom och uppväxt, medan högre utbildning
och arbete är riktade framåt, mot livsprojektet. Fritid och ”offentlighet”
intar en mellanställning; både riktade mot nuet och mot framtiden. I
olika sfärer utvecklas skilda manus och scenanvisningar för vardagens
små och stora situationer. Men det är alltså inte säkert att dessa manus
går att förena i en roll, inte heller att alla skådespelarna använder sam179
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ma manus. Därutöver är frågan om dessa ”sfäriska manus” är lika användbara på alla arenor.
Den biografiska situationen att flytta hemifrån är t ex meningsfull i
de flesta västerländska livsprojekt. Det innebär dock inte att unga individer flyttar hemifrån (i svensk välfärdsmening) i samma utsträckning
på så vitt skilda ställen som Sillaröd, Stuttgart eller Sarajevo. Tillgängliga manus, och inte minst möjligheterna att förverkliga olika
livsprojekt, varierar högst väsentligt. Inte sällan tolkas både de skilda
möjligheterna och de konkurrerande livsprojekten efter en dikotom
urban-rural skala. Hänvisningen till det urbana, och därmed till det rurala, kan dock vara en dikotomi som döljer mer än den avslöjar, om det
inte klart specificeras en definition av det urbana som kan hjälpa oss att
teoretisera konjunktioner på skilda arenor. På det hela taget saknas
denna definition. De traditionella urbansociologiska och stadsgeografiska definitionerna 9 förutsätter en urban essens som styr
konjunktioners utfall, men ingen tillfredställande sådan essens har kunnat presenteras. Definitionerna som generationer av geografer, arkitekter och sociologer presenteras för i läroböcker är ur detta perspektiv
nästan skamligt platta och oinformativa. Den användbara definitionen
av det urbana och det rurala kopplar dem till de diskursiva aspekterna
på stad och land (Vartiainen 1988).
Jag vill pröva en annan väg. Istället för att se det urbana som en
essens, kan det ses som en konstruktion runt det vardagliga tidrum av
livsprojekt, identitet, sfärer och arenor som ovan diskuterats. Det renodlat rurala skulle då vara ett samhälle där ännu inte separata sfärer och
arenor spjälkats ut ur det vardagliga tidrummets enda arena och betydelseenhet. Det är heller inte nödvändigt med vare sig livsprojekt eller
identitet, eftersom varje person och varje aktivitet i sin helhet ingår i
den övergripande betydelseenheten. Motpolen, det renodlat urbana, är i
så fall nästan en ofattbarhet, en sfärernas bubbelpool, där i stort sett
varje korn av tidrummet är en separat arena, där varje livsprojekt går i
stöpet nästan i samma sekund det påbörjas och där identiteter skapas
och upplöses nästan samtidigt. Dessa renodlade poler är naturligtvis
inte de som gäller idag. Urbaniseringen tog sin början när de mänskliga
samhällena började spjälka ut embryon till arenor och sfärer, kanske
under den neolitiska revolutionen. 10
9

Jfr t ex Wirth (1971).
Om urbaniseringsprocessens ursprung finns det olika teorier, där de mest diametrala är den klassiskt etablerade synen, företrädd av t ex Mumford (1975/1961), och
10
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Den koppling till bebyggelsestruktur och ekonomi som är så vanlig
när det gäller diskussioner om det urbana måste följaktligen förstås på
ett delvis annorlunda sätt. Uppkomsten av sfärer och arenor gynnas av
dels en komprimerad bebyggelse, och dels en ekonomisk struktur där
familje- eller klanjordbruk inte dominerar produktionen. Jag ska här inte
ägna mig åt en ”hönan-eller-ägget”-diskussion, så mer utförligt än så är
det inte nödvändigt att gå in på just uppkomstfrågorna. Under de senaste
årtiondena har det rurala kommit att bli liktydigt med de små
lokalsamhällen som lever på primärnäringar, medan storstaden blivit
liktydigt med det urbana. Dock måste understrykas att det inte primärt är
storleken eller tätheten som avgör graden av urbanitet, utan utspjälkningen av arenor och sfärer. De med rätta utskällda förortsområdena från 60 och 70-talet, spridda i tusentals upplagor runt om i Europa, kan ses som ett sätt att försöka planera en boendemiljö som syftade
till att stärka en rural känsla av gemenskap (Franzén & Sandstedt 1981).
I allt väsentligt misslyckades denna strävan.
Allt färre lokalsamhällen präglas av en relativ stark och allomfattande betydelsegemenskap, med endast enstaka utspjälkade sfärer och
arenor. Fortfarande genomsyras dock delar av Europas geografiska, ekonomiska och sociala periferi av minnen och traditioner från denna tid.
Europa har ännu endast anträtt början på urbaniseringen; med en
avsevärd potential kvar att utnyttja. Den diskursiva kampen mellan stad
och land är i högsta grad levande, inte minst i kölvattnet på Östeuropas
omvandling och EG-debatterna i olika länder. Urbaniseringsprocessen
har förvisso böljat fram och åter förr i historien. Men om vi övertagit en
syn på motsättningen mellan stad och land som en omskrivning för
kampen mellan traditionellt jordbrukssamhälle och modernt
industrisamhälle, så kanske det idag är mer relevant att tolka denna
motsättning som en konflikt mellan den klassiskt industriella och den
reflexiva moderniteten (Beck 1986/1992).

den kätterska, företrädd fr a av Jacobs (1970). Den förra härleder stadens uppkomst
till överskott i jordbruket och den därigenom uppkomna möjligheten till religiösa,
politiska och merkantila sekundärnäringar, d v s ser staden som en i princip tärande
parasit. Det kätterska i Jacobs hållning är att hon vänder på närande/tärande-resonemanget och menar att det var staden som innovation som möjliggjorde både jordbruket som sådant och möjligheten till ett överskott.
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Livsprojekt och arena; kontinuitet och förändring
Jag kan nu skissa konturerna av ett biografi/arena-orienterat perspektiv
på ungdomstiden. I alla tider är det avslöjande hur olika biografier tillskrivs kön, klass, yrke, etnicitet och vilka livsfaser och cesurer som
anses som självklara, nödvändiga eller tillräckliga. Biografiers utformning är något centralt för ett samhälles upprätthållande och eventuella
omvandling.
I takt med den kulturella friställningen och den samtidiga expropriationen vidgas möjlighetshorisonterna och allt mer kan värderas som
görbart. Ur det sammanhållna vardagslivet utspjälkas allt fler meningssfärer. De socio-kulturellt tillhandahållna livsmålen och värdena,
och manuskripten för att uppnå dem, blir inte längre bara stratifierade
efter kön, klass etc, utan det förmedlas allt fler varianter på manuskripten. Individualiseringen gör att det utvecklas biografiska situationer där
det krävs val mellan alternativa sociala tidtabeller. Det blir nödvändigt
att utforma ett livsprojekt för att realisera en önskad biografi; ett projekt där ungdomstiden idag är central. Men även om de manus och
sociala tidtabeller som kan användas för att utforma livsprojektet blir
allt mer varierade, blir de samtidigt också gradvis allt mindre arenaspecifika och allt mer globalt spridda. Det uppstår fler och fler identitetsmöjligheter; aspekter på jaget snarare än hela jag. Identitet blir ett
slags kitt som håller ihop det individualiserade livsprojektet och ger
olika val och handlingar mening. Ur vardagens rum spjälkas det allt
fler arenor, en process som tillsammans med utspjälkningen av sfärer
kan kallas urbanisering. ”The sense of place” är fortfarande central,
men denna ”sense” är alltmer ett resultat av globala länkningar på olika
nivåer och inom olika sfärer. De arenor som livsprojekten både ska
använda sig av och utspela sig på, är konjunktioner av skilda processer
snarare än unika organiska regioner. I takt med globaliseringen av
ekonomi, politik, kultur och offentlighet blir de lokala konjunktionerna
också mer betydelsefulla.
Perspektivet kan konkretiseras genom att tillämpas på ungdomars
förhållande till sin uppväxtmiljö, och mer specifikt t ex för att förstå
varför vissa ungdomar flyttar från glesbygd och ensidiga industriorter,
medan andra stannar kvar. Inte sällan kan man på respektive konkreta
studieområde ställa de sammanfattande frågorna: varför flyttar de unga
kvinnorna, och varför stannar de unga männen? En del forskning har
gjorts, men den återfinns snarast inom den regionalpolitiska
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forskningen, och ofta med helt andra fokuseringar än de som skisseras
ovan. Det håller dock på att ske förändringar, inte minst i Norge. I flera
studier har man där fokuserat ungdomars förhållande till sina uppväxtorter; företrädesvis utkantskommuner och ensidiga industrikommuner som konfronteras med industriell omstrukturering och sviktande
näringsunderlag. 11 Termen ”uttynningsamfunnet” (Aasbrenn 1990) har
myntats för att beskriva den långsamma sotdöd man befarar att dessa
kommuner kan komma att möta. Det är inte alla ungdomar som flyttar,
inte ens en majoritet, och många av utflyttarna återvänder efter
utbildning på annan ort. Men det sker hela tiden en uttunning, särskilt
vad det gäller unga kvinnor. Ziehes ”nya ungdom” har nu även blivit en
utmaning för dessa ur europeiskt perspektiv perifera distrikt (Fosso
1992). Kanske kan vi i dessa kommuners problem se den smärtsamma
övergången mellan den klassiskt industriella och den reflexiva moderniteten utspelas inför våra ögon? 12

Avslutning
Låt oss återvända till Northern Soul och Oasen i Rågsved. För att förstå
dessa fenomen utifrån det perspektiv som skissats i denna artikel, hade
det varit nödvändigt att sammanföra material och modeller från olika
håll, det som idag är känt under den klassiska geografiska termen
triangulering. Å ena sidan finge en del kraft ägnas åt mer hårdför
regional analys av konjunktioner mellan olika socio-ekonomiska processer och system. Hur var den lokala arbetsmarknaden i Wigan respektive Rågsved uppbyggd och hur var den länkad till vidare kontexter av ackumulationsregimer, produktionssystem, konsumtion etc?
Detsamma gäller andra sociala strukturer, institutionaliserade könsrelationer, s k fritidsmöjligheter, stadsplanering, tidrumslig infrastruktur,
utbildningsmöjligheter, för att nämna några av de viktigaste. Å andra
sidan skulle det vara nödvändigt att genom olika typer av etnografisk
metod undersöka hur denna ”hårda verklighet” förmedlas till kulturens
identitetsreservoar; d v s hur Northern Soul-fantasterna respektive Rågsvedspunkarna själva föreställde sig de arenor på vilka de rörde sig och
11

Se t ex Bøe m fl (1992), Fauske (1991), Fosso (1989 och 1992), Hendriks (1992)
och Heggen (1991).
12 Hösten 1992 hölls en ”Rock mot fraflytting”-konsert i Bø i Vesterålen, med bl a
ett influget band från Oslo!
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hur de vävde in soulen och punken i sitt livsprojekt. Jag vet inte om de
själva någonsin såg en koppling mellan Wigan och soul, respektive
mellan Rågsved och punk, eller om det var två åtskilda ”bussbiljetter”.
Men som det sades i filmen The Commitments: ”We are the blacks of
Dublin”…
När livet blir ett projekt med allt öppnare möjlighetshorisonter, om
än fortfarande inom nog så påtagliga rambetingelser, tror jag känslan
kanske kan beskrivas med följande ordväxling:
Sarah Kent: Would you say you worked rationally or intuitively?
Francesco Clemente: If you fall out of the window, do you fall rationally or
emotionally? A lot of life is like falling out of the window.
(Hebdige 1991 s 138)
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Ungdomarna, staden och
det offentliga rummet
När ungdomar tar staden och dess offentliga rum i besittning sker det
ofta på ett iögonfallande och ljudligt sätt och orsakar inte sällan oro,
rädsla och krav på åtgärder. De offentliga och halvoffentliga rummen
blir till scener för möten och kommunikation och där de mest spektakulära ungdomskulturerna spelas upp. Men stadens offentliga rum
fungerar också som frirum och reträttplatser dit ungdomarna kan dra
sig undan när de vill slippa vuxensamhällets och andra ungdomars insyn och kontroll. Ungdomarna använder den offentliga miljöns olika
platser, rum och sammanhang inte bara som ställen att vistas på, utan
också som platser där de kvalificerar sig till vuxenlivet (Lieberg 1992).
I deras föreställningsvärld närmar vi oss något som skulle kunna kallas
det ”existentiella rummet”, d v s en syn på staden som en sfär av flera
sammanlänkande rum, vilka fyller viktiga funktioner i utvecklingsprocessen under tonåren. 1
Den forskning om ungdom och offentlig miljö som bedrivs inom
olika ämnesområden har emellertid inte förrän under senare år kommit
att intressera sig för dessa aspekter. Sociologisk forskning om ungdomars relation till staden och det offentliga rummet var länge präglad
av en syn på ungdom som en avvikande och problematisk kategori. De
offentliga miljöerna ansågs ha en skadlig inverkan på de unga.
Studierna inriktades på att finna förklaringar och metoder för att kontrollera och aktivera dem som höll till på gatan. Samhällets åtgärder
inriktades på att få bort de unga från dessa miljöer in i organiserade
verksamheter.
Den byggda miljöns betydelse för barn och ungdom har sedan lång
tid tillbaka också studerats av arkitektur- och miljöpsykologiskt
1

Termen har jag hämtat från Norberg-Schulz (1980). Jfr även Werner (1991).
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orienterade forskare. 2 Denna forskning har i hög grad inriktats på att ta
fram kunskapsunderlag för olika miljöförbättrande åtgärder (t ex hur
man ska utforma lokaler, lekplatser, bollplaner och andra platser
avsedda för dessa grupper). Däremot har forskarna i mindre grad
intresserat sig för frågor som har med den byggda miljöns betydelse för
de ungas strävan efter självständighet, oberoende och möjligheter att
utveckla egna livsstilar och uttrycksformer (Silbereisen & Noack 1988
s 30). Forskningsområdet har också kommit att kritiseras för sin relativt
atomistiska hållning. Olika miljöfaktorers inverkan på socialt beteende
studeras oberoende av varandra. Vad som saknas är således integrativa
studier där man kopplar ihop den byggda miljöns betydelse med olika
utvecklingsuppgifter under tonårsperioden (t ex i vilken utsträckning de
ungas användning av olika platser i det offentliga rummet styrs av
ambitionen att integreras i kamratgruppen, utföra någon kreativ aktivitet eller bara ostört umgås med sina kamrater). 3
Ett sätt att fylla den kunskapslucka som här beskrivits kan vara att
studera ungdomars handlingsmönster i ett direkt socialt/rumsligt sammanhang. Ett deltagarorienterat, tid/rumsligt perspektiv på ungdom
skulle kunna ge oss ökad kunskap om den byggda miljöns och omgivningens betydelse för utvecklingsprocessen och integrationsfasen under
tonårsperioden. För att erhålla sådan kunskap behövs emellertid fler
studier av ungdomars vardagssituation utförda i deras egen miljö. Det
fordras ökad insyn i och information om de ungas interaktion och
samvaro i informella kamratgrupper – något som i sin tur ställer särskilda krav på forskningsmetodik och undersökningsdesign. 4
När det gäller att identifiera ungdomliga relationsmönster, med
strävan mot autonomi och självständig prövning är dimensionen privat
– offentlig viktig. I den privata sfären handlar det om att upprätta en
självständig intimitet. När ungdomar drar sig undan i en privat zon kan
täta relationer till några få vänner etableras och utvecklas. Gränserna
utåt markeras med gemensamma hemligheter och koder, medan öppen2

En allmän översikt av forskningsområdet görs i Sandström (1989). Mer specialiserade översikter med inriktning på ungdom görs i Silbereisen & Noack (1988) och
Canter & Stea (1988).
3 Begreppet utvecklingsuppgifter används inom utvecklingspsykologin och har bl a
tillämpats i en intressant studie av Skantze (1989).
4 Frågan om metoder och förhållningssätt i samband med deltagarorienterad forskning i allmänhet diskuteras bl a i Whyte (1991) och Holmer & Starrin (1992). Inom
fältet ungdomsforskning behandlas frågan bl a i Corrigan (1979), Lieberg (1992
och 1993) och Petersson (1993).
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heten inåt är stor. Platsen för sådana gemenskaper kan t ex vara det
egna rummet därhemma, som i litteraturen ofta beskrivs i termer av
”flickrumskultur” därför att dessa intima gemenskaper anses vara så
viktiga i unga flickors socialisation. 5 Men som Kirsten Drotner och
andra har påpekat har pojkarnas allt större intresse för video, data och
andra elektroniska spel, vilka ofta utövas i hemmet, gjort att man också
kan tala om en ”pojkrumskultur” (Drotner 1989).
Det jag huvudsakligen kommer att uppehålla mig vid är emellertid
den andra polen i dimensionen privat – offentlig, nämligen den som
pekar ut mot kollektivet och den offentliga sfären. För som jag strax
ska återkomma till, kan platsen för denna typ av intima gemenskaper
lika gärna vara någonstans i det offentliga rummet, där ungdomarna avgränsar och upprättar sina egna privata vardagsrum och zoner. Men
kamratrelationerna utspelas inte som en isolerad och avgränsad företeelse, utan sker i nära samspel med och påverkan av den omgivande fysiska, sociala och kulturella miljön.
I denna artikel diskuteras frågor som har med den offentliga miljöns och stadslivets betydelse i ungas vardagsliv att göra. Forskningsresultat rörande ungas bild av sin stad och sitt bostadsområde, vilka platser, lokaler och anläggningar i det offentliga rummet de vistas i, samt
hur de använder och kontrollerar dessa platser, presenteras och diskuteras. Avsikten är dock inte att försöka ge en heltäckande bild av
kunskapsområdet, utan snarare att utifrån ett moderniseringsperspektiv
försöka lyfta fram och kritiskt granska stadslivets och de rumsliga
aspekternas betydelse och inverkan på ungas vardagsliv och praktiker.
Några av ungdomstidens viktigaste teman kan sägas vara frigörelsen från barndomen och kvalificeringen till vuxenlivet. 6 Dessa teman
behandlas och utvecklas i nära relation till moderniseringsprocessen,
staden och dess olika möjligheter och hinder. Vidare vill jag peka på
betydelsen av att se ungdomar som organisatörer av sitt eget liv inom
ramen för kreativt symboliskt arbete och med syfte att kvalificera sig
för vuxenlivet. Artikeln inleds med en kort betraktelse över hur synen
på ungdom och offentlig miljö har vuxit fram, formats och förändrats
över tiden. Offentlighetsbegreppet diskuteras och problematiseras utifrån ett moderniseringsperspektiv och i förhållande till ungdom och
vuxenblivande. Därefter följer en kort beskrivning av den moderna stadens utveckling och vilka konsekvenser stadsplaneringen haft för just
5
6

Se t ex Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991).
Se t ex Ramström (1991) och Mørch (1985).
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ungdomar. Sedan följer en redovisning av hur olika kategorier ungdomar förhåller sig till stadens och grannskapets offentliga miljöer.
Finns det t ex skillnader mellan pojkar och flickor, mellan ungdomar i
olika åldrar och sociala grupper när det gäller användningen av olika
offentliga miljöer. Två frågor är av centralt intresse: Vad får ungdomarna ut av offentligheten och hur skapar de sina egna offentligheter? Artikeln avslutas med en diskussion kring några olika teman
som berör de ungas förhållande till staden och det offentliga rummet.
Dessa teman är: (1) Att lära av staden (2) Att använda staden som
teater och (3) Att erövra och omvandla staden. Men först en kort tillbakablick på några av de processer som bidragit till att forma dagens syn
på ungdom och ungdomars vardagsliv.

Vetenskapliggörandet av ungdomen
Förenklat kan man säga att det i Sverige vid sekelskiftet fanns två grupper av ungdom; borgarklassens ungdom, som levde sitt liv i en skyddad
och kultiverad sfär med skolan och hemmet som centrala socialisationspunkter, och arbetarklassens ungdom, som tidigt tvingades söka arbete utanför hemmet för att hjälpa till med familjens försörjning
och som hade gatan och kvarteret som sina samlingspunkter. Vid denna
tid påbörjades en process som innebar att uppfostran blev föremål för
vetenskapliga undersökningar. Det var framför allt inom psykologin
som olika skolor utvecklades i syfte att förklara och förstå ungdomsårens psykiska utveckling och problematik. 7 Även om ungdom
vid den här tiden sågs som en grupp med enhetlig psykologi, var det
primärt den borgerliga ungdomens livsvillkor som ungdomspsykologin
byggde sina förklaringsmodeller på. Centrala verk vid denna tid var
Stanley Halls Adolescence (1904) och Charlotte Bühlers Das Seelenleben des Jugendlichen (1921). Båda betraktar ungdomsperioden,
adolescensen, som en period då svårigheter och konflikter är något
naturligt och oundvikligt.
Under mellankrigstiden kom intresset alltmer att inriktas på den avvikande ungdomen, d v s på de ungdomar som inte utvecklades normalt. Det innebar samtidigt att man kom att intressera sig för de förhållanden som var typiska för arbetarungdomen i städerna, nämligen ung7

Se t ex Stafseng (1989), Andersson (1985) och Mørch (1985).
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domsgäng och gängbildning.8 Mest bekant är den forskning som startade på 1910-talet i USA och fick beteckningen ”Chicagoskolan”. Det
var nämligen i staden Chicago som de första stora kartläggningarna av
ungdomsgäng och ungdomsgrupper gjordes och som resulterade i
berömda verk som t ex Fredric Thrashers The gang (1927). Även
William Foote Whyte’s klassiska studie Street corner society (1941),
som utfördes i staden Boston, hör till dessa tidiga gängstudier.
Chicagoskolans forskare utförde ekologiska studier som resulterade
i en indelning av staden i geografiska och sociala zoner. De ägnade
särskilda studier åt ungdomsgäng och kriminalitetens utbredning och
uppkomst. Undersökningarna visade att gängen till största delen bestod
av ungdomar (pojkar) från arbetarkvarteren. Gängen var ofta hemmahörande i bestämda kvarter eller geografiskt avgränsade områden
och var vanligen en direkt fortsättning på barnaårens lekgrupper
(Andersson 1985). De sysselsatte sig med alla möjliga aktiviteter, vilket också omfattade kriminella handlingar. Men merparten av ungdomsgängens tid gick åt till oplanerade aktiviteter och till att inte göra
någonting alls. Ofta hade de speciella platser utomhus eller på gatan
där de träffades, umgicks och tittade på förbipasserande. Det var en utpräglad ”doing nothing”-kultur (Corrigan 1979), där prat, upptåg och
kamratskap var viktiga ingredienser. Delaktigheten i dessa gäng såg
Chicagoskolans forskare som ett naturligt led i de ungas behov av att
orientera sig i en ny värld. Kriminaliteten förklarades med att infrastrukturen och den sociala kontrollen i dessa miljöer hade brutit samman och att ungdomarna i hög grad var utlämnade åt sig själva eller till
kriminella delkulturer.
Det intressanta med dessa tidiga gängstudier är dels att de i så hög
grad betonar de positiva sidorna av arbetarungdomens umgängeskultur,
dels att de i så liten utsträckning behandlar rummets betydelse för
ungdomens vardagsliv. I bästa fall kan man säga att den rumsliga dimensionens betydelse togs för given. Vad gänget egentligen gjorde där
i gathörnet i Street corner society – förutom att träffas – får vi inte veta
så mycket om. Inte heller varför de träffades just där. Det var först i
samband med att den funktionalistiska stadsplaneringens konsekvenser
blev uppenbara som det specifika och intressanta i kvartersstadens
rumsliga utformning blev riktigt tydlig. 9
8

Se t ex Bjurström (1980), Whyte (1981), Andersson (1985), Roos (1986) och
Brake (1987).
9 Frågan utvecklas mera i Franzén (1992 s 39).
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Den farliga gatan
I Sverige började redan kring sekelskiftet oron över ungdomarnas tilltagande kriminalitet och gängbildning att ta fart. Inrättandet av den
statliga Ligapojkskommittén år 1898 är ett exempel på detta. Under
mellankrigstiden blev ungdomsfrågan livligt debatterad, bl a i socialdemokratiska kvinnoförbundets tidskrift Morgonbris, där man efterlyste
bättre fritidsverksamhet och särskilda lokaler för ungdomarna att hålla
till i. 10 Debatten i Sverige präglades i hög grad av de idéer som tidigare
hade förts fram i 1800-talets borgerliga kretsar. Det gällde helt enkelt
att få bort ungdomen från gatan och det offentliga rummet vilka ansågs
vara olämpliga miljöer. Synsättet lever kvar ända in i våra dagar. Stöd
för olika åtgärder utgjorde ungdomspsykologins teorier och förklaringsmodeller. Ligapojkskommittén hävdade t ex att kriminaliteten
bland de unga kunde förklaras i termer av brådmogenhet, d v s att ungdomarna blev vuxna för tidigt. I senare psykologiska förklaringsmodeller vände man på logiken och menade att anledningen till att ungdomar begår brott beror på att de ännu inte blivit mogna och ansvarsfulla vuxna, utan snarast var för unga. 11
Vetenskapliggörandet av ungdomen ledde således vid denna tid till
att många betraktade ungdom som ett problem som måste hållas borta
från den farliga gatan. 12 Den moraliska paniken och oron inför framtiden spred sig främst inom medelklassen, som i böcker och tidskrifter
formulerade råd till föräldrar om hur ungdomar skulle fostras. 13 Som en
följd därav utvecklades en rad nya yrkesgrupper som t ex socialarbetare, fritidsledare och ungdomsgårdsföreståndare. Särskilda insatser riktades mot ungdomars fritidsverksamhet och gruppen ”föreningslös” ungdom blev en problemgrupp jämförbar med arbetslös ungdom. 14 Under 60-och 70-talet kom intresset successivt att övergå från
de avvikande ungdomarna till alla ungdomar. 15
10

Morgonbris (1935). Ett citat från tidskriften redovisas i Andersson (1985).
Se t ex Andersson (1985). Jfr Olson (1992).
12 Se t ex Franzén (1982). De olika försök att disciplinera ungdomen och den folkliga kultur som växte fram under mellankrigstiden på Söder i Stockholm beskrivs
utförligt i Franzén (1992 s 338 ff).
13 En utmärkt illustration av dessa frågor finns i skriftserien På vakt som gavs ut
under mellankrigstiden av Riksförbundet för sedlig kultur.
14 Se t ex Åsvärn & Mathsson (1959).
15 Frågan om konsekvenserna av förebyggande åtgärder riktad mot alla ungdomar
diskuteras bl a i Langager (1985) och Petersson (1993). Se även Sahlin (1991).
11
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De senaste decennierna har inneburit stora förändringar i de ungas
levnadsvillkor och sociala möjligheter. Uttrycket ”tonåring” tillhör
efterkrigstiden. Ungdomarnas egna livsstilar och uttrycksformer har
blivit allt tydligare (Bjurström 1980). Man började tala om ungdomskultur. Begreppet antyder att det skulle finnas en kultur som var
gemensam för alla ungdomar. Samtidigt visade ungdomarnas egna
grupperingar i klassmässigt antagonistiska grupper – sunar, mods,
dixies, hippies, punkare, synthare och skinheads – att det i själva verket
var fråga om flera. Det var också vid den här tiden som kommersialiseringen av ungdomen tog fart på allvar. En stor tonårsmarknad
växte upp inom musik-, mode-, film-, kultur- och nöjesbranscherna.
Synen på ungdomen och dess olika grupperingar har således varierat, men mestadels har det handlat om olika försök att disciplinera och
inordna den i olika typer av vuxenstyrd, organiserad verksamhet. Den
fria och oorganiserade ungdomen har alltid upplevts som farlig och
hotfull. Utgångspunkten för olika åtgärder har i regel byggt på föreställningen om den farliga gatan.

Det goda stadslivet
Det finns också en annan bild av stadslivet; en etablerad motbild, nämligen föreställningen om det goda stadslivet. Den ger ett annat mera
positivt perspektiv utifrån vilket man kan betrakta ungdomarna i det
offentliga rummet. 16 Staden och stadslivet representerar enligt detta
synsätt frihet, omväxling och nya spännande intryck. I offentligheten
ska alla kunna mötas och visa upp sig utan bindande restriktioner. Gatan och torget blir platsen eller scenen för spontana kontakter och för
både planerade och oplanerade möten. 17
Karla Werners studier av storstadsungdomars förhållande till boendet (1988) och staden som livsrum (1991) får betraktas som centrala i
sammanhanget. Werner visar att ungdomarnas sätt att använda och
16

Bland förespråkarna för detta perspektiv märks bl a stadshistorikern Bosse Bergman (1985, 1988 och 1991) som i en rad artiklar och böcker har skrivit om stadslivsidealets renässans och betydelse.
17 En i internationella sammanhang ofta uppmärksammad förespråkare för detta
synsätt är stadsteoretikern Jane Jacobs, som i boken The death and life of great
American cities (1965) propagerar för mångfald och blandning av aktiviteter och
verksamhet som viktiga förutsättningar för ett väl fungerande stadsliv.
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beskriva miljön, antingen det gäller staden eller hemmet, kan förstås på
det symboliska planet. Boendet är för dem mycket mer än tak över huvudet. Ungdomens socialisation sker i ”mentala strukturer” som både
förmedlas direkt och indirekt genom den fysiska miljöns inverkan
(Werner 1985 s 106). Stadslivets och det offentliga rummets betydelse
för ungdomar belyses också av Mats Franzén (1982, 1987 och 1989)
som i en nyutkommen bok (1992) skildrar ungdomens motstånd mot
överhetens försök att disciplinera den folkliga stadskulturen under mellankrigstiden på Söder i Stockholm. Senare års ungdomsforskning, med
inriktning på staden och stadslivet, har i hög grad inspirerats och påverkats av detta synsätt. 18

Relationen människa – byggd miljö
Hur staden och den byggda miljön uppfattas och används av de människor som befinner sig i den, är en viktig men omtvistad fråga inom
arkitektur- och bostadsforskningen av idag. Olika synsätt har haft olika
stor betydelse vid olika tidpunkter. 19 Jag ska inte gå närmare in på detta
här, utan bara konstatera att för att få en realistisk bild av vad den
byggda miljön betyder, måste man betrakta den som en uppsättning
möjligheter eller hinder för socialt liv. Vidare bör den kunna bilda rum
eller platser för samhandling och interaktion mellan människor, som i
sin tur kan skapa förutsättningar för etablering av kontakter och
utveckling av lokala kulturer.
Den byggda miljöns betydelse för socialt liv kan också diskuteras
utifrån ett mera renodlat utvecklingspsykologiskt perspektiv. Piaget
18

Se t ex Hermansson (1988), Lieberg (1992) och Ganetz (1992).
t ex Torson (1974), Werner (1988 och 1989) och Nordström (1990). Frågan
kan belysas utifrån flera olika perspektiv eller synsätt (se t ex Porteous 1977 och
Rapoport 1977). Den fria viljans perspektiv bygger på föreställningen att den
byggda miljön inte alls påverkar människans beteende. Som kontrast och motsats
till detta kan det deterministiska synsättet nämnas. Det innebär att människans
beteende i hög grad anses vara kontrollerat och styrt av den byggda miljöns
utformning och organisation. Possibilism kan översättas med uttrycket
möjlighetsbetraktelse. Den byggda miljön utgör en uppsättning möjligheter eller
begränsningar som människor väljer att förhålla sig till på olika sätt. Probabilism
betyder närmast ”trolighetsbetraktelse” och innebär att man betraktar den byggda
miljön som möjligheter till val, men att bestämda typer av omgivningar gör vissa
val troligare än andra.

19 Se
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(1973) menar att kunskapen om omvärlden byggs upp via en process av
assimilation och ackommodation. Det innebär att när en iakttagelse
görs sätts den in i en förståelsestruktur genom att den jämförs och tillskrivs mening. Ackommodation är den del av processen när den kognitiva strukturen inte är tillräcklig för att omfatta en iakttagelse. Förståelse skapas då genom en förändring i tankestrukturen. Enligt Piaget
finns det således hos människan ett bearbetande och konstruerande element. I assimilationen ser och tolkar individen omvärlden i enlighet
med de erfarenheter hon tidigare gjort, i ackommodationen förändrar
hon tänkandet för att klara en ny situation. Piaget för också in begreppet adaption och menar att människan måste ingripa både i omgivningen och i det egna förståelsen av denna, för att klara sig i tillvaron.
Den kunskap, de föreställningar och begrepp som barnet möter i sin
omvärld tas således inte emot obearbetat, utan tolkas och omvandlas
efter barnets egna behov (Piaget 1974). White (1959) menar att detta
har med individens strävan efter kompetens att göra. Det är helt enkelt
meningsfullt att utforska miljön, det är motiverande i sig. Detta stöds
även av Löfberg (1987) som menar att kunskapsbildningen på detta sätt
blir ett medel att utvidga den värld man uppfattar och kan handskas
med.
Ytterligare en viktig faktor utöver intentioner och strävan efter
kompetens har med individens handlingsmöjligheter att göra. Enligt
Ahrne (1981) innebär upptäckten av att det existerar vissa handlingsvägar, i linje med ens strävan, att man reflekterar över dem. Handlingsmöjligheterna blir en länk mellan individen och omvärlden.
Havighurst (1953) menar att det hos alla individer föreligger s k
”developmental tasks” eller utvecklingsuppgifter som människan måste
klara av för att fungera i samexistens med andra individer. Dessa
uppgifter ser olika ut och förändras genom åren allteftersom barnens
erfarenheter och kunskaper växer. Havighurst använder begrepp som
”pushes” och ”thrusts” när han beskriver ungdomars olika utvecklingsuppgifter och avser då närmast att de knuffas eller stöts ut i världen.
Men barn och ungdomar söker sig också själva ut i omvärlden i en
strävan efter frihet och självständighet. Skantze (1989) har i en studie
av skolans fysiska miljö visat att eleverna skapar mening av den fysiska
miljön utifrån teman som t ex frihet, ansvar, självständighet och
kontroll över den egna situationen. Med hjälp av detta meningsskapande löser de sedan utvecklingsuppgifter av olika slag, i en process
från det lilla barnets totala beroende, via ungdomsårens sökande och
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prövande, till ett relativt oberoende som vuxen. Skantze påpekar dock
att det inte finns någon skarp gräns mellan olika utvecklingsuppgifter
och att de heller inte är heltäckande för hela utvecklingen eller för alla
möjliga uppgifter.
Enligt den danske socialpsykologen Sven Mørch (1985) utvecklas
kategorin ungdom därför att individualiseringen ger unga människor
som befinner sig i en speciell livsfas en uppgift att lösa. Uppgiften består i att kvalificera sig till handlingsförmögna vuxna individer i ett moderniserat samhälle. Mørch menar att ungdomsuppgiften är socialt
genererad och pålagd uppifrån för att man ska passa in i samhället. I
uppgiften ligger att den civiliserade människan ska utvecklas till en
vuxen individ, kapabel att på egen hand klara av de krav och förväntningar som det avancerade samhället ställer. Uppgiften är förlagd till en
begränsad period i livet, en ungdomstid som dock tenderar att bli allt
svårare att skilja från vuxenlivet.
Ungdomens problem är således inte i första hand ett identitetsproblem, d v s att hitta sin egen identitet, utan snarare att utveckla sig själva så att de passar in i det rådande samhället (Mørch 1985 s 295f). Kategorin ungdom ska således enligt detta synsätt i första hand ses som ett
resultat av moderniserings- och individualiseringsprocessen i samhället. I det moderna samhället finns det ett behov av att utforma sin
ungdom. 20 Det är denna ungdomsuppgift, snarare än en tidsmässigt
förlagd period i livet, som kommer att ligga till grund för definitionen
av begreppet ungdom. Här bör dock påpekas (delvis i polemik med
Mørch) att integrationen i vuxenvärlden enbart utgör en del av det
komplicerade mönster som ingår i socialisationsprocessen under
tonåren – en process som i hög grad också påverkas av ungdomarnas
eget handlande (Ramström 1991). Jag återkommer längre fram till denna fråga.
Sammanfattningsvis kan man säga att det är två aspekter på ungdom och modernisering som är viktiga för den fortsatta framställningen. Båda har med dimensionerna tid och rum att göra. Den första
aspekten handlar om ungdomskategorins tvetydighet till följd av dess
inplacering och rörelse mellan barndom och vuxenliv. Den andra as-

20

Det är naturligtvis inte fråga om en medveten handling från ungdomarna i den
mening att de går ut och ”tränar sig” att bli vuxna. Det blir snarare ett resultat av
deras levnadssätt.
196

UNGDOMARNA OCH STADEN

pekten handlar ungdomens relativa rumsbundenhet, ett resultat av det
moderna vardagslivets organisation och uppbyggnad.21

Offentlighetsbegreppet
När man diskuterar ungdom och offentlighet i förhållande till stadslivet
är det viktigt att hålla isär några begrepp. För det första kan man beskriva stadens offentlighet i termer av offentliga platser respektive
offentliga lokaler och anläggningar. Dessa utgör tillsammans stadens
offentliga rum. För det andra kan man beskriva stadens offentlighet
som en social sfär eller ett socialt sammanhang. Då tänker jag i första
hand på den sfär av aktiviteter och socialt liv (public space) som omger
offentliga platser. Man brukar i sådana sammanhang tala om en gatuoffentlighet, en varuhusoffentlighet eller en evenemangs- och idrottsoffentlighet. Offentligheten definieras med utgångspunkt från den plats
där det sociala livet utspelas. Men offentligheten kan också utgöra en
egen social sfär, frikopplad från den fysiska miljön, med egna
inträdesregler, umgängesformer, etc. Som exempel kan nämnas den av
Habermas (1962/1984) skildrade borgerliga offentligheten som växte
fram i 1700-talets europeiska storstäder. En intressant fråga är om det
går att se paralleller mellan den här typen av litterär och politisk
offentlighet och dagens ungdomssituation. Går det t ex att urskilja
något som skulle kunna kallas en ”ungdomsoffentlighet” som en särskild kategori eller social sfär med speciella regler normer och inträdesformer? Jag återkommer strax till denna fråga.
Offentliga platser kännetecknas av att de är tillgängliga för alla vid
alla tidpunkter. 22 De kan utnyttjas av vem som helst oavsett bakgrund,
samhällsposition, åsikt eller klädsel. Beskrivningen kan kvalificeras
ytterligare. I offentliga miljöer har alla människor rätt att fritt välja hur
de vill framställa sig själva, vilka kontakter de vill ta eller inte ta och
hur de vill bli uppfattade av andra (Bergman 1991 s 80). Vem som
21

Ungdomens relativa rumsbundenhet gäller oavsett om man bor i staden eller på
landsbygden. Framställningen handlar dock företrädesvis om stadsungdomen.
22 Begreppet plats anges vanligen i den engelskspråkiga litteraturen med ordet
space för att beskriva en fysisk lokal eller ett fysiskt rum som är avgränsbart och
mätbart. Används place ges begreppet en rikare innebörd med både geografiska,
arkitektoniska och sociala undertoner (se t ex Norberg-Schulz 1980 och Asplund
1983 s 180f). Det platsbegrepp jag använder mig av ansluter sig huvudsakligen till
den senare betydelsen.
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helst kan inför ”gatupubliken” uppträda, protestera och söka stöd för
sina idéer och åsikter. 23 Gatans offentlighet skiljer sig därmed från den
institutionaliserade offentlighet som numera huvudsakligen bärs upp av
massmedia, föreningar och intresseorganisationer. Gatan är alltid öppen
och tillgänglig och den tillhör alla. Den är gemensam.
Hur förhåller det sig då med allmänna lokaler och anläggningar såsom kaféer, restauranger, teatrar, varuhus eller idrotts- och nöjesarenor? Kan dessa betraktas som offentliga i enlighet med definitionen
ovan? Genom att allmänheten i egenskap av kunder, åskådare och besökare har fritt tillträde till dessa lokaler och anläggningar kan man säga att där råder en form av fri cirkulation som innebär att kravet på
öppenhet och tillgänglighet är uppfyllt. Den fria cirkulationen betyder
dessutom att individerna inte skiljs ut som privatpersoner. De är inte
hänvisade till något särskilt beteende eller till någon särskild del av lokalen/anläggningen. Däremot uppfyller den typen av privat ägda men
offentligt utnyttjade anläggningar inte kravet på att vara gemensamma i
betydelsen att de tillhör alla (möjligen utgör offentligt förvaltade lokaler ett undantag). Tillträdet bestäms i princip av ägaren/förvaltaren och
regleras antingen av ekonomiska/marknadsmässiga principer eller genom någon form av lagstiftning. Det senare gäller t ex butikernas och
varuhusens öppethållande under kvällar och helger. Privat ägda/förvaltade offentliga lokaler och anläggningar kan därmed bara betraktas
som offentliga i den ena bemärkelsen, nämligen att de tillåter fri cirkulation och ett fritt meningsutbyte.

Det sociala livet på offentliga platser
För att en allmän plats ska uppfattas som offentlig räcker det inte med
att den är öppen och tillgänglig för alla vid alla tidpunkter och att den
är gemensam för alla. Den måste också användas på ett sådant sätt att
ingen har anledning att känna sig utestängd eller ovälkommen. Deras
privata sida ska inte behöva framträda mer än de själva önskar. De ska
med andra ord kunna vara anonyma.
Sättet att använda allmänna platser påverkar vilken grad av offentlighet de får. Frågan om offentlighet är således i denna mening snarare
23

Naturligtvis finns det gränser för detta beteende vilket regleras i den lokala ordningsstadgan eller i annan lagstiftning.
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en gradfråga än en absolut egenskap. De som t ex bor vid en gata som
betecknas som en offentlig plats kanske använder den på ett sådant sätt
att andra upplever den som mindre öppen och tillgänglig. En offentlig
plats kan på det här sättet tillfälligt ”privatiseras” genom det sätt på vilket den tas i anspråk (Goffman 1970). Det är just det som sker när
ungdomar tillfälligt ”tar över” delar av ett torg, en park eller en
vänthall, därför att de inte har någon annanstans att ta vägen. Andra
tillfälliga besökare kan då känna sig besvärade och försöker undvika
platsen. På motsvarande sätt kan en i juridisk mening privat plats eller
anläggning, t ex ett varuhus, under vissa omständigheter användas på
ett sådant sätt att den uppfattas som offentlig. Den byggda miljön
innehåller således rum och platser, inomhus och utomhus som antingen
är privata eller offentliga i juridisk bemärkelse. 24 Men vår uppfattning
om vad som är privat och vad som är offentligt påverkas av hur vi
betraktar och använder dessa miljöer. Eftersom det är ungdomarnas
användning av offentlig miljö som står i fokus här, utvecklas frågorna
om offentligt stadsliv ytterligare något.

Villkor för ett fungerande stadsliv
Bahrdt (1967) ställer upp ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att
vi ska kunna tala om ett offentligt stadsliv. Ett villkor är att platsen där
detta stadsliv utspelas erkänns som offentlig av de som använder den.
Även om arkitekten har lyckats utforma en allmän plats enligt visionen
om hur en sådan bör vara gestaltad, är det inte säkert att den används så
som planen föreskrivit. Gans (1974) skiljer på potentiellt och effektivt
utnyttjande av allmänna platser, och menar att hur effektivt utnyttjade
sådana blir i egenskap av att vara offentliga bland annat beror på
användarnas socio-kulturella bakgrund. Hall (1969) visar att restaurangerna i Sydeuropa, på ett helt annat sätt än i Nordeuropa och
USA, används som offentliga platser. Det framgår enligt honom bl a av
hur borden är placerade. I länder som Frankrike, Italien och Grekland
är borden utplacerade på ett sådant sätt att de ska stimulera och inbjuda
till kontakter och samtal mellan restaurangbesökarna. I länder som
Sverige, Tyskland och USA är borden vanligtvis separerade och ut24

Det är viktigt att skilja på privat/offentlig i juridisk (legislativ) mening och i
praxis. I detta arbete är det den senare betydelsen som behandlas.
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placerade i små bås eller grupper längs väggarna, vilket gör det möjligt
att skapa sin egen lilla privata sfär i offentligheten.
Ett annat villkor är att de som använder den offentliga miljön bör
vara någorlunda bekanta med situationen på platsen. Situationen bör
vara en del av personens ”Umwelt” (Bahrdt 1974). Det bör med andra
ord vara möjligt att ge rätt mening och innebörd åt den rumsliga
utformningen och de händelser som utspelas på platsen.
Att det ska finnas förutsättningar för människor att kunna se och
synas är ett tredje viktigt villkor för det sociala livet på en offentlig
plats. I dagens samhälle med en allt större blandning av stilar och uttrycksformer är det svårare att bedöma en person enbart med ledning av
yttre faktorer, såsom klädsel, utseende etc. Samtidigt har vi som kategorier, genom massmedias försorg, en relativt god insyn i varandras
tillvaro. Vi känner till varandra som kategorier (ungdomar, invandrare,
pensionärer etc). Detta underlättar kontakterna och gör det offentliga
livet smidigare.
Ytterligare ett villkor för ett fungerande stadsliv, som är nära förknippat med det tidigare, har med säkerheten att göra. Människor
måste känna sig trygga när de rör sig ute på gator och torg. Om de inte
gör det är risken stor för att de undviker att ta kontakt med varandra.
Det kan ju finnas en potentiell brottsling eller våldsman i den jag
möter. Det finns olika idéer om hur man kan förebygga och bekämpa
gatuvåld och kriminalitet i stadslivet. Det finns en anglosaxisk forskningstradition som, med utgångspunkt från Oscar Newman kända
begrepp ”defensible space”, förespråkar en fysisk avgränsning med ett
begränsat antal människor som kontrollerar detta ”revir”. 25 En annan
forskningstradition har föreslagit att det gäller att se till att det finns så
stor variationsrikedom och mångfald som möjligt i användningen av
offentliga platser i stadslivet. 26 Inslaget av förbipasserande främlingar
är ett viktigt brottsförebyggande inslag. Då kan en informell social
kontroll uppnås genom att människor av olika kategorier och med olika
ärenden har anledning att vistas och röra sig i de offentliga rummen.
Om det sociala livet på en allmän plats uppfyller något eller några
av dessa villkor uppstår det i bästa fall något som vi skulle kunna kalla
ett offentligt stadsliv. Men eftersom de människor som möts i offentlig25

Se t ex Newman (1972) och Coleman (1985).
Jacobs (1965) redovisar alla de faktorer som genererar mångfald: betydelsen av
små kvarter, blandad användning av bebyggelsen, koncentration, etc. Se även
Miller (1989) och Asplund (1991) .
26
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heten inte känner varandra till bakgrund, etc, görs olika saker för att
underlätta, eller om man så vill, försvåra kontakt. Klädsel, utseende och
stil var tidigare viktiga faktorer som underlättade att ta kontakt med
likasinnade. Bahrdt (1967) talar om nödvändigheten av att dra uppmärksamheten till sig (”Darstellung”) och att göra sig själv tydlig (”Representation”). Det är med andra ord fråga om en ritualisering av
beteendet i staden – något som i Bahrdts terminologi kallas åskådligt
beteende (ibid s 58f). Genom ett sådant beteende låter individen omgivningen förstå vilka avsikter han själv har. Det räcker således inte
med att ta hänsyn till andra individer i stadslivet. Man måste också göra
detta klart för dem. Enligt Bahrdt nöjer man sig t ex inte med att låta en
person gå först genom en smal passage utan man träder kanske också åt
sidan och betonar detta med en särskild gest. Att åskådliggöra något är
att göra något som inte syns, synligt.
Det representativa beteendet, där individen synliggör både sig själv
och något gemensamt, möjliggör kommunikation med andra människor
och lägger därmed också grunden för integrering. Bahrdt skiljer
åskådligt beteende från det han kallar ”signalbeteende” och ”imponerbeteende”. Båda dessa typer av beteende har betydelse i det offentliga stadslivet men saknar integrationsavsikten, som det förmedlande inslaget mellan oberoende individer.
Goffman (1988) beskriver på ungefär samma sätt som Bahrdt de
osynliga regler och normer som påverkar vårt beteende i det offentliga
livet. Hövlighetsnormer refererar till regler som har att göra med på
vilket sätt den agerande behandlar sin ”publik” när han är i direkt
kontakt med den, genom samtal eller andra åtbörder. Anständighetsnormer har mera att göra med hur den agerande uppför sig i största
allmänhet, inom syn- och hörhåll men inte nödvändigtvis i direkt kontakt med publiken. Anständighetsnormer kan enligt Goffman i sin tur
delas in i moraliska och instrumentella normer. De förra kan betraktas
som mål i sig och kan handla om att t ex att inte ofreda andra eller
lägga sig i andras angelägenheter. De instrumentella normerna refererar
till regler och skyldigheter som att visa aktsamhet om egendom, uppfyllande av bestämmelser, etc (Goffman 1988 s 98).
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Ungdomsoffentligheten
Integrationen i vuxenvärlden är som tidigare påpekats en viktig del i
tonårens socialisationsprocess (Ramström 1991). Det är ur denna
aspekt som den här typen av stadslivsbeteende blir särskilt intressant.
Det är också av intresse att se hur regler och normer har förändrats över
tiden och om de skiljer sig mellan olika typer av offentligheter. Därmed
är jag tillbaka till frågan om ungdomsoffentligheten som en egen social
sfär.
Utgångspunkten för denna diskussion är i vilken social och fysisk
kontext ungdomarnas socialisation och integration i vuxenvärlden utspelas och hur denna förhåller sig till såväl den privata som den offentliga sfären. Finns det i enlighet med Habermas beskrivning ovan,
vid sidan av andra deloffentligheter, något som skulle kunna kallas för
en ungdomsoffentlighet – en social sfär eller gemenskap, som fungerar
som ett livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser
och erfarenheter tillsammans med andra ungdomar?
Det som gör att jag åtminstone delvis tycker att man kan svara ja på
den frågan är att de som är unga idag ingår i en sorts övergripande
gemenskap med likartade värderingar, intressen och synsätt. Detta gäller åtminstone i förhållande till vuxenkategorin. Även om det finns olika ungdomskulturella grupperingar och klassmässiga skillnader, finns
det likväl en allt mer omfattande och internationaliserad ungdomsgemenskap, där ungdomar träffas och umgås enligt offentlighetens
principer. Vissa regler gäller för såväl inträde som umgängesformer
inom gemenskapen, men det råder ändå i princip fritt tillträde till
gruppen. Det finns ett slags fri cirkulation och ett fritt meningsutbyte
inom gruppen och man är i princip likvärdiga inför varandra. Dess
karaktär av offentlighet erhålls också genom att en stor del av aktiviteterna utspelas på offentliga platser och i offentliga sammanhang inom
ramen för en offentlig ungdomskultur.
Naturligtvis kan det finnas en rad invändningar mot en sådan generationsbaserad indelning av det offentliga livet. Ungdomsoffentligheten
är t ex inte enhetlig varken i förhållande till tid, kön, klass eller rumslig
användning. Även om det finns vissa likheter mellan ungdomsoffentligheten förr och nu, är dock skillnaderna stora och förutsättningarna ganska olikartade. Men enligt min mening finns det ändå skäl
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som talar för att pröva ett sådant begrepp. 27 För det första kan man säga
att begreppet tydliggör ungdomskulturens ”sega strukturer” som
handlar om pubertetens psykosociala utveckling i kombination med
ungdomens traditionellt underordnade ställning. Detta ger bl a grundval
för att diskutera historiska kontinuiteter (se t ex Andersson 1988),
något som dock inte ryms inom ramen för detta arbete. Ansamlingen av
ungdomar i dagens offentliga miljöer är som jag tidigare konstaterat
inte något nytt. Ungdomar har alltid sökt sig ut i offentlighetens fria
miljöer. Däremot kan det finnas anledning att diskutera förändringar i
den betydelse användningen av dessa miljöer har för ungdomarna
själva.
För det andra kan vi konstatera att ungdomsoffentligheten används
av de unga som ett slags bollplank och jämförelseobjekt för att tillfredsställa olika intressen och behov; t ex när det gäller att bearbeta och
utveckla olika aspekter på den egna identiteten. En del menar att detta
är en betydligt mera komplicerad process för dagens ungdom, jämfört
med hur det var för tidigare generationer. 28
Ungdomsoffentligheten kan också relateras till andra deloffentligheter, t ex gatuoffentligheter, idrotts- och evenemangsoffentligheter,
och till vuxenoffentligheten. Hur förhåller sig ungdomsoffentligheten
till dessa? Hur förhåller sig olika lokala gäng, kamratgrupper och ungdomskulturer till den större ungdomsoffentligheten? Är det överhuvud
taget så relevant att tala om lokala ungdomsoffentligheter i betydelsen
geografiskt bundna ungdomsgemenskaper?

Förhållandet mellan det privata och det offentliga
Alla offentliga platser har inte ett rikt och sammansatt socialt liv eller
ens samma typ av socialt liv. Livet på gatan i en tät innerstadsmiljö
skiljer sig från situationen på den glesa förortsbebyggelsens genomfartsleder och gång/cykelvägar. Huvudgatan i småstaden är något annat
än centrumanläggningen i förorten eller gågatan i innerstaden, även om
där råkar finnas lika många affärer och lika mycket trafik.
Det som skiljer förorten från innerstaden är förhållandet mellan det
privata och det offentliga eller rättare sagt åtskillnaden mellan dessa
27

Med undantag av en publicerad föreläsning av Andersson (1988) har vad jag vet
inte begreppet använts tidigare inom svensk ungdomsforskning.
28 Se t ex Ziehe (1989) och Ramström (1991).
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båda dimensioner. I innerstaden skapas den nödvändiga skiljelinjen
mellan privat och offentligt automatiskt av folkmängden och av den
anonymitet som blir följden därav (Bergman 1985). Här utvecklas, som
jag redan har varit inne på, bestämda socialpsykologiska beteenden och
handlingsmönster hos individerna, som fortlöper enligt vissa speciella
ritualiserade regler (Bahrdt 1967). Georg Simmel kunde redan i sin
berömda essä från 1903, Storstaden och det andliga livet, konstatera att
det då framväxande stadslivet innebar en överstimulering av intryck.
Livet i storstaden kännetecknades bl a av snabbt skiftande och
motsättningsfyllda intryck och spänningar, vilket ledde till en närmast
likgiltig och blaserad attityd gentemot andra stadsbor. Relationerna
mellan människorna i städerna kom att präglas av distans och
opersonlighet, vilket var i det närmaste nödvändigt för att kunna stå ut
med den moderna storstadens alla påträngande intryck och upplevelser
(Simmel 1903/1981 s 213).
I dagens moderna stadsregioner är åtskillnaden mellan det privata
och det offentliga inte lika tydlig. Situationen i de glesa och rumsligt
upplösta förortsmiljöerna – ett resultat av den funktionalistiskt inspirerade grannskapsplaneringen – präglas istället av understimulering. Den
typ av offentligt stadsliv som utspelas där är, jämfört med det som
utspelas i den täta innerstaden, relativt begränsat och främst knutet till
olika föreningar och organisationer. Det påminner närmast om den typ
av halvoffentlig sfär som Lofland (1989 s 19) benämner ”the parochial
realm”. I hennes terminologi motsvaras den offentliga sfären av gatans
värld; den privata sfären av hushållets och de intima nätverkens värld;
medan den halvoffentliga sfären däremellan motsvaras av grannskapets, arbetsplatsens och vännätverkens värld. Naturligtvis kan det
under gynnsamma omständigheter och på bestämda platser – som t ex
kring ett köpcentrum – också i grannskapet uppstå en form av
gatuoffentlighet som påminner om den i innerstaden. Men i den här
typen av miljöer, där alla i princip har band till varandra, direkt eller indirekt, riskerar det offentligt avvikande eller utmanande snabbt att få
sin privata identitet avslöjad. Här är det svårt att komma undan och att
vara anonym i det offentliga livet. 29 Snarare är det få personer som kan
framträda offentligt i handling, utseende eller klädsel utan att
offentligheten (publiken) kan relatera det till personens sociala
ställning, yrke och privatliv.
29

I debatten om förorten diskuteras också anonymitet men då i betydelsen ensam,
isolerad.
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Konsekvenser för dagens ungdom
Den moderna stadsplaneringen har inneburit en uppdelning av staden i
olika funktionsområden, vilka skiljs från varandra, men samtidigt binds
ihop genom ett omfattande trafik- och kommunikationssystem. Vi fick
förorter, industriområden, rekreationsytor och köpcentra. I de centrala
delarna av städerna har många bostadsfastigheter rivits och ersatts med
storskaliga affärs- och kontorskomplex. Boende, arbete, rekreation och
konsumtion har rumsligt separerats. Som bl a Karla Werner (1987)
påpekat ligger det en paradox i denna utveckling. För även om det varit
fråga om en urbanisering så har det stadsmässiga förbisetts. Så som
urbaniseringen har tolkats och praktiserats i Sverige och i många andra
länder har det inneburit ”en fragmentering av funktioner” (även
omnämnt som ”zonering”) och en ”urholkning av meningssammanhang”. 30 Vi har fått en effektivisering och ekonomisering av staden
som skulle kunna sammanfattas i begreppen ”offentlighetens
uttunning” och ”rummets disciplinering” (Franzén 1982). Genom att
olika verksamheter, som tidigare var lokaliserade till samma plats i en
förtätad stadsmiljö, nu sprids ut åt olika håll blir mötet mellan
människor direkt på gatan allt mer ovanligt. Offentligheten tunnas ut.
Den moderna planeringen talar också om för brukaren hur den aktuella
platsen ska användas. Den underlättar ordningen på platsen genom att
klarare än tidigare definiera vad som är rätt och vad som är fel beteende. På samma sätt som schemat disciplinerar tiden – genom att tala
om vad varje stund ska användas till – disciplinerar den moderna
planeringen rummet. Om en plats är avsedd för en viss typ av
verksamhet, inte som gatan till lite av varje, avvisar den också
alternativa användningar.
Detta drabbar de unga speciellt eftersom de i större utsträckning än
andra är hänvisade till just denna offentlighet. Svårigheten att dra sig
undan vuxenvärldens insyn och kontroll i de egna förehavandena förstärks i den här typen av miljö. ”Understimuleringen” av intryck gör att
30

Dessa aspekter utvecklas i en intressant skrift av Werner (1987). Ungdomars
husockupationer, som varit betydligt vanligare i t ex Danmark och Tyskland, kan
enligt henne också ses som ett sätt att återerövra staden och ge den mening och innehåll igen. En direkt konsekvens av en del av dessa ockupationer är enligt Werner
att t ex infrastrukturen i stadsdelen har förnyats. Kanske kan man tolka de ungas
fantasifulla sätt att ta stadens offentliga miljöer i anspråk på i samma termer (ibid s
49).
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ungdomarna måste ta egna initiativ för att få någonting att hända. Men
de kan inte påverka och förändra miljön, utan att också överskrida den
ordning och de informella regler som gäller på platsen. Och det är just
detta de gör. Ungdomar tar inte – som vuxna – tingen och miljön för
givna utan överskrider ordningen och ger platsen nya betydelser och
nytt innehåll. Det är ofta då de kommer i konflikt med omgivningen.
Alternativet är naturligtvis att söka sig bort från den här typen av
ensidiga och förutsägbara miljöer, till mera mångsidiga och folktäta
innerstadsmiljöer där de kan vara anonyma och där det oväntade när
som helst kan dyka upp.
Å andra sidan har denna utveckling också lett till framväxten av
nya offentligheter, nya stadsrum, som köpcentra, gallerior, idrottsanläggningar, etc, och därmed nya möjligheter och frirum att erövra och
ta i besittning. Trots att dessa miljöer är hårt kontrollerade, både vad
gäller tillgänglighet och användning, kommer de ju även de unga tillgodo. Man kan lite förenklat säga att vi har fått en uppdelning av
staden i en kommersiellt präglad innerstadsdel som kännetecknas av
mångfald och blandning av aktiviteter och händelser samt en eller flera
separata ytterstadsdelar som till sina funktioner är renodlade och
minutiöst planerade. Historiskt motsvaras detta av övergången från
kvartersstaden till den funktionsuppdelade staden. 31

Separering av förort och innerstad
En konsekvens av den rumsliga och geografiska uppdelningen av arbete, boende och fritid var framväxten av förorten, eller sovstaden som
den också kom att kallas (Åsvärn & Mathsson 1959). Den kan definieras på två olika sätt: dels genom sin relativa närhet till naturen, dels i
termer av närheten till staden. För ungdomar är den senare definitionen
av störst betydelse. För dem innebar förortsboendet ett helt nytt sätt att
tillägna sig staden. Tidigare hade de haft hela staden som sin arena
även om de kanske mestadels höll till i sitt eget bostadskvarter. Då
fanns också det mesta in på husknuten – inklusive de kommersiella
nöjena. Staden som helhet var för dem känd på ett helt annat sätt än

31

Linn (1974) och Franzén (1987).
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idag. Och den stad de levde i var en tät stad, en stad som gick att läsa
socialt, som visade fram sina olika sidor – en urban mosaik. 32
Dagens ungdom växer däremot upp i ”stadslösa” förortsmiljöer, där
en hel del av dessa kvaliteter saknas. Sovstaden kritiserades under en
period i slutet av 30-talet och i början på 40-talet för bristen på fritidsaktiviteter för ungdomar (Åsvärn & Mathsson 1959). Även senare
kom förortsboendet att kritiseras, men då främst för att det passiviserade människor. 33
Men eftersom ungdomar i tonåren helst söker sig till platser där det
händer något och där de kan ”vara med i svängen”, dras de ofta in mot
stadens eller stadsdelens centrala delar. I den här meningen växer
dagens ungdom inte upp i staden, som 30-talets ungdomar gjorde, utan
vid sidan av den i efterkrigstidens avskilda bostadsområden. De söker
sig till köpcentra, varuhus och stationsbyggnader, där de kan vistas en
stund utan att det kostar pengar. Den här utvecklingen har inneburit att
vi har fått en ökad polarisering mellan förort och innerstad. Olika
åtgärder sätts in för att behålla ungdomarna i förorten och ”rädda” dem
från innerstadens farliga miljöer.

De unga hålls kvar i förorten
En av de vanligaste åtgärderna för att hålla kvar ungdomen i förorten
eller bostadsområdet är att inrätta särskilda lokaler och aktiviteter för
dem. Sedan 1944, då Bostadsstyrelsen (Statens byggnadsbyrå) utfärdade särskilda bestämmelser om fritidslokaler i ytterområdena, har åtminstone möjligheterna funnits för både ungdomar och andra grupper
att träffas i lokaler utanför hemmet. 34 Det var också vid den här tiden
som de första kommunala ungdomsgårdarna startade. 35

32

Franzén (1989 s 162) har beskrivit hur arbetarklassungdomen levde i Katarina
församling på Söder i Stockholm under 1930-talet. De rörde sig hemtamt inom ett
område som då omfattade nästan halva staden. De kände sig hemma i sin stadsdel
men också i centrum där flera viktiga nöjesinrättningar och arbetsplatser låg.
33 Se t ex Franzén & Sandstedt (1981). Jfr Daun (1976).
34 Enligt Åsvärn & Mathsson (1959) som citerar en undersökning utförd av HSB:s
byggnadstekniska utredning 1949, fungerade emellertid inte dessa lokaler så som
det var tänkt.
35 Den första kommunala ungdomsgården i Sverige startade 1936 i Gamlestaden i
Göteborg. Före 1946 fanns det bara ett fåtal ungdomsgårdar i landet. Dessa låg i
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Att aktivera ungdomen och se till att de hade något att göra på sin
fritid blev också utgångspunkten i den stora utbyggnaden av kommunala fritidsgårdar som tog fart under 60- och 70-talen. Visserligen brukar
det också vara ett vanligt önskemål bland ungdomarna själva att ha en
lokal att träffas i, men bakom den stora utbyggnaden av fritidsgårdarna
ligger i första hand de vuxnas och myndigheternas intresse att kunna
kontrollera vad ungdomarna gör och var de vistas.
I sin studie av den svenska hemgårdsrörelsens historia visar HansErik Olson (1982) hur kravet på särskilda lokaler för ungdomar har
förts fram allt sedan slutet på 1930-talet, då de första kommunala ungdomsgårdarna bildades. 36 Redan dessförinnan fanns de s k hemgårdarna, som till skillnad från de ålderssegregerade ungdomsgårdarna
satsade på verksamhet för alla åldrar. Enligt Olson var bildandet av
ungdomsgårdarna mer ett försök att lösa ett akut ungdomsproblem, än
en medveten kommunal satsning på att ”fylla de behov av samvaro och
personlighetsutveckling som alla människor, både barn, ungdomar och
vuxna, har” (ibid s 158). Det ungdomsproblem som Olson syftar på var
den i slutet av 30-talet ökande oron för ungdomsbrottsligheten och
ungdomarnas nöjesliv. Man trodde sig kunna lösa problemet genom att
inrätta särskilda fritidslokaler för ungdomar. Allt sedan dess har kraven
på sådana lokaler förts fram i debatten och i olika utredningar. I statens
ungdomsråds stora utredning Ej till salu krävde man t ex att varje lokal
förening skulle ha gratis tillgång till en lokal i närmiljön och att olika
ungdomsgrupper skulle få starta och ta ansvar för egna ”gemenskapslokaler”. Tankarna känns igen från den svenska debatten om fritidscentra
på 40-talet, som i sin tur bygger på impulser både från den amerikanska
idén om ”community centres” och den brittiska settlementrörelsen
(Olson 1982). Idag handlar debatten mera om att hålla kvar de unga i
förorten så att de inte ska lockas in i citymiljöer där våld, droger och
andra hot kan snärja dem.

Kampen om innerstaden
De senaste årens stora satsningar på att förtäta och försköna innerstadsmiljöerna och åter göra dem till attraktiva bostadsmiljöer och rekreaStockholm, Göteborg och Örebro. Den stora expansionen kom först på 60-talet (Olson 1982).
36 Se även Olson (1992).
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tionsmiljöer, har också medfört att kampen om det offentliga rummet
har ökat. Olika grupper, däribland den välbärgade medelklassen, som
har flyttat in i stadskärnornas renoverade bostadsområden, hävdar sina
intressen och kräver åtgärder för att få en lugn boendemiljö. I en kunskapsöversikt över lokalt förebyggande ungdomsarbete, visar
sociologen Ingrid Sahlin (1991) hur man med olika projekt som t ex
nattvandringar, försöker komma till rätta med ungdomens ”busliv” i
innerstadsmiljöerna. Syftet med nattvandrande föräldrar, och liknande
förebyggande åtgärder, är både att avskräcka ungdomen från att vistas i
innerstaden och att dämpa beteendet på dem som ändå befinner sig där.
Med utgångspunkt från Foucault (1987) kan denna typ av insatser
definieras som en form av ”disciplinering genom övervakning”. Här
finns en källa till konflikt mellan å ena sidan den unga medelklassen
som har återupptäckt stadskärnorna som en plats för boende, rekreation
och uteliv, och förorternas tonåringar å den andra. De senare söker sig
in till stadens centrala platser, framför allt på kvällar och helger, för att
umgås och ”vara med i svängen”. Av undersökningar som har gjorts
(se t ex Haugen 1986) framgår att det i stor utsträckning just handlar
om att träffa jämnåriga kamrater. De flesta tonåringar är på grund av
ålder och brist på pengar utestängda från storstadens nöjesliv på
diskotek och nattklubbar. Men gatorna är gratis. Där är det samvaron
och grupptillhörigheten de söker snarare än det kommersiella utbudet.
Om man utgår från användningen av dessa platser kan man säga att
de, åtminstone under dagtid, kännetecknas av en blandning av primära
och sekundära funktioner. Platserna används till lite av varje: promenera, studera andra människor, umgås, titta i skyltfönster, dela ut
reklam/flygblad, göra inköp, etc. För alla som befinner sig på platsen är
detta viktiga anledningar till att de befinner sig just där. Det uppstår
sällan konflikter mellan de primära och sekundära funktionerna, vilket i
sig betyder att platsen tillåter denna variationsrikedom. Ungdomsgänget som håller till vid bänken på stadens torg väcker knappast
någon större uppmärksamhet. De smälter in i mängden av varierande
aktiviteter som försiggår på platsen.
Men platser som dessa ändrar snabbt karaktär och används på olika
sätt på dagtid respektive kvällar och helger. Vid de senare tillfällena,
när affärslivet upphör, får platsen en mera ensidig funktion. Ungdomsgänget på bänken blir kanske den enda och mest centrala gruppen på
torget. Även om ungdomarna inte förändrar sitt beteende och sina
handlingar, jämfört med den tidigare situationen, blir de nu synliga och
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framhävs på ett helt annat sätt. När scenen och kulisserna förändras får
aktörerna genast nya roller.
Detta förhållande kan vara tillräckligt för att det ska uppstå territoriella konflikter mellan ungdomar och vuxna. Det pågår en ständig
generationskamp om kontrollen av det offentliga rummet. De vuxna
inför regler och vidtar olika åtgärder för att kontrollera och disciplinera
ungdomarna. Förutom de tidigare nämnda föräldravandringarna kan
nämnas stängda vänthallar, genomskinliga vindskydd vid busshållplatserna samt anställda vakter i affärer och varuhus. Att bygga in gator
och offentliga platser i låsbara gallerior och överglasade torg kan ses
som en åtgärd för att öka kvaliteten i stadslivet (Bergman 1988). Men
det kan också betraktas som en form av ökad kontroll av användningen
av det offentliga rummet.

Frizonsbegreppet
Men det är inte alltid som ungdomarnas önskemål om att ha någonstans
att ta vägen och vuxnas möjligheter och vilja att förse dem med egna
platser går att förena. Hans-Edvard Roos (1986) diskuterar de rumsliga
aspekterna av begreppen ”förbudszon”, ”normzon” och ”frizon”, vilka
svarar mot kriminaliserade, institutionaliserade, respektive icke-institutionaliserade handlingsmönster. Ungdomar vill göra offentliga platser
till frizoner, men vuxna vill på olika sätt förhindra denna process och
förvandla dem till normzoner.
Kraven på frizoner uttrycks ofta genom att ungdomar ”vill ha någonstans att vara” trots att vuxenvärlden arrangerar många verksamheter för dem. Kraven på normzoner förespråkas ofta av vuxna. Anläggandet av fotbollsplaner motiveras t ex med att ”ungdomarna får något
att göra så att de inte hänger på gatorna” (ibid s 151).
Enligt Roos kännetecknas frizonen av icke-institutionaliserade
handlingar. Som exempel på sådana nämner han skolk från skolan, provocerande uppträdanden och infriande förväntningar att någonting
händer som inte är planerat. Till frizonen hänför han också den typ av
handlingar som Corrigan (1979) kallar ”doing nothing”, samt det han
själv studerar, nämligen vandalism. I gränslandet mellan frizon och förbudszon finns sådant som slagsmål, antastning och åverkan. I förbudszonen återfinns de kriminella handlingarna.
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Begreppet ”frizon” används idag enligt min mening ganska slarvigt. Det har kommit att stå för nästan vad som helst när det gäller ungdomars frigörelse. Det finns åtminstone tre krav som bör vara uppfyllda
för att vi ska kunna tala om en frizon: För det första bör det inte
föreligga någon speciell vuxenkontroll över de handlingar och
handlingsmönster som utspelas inom frizonen. För det andra behöver
det inte finnas något särskilt mål eller syfte med det som utspelas inom
frizonen, annat än de som ungdomarna själva ställer upp. ”Ickeinstitutionaliserad, normfri tid”; ”doing nothing” samt stor öppenhet för
att ”något oväntat kan hända”, är viktiga element i frizonsbegreppet.
För det tredje bör det finnas förutsättningar för ett emancipatoriskt
handlingsmönster. Det innebär möjligheter att experimentera och utpröva aktiviteter som inte är förhandsvisade och förhandstolkade –
helst unika händelser.
I skolan måste ungdomarna inordna sig i hårt strukturerade tidsscheman och aktiviteter som de inte själva kan påverka. Inom föreningslivet och i de flesta organiserade fritidsaktiviteter eller kommersiella alternativ, finns inslag av föräldra- och vuxenkontroll. Gemensamt
för dessa områden är att de domineras av instrumentella, målinriktade
aktiviteter. I frizonen strävar ungdomarna efter en kvalitativ förändring
av vardagslivets sociala praxis. Detta uppnås bäst genom eget handlande. Emancipatorisk handling kan därför beskrivas som de berörda
ungdomarnas egen kvalificering av vardagslivets livsformer och sociala
praxis. 37
I sin strävan efter ökat handlingsutrymme söker ungdomarna rumsliga arenor där de kan få vara ifred men samtidigt uppleva att någonting
meningsfullt och intressant kan hända. Den livliga gatan, torget eller
tunnelbanestationen är tänkbara platser i storstaden där ungdomar kan
utföra och praktisera sin ”friställning” från vuxenvärlden. Här kan
vuxenvärldens insyn och kontroll effektivt sättas ur spel eller aktivt
ogiltigförklaras. Men hur ser det egentligen ut i ett modernt förortsområde? Finns det överhuvudtaget några rumsliga och sociala frizoner i
ett sådant område? Vad är det för platser ungdomarna söker sig till och
vad är det för aktiviteter och handlingsmönster som utspelas där?

37

Jfr även Büchert (1981 s 24).
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Hemområdets gränser utvidgas
Olika studier visar att användandet av utomhusmiljöer av olika slag
(lekplatser, gator, parkeringsytor mm) är mest utbrett i låg- och mellanstadieåldrarna (7-12 år). Därefter sker en successiv nedgång i användningen av utemiljöerna under tonåren. 38 Under högstadieperioden (1316 år) tillbringar tonåringar i genomsnitt cirka 10 % av sin fritid utomhus eller i offentliga lokaler i stadsdelen. 39 Det geografiska område
inom vilket ungdomarna rör sig utvidgas efterhand som de blir äldre.
Först sker denna utvidgning kontinuerligt genom att aktionsradien sett
från bostaden successivt vidgas. Under tonåren sker denna utvidgning
diskontinuerligt genom att ungdomarna utforskar, lär känna och
adderar nya platser och arenor till de gamla. Pojkar rör sig vanligtvis
över större områden och på fler arenor än flickorna. Samma sak gäller
förortsungdomar som måste förflytta sig förhållandevis längre än
innerstadsungdomarna för att tillgodogöra sig motsvarande nöjesutbud.
Men aktionsområdets verkliga utbredning bestäms också av andra
faktorer t ex vilken grupp man tillhör och vilken livsstil man omfattas
av. Medelklassungdomar har t ex en större geografisk aktionsradie än
arbetarungdomen. 40

På vilka platser träffas ungdomarna?
Hemmet och skolan är de två platser där ungdomar i tonåren tillbringar
den absolut mesta tiden under dagen. Från det att de stiger upp på
morgonen tills de går och lägger sig på kvällen, tillbringar de i
genomsnitt 12 timmar eller 75% av tiden på dessa båda ställen (Englund & Ericson 1988). Vistelsen i skolan omfattar i genomsnitt 6-7 timmar per dag. Den tid man vistas där är obligatorisk. Det är så att säga
bunden tid som ungdomarna inte själva förfogar över på samma sätt
som fritiden. På många skolor finns också en rad fritidsaktiviteter och
lokaler inhysta, som t ex fritidsgård, bibliotek, idrottshall, och musiklokaler. Dessa lokaler och aktiviteter är tillgängliga för ungdomarna
även utanför skoltid. Lokalernas placering inom skolans domäner
38

Se t ex Moore & Young (1978) och Björklid (1982).
Se t ex Englund & Ericsson (1988) och Lieberg (1992).
40 Detta har bl a framkommit i studier av Bernard (1939) och Andrews (1973).
39
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innebär visserligen ökad tillgänglighet under skoltid, men detta är inte
enbart av godo eftersom de flesta ungdomar skiljer på skoltid och fri
tid. Fri tid är någonting man själv råder över och den vill man inte
gärna blanda ihop med skoltid som är någonting man tvingas in i. 41
Jag kommer inte att gå närmare in på hur de disponerar tiden i
skolan, inte heller på vilka platser inom skolans domäner de vistas
under skoltid. 42 Samtidigt måste det påpekas att skolan är den sfär
kring vilken ungdomarnas vardagsliv och övriga aktiviteter i hög grad
struktureras och organiseras. Skolan och skolarbetet påverkar och styr
därmed indirekt också ungdomarnas fria tid. På så sätt kan den sägas
utgöra en restriktion eller begränsning av ungdomarnas totala handlingsmönster (Friberg 1990). Detta är viktigt att ha i åtanke när man
diskuterar ungdomars vardagsliv i allmänhet och deras fritid i
synnerhet.
Att hemmet är den plats där ungdomar i tonåren tillbringar den i
särklass största delen av sin fria tid, i genomsnitt 6 timmar per dag, är
kanske något överraskande, särskilt med tanke på att föräldrarnas roll
och påverkan på dagens ungdom har ifrågasatts både i förhållande till
offentlig verksamhet, kommersiella intressen och kamratgängen. Förklaringen ligger bl a i den ökade utrymmesstandarden. De flesta tonåringar har idag ett eget rum att vistas i, vilket också innebär att man
kan ta hem kamrater och umgås någorlunda ostört. En annan förklaring
ligger i det ökade intresset för ljud- och bildbaserade aktiviteter, som t
ex att lyssna på musik, spela dataspel, titta på TV och video.
Att ungdomarna tillbringar mycket tid hemma innebär inte det
samma som att de är eller görs delaktiga i de vardagliga bestyren i någon större utsträckning. Åtminstone är detta inte aktiviteter som de
nämner särskilt ofta när de tillfrågas om vad de gör hemma (Björnberg
& Bäck-Wiklund 1990). I min egen undersökning nämner 80% överhuvudtaget inte någon sådan aktivitet. 43 Bland de som gjorde det är den
vanligaste aktiviteten att gå och handla samt hjälpa till med maten och
måltiderna. En del nämner att de passar småsyskon, städar sitt rum och
går ut med hunden. Även om man bör tolka den här typen av resultat
41

Begreppet fri tid har hämtats från Fornäs m fl (1988), som skiljer på fri tid och
fritid, beroende på vilket sätt olika grupper använder tiden.
42 Den här frågan har behandlats av Skantze (1989) i ett avhandlingsarbete vid
pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
43 Se Lieberg (1992 s 153). Även i detta avseende är det stor skillnad mellan olika
kategorier av ungdomar och mellan pojkar och flickor. Bland de jag kallar ”hemorienterade” är det t ex mycket vanligt att hjälpa till hemma (ibid s 49).
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med en viss försiktighet, kan ändå konstateras att en stor grupp
tonåringar i stort sett inte alls hjälper till hemma, medan det finns en
annan (inte lika stor) grupp som gör lite av varje där hemma.
Utöver ”den egna bostaden”, ”hemma hos kompis” och ”skolan”
finns två typer av offentliga platser/arenor inom och mellan vilka ungdomarna rör sig så gott som dagligen. Den första av dem, ”det organiserade föreningslivets platser och lokaler”, kännetecknas framförallt
av att de ligger utanför ungdomarnas egen närmiljö, vilket bl a kräver
planering och samordning av t ex transporter. Verksamheten på dessa
platser bygger i stor utsträckning på vuxenstyrda aktiviteter och kräver
betydande inslag av organisation, planering och självdisciplin.
Den andra typen av offentliga platser, ”gatans och det offentliga
rummets informella arenor”, omfattar i högre grad självvalda aktiviteter, ofta spontant uppkomna i eller i närheten av det egna grannskapet
och med fler frihetsgrader. Båda utgör dock en slags frizoner i förhållande till föräldrahem och skola.

Hur använder ungdomarna bostadsområdet?
Ovanstående siffror bygger på genomsnittsmaterial. I själva verket visar mer detaljerade studier att det råder stor skillnad mellan enskilda
ungdomar och mellan ungdomar tillhörande olika kategorier och livsstilar. 44 Det kan därför vara av intresse att granska dessa förhållanden
närmare. Med hänsyn till hur ungdomar i tonåren använder stadens och
grannskapets offentliga miljöer kan tre kategorier eller typfall urskiljas. 45 Det är för det första dem som tillbringar merparten av sin fria tid
tillsammans med kamrater ute i bostadsområdet – de kamratorienterade. För det andra finns det dem som lägger ner större delen av
sin lediga tid på att delta i olika typer av organiserad verksamhet i
föreningar och organisationer av olika slag – de föreningsorienterade.
Slutligen finns det en grupp som tillbringar mycket tid hemma och
nästan aldrig vistas ute i bostadsområdet eller nere på stan – de hemorienterade. Grupperna skiljer sig åt vad gäller sådant som storlek, klass44

Se t ex Björklid (1982), Hermansson (1988), Petersson (1990) och Lieberg
(1992).
45 Dessa kategorier motsvarar i stort sett Hermanssons (1988 s 126f) indelning i
”föräldraorienterade”, ”omvärldsorienterade” och ”kamratorienterade” ungdomar.
Se även Reimers (1992) indelning i olika livsstilsorienteringar.
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mässig bakgrund, etnicitet och kön. Något förenklat kan man säga att
flertalet ungdomar tillhör de föreningsorienterade eller hemorienterade
grupperna. Bland de kamratorienterade finns en överrepresentation av
pojkar ur socialgrupp 3, men gruppen är idag betydligt mera heterogen
än tidigare, både avseende kön och klassmässig bakgrund. 46
Poängen med den här indelningen är att visa att ungdomar i tonåren
skaffar sig olika rumsliga erfarenheter beroende på vilken kategori de
ingår i. De kamratorienterade ungdomarna är de flitigaste brukarna av
offentliga miljöer. De har ett spontant och icke-rationellt sätt att ta
miljön i anspråk på. De är lokalt bundna och i hög grad orienterade till
grannskapets utemiljö som utgör deras huvudsakliga arena och
fritidsmiljö. Man skulle därför kunna säga att de utgör en viktig del av
den lokala ungdomsoffentligheten. Även fritidsgården är viktig för den
här gruppen och kan för en del av ungdomarna fungera som ett andra
hem. Den lokala miljön är också en miljö som de behärskar tillfullo och
som de känner sig trygga i. Däremot representerar innerstaden ofta en
otrygg miljö där dessa förortsgäng känner sig hotade av andra grupper
– inte minst av de stationära innerstadsgäng som ofta behärskar denna
miljö. Förortsgängens vistelser i innerstan kännetecknas mera av ett
spontant kringflackande på gator och torg. Men genom att stundtals
omvandla delar av den offentliga miljön efter egna behov, skapar de
sina speciella reträttplatser och frizoner där de kan känna sig skyddade
från omvärldens insyn och kontroll. Förortens rumsliga upplösning och
sociala organisation gör dock att de blir mer utsatta och exponerade i
den offentliga miljön än vad t ex ungdomar som bor i innerstaden är.
Dessa är på ett helt annat sätt integrerade i gatuoffentligheten.
De föreningsorienterade ungdomarna vistas i högre grad utanför
den egna stadsdelen på sin lediga tid. Genom resor med sina föreningar
till och från olika aktiviteter lär de känna en stor repertoar av nya platser och sammanhang. Deras fritidsliv kommer härigenom att kännetecknas av stor rumslig rörlighet. De har också ett mera rationellt och
målinriktat sätt att ta offentliga miljöer i anspråk på. De lär sig helt
enkelt att använda platser när de dyker upp. På grund av den rumsliga
46

Det är naturligtvis viktigt att påpeka att ovannämnda typfall är en förenkling och
att de flesta ungdomar inte kategoriskt kan hänföras till varken den ena eller andra
av dessa grupperingar. Dessutom finns det enstaka ungdomar och grupper som inte
stämmer in på någon av beskrivningarna, t ex de extremt isolerade och tillbakadragna, de tungt socialt och kriminellt belastade, samt enstaka grupper av
ungdomar som av etniska, religiösa eller sociala skäl är speciellt svåra att få
kontakt med.
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och sociala erfarenhet de skaffar sig, kan de sägas representera en mera
omvärldsorienterad ungdomsoffentlighet, med andra inträdesregler och
umgängesformer. Liksom i den lokala ungdomsoffentligheten bildar
föreningsungdomarna mindre grupper och konstellationer, som söker
sig bort från ledare och andra vuxna, till olika gömställen och vrår, där
de kan vara för sig själva. Kamratumgänget och gemenskapen antar då
ungefär samma former som för de kamratorienterade ungdomarna. Man
träffas, pratar, skojar och umgås med varandra inom gruppen under
opretentiösa former. Även i dessa sammanhang kan man tala om olika
reträttplatser och interaktionsplatser även om dessa har en mera
tillfällig karaktär. Det som dock skiljer dessa ungdomar från det lokalt
baserade grannskapsgänget, är att de tvingas utnyttja de rum som står
till förfogande just för tillfället. De lär sig också att på ett smidigt och
målinriktat sätt ta sig fram i olika innerstadsmiljöer.
De hemorienterade ungdomarna är de mest försiktiga brukarna av
offentliga miljöer. De tillbringar merparten av sin lediga tid hemma tillsammans med föräldrar, syskon och kamrater. Utomhusvistelse och
besöken i det offentliga är närmast att betrakta som avbrott i vardagsrutinerna. De bildar heller inte gäng och har därmed ett mera individuellt
förhållande till den offentliga miljön. Eftersom de tillbringar merparten
av sin lediga tid hemma, får de inte samma omvärldsorientering och
rumsliga erfarenhet som ungdomarna i de båda andra grupperna. Det
innebär dock inte att de saknar sådan orientering eller erfarenhet. De
skaffar den snarare på annat sätt. Många av de ungdomar som ingår i
denna grupp är flitiga läsare av serietidningar och böcker. De tittar
mycket på TV och är också brukare av olika typer av lekar och spel,
där det krävs fantasi, inlevelseförmåga och kreativitet. TV-tittandet ger
– om än indirekt – också en form av omvärldsorientering, som dessutom ofta bearbetas och diskuteras inom familjen. Spelen kan fungera
som en slags medium för social samvaro, både inom familjen och
kamratgruppen. Hemdatorer, äventyrsspel och videor – i kombination
med den nya mottagnings- och överföringstekniken – lägger idag
grunden för den form av kreativt symboliskt arbete, som Paul Willis
(1990) utnämner till den nya folkkulturen. Inom ramen för denna
överförs, bearbetas och omvandlas den kommersiellt producerade och
förmedlade kulturen till nya individuellt anpassade former och uttryck.
Bärarna och utvecklarna av denna nya folkkultur återfinnes till stor del
inom denna ungdomskategori.
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Hur använder ungdomarna innerstaden?
Grannskapets lokala ungdomsoffentlighet bygger på relationer mellan
bekanta. Ungdomarna känner varandra som grannar, skolkamrater och
föreningsmedlemmar. Gatuoffentligheten i innerstaden får näring ur
spänningsförhållandet mellan det kända och det okända. Här är
genomströmningen av människor större och det finns alltid möjlighet
att göra nya bekantskaper. Därmed är jag inne på nästa fråga: vad får
ungdomarna ut av gatuoffentligheten och av det offentliga stadslivet?
Ibland beskrivs ungdomar som offentlighetens sista aktörer. 47 Vad
det handlar om är själva existensvillkoren för offentligt stadsliv. När
privatiseringstendensen en bit in på 1900-talet drog in de vuxna i
husen, föll en stor del av ramarna kring det offentliga stadslivet bort,
liksom den sociala kontroll som detta ramverk utgjorde. Det är detta
som Richard Sennett (1974) beskriver som offentlighetens förfall. Offentligheten är inte längre lika intressant som plats för spontant umgänge och möten mellan främlingar, menar Sennett. Väsentliga delar av
det sociala livet i städerna utspelas istället inom hem och familj eller
inom ramen för det organiserade föreningslivet. De offentliga platserna
ges en utformning som understryker att de inte i första hand är till för
spontant socialt umgänge. De är till för vissa speciella aktiviteter, som t
ex transporter och förflyttningar.
Vad innebär denna utveckling för de unga? Är det verkligen så att
det offentliga stadslivet håller på att förfalla? Visst finns det tendenser
till försvagning och institutionalisering av stadslivet som också berör
ungdomen. Inomhusbaserade aktiviteter som videotittande och dataspel
lockar bort ungdomen från utelivet. Det organiserade föreningslivet,
och framför allt idrotten, har ökat kraftigt till förmån för den tidigare
spontana leken som ägde rum på bakgårdar och i gränderna mellan
husen. 48 Företeelser som gatuvåld, droger m m skrämmer bort en del
ungdomar från det offentliga livet i staden. Men det finns också tydliga
tecken på att delar av stadslivet håller på att förnyas och utvecklas.
Man kan t ex skönja en tydlig vitalisering av innerstadslivet och cityof47
48

Se t ex Lundmark (1982).
Se t ex Englund & Ericson (1989) och Dahlgren & Dahlgren (1989).
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fentligheten. Det offentliga livet tar sig också nya former och
lokaliseras till nya platser som köpcentra, gallerior, varuhus, idrottsoch nöjesanläggningar. Även om ungdomarna formar sina egna offentligheter, back stage inom grannskapet eller inom idrotten, söker de
sig också ut i denna större offentlighet och blir därmed en del av denna.
Samtidigt blir de inte lika tydliga och exponerade som egen kategori.
De sugs upp i och blir en del av den allmänna gatuoffentligheten. Jag
har samlat några av de viktigaste skälen till att ungdomar söker sig till
den här typen av offentliga miljöer under några huvudrubriker eller
teman. Den första av dessa är att lära av staden.

Att lära av staden
De tre grupper av ungdomar som tidigare diskuterades kan med hänsyn
till hur de använder det offentliga rummet sägas ha dragit olika lärdom
av staden. De kamratorienterade ungdomarna kvalificerar sig i första
hand genom bruket av den lokala miljön. Genom att vistas mycket i
miljön och genom ett noggrant utforskande av grannskapet, skaffar de
sig en ingående lokalkännedom som är viktig i deras lokalt orienterade
vardagstillvaro. Periodvis söker de sig också till innerstaden för att
söka spänning och utmaningar. Då konfronteras de med både vuxna
andra ungdomar. Här kommer de också i kontakt med offentliga
gatulivets mera destruktiva och negativa sidor i form av våld och
droger. Deras ovana att röra sig i denna typ av miljö och deras utmanande stil och uppträdande gör emellertid att de blir mera exponerade och utsatta än många andra grupper.
De föreningsorienterade ungdomarna söker i innerstaden alternativ
och kontraster till det som finns i förorten. Det är framför allt gemenskap och samvaro med andra ungdomar och vuxna som lockar
dem. De träffar kompisar, pratar sig samman om vad som är på gång
och vad som finns att göra, går kanske på bio eller slår sig ner på ett
kafé eller en hamburgerbar. Den omvärldserfarenhet de har skaffat sig
genom föreningsresor och annat gör att dom vet hur man ska föra sig i
dessa miljöer. De drar inte runt på måfå utan rör sig målmedvetet
mellan olika platser och sammanhang. Det är storstadens ”medvetna”
användare. Förmodligen är det ur den här gruppen framtidens urbana
storanvändare rekryteras.
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Skillnaden mellan de hemorienterade ungdomarna och dem som
söker sig ut i stadens offentliga miljöer är att de senare får en direkt och
närmast kroppslig kontakt med dessa miljöer. De kan lära av staden
och det offentliga livet – oavsett om det är i grannskapet eller i
innerstaden – genom att bokstavligen röra vid staden. Det sker genom
att prova, lyfta, och känna på köpmiljöernas olika varor och produkter;
genom att iakttaga, härma, studera och olika kategorier av vuxna och
genom att utmana och konfronteras med både vuxna och andra kulturella stilar och grupper.
Gatans och offentlighetens socialiserande funktion måste således
betonas. Internationella studier visar att i genomsnitt 40% av tonåringars fritid går åt till att umgås med kamrater. 49 Den typ av kontakter
ungdomarna i första hand söker tycks vara ”lågintensiva kontakter”,
alltså se-och-höra-kontakter, hälsningskontakter. Denna typ av svaga
band (weak ties) har av nätverksforskare bedömts som särskilt
betydelsefulla när det gäller att fungera som bryggor eller förbindelselänk till andra nätverk och grupper (Granovetter 1982). Bara genom att vistas bland andra människor, gärna vuxna eller åtminstone lite
äldre än de själva, orienteras de om en rad allmänna men ändå viktiga
detaljer, t ex hur man beter sig för att komma in på en danstillställning,
vilka filmer och videor som är populära just nu, eller vad som ska
hända i staden överhuvudtaget. De får också möjlighet att bekanta sig
med nya personer och kanske utvidga sitt kontaktnät. Det handlar om
att praktisera och öva sig i förmågan att klara sig själv och att bemästra
nya situationer. Det handlar om kompetensutveckling och att
kvalificera sig för vuxenlivet. En viktig del i detta är att skaffa sig
information, kunskap och lärdomar som man kan använda i andra sammanhang. Det handlar om att utforska det spännande och oväntade, att
träffa nya människor, både vuxna och andra ungdomar, och att låta sig
överraskas.
Mötet med främlingar
Ett viktigt led i att lära av staden och en förutsättning för ungdomarnas
upplevelse av frihet i stadslivet, är anonymiteten – att kunna vara en
främling bland främlingar. Att leva i en värld av främlingar är inte
något som bara omfattar dem som bor i storstaden. Även i mindre
samhällen kan livet sägas ha blivit mera anonymt och är inte i lika stor
49

Se t ex Cooper Marcus (1974) och Csiksentmihalyi & Larson (1984).
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utsträckning som tidigare präglat av nära, kontinuerliga och djupa
relationer till personer i omgivningen. Detta är således en modern
erfarenhet som nästan alla människor måste leva med. Det är också
något vi måste lära oss att hantera. I denna mening blir frågan om kontakterna och umgänget med främlingar också en läroprocess.
Gränsen mellan att vara känd och att vara främling är oskarp. Det
är inte heller lätt att definiera vad som menas med främling. Lofland
(1973 s 18) definierar främling som ”Anyone personally unknown to
the actor of reference, but visually available to him”. Hon använder sig
av tre olika kategorier för att beskriva (stads)människors förhållande
till varandra: personligt känd, känd till kategori och främling. Det som
gör stadslivet så intressant och oberäkneligt är, enligt Lofland, att en
person genom ett kort och ofta slumpmässigt sammanträffande på
några få ögonblick kan förvandlas från främling till personligt känd.50
Bara att befinna sig i dagens täta, anonyma, stadsmiljöer, utgör därför
för många – inte minst ungdomarna – en viktig social funktion.
Visserligen är vi ganska långt borta från ett stadsliv och en offentlighet
där deltagarna också betraktas som potentiella aktörer i politisk och
kulturell mening. 51 Istället har vi fått en slags ”trivseloffentlighet”, som
snarare kännetecknas av betraktande och åskådande än av aktivt deltagande. Men detta betraktande fyller också en viktig funktion för de
unga. Det lär dem att identifiera och kategorisera alla de främlingar de
möter, något som är nödvändigt för att de ska veta hur de ska bemöta
och ”hantera” dem. Såväl varuhusen som stadens offentliga och
halvoffentliga rum i övrigt, förser ungdomarna och alla andra med ett
rikt studiematerial – ständigt och allestädes närvarande. Till detta
kommer att dagstidningar, TV, film, skönlitteratur och andra
kulturformer beskriver och analyserar olika aspekter och infallsvinklar
på stadslivet. De ungas egna erfarenheter förstärker eller korrigerar den
bild som dessa ”läromedel” ger.
Samtidigt har umgänget mellan människor i allmänhet, och mellan
ungdomar och vuxna i synnerhet, blivit mera informellt och mindre
regelstyrt och konventionellt än låt säga för 30-40 år sedan. De olika
50

Johan Asplund diskuterar i Storstäderna och det forteanska livet (1992)
slumpens och tillfällets betydelse i det moderna stadslivet.
51 Bland de grupper som trots allt är aktiva i politisk och kulturell mening är ungdomar idag förmodligen en av de mest framträdande grupperna. Det märks inte
minst i den senaste tidens miljödemonstrationer och anti-rasismkampanjer, både i
Sverige och utomlands.
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hövlighetsnormer och anständighetsnormer, som Goffman beskriver
som viktiga för regleringen av det sociala livet i offentliga miljöer, ser
inte likadana ut idag. Förmodligen har de inte heller lika stor betydelse
som tidigare. Enligt Lofland (1973) skapas idag vår kunskap och bild
om andra inte i första hand utifrån hur de uppträder och är klädda eller
hur de ser ut (utseendeprincipen) – som fallet var i det förindustriella
samhället – utan snarare utifrån vilken plats och i vilket sammanhang
de uppträder (rumsprincipen). Kunskapen överförs inte heller i lika stor
utsträckning som tidigare genom face-to-face relationer, utan förs
vidare indirekt bl a via de elektroniska mediernas försorg. Detta har å
ena sidan medfört att det offentliga livet blivit mera öppet och
lättillgängligt (Meyrowitz 1986). Å andra sidan har mediernas
inflytande också inneburit spridning av fördomar och schablonartade
bilder av andra grupper.
Som kategorier är vi inte på samma sätt som förr främlingar inför
varandra i det offentliga livet. Vi vet helt enkelt mer om varandra, även
om denna kunskap till viss del bygger på en felaktig mediebild. Barriärerna mellan människor av olika kön, ålder och klass har delvis raserats
på grund av den ökade kunskap vi får om varandras levnadsvillkor i det
praktiska livet, genom TV och andra medier. Det gäller inte minst de
ungas förhållande till vuxenvärlden. Det ”nyckelhålsperspektiv” som
tidigare kännetecknade de ungas förhållande till de vuxnas värld är
idag borta. Istället präglas många ungdomars vardagsvetande av en
slags brådmogenhet. Man skulle kunna säga att ”dörren står på vid
gavel”. De vet helt enkelt mera om vuxna som kategori än vad vuxna
vet om dem. Utvidgningen av vardagsvetandet sker således inte bara
horisontellt (till allt fler områden), utan också vertikalt, d v s in i
områden som tidigare enbart varit förbehållna vuxna. Enligt Ziehe
(1989 s 66) skapar detta problem för dagens ungdomar. Upplevelsen av
att i princip allt är görbart och möjligt står nämligen i stark kontrast till
de verkliga realiseringsmöjligheterna.
Samtidigt som vistelsen i offentliga miljöer underlättar och vänjer
ungdomarna vid en självklar närvaro av främlingar, genererar dessa
miljöer också en del problem och svårigheter som kan innebära att ungdomarna får svårigheter att hantera kunskapen om andra människor och
kategorier. Den ökande toleransen inför olika former av avvikande
beteende, m m, bör exempelvis vägas mot den allt större rädsla och
likgiltighet många människor idag känner inför våld och öppet
missbruk på gator och torg.
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Att använda staden som teater
Enligt Goffman (1988) kan individer i stadsmiljöer betraktas som ”aktörer på en scen”. Samtidigt som de kommunicerar och interagerar med
varandra, iakttas de av andra personer i omgivningen, av en publik.
Eftersom de är fullt medvetna om att de är iakttagna, måste de definiera
den aktuella situationen, vilket de gör på grundval av de intryck de får
av de andra aktörerna och från publiken. Goffman ägnar sig åt
ingående studier av det samspel som uppstår när aktörerna på olika sätt
försöker styra och påverka de intryck som de själva skapar. Goffmans
teatermodell har kritiserats för att i alltför hög grad bygga på face-toface relationer och att den i princip bortser från det faktum att en
persons uppträdande i det offentliga formas av hennes ackumulerade
livserfarenheter och personliga avsikter (Torsson 1992). Genom att allt
för mycket fokusera på en specifik situation på den urbana scenen, och
de roller som utspelas där, finns det en risk att man bortser ifrån de mer
långsiktiga aspekterna på stadslivet, där individens levnadshistoria är
sammanvävd med stadens historia. Men som en ren beskrivning – ej
förklaring – av människors beteenden på offentliga platser, är modellen
dock användbar.
Med utgångspunkt från Goffmans perspektiv kan man dela in den
scen på vilken människor uppträder i en ”bakre”, avskild region och en
”främre”, exponerad. 52 Goffman nöjer sig inte med att konstatera att
interaktionen mellan människor skiljer sig åt på scenen respektive
bakom den. Han visar också att mötet mellan människor sker enligt
vissa speciella regler och normer (jfr Bahrdt). Den främre regionen är
ofta en del av ett större sammanhang där det finns en ”publik”. Uppträdandet inför publiken, t ex andra fotgängare på gågatan eller övriga
kunder i ett varuhus, regleras som tidigare beskrivits av olika
informella regler och normer. Vad ungdomarna gör är bl a att testa,
pröva och ifrågasätta dessa regler och normer.
En annan poäng i sammanhanget, som Goffmans modell tydliggör,
är att ungdomar, till skillnad från vuxna, i stort sett saknar fri tillgång
52

Att jag använder mig av Goffmans termer ”back stage” respektive ”on stage” beror på att jag tycker att dessa termer på ett bättre sätt belyser vad det är fråga om,
nämligen att framträda på scenen, i rampljuset, respektive att befinna sig bakom
scenen, i kulisserna.
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till back stage. De vuxna kan dra sig undan till olika lokaler och
sammanslutningar i anslutning till såväl bostaden och arbetsplatsen
som föreningslivet. Ungdomar har ingen självklar rätt till sådana
platser, utan är ofta hänvisade till offentliga miljöer när de vill vara för
sig själva. När de söker sig till just sådana platser som de vuxna minst
frekventerar, alltså bakgårdar, trappuppgångar, källare, parkeringshus
eller andra avskilda platser – det jag kallar reträttplatser, back stage, –
kommer de lätt i konflikt med vuxnas intressen.
Men stadens offentliga rum erbjuder också livligt frekventerade
platser, fulla av möjligheter och oväntade händelser, där man antingen
kan vara anonym i den stora massan av främlingar eller visa upp sig
inför en publik – det jag kallar interaktionsplatser, on stage. En viktig
kvalitet i den offentliga miljön, sett ur ungdomars perspektiv, är att det
finns möjligheter att växla mellan back stage och on stage.
En viktig anledning till att ungdomarna vistas i innerstaden, är att
de vill visa upp sig, testa och pröva olika beteenden och handlingar alltifrån utseende, kläder, stil till olika färdigheter. Det handlar om upptåg,
om att agera och protestera, samt om att pröva och överskrida gränser.
För detta krävs en publik som kritiskt kan granska de ungas
förehavanden.
Anonymiteten i förhållande till vuxna och andra grupper i stadslivet skapar möjligheter för ungdomarna att iaktta och fantisera om de
andra och att själva leka med identiteter och beteenden.53 Dessa lekar
kan vara mer eller mindre djärva och utmanande. De kan vara offensiva
eller försiktiga, vilda eller snälla, men på ett eller annat sätt innebär de
ett deltagande i stadslivet från ungdomarnas sida.
Historiskt sett är dessa lekar och galna upptåg dock inte någon ny
företeelse. Redan i det förindustriella samhället fanns det vid sidan av
den informella och kollektiva gemenskapen kring arbetet också en mer
ritualiserad nöjeskultur. Dessa kom särskilt till uttryck vid speciella
högtidsdagar och fester i form av karnevaler, ungdomslag, ynglingagillen och andra upptåg. 54 Dessa medeltida karnevaler, upptåg och
fester – som organiserades av ungdomar och där rollerna mellan rik och
fattig, mellan hög och låg tillfälligt kastades om – har ibland jämförts
med dagens musik- och rockfestivaler, som en slags ungdomens upproriska frizoner, där man kunde protestera, släppa loss och glömma

53
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Se t ex Lieberg (1992 s 207ff) och Franzén (1992).
Se t ex Gaunt (1983) och Mitterauer (1986/1991).
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vardagens slit och bekymmer. 55 Skillnaden mellan dagens och gårdagens offentliga tillställningar är att idag är de styrande, eller de som
protesterna egentligen riktar sig mot, inte närvarande.

Att erövra och omvandla staden
Ungdomar avgränsar fysiska rum och inrättar egna territorier både back
stage och on stage. Ibland ”laddar” de miljön eller platsen med egna
alternativa symboliska betydelser och tilldelar offentliga platser
speciella funktioner. När de gör olika försök att avgränsa och ”privatisera” dessa rum för egna ändamål, kommer de lätt i konflikt med andra
grupper, som också vill hävda rätten till dessa platser. En följd av detta
kan bli att det uppstår territoriella konflikter. Därmed blir kategorin
ungdom viktig som ett kontrollfält. Det kanske vanligaste sättet för
ungdomar att ta staden i besittning är att, genom ett otvunget och
utåtagerande sätt, ”privatisera” en del av det offentliga rummet. Genom
en form av otvunget uppträdande i back stage-stil kan ungdomarna
symboliskt skära av och muta in ett eget område av en ”främre region”
som för en period förvandlas till ”bakre region”. Ett exempel på det
senare är när den s k motorburna ungdomen samlas på torget med
bilarna uppradade intill varandra, fönsterrutorna nervevade och med
bilradion på högsta volym, försöker kommunicera med varandra. Eller
när hundratals skolungdomar från hela staden samlas i stadsparken
under skolavslutningens kväll och natt för att fira att sommaren har
kommit. Vuxna kan uppleva att ungdomar på detta sätt formar en
”bakre region” av ett offentligt rum, t ex ett torg eller en park, som de
därför undviker att besöka.
Det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om en bestämd plats eller ett avgränsat rum. Tage Wiklund (1990) beskriver med referens till
Lofland (1973) någonting som kallas ”det kringresande sällskapet” (the
travelling pack). Ett sådant territorium kan skapas genom att en grupp
ungdomar rör sig genom staden och med hjälp av typiskt back stagebeteende visar att de inte anpassar sig till det offentliga rummets
oskrivna lagar. När ungdomar inrättar den här typen av territorier ”reducerar” de stadslivets mångfald och irrationella struktur, gör den mera
begriplig och mindre främmande för sig själva.
55

Boëthius (1990 s 60). Se även Burke (1978).
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Kreativt symboliskt arbete
Ungdomarna använder således staden på olika sätt och ger platser och
utrymmen alternativa betydelser och innebörder. Detta sker genom en
form av kreativt symboliskt arbete som kan kopplas till den samhälleliga situation som ungdomar idag befinner sig i. 56 Många av de olika alternativ och stilar ungdomar i dag ska ta ställning till produceras och
förmedlas via medierna. Unga människor har lätt att ta till sig budskap,
symboler och koder från TV, tidningar, m m. Men det är inte bara fråga
om att okritiskt ta in och kopiera dessa budskap. Ungdomarna omvandlar dem och anpassar dem efter sina egna behov och intressen. Det
är också viktigt att ha tillgång till en miljö där man ostört och utan
kontroll kan pröva, ifrågasätta och också omskapa dessa olika intryck.
Om råvarorna således huvudsakligen levereras från populärkulturen är
det staden, de offentliga och halvoffentliga rummen, som är platsen för
detta symboliska arbete. Det kan utföras i förortens källarlokaler eller
innerstadens ungdomshus, där allt ifrån rockmusicerandets till
frimärkssamlandets läroprocesser utprövas. 57 Det kan ske i hemlighet i
övergivna industrilokaler och lagerlokaler, där rave- och housemusikens extatiska rytmer testas (Tegner 1991). Det kan ske på gator
och torg eller i varuhus och köpmiljöer där mötet med andra ungdomar
och obekanta samt inte minst konfrontationen med nya varor och
artiklar spelar en viktig roll.58 Dessa miljöer fungerar helt enkelt som
en slags ”bollplank” mot vilka man kan testa och pröva olika
uttrycksformer, stilar, etc.
Att ge föremål nya betydelser och kombinera olika stilar och uttrycksformer är vanligt när det gäller ungdomars förhållande till mode
och liknade företeelser. Ungdomar använder sig av och kombinerar
olika emblem, symboler, etc för att framställa sig själva. Dessa symboler ”laddas” med olika betydelser och innehåll (oftast tydliga bara för
56

Paul Willis utvecklar i boken Common culture (1990) tesen om att användningen
av olika populärkulturella element som t ex rockmusik, video, datorer, etc, är en
form av kreativt symboliskt arbete som är av stor betydelse under ungdomsåren.
57 Fornäs m fl beskriver i boken Under rocken (1988) vad det är för viktiga läroprocesser som utvecklas bland ungdomar som spelar rockmusik.
58 Om varuhuset som ungdomsmiljö och plats för ungdomligt stilskapande, se t ex
Lieberg (1991) och Ganetz (1992).
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de invigda). Detta är också ett slags kreativt symboliskt arbete som
både handlar om egen estetisk produktion (Drotner 1988) och om
förmedling av budskap till andra. Varuhusets och köpmiljöernas utbud
av allehanda varor, stilar och produkter samt närvaron av en offentlig
publik, hjälper ungdomarna samtidigt som de ställer krav på dem.
Genom sättet att exponera varor, förpackningar och reklam, samt
genom dess anspelning på olika medieproducerade livsstilar och uttrycksformer, blir det sociala livet i varuhus och liknande köpmiljöer,
uppfordrande exempel på friheten – och bördan – att själva skapa mening och sammanhang (Sack 1988). Samtidigt som konsumtionsvärlden hjälper dem att skapa mening och sammanhang i tillvaron, bara genom att köpa den ena eller andra varan, ställs de inför nästan outhärdliga situationer när de ska välja bland det enorma utbudet av artiklar som finns idag. Skulle de ångra sig eller känna sig missnöjda med
sitt val, finns det alltid nya och bättre alternativ att välja mellan.

Relationen förort – innerstad
Den rumsliga differentieringen av människor och verksamheter som
funktionalismen och grannskapsplaneringen medförde, innebär att
många ungdomar växer upp i förortsliknande miljöer, belägna utanför
den egentliga staden. Som en följd av denna uppdelning i funktionsområden blir vardagslivet mera uppsplittrat. Hem, skola och fritid
tillbringas på olika ställen vid olika tidpunkter. De unga möter få vuxna
som privatpersoner utan istället som bärare av olika roller (lärare, polis
eller socialarbetare). För att aktivera och hålla uppsikt över ungdomarna och hindra att de åker in till städernas centrala delar byggs
särskilda lokaler, där ungdomarna erbjuds verksamheter av olika slag.
Genom uppsökande verksamhet får myndigheterna reda på vad som
sker i ”kommersiella lokaler” och på mer undanskymda platser. Genom
att organisera föräldravandringar ökas insynen på gator och torg, där
ungdomarna samlas spontant och informellt. Syftet är naturligtvis
välmenande: att få bort ungdomen från ”den farliga gatan” och organisera dem i av vuxna kontrollerad verksamhet. Men samtidigt bortser
man förmodligen från det viktiga faktum att den lokala fria
ungdomsmiljön faktiskt fyller viktiga funktioner både på det individuella och det samhälleliga planet – funktioner som inte, till skillnad från vad många tycks tro, kan ersättas av andra insatser.
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Relationen förort – innerstad blir tydlig och motsättningsfylld. I likhet med de lokala grannskapsbaserade ungdomsgängen i förorten,
växer det fram olika grupper av ungdomar som träffas och regelbundet
uppehåller sig i innerstadens olika offentliga miljöer. Det är dels ungdomar från välartade hemmiljöer boende i innerstaden eller utanför,
som använder stadens offentliga miljöer – främst kaféer och nöjesetablissemang – som ett slags ”cocktailparty” för spontant umgänge,
konversation och nöjen; dels mera marginaliserade ungdomar ofta från
socialt sämre hemförhållanden i olika förorter som tar sig in till stadens
centrala delar därför att de saknar kontakter och kamratumgänge i den
lokala miljön. Det ungdomarna gör i innerstadsmiljön påminner mycket
om den lokala offentligheten. Men innerstadsmiljön skiljer sig från
förortsmiljön genom att där finns en lägre grad av informell kontroll
och en större möjlighet att träffa ungdomar från andra stadsdelar med
andra stilar och erfarenheter.
Samtidigt uppstår ett intressant förhållande mellan grannskapet och
innerstaden. De flesta ungdomar har idag också en internationell ungdomskultur att jämföra och identifiera sig med. Denna ungdomskultur
är, som jag redan har varit inne på, i hög grad (stor)stadsorienterad. På
ett plan innebär detta att förortslivet kan upplevas som ännu mer
begränsat och otillräckligt. Livet i innerstaden symboliserar ju det
moderna och spännande: mötet med främlingar, anonymiteten i förhållande till hem och skola och kontakten med den internationella
ungdomskulturen. Samtidigt är förorten och förortslivet också i hög
grad påverkad av vad som sker i världens olika metropoler – ett faktum
som nästan tenderar att utplåna de lokala karaktärsdragen. Detta skapar
ett dynamiskt spänningsförhållande mellan centrum och periferi,
mellan förort och innerstad och mellan olika delar av förorten, som
ungdomarna måste förhålla sig till.

Staden ur ungdomarnas perspektiv
De ungas vardagsliv utspelas således i en social och rumslig kontext
som har betydelse för dem även på ett symboliskt plan. Jag har här visat hur ungdomar i olika kategorier organiserar sitt eget liv på ett aktivt
och kreativt sätt och i detta ”arbete” använder den byggda miljöns olika
platser och utrymmen. Jag har därvid pekat på såväl förortens som
innerstadens betydelse i rumsligt och socialt hänseende. För ungdomar
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blir frågan om det jag kallat det ”existentiella rummet” särskilt
relevant. I deras föreställningsvärld närmar vi oss nämligen en syn på
staden som en sfär av flera sammanlänkande rum. Dessa rum har olika
karaktär och fyller, som jag har visat, olika funktioner för ungdomarna.
När jag relaterade ungdomarnas handlingsmönster till det offentliga
rummet utkristalliserades två huvudkategorier av rum – reträttplatser
och interaktionsplatser – som visade sig ha anknytning till väsentliga
behov i ungdomsåren: å ena sidan att dra sig undan vuxenvärlden, back
stage i den egna kamratkretsen, å andra sidan att möta och konfronteras
med vuxenvärlden, att visa upp sig och att se och synas, on stage. På
motsvarande sätt fanns det behov av att dra sig undan respektive möta
andra ungdomar och ungdomsgrupper. Reträttplatser och interaktionsplatser tjänar olika behov och intressen som är nära förknippade med
ungdomsårens utveckling. En viktig poäng och slutsats är därför att de
rum och platser ungdomarna söker sig till inte är utbytbara. Det går t ex
inte att ersätta livliga och folktäta innerstadsmiljöer med olika typer av
planerade aktiviteter i förorten. Båda utgör väsentliga delar av det
existentiella rummet. Ur ungdomarnas perspektiv blir således frågan
om relationen mellan förort och innerstad ett både-och, snarare än ett
antingen-eller.
Frågan om det existentiella rummet kan ytterligare belysas med ett
exempel från den tidigare diskussionen kring relationen normzon–
frizon–förbudszon. Det gäller närmast vad som blir följden om man
begränsar tillgången på sociala och rumsliga frizoner, back stage. Den
naturliga följden blir antagligen inte att ungdomarna i första hand
absorberas i normzonen. Istället är risken stor för att de drivs ut i
förbudszonen, med olika kriminella handlingar som följd (Roos 1989).
Naturligtvis går det inte att ”planera” frizoner för ungdomar. Det
handlar mera om att utveckla ett förhållningssätt som innebär att sätta
sig in i ungdomarnas vardagsliv och skapa en förståelse för hur olika
intressen ska kunna utvecklas och brytas mot varandra.
Inom ramen för de två huvudkategorier av rum jag nämnt ovan –
reträttplatser och interaktionsplatser – finns det en rad andra offentliga
platser och arenor som tjänar viktiga behov och intressen hos ungdomarna. Träffpunkter och mötesplatser, ofta belägna i vägkorsningar
eller gathörn, fungerar som samlingspunkter inför vidare färd någon
annanstans. Gränszonsplatser belägna i utkanten av grannskapet, eller i
områden mellan olika kvarter eller bostadsenheter, är en slags
övergivna och ej definierade ställen där ungdomarna både kan dra sig
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undan och visa upp sig. Tillhåll och favoritställen ger ungdomarna
möjlighet att på egen hand experimentera och pröva olika stilar och uttrycksformer inom ramen för ett kreativt, symboliskt arbete. Generellt
kan man säga att det är mellanrummen och de icke planerade offentliga
utrymmena som lockar den här gruppen mest. I dessa miljöer är
utrymmet för frihet, fantasi och eget skapande ofta större än i färdigplanerade miljöer.

Sammanfattning
Ungdomars användning av olika typer av platser och rum kan sammanfattningsvis placeras in på en skala med två ytterpoler:
1) Reträttplatser, d v s undangömda ställen, back stage, för subjektivt identitetsarbete. Det är platser dit unga söker sig till när de vill undvika kontroll och insyn från vuxenvärlden och andra ungdomsgrupper
(flick/pojkrummet, källare, vindsutrymmen etc). Reträttplatser kan
naturligtvis vara både individuella och kollektiva till sin karaktär. Man
kan dra sig undan ensam eller tillsammans med andra.
2) Interaktionsplatser, d v s livliga och folktäta platser i den offentliga miljön som ungdomarna huvudsakligen använder för olika typer av
relationsarbete, såväl inom den egna gruppen som gentemot omgivningen. Det är platser dit de söker sig när de vill se och synas, för
galna upptåg och det Ziehe (1989) kallar ”potentiering” av vardagen (t
ex gathörnet, korvkiosken, gågatan eller varuhuset).
En av de viktigaste aspekterna på ungdomars förhållande till offentliga miljöer är möjligheten att utan vuxeninsyn själva kontrollera
och forma sin tillvaro, för att genom skapandet av kulturella former
också utveckla en egen identitet. Därvid används rum och platser (såväl
vid reträtt- som vid interaktionspolen) på två viktiga sätt. Som kreativitetsplatser används lokaler i det offentliga eller halvoffentliga rummet
som ger möjlighet till symbolskapande aktiviteter (replokalen, idrottsarenan, varuhus och andra köpmiljöer, etc). Som frizoner används de
tillfälliga rum i den offentliga miljön som är fredade från föräldrars,
myndigheters och marknadskrafternas insyn och kontroll. De senare
kännetecknas av emancipatoriska handlingsmönster – handlingsformer
som är frigörande i förhållande till olika systembetingade krav i skola,
hem och föreningsliv. Här ges möjligheter till erfarenheter och upplevelser som inte är förhandsvisade och förtolkade (underjordiska garage,
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kulvertsystem, gömställen, hemliga rum och platser). Kreativitetsrum
och frizoner behöver inte vara rumsliga och även om de ofta har back
stage-karaktär, kan de även fungera on stage. Exempel på det senare är
den typ av täta och livliga stadsmiljöer som t ex finns i varuhus,
gallerier, stationsterminaler och liknande platser, där det ges möjligheter till såväl kreativa som frigörande handlingsmönster.
Ungdomar är ofta hänvisade till platser utomhus, inte sällan belägna så att de kolliderar med andra gruppers intressen. I planeringen av
bostadsområden är det viktigt att värna om dessa platser, back stage,
och tillgodose ungdomars rättmätiga krav på såväl interaktionsplatser
som olika reträttplatser, gömställen och tillhåll. Det finns således inte
bara anledning att granska hur olika stadsdelar och grannskap förhåller
sig till den omgivande staden och naturen, hur bebyggelsen grupperas
och gestaltas och vilken tillgång på olika gemensamhetslokaler det
finns. Det finns också anledning att beakta de krav som är berättigade
med utgångspunkt från det existentiella rummet som en flerfunktionell
summa av platser i det större sociala rummet.
Den offentliga miljön används av ungdomar i deras vuxenblivande
på många olika sätt och berör dem på flera plan, såväl psykologiskt,
socialt och kreativitetsmässigt. Detta gör det möjligt att studera dem
med olika teorier, infallsvinklar och metoder – något som en mångvetenskapligt orienterad svensk ungdomsforskning inte bör vara främmande för.
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Senmoderna miljöer
Massmedier och organisationen av det privata och det
offentliga

Vi umgås alla dagligen med massmedier, vare sig vi vill det eller inte.
Massmedierna ingår närmast med självklarhet i vår vardag, och på
många sätt organiserar vi hela vårt vardagliga liv kring dem. Den regelbundenhet eller rutinmässighet med vilken vi utnyttjar massmedierna
skapar rutiner även för resten av det vardagliga livet. 1
En viktig del av organiseringen av vardagslivet berör de olika sfärer vi ständigt rör oss mellan. Dessa sfärer kan med hjälp av massmedierna göras mer eller mindre privata eller offentliga, och de kan göras
mer eller mindre attraktiva. Massmedierna kan också förbinda sfärer
med varandra på nya sätt, och de kan förflytta tyngdpunkten i
vardagslivet från en sfär till en annan. 2
Jag kommer här att belysa massmediernas roll för ungdomar i vardagslivet. Jag kommer att inleda med att se på hur privata och offentliga sfärer kontinuerligt organiseras – och reorganiseras – med hjälp av
medierna. Men jag kommer också att diskutera massmediernas roll i en
vidare bemärkelse. Med ett historiskt perspektiv kan man visa hur
massmedierna successivt har tagit i anspråk en allt större del av både
tid och rum i vardagslivet. Idag hävdas det att de bidrar till att förändra
vår tids- och rumsuppfattning. Fysiska sfärer frikopplas alltmer från
sociala sfärer. Vad händer i våra senmoderna miljöer?

1

Artikeln handlar om massmedier, inte andra medier. För att hålla framställningen
något kortare använder jag ibland termen medier, men den ska då läsas som massmedier. Se Hannerz (1990a) för en diskussion av skillnaden mellan de två
begreppen.
2 Jag kommer huvudsakligen att behandla den typ av sfärer som Fornäs (1993) benämner institutionssfärer.
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Artikeln bygger inledningsvis på arbete inom massmedieforskning.
I den senare delen av artikeln kommer jag att relatera denna traditions
arbeten till mer allmän social teori samt till kulturgeografi.

Massmedier som organisatörer av det privata och det
offentliga
Det faller sig idag naturligt för oss att se massmedierna som fast
förankrade i privatsfären. Vi vet alla att dagstidning, TV och radio är
vanligt förekommande i många hem, och vi vet hur fasta medievanor
kan vara. Men massmediernas placering i privatsfären är inte på något
sätt självklar. De tillhör inte per definition hemmet. Dagstidningarnas
framväxt är intimt förknippad med framväxten av en borgerlig
offentlighet. Radion utnyttjades ursprungligen för att förmedla musik
till offentliga platser snarare än till hemmen, och den kunde med varierande framgång användas för militära syften. Och TV hade inledningsvis sin största publik i offentliga miljöer, där den bidrog till att skapa
nya offentlighetsformer. 3
Varför hamnade då dessa massmedier i hemmen? Här har ett antal
faktorer samverkat. Självfallet har kommersiella skäl varit viktiga.
Radio- och TV-industrin utökade drastiskt sin marknad i och med att
den kunde erbjuda attraktiva apparater för hemmiljön. Men det går inte
heller att bortse från politiska skäl. Det fanns t ex vid introduktionen av
radion en uppenbar vilja att skapa ett lugnare samhälle genom att
förflytta oroliga samhällsmedborgare från gator och offentliga
inrättningar in i hemmen (Moores 1988).
Massmedierna har emellertid inte bara förflyttats från det offentliga
in i privatsfären. Massmedierna har också, i en parallell process,
naturaliserats i hemmet. Massmedier har inte någon naturlig förankring i privatsfären, ej heller några självklara, naturliga, roller i denna.
Varje massmedium måste i naturaliseringsprocessen vinna en dubbel
kamp om både tid och rum. Ett medium måste vinna kampen om mottagarnas tid i konkurrens med andra aktiviteter, och det måste vinna en
kamp om mottagarnas fysiska rum. Först när båda dessa slag har
vunnits är naturaliseringsprocessen fulländad.

3

Se Habermas (1962/1984), Moores (1988), Svensson (1988) och Löfgren (1990).
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Tankarna om den nödvändigt dubbla kampen om tid och rum, ursprungligen formulerade av Johnson (1981), har framför allt använts
för att beskriva etermediernas intåg i privatsfären. Skälen bakom detta
har att göra både med massmediernas speciella egenskaper, och den
tidpunkt vid vilken de dyker upp. Morgontidningen är inte lika fysiskt
närvarande, eller påträngande, som en radio- eller TV-apparat, och den
har gradvis och ganska ospektakulärt skapat sin plats i vardagslivet.
Radio och TV fick däremot sina genomslag i en rasande takt, och
påverkade vardagslivet på ett mer påtagligt sätt än vad dagspressen
gjorde. Dels tog radio- och TV-apparaterna över centrala fysiska utrymmen i hemmen. De skaffade sig en självklar plats i vardagsrum,
kök och kanske sängkammare. Dels skapades fasta lyssnar- och tittarvanor. Vardagen organiserades runt radioprogrammen, med speciella
program riktade åt de olika familjemedlemmarna vid olika tillfällen.
Övriga vanor fick ändras för att passa in i den vardagsrytm som radion
förespråkade. Hela nationers fritidsliv blev synkroniserat på samma sätt
som arbetet blev vid industrisamhällets uppkomst. Massmedierna bidrog till en klarare uppdelning av vardagslivet i ett inre (bestående av
bl a hem och familj och inriktat på reproduktion och nöje) och ett yttre
(bestående av bl a arbete och politik och inriktat på produktion och mer
seriösa sysselsättningar). 4
För dagspress, radio och TV är naturaliseringsprocesserna avklarade sedan lång tid tillbaka. Det innebär naturligtvis inte att massmedierna inte kan avnaturaliseras, men tills vidare hör de hemma i privatsfären. De har också bidragit till att göra denna sfär attraktiv. Massmedierna har medverkat till att förflytta tyngdpunkten i vardagslivet
från det offentliga till det privata. 5
Massmedierna i privatsfären
Det hittills skrivna är ett försök att ur ett speciellt perspektiv ge en
historisk bakgrund till dagens massmediesituation. Det är inte det enda
tänkbara perspektivet, men det är ett perspektiv som ligger i linje med
mycket av dagens massmedieforskning.

4

Se Johnson (1981), Scannell (1988), Löfgren (1990) och Morley & Silverstone
(1990). För synkroniseringen av arbetet, se Thompson (1967).
5 Se Ellis (1982), Frith (1983) och Moores (1988). För den generella förlyttningen
av vardagslivet till privatsfären, se Donzelot (1979).
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Vad som framför allt är viktigt att peka på är synen på naturalisering. Placeringen av etermedierna i hemmet var slutresultatet av en process i vilken stat och kapital av olika skäl verkade i samma riktning.
Men en process som denna äger inte rum friktionsfritt. Det finns
motkrafter, och konflikter kan uppstå mellan motstridiga grupperingar.
Så beskriver t ex Johnson (1981) hur radions nöjesutbud sågs med
oblida ögon av kyrkan, och Löfgren (1990) återberättar hur dragspelet i
Sverige blev symbolen för striden mellan det finkulturella och det
folkliga. Till detta ska läggas att det är nödvändigt att skilja det
massmediesystem och massmedieutbud som skapas ”ovanifrån” från
användningen av detta system. Homogeniteten i mottagningen överskattas lätt i viljan att tydliggöra ett historiskt skeende.
En koppling mellan den ovan beskrivna, historiskt inriktade massmedieforskningen och forskning inriktad på dagens mediesamhälle
finns i intresset för vardagslivet. Människors användning av massmedier, och de eventuella effekter som denna medieanvändning kan leda
till, har naturligtvis varit ett stort forskningsområde under lång tid. Men
studier av hur människor mer konkret använder sig av massmedier i
vardagslivet, och av hur medievanor hänger ihop med andra fritidsvanor, har först på 1980-talet blivit en betydelsefull del av massmedieforskningen. 6
Detta forskningsområde går oftast under det ganska intetsägande
namnet audience studies. Det bygger i princip på tre traditioner. För det
första bygger området på den s k uses and gratifications-traditionen,
som har varit dominerande inom medieanvändningsforskningen sedan
åtminstone 1970-talet. Denna tradition är baserad på en teoretisk
modell som utgår från att individen använder massmedier för att
tillfredsställa olika behov. Traditionen är ursprungligen amerikansk,
men den har även legat till grund för mycket av den svenska medieanvändningsforskningen. Med sin samhällsvetenskapliga inriktning har
traditionen givit generaliserbar kunskap om tittar-, lyssnar- och läsmönster bland befolkningen, och om hur dessa mönster kan relateras
till människors socio-ekonomiska egenskaper. 7
6

Det innebär självfallet inte att studierna inte har sina föregångare. Både Schrøder
(1987) och Curran (1990) har påpekat likheterna mellan delar av den amerikanska
medieforskningen på 1940-talet och dagens forskning.
7 Se Blumler & Katz (1974) och Rosengren, Wenner & Palmgreen (1985). För
svenska uses and gratificationsstudier, se Weibull (1983) och Rosengren &
Windahl (1989).
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Den andra traditionen som audience studies bygger på är en semiotisk filmtradition som främst förknippas med den brittiska tidskriften
Screen. Traditionen analyserar budskap snarare än publik, men utgår
från att budskapet skapar en sannolik mottagarposition. Man uttalar sig
därigenom om användning utan att analysera användaren. 8
Den tredje traditionen är den s k cultural studies-traditionen, som
även den har brittiskt ursprung. Det är denna tradition som audience
studies har mest samhörighet med, och man kan möjligen se audience
studies som en applicering av cultural studies på just massmedier. Cultural studies har genom åren studerat makt och motstånd inom bl a subkulturer, och medierna har genom subkulturernas användning av dem
ingått i studierna, men det är först nu under benämningen audience
studies som massmedierna står i centrum för analyserna. 9
De tre ovan beskrivna traditionerna har givit olika typer av kunskaper om massmedier och om vad människor gör med dem, men de har
alla sina svagheter. Tanken bakom audience studies är att komma förbi
dessa svagheter. Det gäller att komma förbi uses and gratificationstraditionens individcentrering, men också förbi denna traditions
problem med att utifrån kvantitativa studier kunna uttala sig om vad
massmedier egentligen betyder för mottagarna. Uses and gratificationstraditionen har inte heller lyckats komma åt människors olikartade
tolkningar av samma budskap. Den semiotiska traditionen har uppvisat
en stor lyhördhet avseende texttolkningar, men tanken på att utifrån ett
budskap kunna uttala sig med någon som helst säkerhet om var detta
betyder för mottagarna har blivit allt mer befängd. Vilka mottagare tar
upp den av budskapet implicerade positionen, och vilka gör det inte?
Cultural studies, slutligen, har i sina tidigare studier givit en ganska
impressionistisk bild av mediernas roll inom olika subkulturer. Det har
genomförts få konkreta, empiriska studier. 10
8

Traditionen är alltså huvudsakligen inriktad på texter (framför allt filmer, men
även TV-program), men tankarna om hur texten placerar mottagarna har varit
betydelsefulla för audience studies-forskare. Se Moores (1990).
9 Det finns ett generaliserande drag inom audience studies som gör att de inte kan
ses enbart som en applicering av cultural studies på massmedier. Kopplingen till
uses and gratifications är med andra ord för stark. Se Jensen & Rosengren (1990)
för en jämförelse mellan traditionerna.
10 Audience studies påminner på många sätt om den litteraturvetenskapliga receptionsforskningen, men har inte vuxit fram ur denna på samma sätt som den har
vuxit fram ur de tre här beskrivna traditionerna. Det är snarare så att audience
studies och receptionsforskning oberoende av varandra under en längre tid arbetade
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Vad kännetecknar då audience studies? För det första ses massmedieanvändning som en naturlig del av fritiden. Medieanvändning är en
fritidsaktivitet, den är relaterad till övriga aktiviteter, och förstås bäst
tillsammans med dessa. Vad som eftersträvas är med andra ord en helhetssyn på vardagen. För det andra är studie-enheten familjen snarare
än individen. Varje individ ingår i ett socialt nätverk där man inte alltid
har möjlighet att göra det man vill göra. Vardagen består av ständiga,
nödvändiga kompromisser, och varje individs val av fritidsaktiviteter
måste ses som resultatet av dessa kompromisser. Och för det tredje ses
familjen som en socio-kulturell enhet som ingår i två olika strukturer,
dels i den mikrostruktur som utgörs av hemmet, och dels i en politiskekonomisk makrostruktur. Även om familjen befinner sig rumsligt och
tidsmässigt i hemmet, är den aldrig utan förbindelser utåt, både mot en
offentlig sfär och mot systemsfärerna. 11
Den bild av audience studies som jag här tecknar kan sägas gälla
från åtminstone mitten av 1980-talet. Då publicerades David Morleys
bok Family television (1986), som utan tvekan har varit stilbildande.
Det fanns en audience studies-tradition redan tidigare, men traditionen
hade då snävare syften. Intresset var fokuserat på att studera huruvida
och i vilken utsträckning samma massmediebudskap kunde ge upphov
till olikartade tolkningar. I och med Family television blev emellertid
den sociala kontexten och familjerelationerna två nödvändiga aspekter
att ta hänsyn till. Till detta ska också läggas att etnografiska studier,
konkreta, deltagande studier i hemmiljöer, nu ses som det självklara
angreppssättet.
Jag ska inte försöka sammanfatta vad audience studies-analyserna
som helhet har lett fram till, men en slutsats som är viktig att framhålla
gäller behovet av en dubbel blick på massmedieanvändningen, en blick
som ser användningen som både ritual och som aktivitet. Som aktivitet
ger massmedierna både information och förströelse, och de ger nya
perspektiv på omvärlden, men det är som ritual medieanvändningen
strukturerar vardagslivet. Man lyssnar på nyheterna inte bara för att få
nyheter, utan också för att ställa klockan. Och man blir irriterad när
dagstidningen inte kommer på morgonen. Inte för att man saknar

med liknande frågeställningar utifrån liknande utgångspunkter. Se introduktionen
till den engelska utgåvan av Janice Radways Reading the romance (1984/1987).
11 Se Morley (1986), Schrøder (1987), Bang (1988), Seiter m fl (1989) och Silverstone (1990).
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tidningsinnehållet, utan för att en utebliven tidning förändrar hela
frukostrutinen. 12
Det är vidare viktigt att påpeka att studier av massmedieanvändning
även kan belysa andra viktiga sociala och kulturella mönster. Morley
(1986) hävdar att det är framför TV-apparaten som maktstrukturerna i
familjen tydligast kan skönjas. TV-apparaten har såtillvida övertagit
den position i hemmet som matsalsbordet tidigare hade. Framför allt är
det könsrelationerna som har undersökts. Morleys studier visar hur
olikartade mäns och kvinnors TV-vanor är (i Storbritannien). Bland
annat tittar man på olika sätt (män tittar koncentrerat medan kvinnor
tittar förstrött) och man har olika förhållningssätt till sitt tittande (män
har starkt självförtroende medan kvinnor har samvetskval). Dessa socialt grundade skillnader beror enligt Morley på könsrollerna. För de
flesta män är hemmet en nöjessfär, medan det för de flesta kvinnor är
en arbetssfär – även om hon förvärsarbetar. Genom användningen av
TV förstärks könsrollerna, och relationerna i vardagslivet struktureras
ytterligare. 13
Ungdom, massmedier och sfärer
David Morleys bok Family television är som nämnts den mest inflytelserika studien inom audience studies, och det är ett av skälen till att jag
uppehåller mig vid denna bok. Men den är också tacksam eftersom den
ger en representativ bild inte bara av traditionens förtjänster utan också
av dess brister.
Först ska det emellertid slås fast att boken undviker traditionens allra största brist, vilket är en viss motvilja mot att genomföra empiriska
studier. Antalet skribenter som påtalar vikten av konkreta studier är
större än antalet som faktiskt genomför sådana. 14
Vad det gäller övriga brister är det låga antalet undersökta familjer
ett svårundvikligt problem för etnografiska studier med viss generaliseringsvilja. Deltagande observationer är tidsödande, och det är svårt
12

Se Bausinger (1984) och Morley & Silverstone (1990).
Se även Morley (1992).
14 Lull (1988 s 240) skriver: ”[...] many critical/cultural studies writers are bound
together by their enthusiasm for the impossibility of doing empirical work. Hiding
behind the limitations that this subjectivity imposes on empirical research, many
cultural studies writers then freely produce accounts that ignore the annoying
empirical realities created by subjects. Trapped by the intimate details of their
personal habits and opinions, they have yet to let the audience set them free.”
13
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att samordna studier med flera olika observatörer. Detta innebär att det
blir svårt att avgöra hur representativa de studerade familjerna är för
andra familjer.
Titeln på Morleys bok pekar på två ytterligare brister inom traditionen. Studierna är åtminstone hittills fokuserade på familjer, och på TV.
Det verkar finnas en total enighet om att familjen är den ”naturliga”
studie-enheten. Grunden till detta finns i aversionen mot uses and gratifications-traditionens individcentrering, men det är en sak att studera
personer i deras naturliga sociala kontext, en annan att se denna kontext
som nödvändigtvis familjegrundad. För dagens samhälle stämmer detta
dåligt. Ensamhushåll utgör en inte oansenlig andel av hushållen, och
det finns mängder med skäl som talar för att ensamstående kommer att
ha andra förhållningssätt till massmedier än familjemedlemmar. De
behöver inte kompromissa och de har överhuvud taget andra ”mediemöblemang”. 15
Att TV intar en central position i dagens massmediesamhälle står
utom allt tvivel. Men TV är knappast fullt så dominerande som det kan
framstå i dagens mediestudier. Det är lite märkligt att läsa hur det med
självklarhet argumenteras för nödvändigheten av att relatera TVtittande, och möjligen video-tittande, till andra, icke-mediala praktiker,
samtidigt som radio, tidningar och CD-spelare faller utanför analysen.
Vad säger då dessa studier om ungdomars förhållande till massmedier i det privata och det offentliga? Som jag redan har påpekat fokuserar studierna på könsrollerna inom familjen snarare än på relationerna
vuxna – ungdomar eller vuxna – barn. Så är fallet trots att de undersökta familjerna ofta består även av barn och ungdomar. Det finns
alltså få konkreta studier att referera till. Däremot är det möjligt att
använda traditionens perspektiv i anslutning till annan kunskap om
ungdomar och massmedier för att diskutera problematiken ungdom,
medier och vardagsliv.
En första utgångspunkt för en sådan diskussion är att det är nödvändigt att ta hänsyn dels till ungdomars position i det sociala nätverk
som familjen utgör, dels till de speciella önskemål och behov som ungdomar har inom detta nätverk. Ungdomar ingår i samma sociala nätverk som sina föräldrar, men de är annorlunda placerade. Det är föräldrarna som bestämmer var familjen bor, det är vanligen föräldrarna
som är familjeförsörjare, o s v. Ungdomar lever i klart större utsträck15

Se Kratz (1992a och 1992b) för resonemang om ensamståendes medievanor och
om olika gruppers sätt att möblera hem med massmedier.
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ning än föräldrarna i en social värld som de inte har möjlighet att
påverka.
Inom ramen för detta nätverk har ungdomar emellertid andra önskemål och behov än föräldrarna. Dessa önskemål och behov behöver
inte nödvändigtvis kollidera med föräldrarnas, men de är inte identiska,
och risken finns för konflikter. Ungdomar har vidare mer fritid än
vuxna, och även om hela denna fritid inte tillbringas i hemmet, så
befinner man sig där under en inte oansenlig tid varje dag. Hemmet blir
därmed en sfär som ständigt måste fyllas med mening.
Av de skillnader i önskemål och behov mellan vuxna och ungdomar som kan skönjas i hemmiljö är det estetiska speciellt framträdande.
Detta behov förefaller vara långt viktigare för ungdomar än för vuxna.
Det gäller både behovet av att producera något eget, och behovet av att
konsumera kulturella produkter. 16
Konsumtionen av kulturella produkter i hemmet sker naturligtvis
huvudsakligen via massmedier. Ungdomar är överhuvud taget flitiga
mediekonsumenter, och det är framför allt det estetiska utbudet som
tilltalar dem. Detta skiljer dem från vuxna, som hellre utnyttjar massmedieutbudet för andra syften. 17 Man kunde här tänka sig en konflikt
mellan vuxna och ungdomar om utnyttjandet av de samtidigt fysiska
och sociala rummen. Nu är emellertid denna tid förbi. Om medierna en
gång samlade familjen framför radio- eller TV-apparaten, så pågår nu
en differentiering av vardagslivet i privatsfären. Med flera radio- och
TV-apparater, och med musikanläggningar i mer än ett rum, blir massmedieanvändningen – och i förlängningen hela fritiden – allt mer
individualiserad. Aktiviteter pågår fortfarande i hemmet, men olika familjemedlemmar utför olika aktiviteter samtidigt i olika rum. Massmedierna ockuperar inte längre rummet. De ockuperar rummen. 18
Om man vill studera vad massmedieanvändning betyder för ungdomar i vardagslivet kan man emellertid inte begränsa sig till privatsfären
på samma sätt som man kan göra det för vuxna. De offentliga miljöerna
har inte längre så mycket att erbjuda vuxna, men detta gäller definitivt
16

Se Drotner (1991) och Boëthius (1992).
Ungdomar ägnar mer tid åt fiktionsutbudet i medierna än åt faktautbudet, och de
ägnar relativt sett mer tid åt fiktionsutbudet än vad vuxna gör.
18 Se Weibull (1991) för mediekonsumtionens individualisering. Till den förda diskussionen kan även läggas teknikens roll, som har medfört att medierna inte längre
kan sägas ockupera tiden som tidigare. Genom videoapparaternas genombrott kan
tittandet på samma program splittras upp i ett stort antal tidsintervall. Jfr Morley &
Silverstone (1990) och Silverstone (1991).
17

243

BO REIMER

inte för ungdomar. En viktig del av vardagslivet utspelas i vad som kan
kallas en speciell ungdomsoffentlighet (Lieberg 1992 och 1993).
Det måste i detta sammanhang konstateras att det privata och det
offentliga inte är några fasta, entydiga enheter. Det finns privata områden i det offentliga, som toaletter och provrum, och det finns områden i
det privata som är mer offentliga än andra, t ex vardagsrummet. Sådana
karakteriseringar kan i princip de flesta vara överens om. Men utöver
dessa skillnader i offentlighet tillkommer det faktum att samma sfär
kan vara mer eller mindre offentlig vid olika tillfällen, och att den kan
vara mer eller mindre offentlig för olika personer vid samma tillfälle.
Ett torg, t ex, med en fast krets av personer som tillbringar all sin tid
där, och med ett flertal tillfälliga besökare, är samtidigt både en privat
och en offentlig plats. Graden av offentlighet kan m a o ses som en
egenskap hos betraktarna lika väl som en rent objektiv egenskap
gällande platsen i fråga.
Både ungdomar och vuxna befinner sig naturligtvis på platser som
kan vara mer eller mindre offentliga, och mer eller mindre privata. Men
den självständiga, medvetna bearbetningen av både det privata och det
offentliga är mer karakteristisk för ungdomar än för vuxna. Det är
viktigare för ungdomar att kunna utmejsla tydliga privata revir, och det
är viktigare att kunna skapa attraktiva offentligheter. Reorganisationen
av det privata och det offentliga är med andra ord en mer typisk
ungdomlig än vuxen företeelse. Här är återigen massmedierna
behjälpliga. Med medier kan man skapa sina ”egna” privata och offentliga sfärer. En dator kan öppna ens sovrum för offentligheten, och
massmedier kan göra offentliga sfärer mer privata. En walkman på
bussen avskärmar effektivt omvärlden, medan valet av en bergsprängare i samma situation är ett något mer expressivt sätt att antingen
privatisera bussresan eller att göra sin privata smak offentlig (jfr Fornäs
1993).
Det är också viktigt att påpeka att det privata och det offentliga inte
är lika åtskilt för ungdomar som för vuxna. Mycket av det som försiggår i det privata kan ses som en förberedelse för utträdet i det offentliga. Det är i det privata som ens stil skapas och provas ut. Det finns en
självklar förbindelse mellan det som sker i privatsfären och det som
sker i det offentliga (jfr Ganetz 1992).
I denna sammanhängande, både privata och offentliga, värld ingår
med självklarhet massmedierna. Väl ute i det offentliga går ungdomar
på bio och ser långfilmer befolkade med samma skådespelare som dy-
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ker upp på långfilmskanalerna på TV. Man läser artiklar om deras privatliv i gratistidskrifter som delas ut i klädesaffärer. Filmerna recenseras i kvällstidningen. I samband med långfilmspremiären släpps en
CD med musik från filmen, en CD som man kanske köper i samband
med det lite rutinmässiga besöket i skivbutiken på lördagen. Massmedierna binder med andra ord ihop det privata och det offentliga på
ett sätt som sträcker sig avsevärt längre än till konkreta, avgränsade
aktiviteter. Vardagen, med en ganska stor andel fritid om man går i
skolan eller har sitt första jobb, och med en ännu större andel fritid om
man är arbetslös, behöver en struktur. Ett kanske ofokuserat, men likväl
självklart, nöjesintresse behöver kanaliseras. För de flesta ungdomar
kan massmedierna fylla denna roll på ett mer tillfredsställande sätt än
vad något annat kan göra. 19

Nya tids- och rumsuppfattningar
Jag har hittills koncentrerat mig på vardagslivet i en ganska konkret
bemärkelse, på hur det hålls ihop dag efter dag bl a med hjälp av massmedier. Men även fasta, sega strukturer kan förändras. Inom social
teori förs nu en ganska intensiv debatt kring hur våra tids- och rumsuppfattningar håller på att förändras; kring hur ny teknik bidrar till att
öka hastigheten i det sociala livet och kring hur världen minskar.
Kulturgeografen David Harvey har myntat begreppet ”time-space
compression” som syftar på hur både vår rumsliga och vår tidsmässiga
värld trycks ihop allt mer. Hastigheten i det sociala livet ökar, och de
rumsliga avstånden minskar i betydelse. Världen kollapsar ”inåt”, mot
oss.
Harvey ser produktionssystemen som historiens drivkrafter. I takt
med att vi lämnar det fordistiska produktionssystemet bakom oss, och
träder in i det postfordistiska, ökar takten ytterligare. 20 I vardagslivet
märks detta först i anslutning till konsumtionen. Harvey pekar på utvecklingen inom modeindustrin, där nu inte bara elitgrupper anser det
19

Se Reimer (1992) för en diskussion av ungdomars livsstilar, och av massmediernas roll i dessa.
20 Ett fordistiskt produktionssystem är baserat på långa, standardiserade produktionsserier riktade till en förhållandevis homogen kundkrets. Ett postfordistiskt produktionssystem baseras på korta produktionsserier med utrymmen för flexibilitet,
för att tillfredsställa en heterogen kundkrets. Se Harvey (1989) och Murray (1989).
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vara nödvändigt att ständigt vara moderna, att byta ut sina garderober
när modet växlar. Konsumtionshastigheten ökar, och inte bara för kläder, smycken, parfym o dyl. Fritidsaktiviteter och hela livsstilar dras
med i den allt snabbare dansen.
En annan tydlig förändring är att konsumtionen övergår från varor
till tjänster (i en vid bemärkelse). Istället för att köpa kapitalvaror
betalar vi för att hålla kroppen och hjärnan i trim. Vi börjar med work
out eller gymping och går på bio eller besöker muséer. Och eftersom
livscykeln för dessa immateriella produkter är mycket kortare än för
kapitalvaror, blir vi tvungna att snart åter konsumera (Harvey 1989).
Sociologen Anthony Giddens utgår från begreppet ”time-space distanciation”. Detta begrepp applicerar han på den ökande globaliseringen som han ser som typisk för vårt senmoderna samhälle. Han menar
att vår värld blir allt mer sammanhängande. Det som händer i en del av
världen får återverkningar i en helt annan del. De geografiska
avstånden spelar med andra ord en allt mer undanskymd roll. Vidare
menar han att sociala relationer allt mer ”lyfts ur” sina fysiska kontexter. De personer man uppfattar som nära kan lika gärna vara det på
avstånd. 21
Massmedier, tid och rum
I tankarna om förändrade tids- och rumsuppfattningar intar massmedierna en självklar plats. De förändringar vi kan iaktta är nära knutna till
teknologisk utveckling – förbättrade transportmöjligheter, med mera –
och detta inkluderar naturligtvis förändrad medieteknologi. Men ofta
behandlas massmedierna ganska svävande och oprecist. De mer
detaljerade studier som fokuserar på medierna behandlar snarare tek21

Se Giddens (1990 och 1991), men jämför även med Ulrich Beck (1986), som
Giddens verkar vara mer influerad av än vad som framgår direkt i hans skrifter. Det
bör för övrigt påpekas att tankarna om förändrade tids- och rumsuppfattningar har
kritiserats för att ha ett typiskt västerländskt, manligt elitperspektiv. De förutsätter
ju att det har funnits en tid då ens plats och position på jorden var stabil och ohotad.
Men som Massey (1992 s 10) skriver: ”To say that ’time and distance no longer
mediate the encounter with ’other’cultures’ is to see only the present form of that
encounter, and implicitly to read the history from a first world/colonizing country
perspective. For the security of boundaries of the place one called home must have
dissolved long ago, and the coherence of one’s local culture must long ago have
been under threat, in those parts of the world where the majority of its population
lives. In those parts of the world, it is centuries now since time and distance
provided much protective insulation from the outside”.
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niken som sådan än de konsekvenser som den kan medföra för människor i vardagslivet (Ferguson 1990).
Den hittills mest detaljerade framställningen om massmedier, tid
och rum är Joshua Meyrowitz bok No sense of place (1985). Vad som
intresserar honom är hur vårt sociala beteende har förändrats i och med
framväxten av elektroniska medier. Med utgångspunkt i Goffmans
(1959) tankar om hur vi som sociala varelser spelar olika roller i olika
situationer i vardagslivet analyserar han hur drastiskt vårt rollbeteende
har förändrats genom främst TV.
För att kunna genomföra sin analys pekar Meyrowitz på de karakteristika som utmärker elektroniska medier, och som skiljer dem från
tryckta medier. Han använder sig i detta sammanhang bl a av två dikotomier. För det första utnyttjar han Goffmans distinktion mellan det
kommunikativa och det expressiva. Denna distinktion är ursprungligen
skapad för personlig interaktion. Med det kommunikativa menas det
avsiktliga budskap som en person förmedlar i ett samtal, och med det
expressiva menas de gester, rörelser och uttryck som hela tiden
förmedlas, oberoende om man vill det eller inte. Meyrowitz menar att
tryckta medier bara kan förmedla det kommunikativa, då avsändaren/
journalisten inte är fysiskt närvarande. Elektroniska medier kan däremot förmedla både det kommunikativa och det expressiva. Utöver det
avsiktliga budskapet tillkommer vid radiosändningar en personlig röst,
och vid TV-sändningar även ett ansikte.
För det andra använder sig Meyrowitz av filosofen Susanne Langers distinktion mellan diskursiva och presentativa symboler. Diskursiva
symboler, som t ex språk, är abstrakta och arbiträra. De har ingen
fysisk likhet med det som de ska representera. Presentativa symboler,
som t ex foton, är däremot avbildande. Meningen med presentativa
symboler är att de så gott de går ska föreställa det som de ska representera. Även med avseende på denna distinktion skiljer sig tryckta och
elektroniska medier åt. En bok utnyttjar t ex normalt bara diskursiva
symboler medan TV också utnyttjar presentativa symboler, menar
Meyrowitz.
Dessa olikartade egenskaper hos tryckta och elektroniska medier
medför skillnader i vad som kan uttryckas och hur det kan uttryckas.
Tryckta medier lämpar sig för logik och rationalitet. Diskussioner blir i
tryck gärna begreppsorienterade. Elektroniska medier, å andra sidan,
lämpar sig bättre för att uttrycka känslor och för att förmedla
personligheter. Men enligt Meyrowitz är det inte bara sändarledet som
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skiljer tryckta och elektroniska medier åt. Även receptionen fungerar
annorlunda. Tryckta medier kräver mer av mottagaren. Dess koder är
mer besvärliga att lära sig. Elektroniska medier påminner mer om
verkligheten, och är tillgängliga för en större andel av mänskligheten.
Elektroniska medier är såtillvida mer demokratiska. 22
På grundval av dessa skillnader mellan tryckta och elektroniska
medier diskuterar Meyrowitz tre förändringar som antingen har skett
eller som håller på att ske i västerländska samhällen. Den första förändringen är att vi har fått en allt mer gemensam offentlighet. Genom att
allt större andelar av befolkningen får tillgång till information, öppnas
offentligheten för befolkningsgrupper som under de tryckta mediernas
era var uteslutna från denna.
Den andra förändringen är att privat och offentligt uppträdande inte
längre är åtskilt. Människors personliga känslor framgår i det att de
syns på TV eller hörs på radio. Den offentliga rollen kan med andra ord
inte hållas isär från den personliga rollen.
Den tredje förändringen är att våra fysiska och sociala sfärer har
frikopplats från varandra. Vi kunde redan med hjälp av tryckta medier
– eller ännu tidigare med hjälp av brev – kommunicera med människor
som inte var fysiskt närvarande. Men dels har takten i denna
kommunikation ökat högst drastiskt. Vi kan nu kommunicera med
människor på andra sidan jordklotet utan tidsfördröjning. Och dels är
kommunikationen nu mer lik en konkret situation. Vi kan höra personens röst, och vi kan få en åtminstone tvådimensionell, rörlig bild av
hur personen vi kommunicerar med reagerar vid kommunikationstillfället.
Ungdomar i senmoderna miljöer
Meyrowitz är förhållandevis sällan refererad till inom övrig massmedielitteratur, och han refererar själv nästan enbart till McLuhans
medieteori; en teori som är ganska begränsad till mediernas olikartade
formspråk. 23 Hans påståenden om en mer gemensam offentlighet, om
22

Det bör påpekas att Meyrowitz förhåller sig ganska fritt till Goffmans och Langers distinktioner. Se t ex Boëthius (1992). Det bör även påpekas att hans antingen/
eller-synsätt på massmediers formspråk inte på något sätt är självklart. Men
synsättet gör onekligen hans argumentation klarare – på gott och ont.
23 En indikator på Meyrowitz’ allt annat än centrala ställning inom massmedieforskningen är att Morley (1992) konsekvent stavar fel till hans efternamn. För
recensioner av No sense of place, se Rosnow (1985) och Kubey (1992).
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sammanblandningen av privata och offentliga roller, och om frikopplingen av sociala från fysiska sfärer, är emellertid var för sig inga uppseendeväckande påståenden, utan de har formulerats även i andra sammanhang av andra forskare.
Vad säger då dessa påståenden om ungdomar i en mer eller mindre
mediedominerad senmodern miljö? Vad är implikationerna av påståendena? Om man börjar på den personliga och sociala nivån, kan man
för det första konstatera att i en snabbt föränderlig miljö, med ständigt
nya impulser via bl a massmedier och resande, följer en pluralisering
av livsmöjligheterna. Varje individ kan hela tiden välja mellan olika
handlingsalternativ, och valen som görs är inte definitiva, utan kan hela
tiden göras om. Ens personliga identitet är med andra ord flytande och
föränderlig. 24 Detta gäller ungdomar mer än andra, eftersom de är mer
utsatta för nya impulser. Som redan nämnts har framför allt
symboliska, massmedieförmedlade faktorer större betydelse för dem än
för vuxna. Melucci (1992) hävdar att det dels beror på att ungdomar
överhuvud taget är mer receptiva för det symboliska, dels på att
budskapen riktar sig mer till dem än till vuxna. De sociala sfärerna är i
mindre utsträckning identiska med de fysiska för ungdomar än för
vuxna. Massmedierna öppnar ”i förväg” ungas livsvärld mot en större
omvärld än den lokala miljön.
Men även tidsuppfattningen påverkas av den nya miljön. I takt med
nya impulser, med vetskapen om att ens val ständigt är tillfälliga, blir
det alllt mer självklart att leva i nuet. Det innebär inte att ens
handlingar behöver vara egoistiska eller kortsiktiga. De kan mycket väl
också vara framtidsinriktade och ha en global inriktning. Men de kombineras i så fall med en ”allt-genast”-betoning. 25
En andra implikation gäller den rumsliga erfarenheten. Från Simmel (1903/1981) och framåt har det moderna alltid varit extremt knutet
till storstaden. Det är i storstaden, med dess blandning av grupper, och
med avsaknaden av traditionella riktlinjer för hur man ska leva sitt liv,
som man ständigt kan vara modern (Chambers 1986). Men med
separationen av de fysiska rummen från de sociala rummen, och med
tillgången till samma information var man än bor, uppkommer möjligheten till minskade skillnader mellan storstäder och andra miljöer.
Det blir nu fullt möjligt att bo på landsbygden och vara fullkomligt up
24

Se Hall (1989) för tankar om heterogena identiteter. Se Burkitt (1991) för teorier
om socialt skapade personligheter.
25 Se Reimer (1989) och Melucci (1992).
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to date med de senaste trenderna i Paris eller New York. Överhuvud
taget blir den nationella nivån mindre och mindre intressant, och de
nationella storstäderna kan utan problem hoppas över i jakten på
impulser. Så kan man se uppkomsten av liknande ungdomskulturer i
olika världsdelar (Hannerz 1990a).
En tredje implikation gäller ungdomskategorin som sådan. Upprätthållandet av fasta grupperingar baseras bl a på tillgång till specifik
kunskap; kunskap som inte delas av de som befinner sig utanför gruppen ifråga. Om däremot relevant kunskap börjar spridas utanför gruppen förlorar den sin identitet. Relationen mellan vuxna och ungdomar
påverkas idag av en sådan rörelse. Ungdomar får mycket tidigare än
vad som gällde för tidigare generationer tillgång till sådan kunskap som
gör dem mer jämställda med vuxna. Via bl a TV ser man hur de
officiella roller som vuxna spelar också har en baksida. De får en helt
annan möjlighet än tidigare generationer att bilda sig en uppfattning om
vad det innebär att vara vuxen, och de får en helt annan möjlighet till
att reflektera över skillnaderna mellan att vara ung och vuxen.
Mitterauer (1986/1991) skriver att uppkomsten av en specifik
ungdomsgeneration är en 1900-talsföreteelse. Denna företeelse kommer kanske att förbli specifik för 1900-talet (jfr Ziehe 1992).

Mot en ny offentlighet
Vad den här genomförda diskussionen av ungdomar i senmoderna miljöer har pekat på är att dessa miljöer skiljer sig ganska märkbart från
tidigare miljöer. Tillgången till information och impulser är i princip
densamma oberoende av om man bor på landet eller i storstaden, och
oberoende av om man är ungdom eller vuxen. Det är emellertid viktigt
att betona att det är just tillgången till information som har blivit
likartad. Det är möjligheterna till olikartade handlingsmönster som är
mer likartade än tidigare.
Dessa skillnader mellan moderna och senmoderna miljöer är förhållandevis enkla att identifiera och är naturligtvis viktiga i sig. Men
från förändrade möjligheter är det ett långt steg till ett förverkligande
av dessa möjligheter. Valet av handlingsmönster, eller av livsstil, är resultatet av en oerhört komplicerad process, där ett flertal faktorer
samverkar på ett inte helt självklart sätt. Ett problem med Meyrowitz
framställning är att den inte på allvar diskuterar de grunder på vilka
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man väljer att ta del av en viss typ av TV-utbud, och inte ett annat. En
viss del av ungdomskulturlitteraturen, t ex Ziehe (1982/1986), är också
otillfredsställande i detta avseende.
Om man vill förstå massmediernas roll för ungdomar i senmoderna
miljöer är det nödvändigt att knyta Meyrowitz tankar om de elektroniska mediernas speciella karakteristika, och deras ständiga närvaro, till
kunskaper om hur massmedierna faktiskt används. Det är först i
anslutning till sådana studier som Meyrowitz tankar blir riktigt meningsfulla. Här krävs det att studier av medieutbud och medie-institutioner sammanförs dels med etnografiska studier i konkreta, historiskt
specifika miljöer, dels med mer övergripande kvantitativa studier som
kan sammanbinda de etnografiska studierna. Men även användarstudier
tjänar på ett sådant närmande. Jag beskrev inledningsvis hur vardagslivet successivt har förflyttats in i privatsfären med hjälp av massmedierna. Den bilden kan nu nyanseras något. Det är visserligen så att
vardagslivet har privatiserats. Men samtidigt har privatsfären öppnats.
Offentligheten kommer in i privatsfären, in i hemmet, på ett helt annat
sätt nu än tidigare. Den privatsfär som vi befinner oss i nu har få
likheter med en tidigare, pre-elektronisk privatsfär. Det är en privatsfär
där offentligheten ständigt, på ett verklighetsliknande sätt, gör sig
påmind.
Vad händer då med själva offentlighetstanken i senmoderna tider?
En grundtanke bakom det demokratiska samhället är en väl fungerande
offentlighet, en offentlighet som medborgare kan delta i på lika villkor
oberoende av kön, ålder, klass och religion. Vilka möjligheter att delta
finns i ett samhälle där offentligheten organiseras av massmedierna,
och där de elektroniska medierna blir allt mer betydelsefulla på de
tryckta mediernas bekostnad?
Om man håller sig till massmediereceptionen är det uppenbarligen
som Meyrowitz hävdar så att elektroniska medier är mer demokratiska
än tryckta medier. Det är också svårare att avgränsa personligt uppträdande från en officiell roll i TV än i tidningar. Offentliga personer
spelar givetvis roller även i elektroniska massmedier. Ian Wachtmeister
har visserligen en förmåga att framställa sig som en riktig människa i
TV – till skillnad från andra politiker som framstår som broilers. Men
det innebär inte att det man ser är den ”riktige” Wachtmeister; den som
existerar när kamerorna släcks. Det innebär snarare att Wachtmeister är
skickligare på att utnyttja de elektroniska mediernas formspråk.
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Den teknologiska utvecklingen medför att massmedierna kan avbilda verkligheten mer och mer övertygande, mer och mer ”verklighetstroget”. Denna utveckling är i sig naturligtvis inte negativ, och det är
under alla omständigheter en utveckling som kommer att fortsätta. Det
kommer också med nödvändighet att vara i massmedierna som en stor
del av offentligheten kommer att utspelas. Men den verklighet som
presenteras i radio och TV är inte mindre konstruerad än den som
presenteras i tidningar eller böcker. En förmedling av verkligheten
medför alltid en konstruktion (Schudson 1991). Det försåtliga med
huvudsakligen presentativa medier som radio och TV är att vi kan
förledas tro att så inte är fallet.
En offentlighet som huvudsakligen utspelas i elektroniska medier
ställer andra krav på politiker, makthavare och journalister än vad en
offentlighet som utspelar sig i tryckta medier gör. Den ställer också
andra krav på allmänheten, både på dess förmåga till att delta och på
dess förmåga till att kritiskt kunna ta del av det som presenteras. Nu
kan det hävdas att ungdomar befinner sig i ett bättre läge än andra i
detta sammanhang. De är vana användare av elektroniska medier och
de behärskar dessa koder bättre än andra. Frågan är emellertid hur
delaktiga ungdomar känner sig i denna offentlighet.
De nya sociala rörelserna har mobiliserat en inte oansenlig andel
ungdomar, och de har i dessa rörelser visat sig vara kapabla att starta
vad som kan kallas för en alternativ offentlighet (Dahlgren 1991). Det
spännande med denna alternativa offentlighet är att den har lyckats
kombinera vardagliga erfarenheter med visioner. Den har lyckats kombinera det lustfyllda med det solidariska. Så ser en offentlighet ut som
ungdomar vill träda in. 26
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Ungdomar, medier
och moraliska paniker
Populärkulturen har nästan alltid uppfattats som ett hot mot ungdomen.
Den har förknippats med ungdomens fritid eller med det gränsområde
mellan familj, skola eller arbete där fostrarnas och övervakarnas
kontrollmöjligheter varit begränsade eller obefintliga. De återkommande attackerna mot populärkulturen har därför också i första hand
kommit från representanter för dessa andra sfärer: från föräldrar, lärare
eller andra som bekymrat sig för ungdomens andliga och moraliska
fostran.
Redan i det gamla Rom upprördes författare, filosofer och historiker över folkets förtjusning i olika former av underhållning. Juvenalis
ord om sina landsmäns olycksaliga dragning till ”panem et circenses”,
bröd och skådespel, har blivit berömda. Särskilt depraverande,
”omanliga” och farliga ansåg man teatrarnas skådespel vara, men man
betraktade också de från den grekiska kulturen övertagna idrottstävlingarna som omoraliska eller i bästa fall meningslösa tidsfördriv. De
anklagades dessutom för att vara icke-romerska utländska påfund.
Även de mycket populära hästkapplöpningarna föraktades; de hindrade
enligt kritikerna folket från att ägna sig åt allvarligare och värdefullare
aktiviteter. Det enda man kunde acceptera var märkligt nog de blodiga
gladiatorspelen; dessa ansågs ha en fostrande och disciplinerande
inverkan. 1
De magra källorna talar inte uttryckligen om ungdomen, men att
diskussionen om dess nöjesliv var intensiv även under antiken framgår
bl a av de grekiska och romerska komedierna. Redan Aristofanes’ Molnen (från år 423 f Kr) handlar om uppstudsiga ungdomar som lockas av
1

Wistrand (1992); se även Zerlang (1989). Brantlinger (1983), som valt Juvenalis
berömda ord som titel, följer idéerna om masskulturens skadliga inverkan från antiken och fram till modern tid.
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förvekligande njutningar och moderna tänkesätt och i Plautus’ och
Terentius’ komedier spelar utsvävande och nöjeslystna unga män och
deras konflikter med sina fäder en central roll.
Medeltidens kulturella makthavare tycks ha varit relativt toleranta
mot populärkulturen. Men under 15- och 1600-talen startade en intensiv och långvarig förföljelse av olika former av folklig underhållning. Kyrkan och aristokratin gick i spetsen. Karnevalerna anklagades
för att befordra sexuell lösaktighet medan folkliga visor om olika förbrytare (som snart också fanns att läsa i skillingtryck) beskylldes för att
prisa brotten och hylla bovarna som hjältar (Burke 1978 s 212f). I
Sverige varnade ”den svenska skaldekonstens fader”, Georg Stiernhielm, sin tids (adliga) ungdom för lättfärdig litteratur; hans berömda
dikt Hercules (1658) innehöll en hel lista över populära romaner och
folkböcker som borde undvikas (Boëthius 1990 s 61). Dylika attacker
blev allt vanligare under de följande århundradena. En höjdpunkt nåddes vid 1800-talets mitt då C F Bergstedt i Sverige bedrev en långvarig
kampanj mot ”den usla litteraturen” samtidigt som de s k penny
dreadfuls i England anklagades för att ”fearfully stimulate the animal
propensities of the young, the ardent and the sensual”. 2
Det var inte bara litterära alster man angrep. I många länder kom
det i kanske ännu högre grad att handla om andra former av folklig
underhållning: teaterpjäser, varietéer, music-hall-föreställningar, fotbollsmatcher och danstillställningar (Pearson 1983). Kampanjerna fördes i hög grad via massmedierna. Följaktligen ökade de i intensitet och
omfattning i takt med tidningarnas och tidskrifternas starka expansion
under 1800-talet.
En av 1800-talets allra intensivaste kampanjer mot populärkulturen
ägde rum i USA. Den inleddes av den unge f d försäljaren Anthony
Comstock som i början av 1870-talet gick till häftigt angrepp mot
böcker (särskilt s k dime novels, föregångarna till våra dagars populärpocketböcker med standardiserat format, rafflande omslagsbilder och
ett lågt fast pris), bilder, fotografier och annat som ansågs hota ungdomens moraliska hälsa. Hans bas kom att utgöras av organisationen
New York Society for the Suppression of Vice, grundad 1872. Den
intensiva agitationen ledde redan 1873 till en lag som förbjöd postverket att vidarebefordra obscent eller för ungdomen skadligt material.
Comstock (som 1883 gav ut boken Traps for the young) utsågs själv till
2

Se Johannesson (1980 s 48ff) och Neuburg (1977 s 160ff). Citatet hämtat från en
av Neuburgs källor (Neuburg 1977 s 161).
258

UNGDOMAR, MEDIER OCH MORALISKA PANIKER

den statlige specialagent som skulle se till att lagen efterföljdes, något
som han gjorde med stort nit under de följande fyra decennierna. 3
Liknande kampanjer följde under 1900-talet i flera länder. I Sverige
inledde man t ex 1908 en framgångsrik strid mot de s k Nick Carterböckerna (det var en ”dime novel weekly” från USA som fick ge namn
åt hela företeelsen). Under kampanjen föddes Riksförbundet mot
osedlighet i litteratur, press och bild, en direkt motsvarighet till Comstocks organisation, som kom att vara verksam i mer än 20 år. Likartade reaktioner mot Nick Carter-böckerna tycks också ha förekommit
i både Norge och Danmark. 4
Ungefär samtidigt utpekades det då helt nya filmmediet som en annan av ungdomens farligaste fiender. I Sverige ledde kampanjen snabbt
till att filmcensur infördes (1911). Detta betydde emellertid inte att
attackerna upphörde; liksom i England fortsatte de under hela
mellankrigstiden. 5 Strax därpå var det dags för ”dansbaneeländet” och
veckotidningarna som (i varje fall i Sverige) angreps med en särskild
häftighet under 1930- och 1940-talen. 6
Som efterkrigstidens största hot mot ungdomen betraktades annars
de tecknade serierna. Kampanjen mot dem kulminerade under 1950talets första hälft. En viktig inspirationskälla blev den amerikanske
rättsläkaren Fredric Werthams Seduction of the innocent, publicerad
1954. Men striden pågick inte bara i USA utan också i en rad europeiska länder, t ex England, Frankrike, Österrike, Västtyskland, Danmark
och Sverige. Både i England och i Frankrike resulterade kampanjerna i
särskilda lagar, riktade mot framför allt våldsserier. 7 I Sverige kulminerade oron 1954 med två uppmärksammade böcker: Lorentz Larsons
Barn och serier och Nils Bejerots Barn-serier-samhälle. Samtidigt
diskuterades serierna i riksdagen, men någon särskild lagstiftning blev
det inte. 8
Den senaste stora debatten om populärkulturens skadliga inflytande
på ungdomen gällde videon. Den pågick som bekant under 1980-talets
första hälft. I England ledde kampanjen till den omdiskuterade Video

3

Se Bremners inledning till Comstock (1883/1967) och Denning (1987 s 50f).
Boëthius (1989). Reaktionerna i Norge och Danmark berörs av Parelius (1987)
och Nielsen (1983).
5 Fridlund (1985 s 199f); Pearson (1983 s 31ff).
6 Boëthius (1989 s 141f); Frykman (1988); Rydén (1979).
7 Andersen m fl (1974 s 32); Barker (1984 b).
8 Se Knutsson (1987) och Furuland-Ørvig (1986 s 284f).
4
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Recordings Bill 1984. 9 Även i Sverige och Danmark förekom vid
samma tid en intensiv agitation mot vad man här kallade ”videovåldet”.
I Sverige resulterade attackerna precis som i England i lagändringar. 10

Moraliska paniker
Flera av dessa kampanjer, alltifrån Nick Carter-striden till 1980-talets
fälttåg mot videon, har av forskarna karakteriserats som ”moraliska
paniker”. Vad menar man då egentligen med en moralisk panik?
Termen kommer från sociologen Stanley Cohen, som lanserade den
i sin bok Folk devils and moral panics. The creation of mods and
rockers (1972/1987). Cohens arbete handlade om den offentliga uppståndelse som sammanstötningarna mellan mods och rockers vållade i
England vid mitten av 1960-talet. I bokens första kapitel talade han om
vad han avsåg med en moralisk panik:
Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic.
A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined
as threat to societal values and interests; its nature presented in a stylized and
stereotypical fashion by the mass media, the moral barricades are manned by
editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited
experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved
or (more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or deteriorates and becomes more visible. (Cohen 1972/1987 s 9)

Cohen tillägger att de moraliska panikerna i regel varit kopplade till
olika ungdomskulturer (särskilt inom arbetarklassen), vilkas beteende
betraktats som avvikande eller brottsligt.
Massmedierna spelar en central roll i processen. I stor utsträckning
är det de som skapar paniken, menar Cohen. Det gör de bl a genom att
framställa den utlösande faktorn eller avvikelsen och dess verkningar
på ett stereotypt, överdrivet och ofta direkt felaktigt sätt. Cohens synsätt är interaktionistiskt. Det är inte den angripna sociala avvikelsen
som skapar ett behov av åtgärder utan lika mycket de sociala åtgärderna som skapar avvikelsen.
Som framgår av citatet tänker sig Cohen att panikerna hela tiden
följer ett visst mönster. Inspirerad av olika studier av socialt avvikande
9

Barker (1984 c); se även Barker (1984a)
Roe (1985); Fridlund (1985); Reimer (1986); Bolin (1984); Drotner (1990).
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beteende och av människors sätt att reagera vid katastrofer som
jordbävningar eller bombanfall urskiljer han fyra olika faser i förloppet:
”warning”, ”impact”, ”inventory” och ”reaction”.
En moralisk panik utvecklas alltså på följande sätt. Först kommer
olika varningar, som förebådar den kommande katastrofen. När denna
inträffat (impact) ger massmedierna en bild av vad som hänt (inventory). Rapporteringen är överdriven och förvriden; det som hänt
framställs som extremt hotfullt och vissa av det angripna fenomenets
detaljer ges symbolkaraktär (symbolization). En vespa kom t ex att
framstå som symbol för mods – som i sin tur förknippades med kategorin ungdomsförbrytare, berättar Cohen. Massmediernas inventering ligger till grund för den reaktion som följer. Man lägger fram tolkningar
av vad som hänt. Ur denna tolkningsprocess växer det så småningom
fram ett slags trossystem: det uppstår i massmedierna en enighet om
hur man ska uppfatta den företeelse som drabbat samhället. Trossystemet gäller inte bara det fenomen som har inträffat utan också dess
följder. Samtidigt skärps uppmärksamheten och känsligheten ökar när
det gäller avvikelser av liknande slag (sensitization). En samhällelig
kontrollkultur växer fram; den kan vara dels officiell och drivas av
myndigheterna och deras representanter, men den kan också vara ickeofficiell och utgöras av möten, petitioner och gruppbildningar bland
allmänheten. Man kräver åtgärder och ofta leder agitationen också till
att sådana vidtas.
Samtidigt uppstår det en exploateringskultur. Olika intressenter försöker slå mynt av det inträffade. Exploateringen kan vara rent ekonomisk, men är lika ofta ideologisk. Man utnyttjar helt enkelt upprördheten för att främja egna ideologiska syften. Följden av allt detta
blir, menar Cohen, att den avvikelse som utlöst det hela förstärks och
upprepas – till dess att processen så småningom kulminerar och avstannar, kanske beroende på att man anser att de vidtagna åtgärderna
fått önskat resultat.
Så ser alltså en moralisk panik ut enligt Cohen. Det förefaller därför inte riktigt att som man ofta gör kalla enstaka angrepp mot en
företeelse som betraktas som upprörande för moralisk panik – även om
man ibland kanske kan tala om panikungar. 11 Det bör föreligga en bred

11

Att som Wistrand (1992 s 77) kalla den kritik som vissa romerska författare (i ett
icke-massmedialt samhälle) riktade mot åskådarna på de dåtida teatrarna för en
moralisk panik förefaller t ex inte riktigt. Däremot kan man möjligen i likhet med
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och praktiskt taget enhällig opinion mot det fenomen som vållat
upprördheten. Vidare bör det vara massmedierna som skapar denna
opinion eller i varje fall ger den sitt massiva stöd; massmedierna är ju
som vi sett den drivande kraften i förloppet. Detta bör dessutom vara
relativt snabbt och intensivt – och följa det mönster som Cohen skisserat. Endast om dessa kriterier föreligger bör man enligt min mening tala
om en moralisk panik. Panikerna bör också skiljas från de mera
långvariga moraliska kampanjerna. En moralisk kampanj kan fungera
som en grogrund för en panik (och omvänt), men kampanjerna har inte
samma explosiva karaktär och uppvisar andra utvecklingsmönster än
panikerna. 12
Hans-Erik Olson (1992 s 258) har kritiserat Cohen för att ansluta
sig till det funktionalistiska paradigmet ”vars förklaringsvärde är ytterst
magert”. Han menar att man kan rikta samma kritik mot begreppet
moralisk panik som man riktat mot begreppet social kontroll: det skulle
dölja att det i samhället ”råder en ständig kamp mellan olika norm- och
värdesystem” och omöjliggöra en analys som förklarar aktörernas
agerande ”utifrån skilda samhällsklassers intressen” (s 23). Olson tycks
mena att man inte på samma gång kan karakterisera ett fenomen som
en moralisk panik och relatera det till en kamp mellan olika intressegrupper i samhället. Man kan således inte analysera Nick Carter-striden
som en moralisk panik och samtidigt visa att den utnyttjades i den
pågående kampen mellan högern och vänstern. Då blandar man enligt
Olson samman ”olika teoretiska förklaringsmodeller” (s 258).
Enligt min mening skjuter denna kritik över målet. Det är riktigt att
Cohen är mera intresserad av att klarlägga de moraliska panikernas
mönster och förlopp än av den politiska och samhälleliga kontexten.
Men han diskuterar i ett kapitel också panikernas orsaker och finner
dessa bl a i de sociala förhållandena och i konflikter mellan olika
grupper i samhället. Han understryker att man måste relatera panikerna
till ”conflicts of interests – at community and societal levels – and the
Edström (1992 s 114) karakterisera de häftiga reaktionerna mot Astrid Lindgrens
Pippi Långstrump som en panikunge.
12 Även Knutsson (1989 s 31f) skiljer mellan kampanjer och moralpaniker. Han föreslår också fyra kriterier som skulle skilja en moralpanik från ”den sedvanliga diskussionen”: inriktningen (den gäller ”endast en konstart, distributionsform eller
produkt”), intensiteten (”under en period visar massmedierna ett osedvanligt stort
intresse för populärkulturen för barn och ungdom”), grovheten (”ungdomen sägs
alltid få allvarliga skador”) och längden (”en moralpanik pågår mellan ett och tre
år”).
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presence of power differentials which leave some groups vulnerable to
such attacks” (Cohen 1972/1987 s 198). Cohen är alltså klart medveten
om att panikerna är kopplade till en maktdiskurs och till intressekonflikter mellan olika sociala grupper. Det finns ingen motsättning
mellan att analysera en moralpaniks förlopp och att diskutera dess
djupare sociala orsaker och den vidare politiska kontext i vilka de
ingår. Det är inte fråga om förklaringsmodeller som utesluter varandra
utan om ett successivt vidgande av perspektivet.
Själva termen moralisk panik är diskutabel. Eftersom panik vanligen betyder att man grips av besinningslös skräck utan att ha någon
verklig anledning (Hellqvist 1922/1989) framstår termen lätt som polemisk och känsloladdad. Den implicerar ett ställningstagande mot dem
som blivit upprörda. Den antyder att deras reaktion är obefogad eller
överdriven. Panikernas tillskyndare framstår lätt som syndabockar för
hela händelseförloppet; greppet liknar det som brukar användas av de
moraliska entreprenörerna själva. Ordet ”panik” kan dessutom på ett
olyckligt sätt ge associationer till yra höns, som rusar iväg blint och
planlöst, upphetsade av skräck och rädsla. Riktigt så förefaller inte
människorna bete sig under det som Cohen kallar moraliska paniker.
Visst drivs de av starka känslor, visst överdriver och förenklar de –
men samtidigt kan de i sitt praktiska handlande vara nog så kloka,
taktiska och beräknande.
Kanske är termen moralisk panik ändå möjlig att behålla, all kritik
till trots. Ett skäl är att den är väl inarbetad och ofta använd i vetenskapliga sammanhang. Ett annat och viktigare är att förloppets häftiga och explosiva karaktär faktiskt gör ordet ”panik” berättigat. Att råka
i panik behöver dessutom inte alltid betyda att man handlar irrationellt.
Panik kan ibland vara en högst förnuftig reaktion. Om ett hus är
övertänt kan det ju vara mycket klokt att försöka rädda livet genom att
rusa ut så fort som möjligt även om detta sker i ”panisk” förskräckelse.
Det kan ju faktiskt finnas anledning att vara rädd för olika saker.
Också en moralisk skräck kan ibland vara berättigad. Sedd utifrån
samhällets synpunkt kan t o m en panikreaktion som i efterhand förefaller överdriven och onödig framstå som naturlig och funktionell.
Moralpanikens funktion tycks ju bl a vara att klargöra var den viktiga
men tillfälligt fördunklade gränsen mellan rätt och fel, mellan tillåtet
och otillåtet ska dras. Den visar vilka normer det är som gäller.

263

ULF BOËTHIUS

Att panikerna gör skäl för epitetet ”moraliska” råder det till sist
ingen tvekan om. Den moraliska upprördheten är varje gång själva
motorn i händelseförloppet. 13

Mediepaniker
I Cohens undersökning var det ett par ungdomsgruppers avvikande beteende som utlöste paniken. I andra fall har den utlösande orsaken varit
gatuöverfall (1860-talets ”garotting panic” i England), vanartiga
(svarta) ligister, drogerna i acid house-kulturen, aids eller anklagelser
för barnmisshandel. 14 De moraliska paniker som har kopplats till ungdomar har emellertid mycket ofta varit ”mediepaniker” (termen har
lanserats av Drotner 1990). Det som orsakat upprördheten har då varit
ett nytt massmedium som uppfattats som farligt för i första hand ungdomen: dime novels, Nick Carter-böcker, film, jazzmusik, veckotidningar, tecknade serier, videoapparater. Passar Cohens modell lika bra
för mediepaniker som för andra paniker? Den frågan har forskarna
knappast ställt. Man har helt enkelt bara utnyttjat Cohens begreppsapparat och använt det som låtit sig användas.
En mediepanik skiljer sig emellertid i vissa avseenden från en panik som utlöses av handlande människor. Mods och rockers olika aktioner gav den panik som Cohen undersökte ett drag av hotfull och
provokativ oberäknelighet. Här var det ungdomarna själva som utpekades som ”folkdjävlar”. Det var mot dem vreden riktades. När ett nytt
massmedium görs till den farliga folkdjävulen och ungdomarna
betraktas som dess offer blir reaktionsmönstret något annorlunda. Det
liknar mera det som inträffar vid en naturkatastrof av typen jordbävning, cyklon eller översvämning.
Låt mig exemplifiera med Nick Carter-paniken 1908-1909 (Boëthius 1989). Den Nick Carter-litteratur som plötsligt började strömma
in i Sverige hösten 1908 jämfördes karakteristiskt nog med en ”smutsflod”. Den hotade, ansåg man, i första hand ungdomen. Häftena kom
med en obönhörlig regelbundenhet (ofta en gång i veckan) och antalet
serier blev bara fler och fler. Häftena som låg och lyste i tobaks13

Detta gäller även 1980-talets videopanik. ”Är moralen en fråga om smak?”, frågade t ex Ebbe Lindell (1986) i ett karakteristiskt inlägg under denna debatt.
14 Pearson (1983 s 131ff); Hall (1978); Watney (1987); Levidow (1989); McGuigan (1992 s 101).
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handlarnas fönster gjorde ett anonymt intryck. Det var fråga om
utländska översättningar; i regel var inte ens författarens namn utsatt.
Att göra författarna till ”folkdjävlar” var därför omöjligt. Förläggarna
var ofta lika anonyma. Till sist blev det distributörerna, framför allt
tobakshandlarna, som fick bära ansvaret för spridningen, men de verkliga ”folkdjävlarna” var ändå häftena själva. Det var de som anklagades
för att göra de unga läsarna till förbrytare och att bryta ned deras moral.
Det visade sig meningslöst att under Nick Carter-paniken skilja
tidningarnas rapportering (inventory) från reaktionen (reaction). Inventeringsfasens överdrifter och symboliseringar innebar samtidigt en
reaktion på det inträffade. Vidare framträdde en fas som helt saknades i
Cohens modell men som visade sig vara central här: återhämtningsfasen. Under denna avvaktar man och ser om reaktionen och de vidtagna
åtgärderna leder till något resultat. Denna fas (recovery) är betydelsefull också i det händelseförlopp som katastrofforskarna urskiljer
vid t ex en jordbävning (Cohen 1972/1987 s 23). Viktigt var också att
delar av händelseförloppet upprepades flera gånger; Nick Carter-böckernas genombrott utlöste inte bara en utan en hel serie reaktioner med
mellanliggande återhämtningsperioder innan paniken avstannade.
Man kan tillägga att de anklagelser som riktas mot medierna är sig
besynnerligt lika från den ena mediepaniken till den andra. Det är fråga
om beskyllningar som under flera hundra år gång på gång riktats mot
populärkulturen (Fridlund 1985 s 213ff). Denna har alltsedan 1500talet anklagats för att förhärliga brottet och därmed göra unga
människor till lagbrytare. Om det inte går så långt så uppluckras i varje
fall det uppväxande släktets moral, menar kritikerna. Populärkulturen
anses ofta vara sexuellt upphetsande samtidigt som den sänker våra
moraliska trösklar, också när det gäller våld. Den är farlig men på
samma gång förförisk och lockande; den erbjuder lustfyllda njutningar
som är jämförbara med dem som man förknippar med kvinnor,
narkotika eller sprit. Den vädjar till känslan och de primitiva instinkterna och ställs i skarp motsats till den intellektuella, behärskade
och distanserade finkulturen. Populärkulturen betraktas som skadligt
upphetsande, vare sig det är fråga om spänning, skräck eller erotik. De
ungas fantasiliv fördärvas och deras verklighetsuppfattning förvrids –
så lyder en av kritikernas allra vanligaste anklagelser.
Populärkulturen har ständigt förbundits med de otyglade och odisciplinerade massorna – och inte minst med kvinnorna, som man betraktat som lika okontrollerade, irrationella och oberäkneliga (Huyssen
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1986 s 44ff). Kritikernas perspektiv är, särskilt under 1800-talet,
genomgående manligt och överklassbetonat.

Mediepanikernas orsaker
Vilka är då de djupare orsakerna till de återkommande moraliska panikerna? Frågan diskuterades redan av Cohen, som till att börja med
pekade på historiskt bestämda sociala faktorer. Den panik som utlöstes
av bråken mellan mods och rockers hade att göra med ungdomens förändrade situation efter andra världskriget. Ungdomen fick mera pengar
och mera fritid; det växte fram en speciell ungdomskultur. Ungdomen
blev helt enkelt mera synlig än tidigare – och kunde därmed också
lättare utsättas för kritik från de vuxna. Samtidigt upplevde särskilt
många arbetarungdomar sin situation som otillfredsställande och
frustrerande och blev därmed benägna att göra saker som provocerade
de vuxna.
Säkert har Cohen rätt i detta. Men det kan tilläggas att ungdomen
hade synliggjorts som en egen kategori långt före andra världskriget.
Ungdomen började avskiljas som en särskild livsfas redan under slutet
av 1700-talet, strax efter det att barndomen ”uppfunnits”. 15 I det expanderande kapitalistiska samhället fann den borgerliga medelklassen det
nödvändigt att ge sina barn en bättre och grundligare utbildning. Utbildningstiden förlängdes successivt. Ungdomen uppfattades samtidigt
som en livsfas då det tidigare barnet skulle inskolas i vuxenvärldens
normer och tänkesätt. Den var en nödvändig mognadsperiod under
vilken upproriskt trots och svärmisk idealism skulle förädlas till
måttfullhet, klokhet och behärskning. När ungdomen var över hade den
unge förvandlats till en vuxen individ, beredd att axla sitt samhälleliga
ansvar.
Särskild styrka fick kraven på en sådan övergångsperiod mellan
barndomen och vuxenblivandet under 1800-talets senare hälft, då industrialismen fick sitt slutgiltiga genombrott i Västeuropa. Medelklassens ideologer fick nu stöd inte bara av pedagogerna utan också av psy15

Gillis (1974); Ariès (1960/1962). Som Springhall (1986) understrukit fanns det
från vuxensamhället avskilda ungdomsgrupper redan tidigare, synliga t ex i
karnevalernas ungdomsorganisationer eller i lärlingssystemet. Men det är först
under 1800-talet som ungdomsperioden på allvar ”upptäcks” och
institutionaliseras.
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kologerna, som vid sekelskiftet rent av myntade en särskild term för
denna livsfas: adolescensen (Springhall 1986 s 28ff). Samtidigt började
medelklassen försöka kontrollera och forma även arbetarungdomen
(Gillis 1974 s 133ff). Ungdomen och dess beteende ställdes därmed i
fokus på ett helt annat sätt än tidigare – liksom de frestelser och faror
som ungdomen utsattes för. Utan tvivel utgör tillkomsten av en särskild
ungdomsperiod en viktig förutsättning för det senaste århundradets
många moraliska paniker. Men Cohen vidgar det sociala perspektivet.
Panikerna har inte bara sin grund i moderniseringsprocessens
uppfinnande av ”ungdomen” eller ungdomens successivt förändrade
sociala situation. De har också en mera tidlös samhällelig funktion.
Cohen ser (med psykologen Erik H Erikson) de moraliska panikerna
som ”gränskriser”, rituella konfrontationer mellan socialt avvikande
grupper och samhällets officiella agenter, som har till uppgift att
klargöra var gränserna går mellan rätt och fel, mellan tillåtet och
otillåtet (Cohen 1973 s 192f). Kriserna utlöses av samhällsförändringar
som sätter de traditionella normerna i gungning.
Synsättet påminner i hög grad om det som utvecklats av socialantropologen Mary Douglas i boken Purity and danger (1966). Hon
diskuterar där det behov av att dra en klar gräns mellan det ”rena” och
det ”smutsiga” som hon återfunnit i olika kulturer. Smuts är någonting
som endast finns i betraktarens öga, menar Douglas; den uppstår först
när en förbjuden gräns överskridits, när den etablerade ordningen
rubbats. Genom att brännmärka det störande fenomenet som smuts
återupprättar man ordningen och visar var den för ögonblicket rubbade
gränsen mellan tillåtet och otillåtet ska dras. Kanske flyttas den en
smula och dras på ett annat ställe än tidigare.
Resonemanget passar mycket bra in på mediepanikerna, som ofta
har riktat sig mot sådant som uttryckligen betraktats som ”smutsigt”.
”Smutslitteratur” var en vanlig beteckning på sekelskiftets kolportageromaner och Nick Carter-böcker. Termen hade sin motsvarighet i andra
länder; i Tyskland talade man exempelvis om ”Schund” eller
”Schmutz”, i England om ”trash”. 16
Som särskilt Kirsten Drotner har betonat är mediepanikerna följaktligen intimt förbundna med samhällets modernisering. 17 De tenderar att
16

Foltin (1965); Drotner (1990).
Frykman (1988) menar rent av att moralpanikerna utgör ”en del av moderniseringsprocessen” (s 115). Han vill därför inte se de ”moraliska entreprenörerna” som
företrädare för en ”samhällelig kontrollkultur”. Han betraktar dem i stället (med an-

17
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dyka upp under perioder när samhället befinner sig i snabb förändring;
då får behovet av att klargöra var gränsen ska gå mellan acceptabelt
och oacceptabelt, mellan det ”rena” och det ”smutsiga”, en särskild
aktualitet. I sådana situationer kommer gamla normer i gungning och
etablerade synsätt ifrågasätts. Förändringarna skapar oro som lätt leder
till en jakt efter syndabockar. Man pekar då ofta på nya uppseendeväckande och publikdragande medier – som för det mesta kommer från
utlandet. Särskilt den amerikanska kulturen har gång på gång ställts vid
skampålen under mediepanikerna, som påfallande ofta står i förbindelse med nationella eller ibland, som när det gällde jazzmusiken,
rent rasistiska strömningar (Drotner 1990 s 141f).
Panikerna är, som redan påpekats, ofta förknippade med mera djupgående intressekonflikter eller ideologiska motsättningar, aktualiserade
av moderniseringen och samhällsförändringarna (Cohen 1973 s 198).
En panik kan utgöra toppen på ett helt isberg av problem. I själva
verket är detta sannolikt en viktig förklaring till den märkliga våldsamhet och det starka känslomässiga engagemang som kännetecknar
moralpanikerna.
Kopplingen till viktiga politiska motsättningar var t ex uppenbar
under den häftiga Nick Carter-paniken 1908-1909. Nick Carter-böckerna kom snabbt att betraktas som ett hot mot framför allt arbetarklassen
och dess ungdom. Som så många gånger förr kopplades den farliga
populärkulturen samman med de odisciplinerade massorna. Detta blev
utgångspunkten för en ideologisk exploatering från såväl vänsterns som
högerns sida. Högern använde Nick Carter för att försöka komma åt
också annan ”smuts” som ansågs farlig utifrån den makthavande
borgerlighetens synpunkt: vänsterpressen, den socialistiska agitationen
och den ”dekadenta” skönlitteraturen. Allt detta betraktades som en
enda ”kulturell dyflod” (Boëthius 1989 s 160ff). I synnerhet försökte
man koppla ihop Nick Carter-böckerna med den ungsocialistiska
agitationen; båda anklagades för att göra arbetarungdomen till
brottslingar och att deformera dess moral. Socialdemokraterna å andra
sidan, i synnerhet det socialdemokratiska ungdomsförbundet, sökte i
stället med Nick Carters hjälp framställa sig själva som sannskyldiga
dygdemönster. Man gjorde anspråk på att inte bara vara Nick Carterböckernas främsta motståndare utan också på att ha inlett hela striden –
vilket inte vara riktigt sant. De unga socialdemokraternas kamp mot
knytning till fenomenet häxeri) som ”vita magiker” vars funktion är att tydliggöra
samhällets normsystem (s 117). Ytterst står de i förändringens tjänst.
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Nick Carter skulle visa att de inte var våldsbenägna och antiparlamentariska anarkister som ungsocialisterna, utan laglydiga och
bildningsivrande medborgare som slog vakt om såväl det borgerliga
kulturarvet som det demokratiska systemet.
Så blev Nick Carter-paniken snabbt en del av den större och redan
inflammerade striden mellan den uppåtstigande arbetarklassen och de
borgerliga makthavarna. Detta gav kampen om Nick Carter-böckerna
en hetta som den annars aldrig skulle ha fått. Den kom att gälla inte
bara ungdomens läsning utan kampen om den politiska makten i sekelskiftets Sverige. I själva verket var denna koppling mellan den moraliska debatten om ungdomens nöjesliv och den grundläggande konflikten mellan höger och vänster inte unik. Som Hans-Erik Olson (1992)
har visat var den tvärtom regel ända fram till 1940-talet. Varje gång
ungdomen fördes på tal aktualiserades centrala ideologiska och politiska motsättningar (se även Frykman 1988).

Varför just ungdomar?
Men varför kopplas oron inför samhällsförändringarna till just barn och
ungdomar? Moderniseringen drabbar ju faktiskt hela befolkningen.
Kanske har detta, som Drotner (1990 s 148) föreslagit, att göra med att
de unga utgör ett slags ”konsumtionens avantgarde”. De är det modernas pionjärer, som före alla andra kastar sig över de nya medierna och
deras utbud. Det var framför allt de unga som slukade Nick Carterböckerna och de tecknade serierna; de ser också numera på film, TV
och video i långt större utsträckning än alla andra (Filipson & Nordberg
1992). Uppenbarligen är de också den viktigaste konsumentgruppen
när det gäller de moderna data- och TV-spelen (Honkonen & Rehn
1991 s 74ff).
De unga utsätts alltså i högre grad än andra för nya mediers inflytande. Samtidigt anser vi sedan länge att barn och ungdomar är känsligare och formbarare än andra. Ungdomen är en period av stark förändring då man är vidöppen för inflytanden av olika slag. Medvetna om
detta försöker fostrare och pedagoger ge de unga den moraliska och
kunskapsmässiga bildning som ska göra dem skickade att bli rätttänkande vuxna, kapabla att överta ansvaret för samhällsutvecklingen.
I denna situation uppfattas de nya medierna som ett hot. Här får
barn och ungdomar lära sig saker som fostrarna betraktar som olämpli269
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ga och farliga. Mediepanikerna har därför också karaktären av kultureller bildningskamper (Drotner 1990 s 150). Att dessa strider om ungdomens fostran blir så häftiga beror, kan man tillägga, bl a på att hela
den nationella identiteten ofta anses stå på spel. Det uppväxande släktet
representerar ju nationens framtid. Ungdomen apostroferades under
Nick Carter-debatten på vänsterkanten som ”bärare av framtidens
kultur”, ”den klippa, på vilken framtidens kyrka skall byggas”
(Boëthius 1989 s 270 och 275). På högerkanten ansåg man att det var
lika viktigt att försvara sig mot smuts- och dekadenskulturen som mot
yttre fiender. Kampen mot denna ingick som ett led i den inre, moraliska upprustningen (Boëthius 1987). Vad hjälper det om vi så bygger
hundra F-båtar, skrev t ex pastor Karl Gasslander 1912, ”om under allt
detta genom dekadenslitteraturen vår lefvande försvarskraft förödes.
Vårt öde är då likafullt besegladt” (s 18).
De nya medierna utmanar samtidigt gällande kulturella värdeskalor
och kulturella makthavares auktoritet när det gäller att bestämma vad
som ska betraktas som god och dålig kultur. De ungas medievanor och
kulturella preferenser sätter normerna i gungning. Det är inte
överraskande att det ofta är lärare, bibliotekarier och andra förvaltare
av den traditionella kulturen som går i spetsen för de moraliska panikerna (Drotner 1990 s 150). Även på det kulturella området kan det
vara viktigt att klargöra var man ska dra gränsen mellan det goda och
det dåliga – och vem som har rätten att göra detta.
På samma gång är det fråga om en kamp om kulturellt kapital.
Genom nyfikenheten på det nya skaffar sig de unga kompetenser som
vuxna saknar. De kan helt enkelt mer om tecknade serier, filmer, videoapparater och datorer än de flesta vuxna. Detta upplever den äldre
generationen ibland som hotfullt och försöker sätta de yngre på plats.
Men moralpanikerna bottnar säkert också i mera generella motsättningar mellan unga och gamla, mellan det uppväxande släktet och
dess fostrare och övervakare. Sådana generationsmotsättningar tycks
alltid ha funnits, åtminstone i vår västerländska kultur, att döma av de
antika komedier som berördes i inledningen. Patricia Meyer Spacks
(1981) menar att generationskonflikter kan ha en lika stor kraft som
könsmässiga sådana. Barn och ungdomar upplever sig ofta (precis som
kvinnor) som beroende, förtryckta och ofria. De tenderar därför
ständigt (åtminstone inom medelklassen) att utmana och provocera den
äldre generationen – den som har den sociala, politiska, pedagogiska
och ekonomiska makten, menar Spacks. Konflikterna har blivit allt
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tydligare och mera iögonenfallande ju längre samhällets modernisering
har fortskridit och, kan man tillägga, ju mera ungdomstiden har avskilts
och förlängts som en särskild livsfas.
Utmaningarna och provokationerna beror delvis på de ungas sociala situation men har också att göra med adolescensen. Adolescensen
kännetecknas enligt Julia Kristeva (1990) av ”en öppen psykisk struktur”. Överjaget är under denna fas mycket svagt; den unge är beredd på
nyfiket pröva på lite av varje, även det förbjudna. Moraliska och andra
tabun försvagas, etablerade gränser av olika slag överskrids. Detta leder
ofta till handlingar som de vuxna har svårt att acceptera.
De vuxna har reagerat på tre olika sätt på de ungas utmaningar,
skriver Spacks som har gått igenom föreställningarna om adolescensen
i en rad skönlitterära verk från 1700-talet och framåt: med fientlighet,
avundsjuka eller glorifiering. Att de vuxnas rädsla för och fientlighet
mot den yngre generationen har haft en enorm utbredning genom
århundradena visar också Geoffrey Pearson i Hooligan. A history of
respectable fears (1983). Han konstaterar att samma anklagelser
upprepas gång på gång; sedan åtminstone 150 år tillbaka klagar man
ständigt över ungdomens tilltagande moraliska förfall och den ökande
ungdomsbrottsligheten, talar om den gamla goda tiden då allt var
annorlunda och förutspår nationen en dyster framtid. Skulden läggs lika
regelbundet på populärkulturen: från skillingtryck, varietéer, music
hall-föreställningar, billig populärlitteratur, tecknade serier och film till
TV och video (se även Pearson 1984).
Men som Spacks framhäver handlar det inte bara om fientlighet
utan också om avundsjuka eller rent av öppen glorifiering. Det finns en
stark ambivalens hos de vuxna inför ungdomen. Hos de unga finner de
så mycket som de själva saknar: autenticitet, starka känslor och passioner, fysisk styrka och sexuell vitalitet, en framtid full av möjligheter.
Samtidigt är de unga outsiders, de har ännu inte integrerats i den
sociala ordningen och har därför trots sin maktlöshet en frihet som de
vuxna förlorat.
Den äldre generationen projicerar lätt sina egna känslor och sin
egen ambivalens på de unga. Inte minst tycks man leva ut sina komplicerade känslor inför vuxenlivets villkor och samhällets modernisering i
de moraliska panikernas attacker mot den osedliga ungdomen och dess
massmediala förförare. Massmedierna står ju, som redan antytts, i hög
grad för känslomässig inlevelse, njutning och hängivelse – värden som
står i skarp motsättning till vuxenvärldens, arbetslivets, skolans och i
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viss mån även familjens krav på disciplin, punktlighet och rationalitet.
Här finns en motsättning inbyggd i själva moderniseringsprocessen: å
ena sidan är den förnuftsmässiga rationaliteten processens
förutsättning, å den andra möjliggör moderniseringen driftsutlevelse
och hittills okända njutningar (Drotner 1990 s 149). Under mediepanikerna aktualiseras denna konflikt som självfallet väcker starka och
intensiva känslor till liv. Genom att kritisera de unga, deras livsstil och
deras mediebruk försvarar de vuxna sitt eget mera disciplinerade
levnadssätt samtidigt som de försöker övertyga sig själva om att det
inte är något viktigt som de förlorat eller tvingats avstå ifrån genom
vuxenblivandet.
Under allt detta döljer sig säkert också mera djupgående individuella konflikter. Kanske handlar det inte bara om samhällets, kulturens och moralens gränser utan också om den egna identitetens; kanske
försöker man inte bara upprätthålla makten över andra utan också över
krafter inom sig själv. Panikernas häftighet och aktörernas upprördhet
tyder på att det är mycket djupgående konflikter som har aktualiserats.
Som Drotner (1990 s 152ff) påpekat använder debattörerna dessutom
påfallande ofta ord och uttryck som pekar mot basala kroppsfunktioner;
man associerar inte bara till den genitala sfären utan också till den
anala och den orala: populärkulturen ”förför”, ”hetsar” och lockar (se
ovan s 9f), den är ”smutsig” (jfr ovan s 11f) och den ”slukas” som ett
skadligt njutningsmedel eller en drog. 18
Detta gör att det ligger nära till hands att betrakta moralpanikerna i
ljuset av Kristevas abjektionsteorier (1980/1982). Hon betraktar den
egna identiteten som någonting mycket skört och bräckligt, någonting
som måste upprätthållas och försvaras för att inte bryta samman. Det
som hotar identiteten är minnet av symbiosen med modern, resterna av
den gränslösa vegetativa värld i vilken barnet levde innan något jag
ännu existerade. För att skydda den egna psykiska och sexuella identiteten mot dessa kaotiska och hotfulla krafter söker individen stöta ut
allt som påminner om detta tillstånd, i första hand minnet av den
preoidipala modern. Utstötningen tar sig uttryck i känslor av äckel,
motvilja och avsky inför olika företeelser, som uppfattas som orena.
Det som jaget på detta sätt söker befria sig från kallar Kristeva
abjektet (av latinets abjectare, som betyder kasta ifrån sig). Men en
18

Man talar om ”hamburgerkultur”, ”coca-cola-kultur” och ”instant literature”
(jämför ”instant coffee”). Andra beteckningar är ”drug literature” eller ”Narkotikumliteratur” (Foltin 1965 s 312).
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total utstötning är i grunden inte möjlig därför att abjektet är en del av
det egna jaget; det är varken subjekt eller objekt utan någonting
mittemellan. Känslorna inför abjektet är följaktligen starkt ambivalenta.
Symbiosen var ju också ett oceaniskt lyckotillstånd; individen känner
på en gång avsky och längtan inför det som förlorats. Abjektet finns
hela tiden inom oss som ett hot mot ”det symboliska”, mot allt det som
representerar identitet, ordning och stabilitet. Det utgör ”undersidan”
av det symboliska, det som den symboliska ordningen måste förkasta,
täcka över och innesluta (Gross 1990 s 89). Abjektet demonstrerar
omöjligheten av att dra klara gränser eller demarkationslinjer mellan
det rena och det orena, mellan det anständiga och det oanständiga,
mellan ordning och oordning. Det tvingar oss att ständigt på nytt
markera var dessa gränser ska gå.
Kristeva urskiljer tre olika kategorier av abjekt, alla knutna till olika kroppsliga funktioner. Grovt sett motsvarar de det orala, det anala
och det genitala (Gross 1990 s 89). Den första kategorien gäller sådant
som vi äter. Äckel eller avsky inför det som vi betraktar som oätbart
utgör enligt Kristeva den mest arkaiska formen av abjektion. Därnäst
kommer äckel inför kroppens utsöndringar: skit, piss, spott, svett etc.
Den tredje kategorin omfattar sådant som har att göra med de sexuella
skillnaderna – eller snarare bristen på sådana. Här finns incesttabut och
menstruationsblodet.
Alla dessa typer av abjekt uppfattas som hot mot den egna identiteten. Likheten med de sfärer som moralpanikernas aktörer brukar aktualisera är uppenbar. Massmedierna och populärkulturen förknippas
som vi sett just med det orala, anala och genitala. Den förbinds med det
primitiva, kaotiska och gränslösa; den står för känsla och njutning
medan den seriösa kulturen representerar kontroll och förnuft. Det
finns anledning att tro att moralpanikernas banerförare ibland på ett
omedvetet sätt upplever det nya som de reagerar emot som ett hot mot
den egna psykiska och sexuella identiteten. Det är betecknande att det
som man stöter ut så ofta (särskilt i 1800-talets utpräglat manliga och
patriarkala kultur) har tilldelats kvinnliga egenskaper (jämför ovan s
10). Men det är kanske inte bara det kvinnliga man stöter ifrån sig utan
också det barnsliga (Drotner 1990 s 154f). De orala associationerna
pekar ju mot den tidigaste perioden i vårt liv, innan vi ännu avskilt oss
från modern.
Det är också karakteristiskt att det är just barn och ungdomar (med
sin större benägenhet än andra att överskrida tabugränser) som man
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ställer i centrum under mediepanikerna. Därmed aktualiseras
naturligtvis lätt också den egna barndomen – och allt det kaotiska och
gränslösa i vårt eget preoidipala förflutna som vi ständigt måste stöta
ifrån oss för att bibehålla vår bräckliga identitet.

Mediepanikerna i det senmoderna samhället
Som Kirsten Drotner (1990) framhållit finns det en sorts glömskemekanik i mediepanikerna. Dels glömmer man tidigare paniker och startar
varje gång som om det vore första gången man upprördes av ett nytt
medium – samtidigt som panikerna har ett likartat förlopp. Dels
glömmer man (och accepterar efterhand) de medier eller företeelser
som man tidigare upprörts av. Varken populärlitteraturen, veckotidningarna eller de tecknade serierna tycks längre kunna väcka så starka
känslor till liv att moraliska paniker bryter ut. Serierna gjordes tvärtom
redan på 1960-talets till konst av amerikanska popkonstnärer som Roy
Lichtenstein och Andy Warhol och svenska tecknade serier får sedan
mitten av 1970-talet rent av ekonomiskt stöd av den svenska statens
kulturråd. 19 På ett liknande sätt har det gått med den en gång så
avskydda jazzmusiken.
Nya medier och uttrycksformer har kommit i blickpunkten. Panikerna utlöses numera inte så ofta av det tryckta ordet som av rörliga
bilder. Den senaste stora mediepaniken gällde som bekant videon. Men
även ljudmediet är sedan länge viktigare än böcker och tidningar.
Rockgrupper och rappare som Alice Cooper eller Public Enemy kan
alltjämt sätta starka känslor i rörelse – live, i TV eller radio, på skiva,
band eller CD.
Mediepanikerna har förändrat karaktär också i ett annat avseende.
Det tycks inte längre vara lika lätt att åstadkomma en panik som det var
i början av 1900-talet. Upprördheten mot Heman, Skeletor och de
andra Mastersfigurerna för några år sedan ledde aldrig till någon sådan,
inte heller oron inför dataspelen. 20 Och de paniker som förekommit
under senare tid har, förefaller det, inte haft samma styrka och
omfattning som de tidigare panikerna. Videopaniken hade inte alls
samma kraft som t ex Nick Carter-paniken. Den senare paniken dominerade medierna på ett helt annat sätt. Den slogs upp i flerspaltiga
19
20

Drotner (1990 s 144); Furuland & Ørvig (1979/1990 s 411).
Magnus Knutsson förutspådde (1989 s 35) en moralpanik kring dataspelen.

274

UNGDOMAR, MEDIER OCH MORALISKA PANIKER

rubriker överst på sidorna och striden fördes med stor intensitet och
uthållighet i tidningar, tidskrifter och på opinionsmöten till dess att
försäljningen av häftena stoppades. Opinionen var så stark att andra
uppfattningar överhuvudtaget inte kunde komma till tals trots att tidningarna då var många gånger fler än nu. Riktigt så var det inte under
videopaniken.
Man kan fråga sig om mediepaniker alltjämt är möjliga i västvärldens senmoderna massmediesamhällen. Har inte medierna under de
senaste decennierna blivit alltför många och det populärkulturella utbudet alltför gigantiskt? Vad ska man egentligen skjuta in sig på i allt
detta? Våldet, skräcken, sexualiteten, hädelsen, blasfemin – men var?
Allt detta finns ju numera överallt: i filmen, videon, TVn, radion, bandspelaren, veckotidningarna, kvällspressen och populärpocketböckerna –
förutom, förstås (men det har sällan uppfattats som lika farligt), i den
seriösa konsten och litteraturen. Allt kan man ju omöjligen stoppa,
särskilt inte sedan satelliterna och kabelnäten gjort det möjligt att sända
även censurförbjudna filmer rakt in i våra vardagsrum – eller, för den
delen, pojk- och flickrummen. Situationen måste skapa en känsla av
maktlöshet och uppgivenhet hos dem som upprörs över utvecklingen.
Samtidigt har vår toleransnivå uppenbarligen undan för undan ökat.
Vi har vant oss. Det ska numera mycket till för att vi ska uppleva det
som att ett viktigt tabu har brutits. Detta sammanhänger också med den
tilltagande kulturella och moraliska pluralismen. Det finns inte längre
en lika stor enighet vare sig om hur man ska uppföra sig eller om vad
som ska anses bra eller dåligt, högt eller lågt, ”rent” eller ”orent”.
Tidigare fanns det en dominerande kultur, vars värdenormer praktiskt
taget alla underkastade sig och erkände. Så var det under Nick Carterstriden 1908, men så är det inte längre idag. Den dominerande kulturen
finns kvar (uppbackad av statliga och kommunala institutioner), men
dess betydelse har minskat. Den har inte samma anseende som tidigare.
Författare och konstnärer betraktas numera sällan som nationalskalder
eller andliga ledare. Kulturen har sekulariserats. När Strindberg dog
slogs det upp överst på tidningarnas förstasidor i flerspaltiga rubriker.
När Ivar Lo-Johansson eller Sven Delblanc avlider får de bara en
mindre spalt längre ner. 21
De västerländska samhällena har, som Hans Magnus Enzensberger
(1991) uttryckt det, blivit ”acefala”; de saknar ”huvud”. Det finns inte
längre ett centrum som är tillräckligt starkt för att kunna styra och
21

Om litteraturens minskade betydelse, se Thavenius (1993).
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behärska hela kulturen. Vertikaliteten har minskat. Vid den centrala
kulturens sida har det under de senaste decennierna skjutit upp en rad
olika mer eller mindre profilerade delkulturer med sina egna smakhierarkier och kulturella normer. 22 En sådan delkultur är t ex ungdomskulturen, som i sin tur sönderfaller i olika grupp- eller mikrokulturer
(Fornäs 1992 s 92). Samtidigt sker det ett ömsesidigt utbyte mellan de
olika delkulturerna – och mellan delkulturerna och den kultur som
utgör centrum. Detta undergräver ytterligare den centrala kulturens
ställning.
Klyftan mellan högt och lågt inom den centrala kulturen, mellan
det ”populära” kretsloppet och det ”bildade” (Escarpit 1967), förefaller
samtidigt att ha minskat. Delvis sammanhänger detta med att den
centrala kulturen har förlorat mycket av sin tidigare status. Som
Enzensberger har påpekat spelar det inte längre någon större roll för
ens sociala anseende om man föredrar Schönberg eller Michael Jackson
(Enzensberger 1991). Kvalitetspocket och populärpocket skiljer sig allt
mindre från varandra när det gäller utseende och pris. Bokhandlarna
har släppt in också populärpocketböckerna på sina hyllor, samtidigt
som kioskerna säljer seriös litteratur. Även kultursidorna har öppnats
för populärkulturen – liksom för barn- och ungdomslitteraturen.
Samtidigt tycks förbindelserna mellan den högre och den lägre kulturen
bli allt intensivare. De påverkar varandra ömsesidigt; rockmusiken och
de tecknade serierna tränger t ex in i elitkulturen samtidigt som man
återfinner avantgardets formspråk i olika former av populärkultur
(Boëthius 1990).
Allt detta försvårar uppkomsten av mediepaniker. Dessa förutsätter
troligen inte bara ett mera begränsat kulturellt utbud utan också en
dominerande och av hela samhället omfattad eller erkänd kulturell
hierarki, med tydliga och klara gränser mellan högt och lågt.
Till detta kommer att de sociala spänningarna successivt har minskat i de västerländska samhällena. Skillnaderna mellan olika grupper
kvarstår i stor utsträckning men har flyttats upp till en annan nivå.
Även de som tillhör de lägsta socialgrupperna har i stor utsträckning
fått del av den ökade välfärden. Alla har så att säga åkt upp en våning.
Detta har fått sociala konsekvenser; Ulrich Beck har talat om ”hisseffekten” (Beck 1986). Avstånden mellan klasserna är i princip desamma
som tidigare men genom hisseffekten har tänkesätten och relationerna
likafullt förändrats. Differenserna är inte synliga utåt på samma sätt
22

Laermans (1992); se även Boëthius (1990) och Fornäs (1993).
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som tidigare. Individualiseringen ökar; klassolidariteten har minskat.
Gränserna mellan olika kategorier av människor tenderar att suddas ut
och ersättas av individuella skillnader.
Härigenom har också de politiska motsättningarna minskat. I dagens västerländska samhällen är skillnaderna mellan de politiska partierna små. De skarpa klassmässiga motsättningar som utgjorde en av de
viktigaste förutsättningarna för t ex den svenska Nick Carter-paniken i
början av seklet har försvunnit. Också detta bidrar till att mediepanikerna inte uppstår lika lätt som tidigare – och inte heller får
samma styrka eller omfattning. 23
Det är inte bara det kulturella utbudet som har växt i takt med moderniseringen utan också samhällena. Städer och tätorter har samtidigt
blivit allt större. Kanske har också detta spelat en roll för att
mediepanikerna. Troligen är det lättare att åstadkomma en panik i ett
mindre samhälle än i ett större. Ett litet samhälle är mera homogent, där
finns ofta en starkare värdegemenskap, vilket i sin tur hänger samman
med att människorna inte är lika anonyma eller okända för varandra
som i storstäderna.
Säkert var det lättare att åstadkomma en mediepanik i ett Stockholm med ca 340 000 invånare (då Nick Carter-böckerna fick sitt genombrott) än vad det är i dagens miljonstad. Det är karakteristiskt att
den panik som Cohen undersökte, mods/rockers-paniken, uppstod i ett
par mindre engelska badorter på den engelska östkusten. Även ett par
moderna paniker (från 1986 och 1987), den ena utlöst av rädsla för aids
och homosexualitet, den andra av fruktan för en grupp ”häxor” som
anklagat ett antal familjer för barnmisshandel, har en tydligt lokal och
begränsad karaktär (Levidow 1989). Lokala paniker tycks således
alltjämt vara möjliga att åstadkomma, åtminstone kring sådana
”folkdjävlar”. Kanske är det inte lika lätt att åstadkomma lokala paniker kring nya medier eller moderna populärkulturella företeelser. Bor
man i Brighton eller Borås inser man ju lätt att man i varje fall inte har
stora möjligheter att stoppa de globala satellitsändningarna, hur
upprörd man än blir över de bilder som sänds rakt in i hemmen.
23

Möjligen håller emellertid denna situation nu återigen på att förändras. De i hela
Europa mycket skarpa etniska motsättningarna tycks vara på väg att ersätta de
klassmässiga. Fundamentalistiska och konservativa strömningar växer sig allt
starkare i västvärlden. Samtidigt bidrar den djupa lågkonjunkturen till att öka de
sociala spänningarna; den ”hiss” som Ulrick Beck talade om tycks idag gå nedåt
och inte uppåt.
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Allt detta gäller de senmoderna västerländska samhällena. Här
tycks förutsättningarna för mera omfattande mediepaniker successivt
ha försämrats under de senaste decennierna. Grogrunden är bättre i
samhällen som inte nått lika långt i sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. I vissa länder i Afrika, Asien och Latinamerika föreligger emellertid alltjämt några av de viktigaste villkoren för moraliska paniker: snabb modernisering, en lika snabb tillväxt av nya
medier och (utländska) populärkulturella fenomen, skarpa sociala motsättningar, analfabetism, okunnighet samt ofta religiös och moralisk
fundamentalism hos makthavarna. Till detta kommer de skarpa politiska (och etniska) motsättningarna mellan den rika sekulariserade
västvärlden (som tillhandahåller de nya medierna och den moderna
populärkulturen) och de fattiga och av västvärlden beroende befolkningarna i de länder som det här är fråga om.
Rushdie-affären ger en aning om detta. Som bekant utfärdade ajatolla Khomeini en dödsdom över Salman Rushdie sedan denne 1989 givit ut romanen Satansverserna, där han skildrade Muhammed och den
islamiska tron på ett mycket provocerande sätt. Domen kvarstår
alltjämt; för närvarande lär priset för Rushdies liv vara 15 miljoner
kronor (Ruth 1992). Romanen vållade alltså en mycket stor uppståndelse i den muslimska världen. Den ledde till svåra kravaller i Pakistan
(med flera dödsoffer); även muslimer i England brände boken offentligt
och i Sverige anordnas ännu i februari 1993 muslimska demonstrationer för att stödja dödsdomen mot Rushdie. 24
Var detta resultatet av en moralisk panik? Khomeini var uppenbarligen långt ifrån ensam om att fördöma Rushdies bok (uppretade muslimer från hans egen hembygd i Bombay förefaller ha varit de första
som krävde åtgärder) även om de muslimska massmediernas roll i
förloppet uppenbarligen ännu inte är utredd. Förloppets häftighet tycks
till att börja med ha varit stor; dödsdomen kom snabbt. Och den
vidarebefordrades lika snabbt (via massmedierna) till hela den muslimska världen. Även Pakistans religiösa ledare stödde dödsdomen.
Boken förbjöds i de flesta muslimska länder även om många vägrade
att solidarisera sig med uppmaningen att döda författaren. Personer
som översatt boken har sedermera mördats liksom muslimer som
24

Litteraturen om Rushdie-affären har hunnit bli omfattande. Några av de
viktigaste verken diskuteras av McGuigan (1992 s 195ff). Demonstrationen i
Sverige refereras i Dagens Nyheter 28/2 1993 s A 5. Liknande demonstrationer
förekom ungefär samtidigt också i Beirut (Upsala Nya Tidning 20/2 1993 s 5).
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offentligt stött Rushdie. En viktig tabugräns hade uppenbarligen
överskridits; företrädarna för de fundamentalistiska rörelserna inom
islam kände sig tvingade att omedelbart markera att detta hade skett.
Frågan är dock om man kan kalla detta för en mediepanik. För det
första handlade det ju inte om något nytt medium eller ens en ny kulturell företeelse utan om en enda bok med ett förgripligt innehåll.
Vidare undrar man om det verkligen var fråga om en panik. I så fall
förvandlades denna mycket snabbt till en kampanj. Affären är efter
snart fyra år långt ifrån över. Hotet mot Rushdie kvarstår och attacker
mot Satansverserna förekommer alltjämt då och då; förloppet är således långt mera utdraget än under en vanlig moralpanik. Det är också
tveksamt om fundamentalisterna verkligen trodde att Rushdies roman
som var utgiven i England och i första hand vände sig till en smal
bildad västerländsk läsekrets (se McGuigan 1992 s 196) skulle vålla
skada bland de troende muhammedanska massorna om den inte
omedelbart stoppades. Drabbades muslimerna verkligen av panisk
skräck inför vad som skulle ske om denna enda engelska bok (som
ytterst få muhammedaner kunde tänkas komma att läsa) fick spridas
offentligt? Det är dessutom osäkert om det alls handlade om ungdomar.
Uppfattades Rushdie och hans bok verkligen som en allvarlig fara för
just den muslimska ungdomen? Det är mycket tveksamt om det förhöll
sig på det sättet.
Dödsdomen mot Rushdie var nog inte följden av en mediepanik
eller ens en moralisk panik. Domen föranleddes knappast av en osäkerhet om var gränsen mellan tillåtet och otillåtet skulle dras. Vad som
hade hänt var i stället att en klart synlig gräns hade överträtts och att
överträdelsen måste straffas. Khomeinis ”fatwa” (han utfärdade tiotusentals liknande) var inte bara en religiös utan också en juridisk
handling. Att en lagöverträdelse beivras är inte ett uttryck för en moralisk panik. Snarare var det här fråga om att statuera ett exempel, att
visa att den som gjorde vad Rushdie gjort hade begått ett så oförlåtligt
brott att straffet var döden. Syftet var allmänpreventivt. Khomeinis
dom riktade sig troligen framför allt till de muslimer runt om i världen
som skulle kunna göra sig skyldiga till liknande hädelser.
Man kan fråga sig om moraliska paniker i Cohens mening överhuvudtaget är möjliga i auktoritärt styrda fundamentalistiska samhällen
av Irans typ. Här saknas ju en fri press i vår mening och här är de
religiösa, juridiska och politiska sfärerna redan från början sammanflätade med varandra. Men här finns samtidigt uppenbarligen den
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känslighet för moraliska eller religiösa normbrott och det behov av
tydliga gränser mellan rent och orent som utgör några av de viktigaste
förutsättningarna för att moraliska paniker ska uppstå. Attacker mot de
moderna massmedierna och deras innehåll som kan påminna om de
västerländska mediepanikerna har också förekommit i Iran långt före
Satansverserna. Redan 1978 uppmanade t ex Khomeini i en fatwa de
rättrogna att bränna ned landets ogudaktiga biografer. Följden blev att
ett åttiotal biografer stacks i brand.25
Samtidigt kan kanske också de skarpa klyftorna mellan den sekulariserade västvärlden och de fundamentalistiska rörelserna i den islamiska världen skapa om inte paniker så i varje fall panikungar även i västerländska samhällen. Ansatser i den riktningen har förekommit inte
bara i samband med Rushdie-affären utan också i svallvågorna efter
Betty Mahmoodys uppmärksammade bok Inte utan min dotter
(1987/1988). Massmedierna har med utgångspunkt från bl a dessa företeelser skapat en förenklad bild av de muslimska samhällena och byggt
upp ett trossystem som liknar det som förekommer under moralpanikerna. Här framstår islam som ”en samling barnarövare, kvinnomisshandlare, Koranrabblare, brottslingar och terrorister; ett monster
som ska smädas och hållas kort” (Bengtsson 1993).
De allt starkare fundamentalistiska och konservativa strömningarna
i väst (inte minst i USA) åstadkommer då och då panikungar som också
har andra utgångspunkter än skräcken för det arabiska ”monstret”. Men
här har panikungarna svårare att vinna fotfäste och växa till nationella
paniker. Det mesta tyder trots allt på att moraliska paniker numera har
lättast att blossa upp i religiöst präglade samhällen där den ekonomiska,
sociala och kulturella utvecklingen ännu inte nått så långt som i de rika
länderna i väst medan de blir allt sällsyntare i västvärldens sekulariserade och pluralistiska massmediesamhällen.
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Självrefererandet kan inte
undvikas
Några effekter av undervisningens rationaliseringar

Ett av de signifikativa kännetecknen för den kulturella moderniseringen
är ökningen av självreferensstrukturer.1 Självreferenser ändrar på ett
subtilt sätt vår relation till världen och till oss själva. Jag skulle med
ledning av några fenomen här vilja visa hur självreferensen även trängt
in i vår pedagogiska vardag och nu förändrar den inifrån. För detta har
jag valt ut tre områden där man kan påvisa detta resultat av
moderniseringen – den pedagogiska vetenskapen, skolans praxis och
individernas identitetsutveckling.

Pedagogisk vetenskap
Om man idag skulle vilja avlasta sin bokhylla och erbjuder en bokhandel sina pedagogikböcker från sjuttiotalet, så har man tur om man över
huvud taget får lämna kvar böckerna. Några pengar ger det inte. Detta
kan tas som en fingervisning om hur ett ämnes anseende har sjunkit.
Och i motsvarande mån har utbildningsvetenskapen drabbats av ett
”bakrus”.
Denna vetenskaps djupa fall utgör baksidan av dess tidigare höjdflygning. På sjuttiotalet lyckades pedagogiken att nästan bli en sorts
ledande vetenskap. Under trycket av studentrörelsen hade den öppnat
sig mot socialvetenskaperna. Socialisationsteori, utbildningsekonomi
och psykoanalys erbjöd en omfattande kunskap av systematiserande
1

Se Luhmann (1980). Med ”självreferens” avser jag ”reflexivitet” – alltså att referera till sig själv. Jag föredrar det första begreppet, då det inte kan förväxlas med
intellektuell självreflektion. Detta är det nämligen i fortsättningen inte fråga om.
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och klassificerande karaktär. Detta fungerade som en ny typ av kunskap, som trängde in i de dittills närmast stödjande fackdiskurserna för
enskilda pedagogiska områden och in i konventionella undervisningsmiljöer. Inom universitetsseminarier, skolklasser och yrkesskolor satte
nu den ”nya” kunskapen invanda självklarheter ifråga. Yrkes- och
vardagskunskapen konfronterades med ovana frågor om legitimitet.
Till och med på daghemmet kunde nu frågan väckas, när barnen till
exempel skulle sätta sig i ring: ”men varför?”
En pedagogik som på så vis blivit socialvetenskaplig fick mycket
snabbt en ledarroll i utbildningsreformen. En stor litteraturmarknad
uppstod (just de böcker som man nu skulle vilja returnera till bokhandlaren). Innovationsforskningen fick mycket resurser, speciellt i samband med förnyelsen av läroplanerna.
Denna ledande pedagogiska vetenskaps löften visade sig vara alltför vittgående. De allmänt höga förväntningarna grusades snart, och anseendet började raseras. Detta hade för det första externa politiska
orsaker – den breda institutionella utbildningsreformen gick i stå. Men
det hade också interna orsaker. Parallellt med utbildningsreformen
pågick en kulturell modernisering, alltså en avtraditionalisering av
livsformer, tolkningsmönster och mentaliteter. Dessa ibland iögonfallande och ibland tysta processer påverkade människors livsvärld och
vardag även utanför institutionerna. De förändrade förväntningarna och
livets dittills traderade självklarheter, och de förändrade naturligtvis
också barns och ungdomars mentaliteter och vardagsstilar.
Denna kulturella modernisering visade sig småningom som så genomgripande att den insmög sig i de pedagogiska tolkningsmönstren.
Centrala begrepp som ”pedagogisk relation”, ”utbildningsförhållande”
eller ”inlärningssituation” var plötsligt inte alls så belysande som man
förut antagit. Mycket viktigare visade sig de förändringar vara som annars i en begreppslig tafatthet betecknats som ”pedagogisk kontext”:
förändringar av generationsförhållandena, av ungdomen, av livsvärlden. Dessa kulturella avtraditionaliseringar urholkade de tidigare pedagogiska grundbegreppens förklaringsförmåga. ”Kultur” ersatte ”pedagogik” som paradigm. Den progressiva pedagogikens dittills nya övertygelser intresserade inte längre de berörda. De pedagogiska praktikernas problem och möjligheter lokaliserades från och med nu allt mer till
en viss subdidaktisk nivå – till livsvärlden, och om denna står det för
litet i ”pedagogiska” böcker.
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Den pedagogiska vetenskapens förlorade anseende kan för det andra ha att göra med, att man vande sig vid denna nya typ av sammanhangskunskap. Den hade inte längre någon överraskningseffekt, väckte
inte längre nyfikenhet på eventuella nya situationstolkningar.
”Ifrågasättandet”, tvivlet på självklarheternas legitimitet, slog nu tillbaka på vetenskaperna själva, och även på den pedagogiska vetenskapen.
Som självklart ledande vetenskap måste den nu abdikera. Också den
pedagogiska vetenskapen tvingades bli självrefererande.
Detta självrefererande stärker idag tendensen till en oavlåtlig metateoretisk självreflektion hos forskarna (jfr König 1990). Alla utbildningsforskare borde ställa sig frågan: ”Vad sysslar vi egentligen med
när vi producerar pedagogisk kunskap? På vilka grunder och med vilka
konsekvenser?”
Man kan redan tydligt se två effekter av en sådan självrannsakan.
För det första problematiseras de alltför tvärsäkra kausalitetsantagandena inom de pedagogiska praktikfälten (jfr Tenorth 1990). Varje
praxisfält visar sig vara alldeles för komplext för att kunna förklaras
med enskilda, punktuella intentioner. I stället för en direkt koppling
mellan avsikt och resultat rekonstruerar pedagogiska teorier idag snarare strukturella kontexter. Kausalitetsantaganden betraktas som självförenklingar varmed vi reducerar komplexiteter. I så måtto är
kausalitetsantaganden pragmatiskt effektiva. Men de är inte ”sanna”.
Den andra effekten var att en omtyckt tankefigur från sjuttiotalet
utsattes för tvivel – idén att om möjligt pedagogisera hela samhället.
Snarare avslöjas och avmystifieras ”samhällets pedagogisering” som
en modern myt. Pedagogiseringen får därigenom allt svårare att hålla
de löften om problemlösning den givit. Det denna pseudo-lösning
förmår är snarare att skjuta upp bearbetningen av ett aktuellt problem
långt in i framtiden, och detta har en lugnande effekt (jfr Oelkers 1990
s 6). Precis som när det i en självkritisk teknologidebatt krävs att
långsiktiga oavsiktliga konsekvenser ska registreras i en ”teknikens
konsekvensanalys”, så krävs nu en ”pedagogikens konsekvensanalys”
(Lenzen 1991).
På denna väg mot självrefererande förändras den pedagogiska vetenskapens karaktär. Den blir till reflekterande kunskap, i meningen en
betraktare som betraktar sig själv i sitt eget betraktande (Luhmann
1991 s 148). Det är då inte själva vetenskapliggörandet som ska drivas
vidare, utan det är följderna av det hittillsvarande vetenskapliggörandet
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som undersöks och begrundas. Och härvidlag följer utbildningsforskningen en för alla vetenskaper allmän tendens.
Detta yttrar sig i revideringen av flera grundlggande antaganden om
effekterna av vetenskap och vetenskapliggörande. Det förekommer en
revidering av överlägsenhetsantagandet: vetenskapen producerar inte
kunskap som är överlägsen vardaglig kunskap, utan en annan typ av
kunskap. Den vetenskapliga självuppfattningens ”fältherrekaraktär” är
passé (Beck & Bonß 1989 s 198). Vidare sker en revidering av visshetsantagandet: vetenskapen producerar inte ny visshet utan tvärtom
innebär den just en stegring av förmågan till systematiskt tvivlande. Så
fort en vetenskaplig lucka har täppts till öppnas en ny. Slutligen
försiggår en revidering av planeringsantagandet: vetenskapen producerar inte ökad tillförsikt – tvärtom skapar varje ökning av den
vetenskapliga outputen nya oöverskådligheter.
Dessa revideringar är i sin tur inbäddade i en utvecklingstrend som
Habermas (1983/1990 s 25) betecknat som att ”humanvetenskaperna
blivit alltmer filosofiska”. Detta är ett uttryck för den post-empiristiska
vetenskapsfilosofin, vars poäng kort sagt ligger i uppfattningen att alla
vetenskaper (även naturvetenskaperna) sysslar med tolkningsproblem.
Redan datainsamlandet (och inte först databearbetningen) är enligt
detta synsätt interpretationsstyrt.
Den post-empiristiska vetenskapsfilosofin har för det första ett
starkt konstruktivistiskt inslag (jfr Habermas 1988). Det innebär att antagandet om en av själva betraktandet oberoende och given verklighet
förkastas kunskapsteoretiskt och metodologiskt. För det andra har
vetenskapsfilosofin ett starkt semiotiskt inslag. Det betyder bland annat
att objektobservationer alltid innefattar en semantik. Utifrån denna
premiss är det betydelsesystemen som genererar verkligheten. För det
tredje har vetenskapsfilosofin en pragmatisk accent, i det att alla betydelsesystem i sin tur är inbäddade i vardagspraktikens nätverk. I enlighet med Wittgensteins senare filosofi uppfattas livsformerna som det
högsta metaspråket och ses därmed som en vetande- och kunskapsram
som inte alls är ”underlägsen” vetenskaperna, utan endast är ”annorlunda”. Ja, varje vetenskapligt tänkande är ofrånkomligt förankrat i
dessa livsformer. Vetenskapen skiljer sig från vardagspraxis, men är
inte något som står högre.
Denna vetenskapskonception motiverar och kräver som konsekvens
en radikal icke-naturalism i förståelsen av verkligheten, av varseblivningen och av den vetenskapliga kunskapen. ”Verkligheten” be-
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traktas som ett nätverk av vardagliga konstruktioner av samhällelig realitet. Vetenskapliga teorier är då också konstruktioner (men av ”andra
ordningen”) – nämligen teoretiska konstruktioner av hur vardagliga
konstruktioner (av ”första ordningen”) tillkommer (jfr här Knorr-Cetina
1989).
I förhållande till pedagogiken innebär detta att utbildningsvetenskapen inte erbjuder någon beskrivning av den ”verkliga” utbildningsverkligheten (König 1990 s 926). Den pedagogiska vetenskapen ägnar sig i
stället åt att reflektera över nyttjandeformer och konsekvenser av
pedagogiska konstruktioner (i exempelvis pedagogiska teorier, tolkningsmönster eller vardagsspråk).
Man kan också beteckna detta som en kognitiv vändning i den pedagogiska vetenskapen (König 1990 s 930). Och detta betyder alls inte,
som man kanske kunde tro, att dess objekt ”irrealiserats”. Nej, visst
”fungerar” verkligheten. Men detta fungerande låter sig inte bearbetas
utan en viss kunskapsteoretisk anspråksnivå.
Vi har alltså inte ”direkt” med en pedagogisk verklighet att göra,
utan med en verklighet som alltid redan är tolkad av deltagarna. Därmed förstärks också insikten att denna verklighet inte kan ändras genom att man bara ställer upp mål eller genom ren god vilja. Denna konstruktivistiska effekt är yttig för pedagogiken, genom att vänja den lite
av med sin permanenta fixering vid det normativa. Om pedagogiken
inte alltid fixerade sig vid hur saker borde vara skulle den få en etnografisk kvalitet, en diagnostisk smidighet inför det som ändå alltid
sker och som den så ogärna går närmare in på.

Skola
Vetenskapliggörandet kan alltså inte längre uppfattas i analogi med en
”missionärsmodell”: det är inte så att vetenskapliga missionärer skulle
stå inför vetenskapslösa infödingar och tvingas omvända dessa (Beck
& Bonß 1989 s 203). De pedagogiskt praktiserande har för länge sedan
vant sig vid vetenskapsutbudet – i institutionerna (till exempel skolan),
i pedagogikutbildningen, i vardagslivet. Det idag intressanta är inte att
de erbjuds ett utbud av vetenskaper, utan hur de praktiskt verksamma
hanterar detta. Det vetenskapliga kunskapsutbudet brukas och ”tilllämpas” inte förutsättningslöst, utan det används i institutioner och
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praktikfält i enlighet med interna regler och egna problemdefinitioner
(Beck & Bonß 1989 s 205).
Då den utbildningsvetenskapliga kunskapen, som redan nämnts,
dessutom har förlorat anseende, kan man säga att denna kunskaps
tillämpande i skolan helt har karaktären av desillusionsinlärning. Det är
inte förhoppningen om ett (primärt) vetenskapliggörande som utmärker
situationen i skolorna utan snarare bemödandet att reflexivt (sekundärt)
hantera ett redan genomfört vetenskapliggörandes konsekvenser och
kriser (Beck & Bonß 1989 s 209).
Jag skulle här vilja skilja mellan tre olika nivåer av vetenskapliggörande i skolan, som i tur och ordning har att göra med didaktik, vanor
och atmosfär. Alla tre processerna har i Tyskland påskyndats sedan
slutet av sextiotalet.
För det första kan man säkert se en didaktisk rationalisering i det
faktum att läroplanerna inte längre motiveras med konventioner (alltså
med argumentet att ”så har det alltid varit”). Snarare motiveras läroplaner (i vidaste mening) med argument om de vetenskapliga ämnenas
utveckling. Hur man nu än värderar dessa nya, ”konstruerade”, läroplaner, så skapar deras uppenbara konstgjordhet i sig en så kallad spärrhake-effekt: de praktikfält som i motiverandet av sina beslut övergår
från tradition eller konvention till vetenskap får svårt att vända tillbaka.
Hur omtvistade de enskilda förändringarna än är så etableras en
grundläggande motiveringsplikt. Och redan detta har i sig en
upplysande effekt (jfr Beck & Bonß 1989 s 208).
Detta har ett pris, som består av en ny ambivalens, speciellt ur elevens synvinkel. Ju mer skolarbete som övergått till fackkunskap (i sista
hand grundad på de enskilda vetenskaperna), desto mer fragmentarisk
är subjektrelateringen (jfr Nunner-Winkler 1990 s 673). Denna
fackkunskap för inte utan vidare med sig bildningspotentialer, kunskap
om sammanhang och identitetsbidrag. Den erbjuder inte obetingat
betydelsefullhet. Detta kan utmynna i ett slags långtråkighetsproblem.
Å andra sidan har det också avlastningseffekter, ty att till exempel
misslyckas på denna fackkunskaps områden behöver inte längre
tangera min självkänsla som helhet.
För det andra försiggår det en habituell rationalisering av skolan,
som alltså har med invanda förhållningssätt att göra. Skolan måste idag
med nödvändighet vara post-traditionell. Även om den, vilket ju idag är
vanligt, återinför traditionella ritualer, så är dessa just ”införda” och
inte självklart förefintliga). Därmed gör sig oundvikligen en känsla av
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kontingens (öppenhet, obestämdhet) gällande. Skolan kan nu erfaras
som en ”konstruerad” verklighet (Beck & Bonß 1989 s 208). Men allt
som kan uppfattas som konstruerat skulle också kunna vara annorlunda. Detta påverkar alla beskrivningar av status quo, men också de
förändringsprogram som ännu på sjuttiotalet var fyllda av patos och
självtillit – ingenting är längre säkert!
Ett konstruktivistiskt moment framträder i det att beskrivandet och
upplevelsen av min skolvardag relateras till de perspektiv jag har. Fraktioner i till exempel ett lärarkollegium uppfattas som tolkningsgemenskaper (de delar ett synsätt och samlar sina bekräftande exempel i observationer av praktiken). Också målformuleringarnas status förändras.
Dessa är mindre realistiska förutsägelser än kommunikativa formler,
genom vilka de helt gruppegna gemensamheterna etableras. Målen
tjänar – något slarvigt uttryckt – som grupptillhörighetens doftmarkeringar. Målformuleringarnas euforiserande kraft reduceras samtidigt –
inte minst för att så många erfarenheter redan finns av hur tidigare mål
nötts ner. De med längst erfarenheter är inte längre några innovationsspecialister utan snarare ”betänklighetsbärare” (Streeck 1987). De bryr
sig på goda grunder inte längre så mycket om själva de mål som någon
prisar, utan kommer genast att tänka på vederbörande plans oavsiktliga
sidoeffekter. Den habituella rationaliseringen, den djupt i
vardagspraxisens porer inträngda ackumulerade erfarenheten av alla
tidigare förändringsförsök, kan i så måtto utmynna i en desillusioneringsrutin. Även detta framkallar nya ambivalenser, för å ena sidan har
detta tveklöst en dimension av pragmatiskt förnuft, å andra sidan
tillåter bortfallet av euforiserande inslag att praktikens ansträngningar
kan verka mycket mer ofiltrerade. I en sådan kontext kan innovationskraft bara vinnas mot bakgrund av en andra, en artificiellt
medveten och avsiktlig naivitet.
För det tredje tror jag att man kan tala om en atmosfärisk rationalisering. Med detta menar jag försvinnandet av de allra sista kvasisakrala
momenten i institutionen skola. Dess modernisering innebär en avmystifiering (Entzauberung), och det är enligt min mening inget
olycksfall i arbetet utan något oundvikligt. Priset är en förlust av aura,
av atmosfärisk täthet och subspråklig ”hemlighetsfullhet”. Det har
metaforiskt uttryckt blivit möjligt för alla inblandade att titta bakom
draperiet – naturligtvis också för eleverna.
En flicka frågar till exempel lärarinnan: ”Varför har du valt denna
metod?” Eller eleverna tycker synd om lärarinnan för att hon valt ett så
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svårt yrke. Skolan är inget öde utan är ”konstruerad”. Detta eliminerar
en specifik form av outtalad ångest, som spelade en så hemsk roll i de
tidigare smärtsamma skolerfarenheterna. Ångesten har inte försvunnit
utan förändrats och snarare blivit en sanktionskalkyl (t ex en rädsla att
få dåliga betyg).
Den aurabefriade läraren ter sig både närmare och mer avlägsen.
Eleven har dels en försakligad personuppfattning, där läraren ska handla funktionellt (ungefär som en bilskolelärare som man bara förväntar
sig att få körkortskvalifikationen av), dels en subjektiverad personuppfattning, där läraren ska verka motiverande genom sympati, tolerans
och trovärdighet (ungefär som en aktivitetsledare som hjälper en turistgrupp att inse vilka behov den kan tänkas ha).
Ur lärarens synvinkel framstår detta mestadels som ytterst ansträngande. För han eller hon måste vara producent, måste alltid först
framkalla trovärdighet, motivation och betydelsefullhet, måste i grund
och botten uträtta kulturarbete och relationsarbete. Den ”gamla” skolans lärartyp var däremot mycket mer en representant, som alltså alltid
hade en auratiskt stödd vuxen- och funktionsbild i ryggen (Ziehe
1984/1991). Den ”gamla” skolans lärare kunde i mycket större omfattning falla tillbaka på kulturella självklarheter. Han eller hon kämpade
självklart med generations- och pubertetskonflikter, men ännu inte med
eroderandet av kulturella självklarheter, vilket blivit så vanligt för oss
idag. Det ”gamla” konfliktläget personifierades därför också. Det ”nya”
konfliktläget kan knappast personifieras (nästan alla elever inser att
läraren ”inte heller kan göra något åt det”). Att i denna mening tvingas
vara en producent som först av allt måste skapa en kulturell
trovärdighetsbas, gör idag att läraryrket är förenat med en specifik
ansträngning. Det betyder att vara tvingad att ”alltid börja om från
början”. Här finns säkert en koppling till det bekanta utbränningsfenomenet i dagens pedagogiska yrkesutövning.
Vad som borde utvecklas är en riktigt balanserad rutinisering. För
lite rutin skulle betyda en för stor belastning på spontana situationshandlingar, för mycket rutin en plågsam institutionell likformighet. En
balanserad rutinisering håller å ena sidan fast vid post-traditionella
självklarheter. Dessa ofrånkomliga institutionella självklarheter, skolans nödvändiga regler och rutiner, ska inte längre ha karaktären av
icke-ifrågasatta traditioner. De kan oftast tas för givna, men ska kunna
motiveras väl ifall tvivel uppstår. Å andra sidan möjliggör den dock
även intensitetsöar, alltså situationer där man för några ögonblick kan
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”glömma” kontexten skola, och där ett engagemang i ämnesinnehållen
blir både institutionellt och subjektivt möjligt att erfara (Ziehe
1987/1989a).

Identitet
Det pågår också ett inträngande och nedsjunkande av (tidigare) vetenskapliga begrepp eller tillvägagångssätt i de egna självbeskrivningarna.
Denna möjlighet har blivit individuellt tillgänglig genom en kulturell
förändring av identitetssemantiken. 2 Här menar jag inte främst den
intellektuella vetenskapsreceptionen, utan de tillämpningar av tolkningsmönster och bildvärldar som driver på självrefererandet och skapar ett själv-förhållande där vi bildligt uttryckt ständigt filmar oss med
en videokamera, betraktar och kommenterar oss själva. I denna struktur
är i princip alla medlemmar av ett modernt samhälle indragna, fast det
märks tydligast hos ungdomar (Ziehe 1985/1986).
Vår möjlighet att benämna, formalisera och närmast strategiskt få
syn på och på oss själva ”använda” vissa egen-mål, mål för vårt självtillstånd, är ett ”modernt” drag. Detta är då alls inte någon intellektualisering (eller måste inte vara det), utan en underordning av självet under
begrepps- eller bildmässigt artikulerade mål för självtillståndet.
Oevermann (1988) kallar detta drastiskt för en ”Versozialwissenschaftlichung der Identitätsformation” (identitetsformering som gjorts
socialvetenskaplig). Jaget uppdelas i ett känslo-jag (som berördhetens
ort) å ena sidan och ett varseblivnings-jag (som självbetraktandets
aktör) å den andra. 3
Jag skulle här vilja konstruera två varianter av detta självförhållande, som är varandras motpoler – en defensiv, den andra offensiv.
I den första varianten – den defensiva – består självrelationen i
känslan av utsatthet. Här finns inte bara en möjlighet, utan rentav ett
tvång till en överkoncentration på min inre känslovärld. Och denna
överkoncentration paras med en strukturell känslighet för upplevelser
av skam och förödmjukelse. För att skydda mig mot detta, tillgriper jag
en inre motreaktion, nämligen strikt tillbakadragenhet – jag undviker
2

Jag tillämpar ett strukturellt-vetenskapssociologiskt tillvägagångssätt, och talar
alltså om kulturellt ”tillgängliga” kunskapsresurser, inte – psykologiskt – om individuella dispositioner och kompetenser.
3 Påståendet är bara deskriptivt menat och inte psykoanalytiskt.
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uppmärksamhet, exponering eller uppsluppenhet. 4 Mitt känslo-jag
naglas fast i denna struktur genom en internaliserad själv-tematisering.
Jag bär så att säga omkring på inövade självbeskrivningar (Oevermann
1986).
Känslan att vara utsatt för mitt eget varseblivnings-jag, framkallar
en sorts inre legitimeringskris. Det blir smärtsamt och kränkande att
kunna ta ställning till mitt eget omedelbara önskande (eller icke-önskande); så smärtsamt, att det till slut inte längre går (Ernst Tugendhat
enligt Nunner-Winkler 1990 s 677). Det vill säga, jag bygger upp otillräckliga ”second order desires” (H-G Frankfurt enligt Nunner-Winkler
1990 s 677), alltså önskningar om hur jag ville kunna hantera mina
önskningar.
En sådan defensiv struktur resulterar egentligen inte i ett kompetensproblem, vilket pedagoger många gånger förhastat tror. Snarare är
det en permanent självfixering vid ett villkorsförbehåll (”Nog skulle jag
vilja, men bara om vissa förutsättningar är uppfyllda...”). Under
varseblivnings-jagets skarpa blick blir detta förbehåll förnimbart som
en inre mekanism, och det blir allt svårare att upprätthålla en externalisering av ”motivet”, skälet varför jag inte vill. Jag börjar ringakta
mig själv. Mitt eget önskande blir nu ett problem. Att jag lider av mig
själv framkallas just genom sättet på vilket jag ”vill” respektive ”inte
vill”. Mitt lidande berövar mig successivt alla möjligheter till själveuforisering. Till slut vet jag bara vad jag inte har lust med.
Den andra varianten som jag här urskiljer är inte av defensiv utan
offensiv natur. Här känner sig mitt känslo-jag inte utlämnat åt mitt
varseblivnings-jag, utan känslo-jaget vill tvärtom låta sig styras och
optimeras av varseblivnings-jaget. Detta betecknar jag som en struktur
av självinstrumentalisering. Identitetsmålen undandras tillgänglig
kulturell semantik och projiceras på egna önskningar om förändring.5
Problemet med denna struktur består i att identitetsmål eftersträvas
direkt och avsiktligt – som individuell unikhet, meningsfylldhet,
spontanitet, förälskelse eller stegrad självkänsla. Som Jon Elster (1987
s 141 ff) övertygande har visat finns det självtillstånd som ”till sitt väsen är biprodukter”. De kan nämligen inte framkallas viljemässigt, då
4

I detta fall tillskriver vuxna ofta ungdomar en vilja att vara ”cool”. Enligt mitt förmenande vilar detta oftast på ett missförstånd. Snarare är det en defensiv ”slöja”
som lägger sig över självupplevelsen. Jfr Ziehe (1982/1986, kapitel 2).
5 I vissa affärer finns det t ex kassettband för självförändring. En sådan kassett bär
titeln: ”Lev intuitivt!”
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de bara uppträder som följd av handlingar som företas med andra syften. Försök att viljemässigt framkalla just sådana tillstånd utmynnar alltid i misslyckande. 6 Självtillstånd som de just nämnda kan bara upplevas som följdfenomen till innehållsliga och handlingspraktiska engagemang. Metafrågor är visserligen inte oberättigade eller otillåtna, men
det behövs en kulturell och individuell möjlighet att kunna hålla dem
latenta (jfr Nunner-Winkler 1990 s 682).
Detta leder mig avslutningsvis till relationen till undervisningens
innehåll. För även denna är kulturellt ”filtrerad” genom semantiker och
självtolkningar, som själva är ett resultat av rationaliseringar av livsvärlden (livsvärldarna). Jag skulle vilja nämna tre subjektiva predispositioner som framför allt tjänar som värn mot utifrånstyrning, och där
det i så måtto kan ses som ett framsteg att de förvandlas till självklarheter. Men även här finns ett pris som måste betalas. Och jag skildrar
här dessa i sig välkomna predispositioner ur en annan synvinkel,
eftersom deras med tiden befästa självklarhet också kan bli ett problem.
De fungerar nämligen numera ofta som försåtliga receptionsfilter varigenom mottagligheten för och tillgången till innehåll störs. Jag betecknar dem därför här som ”fällor”. 7
Den första fällan är upplysthetsfällan. Genom den höga närvaro av
bilder och teman som vår starkt medialiserade kultur erbjuder har tillgången till möjliga innehåll alltid den nyfikenhetsdödande premissen:
”Detta vet vi redan!”
Den andra fällan är resultatfällan. De enorma informaliseringar
som också blivit möjliga i institutionssammanhang befrämjar en hållning som ständigt kräver att nyttan med kunskapen anges i förväg. Här
har tillgången till innehåll den processdödande premissen: ”Vad kommer då ut av detta?”
Den tredje fällan kallar jag berördhetsfällan. Den ökande kulturella
mångfalden ger möjlighet att forma olika perspektiv i olika miljöer,
livsstilar och grupper. Livsvärlden differentieras i de mest skilda
språkspel, i en process vars baksida är en viss fixering vid likhet och

6

Jfr Ziehe (1987/1989b). Fixeringen vid varseblivnings-jagets metanivå, som samtidigt motverkar direkthet och omedelbarhet, leder till en subtil olycklighet på den
så kallade psykoscenen. I en karikatyr av Doris Lerche sitter ett par på soffan, och
bägge stirrar framför sig. Hon säger: ”Jag skulle vilja bli riktigt älskad”, varpå han
svarar: ”Jag också”.
7 Jag följer här Poppers 3-världs-systematik: objektiv (=semantisk) värld, social
värld, subjektiv värld. Jfr Habermas (1981 s 115).
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tillhörighet. Tillgången till innehåll har här premissen: ”Vad angår
detta mig?”
Dessa predispositioner och påträngande metafrågor har en filtrerande funktion, ja de blockerar faktiskt den situationsbestämda möjligheten till engagemang i innehållen. De utgör självklart också ett pedagogiskt problem, men det kan inte utan vidare lokaliseras utanför subjekten, utan har trängt in i vår egen självupplevelses porer.
De här framställda implikationerna av självrefererande – för den
pedagogiska vetenskapen, för skolan och för identitetsformandet – uppfattar jag väl att märka inte som symtom på förfall. De pekar i stället på
en senmodern anspråksnivå som vi måste hitta sätt att hantera. Jag
menar också att detta är något som redan sker dagligdags. Det är bara
det att vi väl ännu inte alls har något språk för det. Och därför träffar de
gamla välkända debatterna inom pedagogiken och ungdomsforskningen ännu över huvud taget inte denna problemnivå.
Avslutningsvis skulle jag vilja nämna ytterligare ett litet exempel
på att självrefererande naturligtvis inte bara alstrar problematiska tendenser. Det kan också erbjuda humoristiska poänger. Den fjortonårige
sonen till några bekanta kommer hem med ett nytt dataspel. Han ser de
skeptiska blickarna från föräldrarna, som naturligtvis åter fruktar
nattliga aktiviteter. Och han säger: ”Jag kan förstå att ni är bekymrade.
Men jag kan lugna er. Det är bara en fas i min utveckling...”
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This is the fifth of a series of reports from the research program Youth
Culture in Sweden, FUS. In the first article, Johan Fornäs discusses
how concepts such as sphere, space, field and institution may be used
in order to understand processes of power and resistance. Specific
attention is given to thinkers such as Habermas, Foucalt, Bourdieu and
Willis, but Fornäs also discusses more recent feminist theory as well as
theories of ethnicity and identity. In the second article, Magdalena
Czaplicka analyses young people’s trajectories through the educational
system and into the labour market. She focuses on how the choices and
opportunities given to youth are structured by factors such as class and
gender. Anders Löfgren applies the concepts of life project and arena
on identity formation. Through the use of ideas from social theory and
cultural geography, he argues that life projects in late modernity,
although still grounded in local environments, are becoming more and
more globalised. Mats Lieberg discusses the importance of public
spaces for young people’s entrances into adulthood. He also analyses
how young people make use of public spaces in their everyday life
practices. Bo Reimer discusses the role of the mass media for young
people in everyday life. He focuses on how the electronic media have
changed social behaviour, and on how young people act – and react –
in an environment saturated by the mass media. Ulf Boëthius discusses
youth, popular culture and media through the use of the concept of
moral panics. In an historical overview, he shows how the concept may
be applied to a number of heated debates and conflicts centrered around
youth and popular culture that have taken place during the latest
century. He also discusses whether such panics still are possible in late
modernity. Finally, Thomas Ziehe analyses the effects of modernization and rationalization in the spheres of education and science. He
specifically focuses on the self-reflexivity which he argues cannot be
avoided anywhere in late modernity.
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