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Det finns sedan länge en grundläggande klyfta inom den västerländska 
kulturen. Å ena sidan har vi en ”högre” kultur, å den andra en ”lägre”. 
Den lägre kulturen, det är den ”populära” eller icke-officiella kulturen: 
den som föraktas av samhällets smakdomare, den som inte uppmärk-
sammas på tidningarnas kultursidor, den som inte får priser eller ut-
märkelser, den som man inte får möta i skolorna. Ändå är det denna 
kultur som är den dominerande, kvantitativt sett. Den högre kulturen 
däremot, det är den ”seriösa” och officiella kulturen: den som betraktas 
som vårt ”kulturarv” i läroböcker och historiska framställningar, den 
som får pengar av Statens kulturråd, den vars upphovsmän sitter i aka-
demier och sällskap och belönas med stipendier och Nobelpris. Den 
omfattas av en minoritet men en viktig sådan: hit hör den grupp som i 
kraft av sin kulturella position har makten över den offentliga smaken.  
 Då och då flammar det upp debatter om den lägre kulturen; man 
gör Alice Cooper till syndabock för ungdomsvåldet eller försöker mota 
bort Jackie Collins från kultursidorna. Debatternas funktion tycks vara 
att markera skiljelinjen mellan högt och lågt - och kanske flytta den en 
smula. Att gränsen alltjämt existerar är emellertid tydligt, även om det 
finns tecken på att den håller på att luckras upp av mångfalden och de 
snabba kulturella förändringarna i vårt senmoderna mediesamhälle. 
 Hur länge har den egentligen funnits? Och hur har den uppstått? 
Det är om detta som det följande skall handla. Framställningen är in-
delad i två huvudavsnitt. I det första, där den kulturella utvecklingen i 
Västeuropa (och i synnerhet i Frankrike) från medeltidens slut och fram 
till början av 1800-talet står i centrum, handlar det om framväxten av 
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en klyfta mellan den kultur som omfattades av folkets breda lager och 
den som de övre samhällsklasserna föredrog. I Peter Burkes efterföljd 
har jag valt att framhäva de generella, gemensamma dragen i utveck-
lingen, väl medveten om att det fanns stora skillnader mellan t ex land 
och stad, mellan olika regioner (framför allt mellan nordvästra, södra 
och östra Europa), mellan män och kvinnor, unga och gamla samt 
mellan skilda yrkeskategorier och sociala grupper. Dikotomiseringen 
förklaras huvudsakligen med hjälp de civiliserings- och discipline-
ringsteorier som har utvecklats av Norbert Elias, Michel Foucault och 
deras efterföljare.  
 I det andra avsnittet diskuteras en annan dikotomi: den som under 
1800-talet blev synlig inom den härskande kulturen - framför allt inom 
den borgerliga medelklassens. Här kommer andra teoribildningar till 
användning: dels Jürgen Habermas' tankar om den borgerliga offentlig-
heten och dess upplösning, dels Pierre Bourdieus teorier om den seriösa 
kulturens successiva autonomisering och uppkomsten av skilda kultu-
rella ”fält” där motsatta ”poler” utövar sin dragningskraft. Viktigt är 
också Bourdieus distinktionsbegrepp: vår tendens att avskilja oss från 
andra och samtidigt markera vår kulturella grupptillhörighet genom vår 
smak, våra ”distinktioner”.  
 Mitt perspektiv är europeiskt, med fokus inställt på Frankrike. 
Sverige ställs emellertid alltmera i förgrunden ju närmare vår egen tid 
vi kommer. På ett liknande sätt börjar jag med ett brett kulturellt per-
spektiv för att så småningom huvudsakligen uppehålla mig vid littera-
turen. 
 
 
Den medeltida karnevalskulturen 
 
I de äldsta västerländska kulturerna tycks vår skillnad mellan ”högre” 
och ”lägre” inte ha existerat. Det tragiska allvaret uteslöt inte en ko-
misk aspekt på världen utan samexisterade med denna; de grekiska tra-
gedierna följdes av ett komiskt satyrspel. I det klassiska Grekland fanns 
det ingen skarp motsättning mellan den officiella och den folkliga kul-
turen, menar den ryske litteraturforskaren Michail Bachtin. Först under 
den romerska antiken börjde den folkliga kulturen få icke-officiell sta-
tus. Under medeltiden blev klyftan ett faktum. Skrattet och lättsamhe-
ten utmönstrades från den religiösa kulten, från de feodala ceremoni-
erna och från de samhälleliga etikettsreglerna. Den officiella medeltida 
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kulturen kom att karakteriseras av ett djupt allvar (Bachtin 1986 s 16, 
81 och 126).  
 Men vid sidan av den officiella kulturen fanns i det medeltida 
Europa hela tiden den icke-officiella, folkliga, den som Bachtin kallar 
skrattets kultur. Man kan, hävdar Peter Burke i Popular culture in early 
modern Europe (1978), tala om två kulturer eller kulturella traditioner: 
den ”stora” och den ”lilla”. Den ”stora” traditionen (termerna är egent-
ligen socialantropologen Robert Redfields) var det bildade fåtalets, 
adelns och framför allt prästerskapets kultur, den som förmedlades via 
latinet. Den ”lilla” traditionen var paradoxalt nog den kultur som om-
fattades av av det stora flertalet, av folket, och som använde sig av dess 
eget språk. Att den som uppfunnit termerna inte hörde hemma i den 
traditionen är uppenbart.  
  Den folkliga kulturen skilde sig starkt från den bildade minorite-
tens allvarliga och officiella, men, och det är viktigt: skillnaden ledde 
inte till något avståndstagande från de övre samhällsklassernas sida. 
Präster och adelsmän upprätthöll den ”stora” traditionen men de hade 
också tillgång till den ”lilla”. De tillhörde i själva verket två kulturer - 
och uppskattade båda. För dem stod den officiella kulturen för allvaret, 
den icke-officiella för leken, skrattet och skämtet. 
 Samtidigt som Europas övre skikt studerade latinska klassiker eller 
kristna kyrkofäder deltog de i fester och karnevaler, roades av clowner, 
lindansare eller dansande björnar, lyssnade till balladsångare och histo-
rieberättare eller skrattade åt folkliga farser. När den folkliga kulturen 
från och med 1500-talet också började bli skriftlig köpte de enblads-
tryck eller häften med visor, sensationella berättelser, sagor m m - allt 
det som i Sverige kommit att gå under namnet skillingtryck och folk-
böcker. Ännu 1658 räknade Georg Stiernhielm i Hercules med att hans 
adlige hjälte frestades av både Melusina, Kejsar Octavianus och den 
vackra Magelone - huvudpersoner i populära folkböcker.  
 Den folkliga kulturen utvecklades framför allt i samband med ett 
antal större fester som återkom regelbundet varje år i stora delar av Eu-
ropa; de viktigaste var de som ägde rum kring första maj, vid midsom-
mar, under julens ”tolv dagar” och i samband med den årliga karneval 
som föregick fastan. Medeltidens människor ägnade ungefär tre av 
årets månader åt olika fester och högtider; vanligen gick det inte mer än 
sex till åtta veckor mellan varje (Burke 1978 s 178; Muchembled 1985 
s 50, 59 och 98). 
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 Under dessa fester vände man upp och ned på den vanliga ord- 
ningen. Sex och våld gavs fria tyglar och man åt och drack omåttligt av 
de förråd som man sparat ihop (man kan tänka på den gris som de 
svenska bönderna slaktade inför julen) - särskilt under karnevalen. 
Fastan var symbolen för all den avhållsamhet och allt det tvång som 
man under festerna gjorde uppror mot. Den upp-och-ned-vända världen 
var karnevalens favorittema: människan förvandlades till djur, mannen 
till kvinna och vice versa i processioner, skådespel och maskerader. 
Allt parodierades och ställdes på huvudet: bröllop, begravningar, pre-
dikningar och rättegångar. 
 Den manliga ungdomen spelade en framträdande roll vid dessa till-
fällen - särskilt under julens ”tolv dagar”, under karnevalen och i sam-
band med majfestligheterna. I själva verket existerade det redan i me-
deltidens Europa manliga ungdomskulturer med en viss autonomi. I 
Frankrike bildade tonåringarna ”royaumes de Jeunesse” eller ”bachel-
leries”, sammanslutningar för glada upptåg, som hade sina motsvarig-
heter också i andra europeiska länder. Ungdomarna i dessa sällskap 
hade viktiga sociala och rituella funktioner. I kraft av sin ungdom sym-
boliserade denna åldersgrupp mer än andra den förnyelse och den re-
vitalisering som majfester, midsommarfirande, trettondagsupptåg och 
karnevaler ytterst syftade till. Under våren ”majade” de byns unga gif-
tasvuxna flickor: de satte små träd eller knippen av kvistar utanför de-
ras hus. Detta symboliserade inte bara vårens och fruktbarhetens åter-
komst utan också de unga männens makt över byns flickor - gentemot 
pojkar från andra byar.  
 De unga pojkarna markerade byns gränser utåt och bidrog till den 
inre sammanhållningen. De kunde utföra formliga straffexpeditioner 
mot angränsande byar och brännmärkte på diverse olika sätt normbrott 
eller avvikelser när det gällde äktenskapliga relationer. En bedragen 
äkta man eller en toffelhjälte kunde t ex tvingas att rida bakfram på en 
åsna - om man inte nöjde sig med en hånfull ”charivari” (ett serenad-
liknande upptåg) utanför hans fönster (Muchembled 1985 s 52f och 
95ff; Burke 1978 s 184 och 198).  
 Under de stora festerna - särskilt under karnevalen - var det dessa 
ungdomliga manliga organisationer, ledda av en därtill utsedd ”kung”, 
som ansvarade för de olika lekarna, processionerna och skådespelen. 
Ett viktigt inslag vid sidan av maskeradupptågen, farserna och parodi-
erna var tävlingar av olika slag. Man anordnade kapplöpningar mellan 
unga män, allehanda kamplekar och framför allt fotbollsmatcher, där 
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lag från olika byar mötte varandra eller (vilket var ännu vanligare) byns 
ungdomar fick möta de äldre - om inte ogifta män fick spela mot gifta 
(Burke 1978 s 184f; Muchembled 1985 s 57). 
 Den ungdomliga vildheten och inte minst den sexuella lössläppthe-
ten tycks ha kulminerat under ”dårarnas fest”, som vanligen firades den 
28 december - på Menlösa barns dag. Då jagade nakna eller halvnakna 
unga män kvinnor och unga flickor, gjorde obscena gester och kastade 
aska eller smuts på åskådarna. De unga ogifta männen organiserade 
upptågen. Det yngre prästerskapet spelade denna dag en framträdande 
roll. Man dansade i kyrkan, åt korv på altaret, spelade kort och höll pa-
rodiska predikningar (Burke 1978 s 192; Muchembled 1985 s 56).  
 Också kvinnorna spelade en viktig roll i den medeltida folkliga kul-
turen. Kvinnan var länken mellan den yttre världen och den mänskliga 
kroppen. Det var hon som tillredde maten och födde barnen till värl-
den; hon fungerade som förmedlare mellan natur och kultur, mellan liv 
och död. Detta gav henne inflytande - och makt (Muchembled 1985 s 
66ff).  
 Genom sin förankring i den muntliga kulturen (bland männen spred 
sig läskunnigheten snabbare) kom kvinnan att utgöra den folkliga kul-
turens viktigaste fäste. Det var i första hand kvinnorna som förde denna 
kultur vidare till nya generationer. Kvinnorna ensamma uppfostrade 
barnen fram till sjuårsåldern. Under denna tid försåg de det uppväxande 
släktet med ett viktigt kulturellt arv i form av aforismer, praktiska ob-
servationer och andra råd och lärdomar.  
 Särskilt viktiga tycks (i varje fall i Frankrike) de traditionella ”up-
pesittarkvällarna” (veillées) ha varit. Under dessa samlades byns kvin-
nor för att spinna, prata och roa sig. De berättade spännande historier 
om varulvar, häxor och annat sådant. Även pojkarna fick höra på, allt 
under det att det att en grupp äldre kvinnor övervakade det hela och 
kontrollerade att allt gick rätt till (Muchembled 1985 s 69f).  
 Kvinnan representerade mera än det manliga könet den magiskt-
animistiska syn på världen som var grundstenen i den folkliga kulturen. 
När man började försöka utplåna denna kultur slog man därför särskilt 
hårt mot kvinnorna. Häxorna blev syndabockar och varnande exempel. 
 Några kvinnliga motsvarigheter till de autonoma manliga ung-
domskulturna tycks inte ha existerat. Medan pojkarna samlades i sina 
”abbayages de Jeunesse” alltifrån 14-15-årsåldern övervakades flickor-
na i hemmet tills de gifte sig. Ansatser till särskilda flickkulturer som 
man kan skönja var i Frankrike den sammanhållning som fanns bland 
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de flickor som tog sin första nattvard tillsammans - eller hos den grupp 
som senare, vid 15 års ålder, organiserade den årliga Katarinafesten, 
den ceremoni som för flickorna betecknade övergången till den giftas-
vuxna ungdomen. Övervakade av vuxna kunde dessa kvinnliga ung-
domar sedan tillsammans besöka vespern eller delta i sångkörens öv-
ningar - och till och med gå och dansa. I varje fall om de kulturmönster 
som Yvonne Verdier har blottlagt i Tvätterskan, sömmerskan, kokers-
kan (1979/1981) var giltiga också i det äldre franska bondesamhället, 
vilket förefaller troligt. Men även Verdier understryker att medan de 
unga männen framträdde som grupp i en rad aktiviteter framstår kvin-
norna som ensamma. Kvinnliga gruppbildningar motarbetades; man 
försökte under 1700-talet till och med göra slut på de tidigare nämnda 
uppesittarkvällarna (Verdier 1981 s 76, 238ff, 241f och 389f). 
 
 
Moderniseringsprocessen 
 
I denna folkliga kultur deltog också de övre skikten, även om de natur-
ligtvis befann sig i dess periferi. De tycks i regel inte ha medverkat ak-
tivt i arrangerandet av fester och karnevaler, i varje fall inte på lands-
bygden. I städerna återfanns däremot även ungdomar från de övre 
skikten i ungdomsorganisationerna (Burke 1978 s 184). Den ”stora” 
och den ”lilla” traditionen levde på detta sätt i harmoni med varandra 
under åtskilliga århundraden. Men under 1500-talet började harmonin 
rubbas i vissa delar av Europa. En rad olika samhällsförändringar ledde 
till att de övre samhällsklasserna successivt tog avstånd från den folk-
liga kulturen. Och inte nog med detta: snart började de aktivt bekämpa 
den. 
 Tillbakadragandet var en utdragen process. Först vid 1700-talets 
slut var den fullbordad. Då hade de övre skikten nått så långt i sitt av-
ståndstagande att de började återupptäcka den folkliga kultur som de 
själva en gång tillhört. Nostalgiskt blickade romantikerna tillbaka mot 
det enkla, ursprungliga och folkliga sätt att leva som de ohjälpligt för-
lorat kontakten med. 
  Vilka var då dessa samhällsförändringar? Vad var det som rubbade 
harmonin? Sammanfattande kan man säga att det var den begynnande 
moderniseringen av det västerländska samhället - ekonomiskt, tekniskt, 
politiskt, socialt och kulturellt. Var moderniseringsprocessen startade är 
inte lätt att avgöra. Av central betydelse var dock den ekonomiska och 
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tekniska utvecklingen. En kapitalistisk ekonomi började växa fram, va-
rumarknaden expanderade, successivt gjorde sig en ökad differentie-
ring och specialisering märkbar i såväl produktions- som distributions-
ledet. Kommunikationerna utvecklades och städerna, som utgjorde 
motorn i processen, växte. År 1500 hade bara fyra städer i Europa en 
befolkning på över 100 000 invånare; år 1800 fanns det 23. En av dem, 
London, hade då en befolkning på över en miljon invånare. Samtidigt 
ökade Europas befolkning från 80 miljoner vid 1500-talets ingång till 
190 miljoner omkring år 1800 (Burke 1978 s 245). Dessutom gjordes 
viktiga vetenskapliga och tekniska framsteg. Följden blev att produk-
tionens hjul började snurra allt snabbare. 
 Den politiska moderniseringen underlättade processen. Staten som 
system rationaliserades och effektiviserades. Det starkt decentralise-
rade, nästan atomistiska feodalsystemet började upplösas. I dess ställe 
växte det fram starka furstestater; centralmakten stärkte sitt grepp och 
ökade på olika sätt kontrollen över invånarna. I en rad europeiska län-
der expanderade förvaltningsapparaterna; antalet ämbetsmän ökade och 
omfattande byråkratiska system skapades. 
  Ludvig XIV:s Frankrike är typiskt. Här påbörjades med hjälp av 
de många ämbetsmännen en homogeniseringsprocess, där man på olika 
sätt spred huvudstadens normer och tänkesätt över hela landet. Tillsät-
tandet av kungliga intendenter och inrättandet av skolor för medelklas-
sen spelade härvid en viktig roll.  
 Samtidigt ägde också en religiös modernisering rum: 1500- och 
1600-talen var reformationens och motreformationens tidevarv. I sam-
band med striderna mellan dessa riktningar skärptes kraven på renlä-
righet - i båda lägren. Detta ledde till att kontrollen och discipline-
ringen ökade också på det religiösa området. När det gällde övervak-
ningen av medborgarna samarbetade stat och kyrka. I Sverige var det 
sålunda länge biskoparna som skötte den nu allt mera nitiska censuren. 
Först 1686 övertog en särskild statlig censor uppgiften (Schück & 
Warburg 1927 s 171ff).  
  Ungefär samtidigt började man inpränta kyrkans och överhetens 
normer i folket med hjälp av katekesen och regelbundna husförhör. 
Dessa bidrog inte bara till att med kristendomens hjälp inpränta vikten 
av dygder som ödmjukhet, lydnad och tålamod; genom dem lärde sig 
också redan i slutet av 1600-talet stora delar av svenska folket att läsa - 
både kvinnor och män. Katekesen, som snart också kom att användas 
som lärobok i skolorna, blev en av det äldre svenska samhällets mest 
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spridda böcker (Burke 1978 s 225 och 252; Pleijel 1953 s 59ff). Det 
tryckta ordet blev även i andra länder ett av de styrandes viktigaste red-
skap när det gällde att sprida önskvärda normer och tänkesätt 
(Muchembled 1985 s 288ff och 293ff).  
 Moderniseringen tog sig också andra uttryck. En ny syn på världen 
och människan började framträda. Individen ställdes i förgrunden på ett 
annat sätt än tidigare. Individualismen åtföljdes av en förändrad tids-
uppfattning. Medan man tidigare hade uppfattat tiden som cirkulär eller 
cyklisk kom man nu att betrakta den som lineär: den pekade framåt och 
förknippades med förändringar och framsteg. Individen borde planera 
sitt liv, tänka på framtiden. Tiden började i det kapitalistiska samhällets 
borgerliga medelklass - inte minst i de länder där reformationen segrat - 
framstå som någonting dyrbart, någonting som man borde utnyttja och 
hushålla med. I stället för att leva för dagen, som man ofta gjorde inom 
de lägre samhällsklasserna, borde den borgerliga ungdomen (i första 
hand den manliga) skaffa sig en utbildning som den kunde ha nytta av 
längre fram. För den snabbt växande medelklass som gick i spetsen för 
den ekonomiska och tekniska moderniseringen framstod inte bara spar-
samhet och flit utan också självkontroll och disciplin som centrala dyg-
der. Man borde lära sig att kontrollera såväl sina känslor som den egna 
kroppen och dess utsöndringar. Med disciplineringen följde också kul-
tivering, civilisering och skärpta krav när det gällde uppförandet. Irra-
tionella impulser och föreställningar motarbetades; förnuft och veten-
skapligt tänkande började spela en allt större roll (Muchembled 1985 s 
187ff).  
 
 
De gudfruktigas kamp mot den folkliga kulturen 
 
Moderniseringen drabbade på olika sätt den folkliga kulturen. Sam-
hällsförändringarna fick till följd att de övre samhällsklasserna började 
ta avstånd från den. Tillbakadragandet ägde rum i två etapper. Den för-
sta inleddes under 1500-talet och sträckte sig fram till 1600-talets mitt, 
då den andra tog vid. Denna andra fas upphörde i slutet av 1700-talet. 
Vid sekelskiftet 1800 var hela processen fullbordad; då hade roman-
tiken redan på ett nostalgiskt sätt börjat återupptäcka den icke-offici-
ella, folkliga kulturen (Burke 1978 s 207ff och 234ff; Muchembled 
1985 s 4f). 

66 



HÖGT OCH LÅGT INOM KULTUREN 

  Under den första fasen, från början av 1500-talet till mitten av 
1600-talet, var det främst kyrkans män som gick i spetsen för en refor-
mering av den folkliga kulturen. Avståndstagandet tycks i stor ut-
sträckning ha varit en följd av kampen mellan reformation och motre-
formation - kort sagt av de skärpta kraven på kristen renlärighet.  
 Den folkliga kulturen befanns för det första vara hädisk eller hed-
nisk med sina primitiva fruktbarhetsriter, sin brist på respekt för de all-
varliga kristna ceremonierna och sin tilltro till allehanda magiska knep. 
Här tog både protestanter och katoliker i med hårdhandskarna. Med 
häxbålen som vapen gick man till angrepp mot den folkliga kulturens 
viktigaste fäste, kvinnorna, samtidigt som man inpräntade vikten av 
lydnad och respekt för överheten även ute i på landsbygden (Burke 
1978 s 207ff; Muchembled 1985 s 212ff). 
 För det andra började man också betrakta den folkliga kulturen som 
oanständig och omoralisk. Inte nog med att man slösade bort tid och 
pengar på tvivelaktiga nöjen och stötande upptåg: man släppte dess-
utom lös farliga aggressioner och förbjudna sexuella lustar och ägnade 
sig till övermått åt frosseriets njutningar. Karnevalskulturen innebar ju 
motsatsen till den själens och kroppens disciplinering som kristna för-
kunnare länge krävt. Protestanterna gick hårdast fram, men också kato-
likerna skärpte sin hållning. De gamla medeltida mysteriespelen, med 
sin blandning av högt och lågt, allvarligt och komiskt (djävlarnas roller 
spelades ofta av clowner), förbjöds i flera europeiska länder vid 1500-
talets mitt (Burke 1978 s 212ff och 221; Muchembled 1985 s 189ff, 
196ff och 208ff). 
  I stället försökte både protestanter och katoliker lansera egna mot-
kulturer. Protestanterna spred biblar, katekeser och psalmböcker på 
folkspråken, förutom allehanda uppbyggelseböcker i stil med John 
Bunyans Kristens resa, Johann Arndts Paradijs lustgård eller den i 
1600-talets Sverige omåttligt populära En christens gyllen clenodium 
eller siäleskatt . I kyrkorna predikade man, sjöng psalmer och spelade 
musik. Med jesuiterna i spetsen förnyade också katolikerna sina ritualer 
med hjälp av bilder, processioner och predikningar. Man satte skräck i 
folket genom att bränna inte bara böcker utan också kättare på bål 
(Burke 1978 s 223ff; Schück & Warburg 1927 s 182f). 
 
 
 
 

67 



ULF BOËTHIUS 

Civilisering, kultivering och disciplinering 
 
Under reformens andra fas, från 1600-talets mitt, slöt lekmännen inom 
de övre samhällskikten upp vid prästerskapets sida. Nu angrep man den 
folkliga kulturen också därför att den stred mot förnuftet, vetenskapen 
och, inte minst, den goda smaken. Man trodde inte längre på häxor, 
charlataner och trollkarlar. De folkliga ritualerna befanns nu vara vid-
skepliga galenskaper och festerna med sina vilda upptåg och komiska 
skådespel stämplades som barbariska och smaklösa (Burke 1978 s 
240ff). 
 Omåttligheten, tygellösheten och bristen på kontroll och behärsk-
ning stred mot de bildade skiktens smak. En civiliserings- och discipli-
neringsprocess, från olika utgångspunkter diskuterad av Norbert Elias 
(1969/1989) och Michel Foucault (1974/1987), tog sin början under 
renässansen. Processen inleddes i Italien och Frankrike. I etikettsböcker 
som italienaren Baldassare Castigliones Il cortegiano, Hovmannen, 
från år 1528, kunde hela det bildade Europa lära sig hur fint folk borde 
uppföra sig (Burke 1978 s 270ff). I Stiernhielms Hercules är det den 
asketiska fru Dygd med sina krav på hyfs och självkontroll som får 
sista ordet, inte den bildningsfientliga fru Lusta.  
 Med 1600-talets klassicism (som från Frankrike spreds över hela 
Europa) skärptes kraven på förnuft, måttfullhet och god smak ytterliga-
re, framför allt inom aristokratin och de övre borgerliga skikten. Kam-
pen mellan den otyglade passionen och den balanserade måttfullheten 
utgör ett viktigt tema i den franska klassicismens litteratur - och det är 
alltid förnuftet och självbehärskningen som segrar, både i Racines tra-
gedier och i Molières komedier. När adeln i de starka furstestaternas tid 
inte längre kunde imponera på de lägre samhällsklasserna genom sin 
militära makt gjorde den det genom sitt sätt att tala, sin självbehärsk-
ning och sin utspekulerade livsstil (Burke 1978 s 271ff). Aristokratin 
började särskilja sig genom sin smak och sin kultur; den ”distinktion” 
som Bourdieu talat om blev nu betydelsefull. 
 Utvecklingen var densamma i Sverige. Civiliserings- och kultive-
ringstendenserna märktes redan vid drottning Kristinas hov och kulmi-
nerade under 1700-talet med den franskorienterade Gustaf III. I hans 
omgivning distingerade sig de bildade från mera okultiverade personer 
genom att tala franska. Den franskklassiska smakens normsystem upp-
rätthölls med hjälp av olika akademier och sällskap; viktigast blev 
Svenska akademien. 
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 Karakteristisk är Johan Henrik Kellgrens kritiska verksamhet. Kell-
gren, som läge stod kungen nära och dessutom var sekreterare i säll-
skapet Utile Dulci, tog bl a häftigt avstånd från Carl Michael Bellman, 
vars tidiga visor och epistlar hörde hemma i den folkliga, karnevaliska 
kulturtradition som en gång omfattats av hela folket. Kellgren betrak-
tade dem som plumpa och råa; de representerade i hans ögon en ”lägre” 
kultur. Med Bellmans gradvisa anpassning till hovkulturen och Kell-
grens utveckling bort från franskklassicismen kunde de båda dock så 
småningom falla i varandras armar. 
 Centralmakten började således försöka kontrollera också smaken. 
Även på konstens och litteraturens områden införde man regler och 
normer och skapade kungliga institutioner för att kunna övervaka deras 
efterlevnad. I länder som Frankrike och Sverige knöts författarna i allt 
större utsträckning till hovet och förvaltningsapparaten. Både Kellgren 
och Bellman var kungliga sekreterare. I Frankrike blev det franska aka-
demin som skötte kontrollen på det litterära området. Den fick som vi 
sett en efterföljare också i Sverige.  
 Även upplysningen bidrog till kultiveringsarbetet. De radikala in-
tellektuella stod i opposition till staten och kyrkan men ville också de 
ersätta folkets populära föreställningar och traditionella festkultur med 
något annat och från deras synpunkt nyttigare. De franska upplys-
ningsmännen opponerade sig dessutom sällan mot den härskande 
franskklassicistiska kulturen. Voltaire föraktade t ex den karnevaliske 
Rabelais för hans barbariska och smaklösa måttlöshet (Bachtin 1986 
s 122). Upplysningen kom på det sättet att bidra till det kulturella ho-
mogeniseringsarbete som höll på att utplåna den gamla folkkulturen.  
 
 
Centrum och periferi 
 
Det var i städerna som attackerna mot den folkliga kulturen inleddes. 
Här var kvinnoföraktet intensivare än på landsbygden, och kvinnans 
moraliska status minskade successivt. Med den ökande läskunnigheten 
i städerna vidgades klyftan mellan män och kvinnor. Det var nämligen i 
första hand männen som fick lära sig läsa; skolor för kvinnor tillhörde 
undantagen. Männen skaffade sig monopol på den skriftliga kultur som 
sakta men säkert slog ut den muntliga. Detta ledde till att kvinnornas 
betydelse som kunskapsförmedlare minskade, något som drabbade hela 
den folkliga kultur som de mera än några andra bidragit till att bevara 
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och upprätthålla. Samtidigt som kvinnorna förlorade den makt och det 
inflytande som de tidigare haft på detta område ökade kvinnoföraktet 
(Muchembled 1985 s 165ff).  
 Den ökade diskrimineringen av kvinnorna bidrog på detta sätt till 
att underminera städernas folkliga kultur. Snart börjar man karakteri-
sera den populära kulturen på ungefär samma sätt som man brukade be-
skriva kvinnor: den var upphetsande, väckte farliga sexuella lustar, den 
stod för det primitiva och okontrollerade, för natur i motsats till kultur, 
den kunde förvrida huvudet på folk, den utgjorde ett hot mot den rå-
dande ordningen (Burke 1978 s 212f; jfr Huyssen 1986). 
 Därtill kom att familjen och hemmet spelade en mindre roll i stä-
derna än på landet. Här förekom inga sammankomster där kvinnorna 
berättade historier för varandra medan de spann. Kvinnornas inflytande 
under de olika traditionella festerna var också mindre i städerna än på 
landet. Ibland var de uttryckligen uteslutna från dem. Deras möjligheter 
att sprida den folkliga kulturen var här kraftigt beskurna.  
 Också tonåringarnas kulturella roll tenderade att minska i städerna. 
I Frankrike förlorade de manliga ungdomskulturerna här tidigt sin au-
tonomi. En rad olika ”abbayages de Jeunesse” existerade visserligen, 
men både gifta och äldre ogifta män började få vara med i dem. Undan 
för undan infiltrerades ungdomsorganisationerna av vuxna. De organi-
serades också på ett annat sätt än på landet: de byggdes upp likadant 
som skråna eller, ännu oftare, som de olika militära kårer som fanns i 
städerna. Sakta men säkert förvandlades de till redskap för discipline-
ringssträvandena; deras roll kom att bli att övervaka och socialisera 
tonåringarna. Det gällde att komma tillrätta med all den vildhet och 
lössläppthet som ungdomen utvecklade - särskilt vid Dårarnas fest och 
under karnevalen.  
 I städerna, där förbindelsen med jordbruksarbetet saknades, förlo-
rade dessa fester så småningom sin karaktär av magiska fruktbarhets-
riter; snart utvecklades de till av överheten kontrollerade och organise-
rade skådespel, där folket fick fungera som åskådare i stället för del-
tagare. Successivt omvandlades samtidigt de tidigare autonoma ung-
domsorganisationerna till religiösa brödraskap och ingenting annat. 
”Missbruken” och ”excesserna” utrotades. Vid sidan av kyrkan gick 
adeln och städernas rika borgarna i spetsen för denna kultiverings- och 
disciplineringsprocess (Muchembled 1985 s 165ff). 
  Snart spreds också städernas tänkesätt till landsbygden; centrum 
invaderade periferin. I Frankrike skedde detta med hjälp av intendenter, 
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präster, skolor och en intensifierad agitation. De rika bönderna solidari-
serade sig med makthavarna. Allmogen tvingades sakta men säkert i en 
utdragen ackulturationsprocess att lära sig vikten av kroppskontroll och 
hyfs. Den sexuella friheten begränsades; disciplinen ökade inom fa-
miljerna, kraven på lydnad och underkastelse blev större, straffen 
strängare. Festerna inskränktes eller förbjöds; hedniska eller magiska 
bruk och sedvänjor förföljdes. 
  Kristendomens vertikala och dualistiska åskådning ersatte den 
folkliga kulturens tro på en mångfald av övernaturliga krafter och dess 
mera sammansatta syn på ont och gott, på himmel och helvete och på 
kropp och själ. Motreformationen, och jesuiterna i synnerhet, upprät-
tade hierarkier och strikt upprätthållna dikotomier; människan tvinga-
des att välja mellan Gud och Djävulen. Kyrkan krävde absolut lydnad 
på samma sätt som kungens intendenter. Det var inte bara kropparna 
som skulle tvingas till underkastelse utan också själarna (Muchembled 
1985 s 222). 
 
 
Masskulturens framväxt 
 
Samhällets modernisering drabbade emellertid den folkliga kulturen 
också på ett annat sätt. Den expanderande varumarknaden tenderade att 
sluka den folkliga kulturen; under 1600- och 1700-talen började denna 
att slås ut av en centralt producerad och alltmera homogen masskultur. 
Med det stigande välståndet började i första hand städernas befolkning 
men efter hand också bönderna att köpa föremål i stället för att tillverka 
dem själva. Det uppstod en regional specialisering och så småningom 
ledde den ökande efterfrågan till en standardiserad massproduktion - 
som slog ut den särpräglade lokala, småskaliga tillverkningen .  
 På ett liknande sätt centraliserades och kommersialiserades den 
folkliga underhållningen, särskilt i städerna. Även här slog det storska-
liga ut det småskaliga; entreprenörer spelade en allt viktigare roll. Ty-
pisk är cirkusen, som skapades under 1700-talets senare hälft; här 
sammanfördes under ett tak en rad olika underhållare som tidigare hade 
uppträtt var för sig.  
 Också karnevalerna och festerna kommersialiserades. De tidigare 
spontana och av deltagarna själva skapade underhållningsformerna er-
sattes successivt av mera formellt organiserade och i vinningssyfte an-
ordnade föreställningar. I stället för att vara med fick man titta på. De 
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folkliga festernas tävlingar förvandlades till kommersialiserade åskå-
darsporter som fotboll, boxning och hästkapplöpning. En ny hjälte 
började uppträda: sportidolen (Burke 1978 s 248ff). 
  Den tekniska moderniseringen, framför allt boktryckarkonsten, 
ledde också successivt till en litterarisering av den folkliga kulturen, 
samtidigt som läskunnigheten ökade. Antalet tryckta skrifter ökade 
snabbt; redan vid 1500-talets början hade Europas 80 miljoner invånare 
tillgång till omkring 20 miljoner böcker och under 1600-talet utkom det 
cirka tusen titlar (eller en miljon exemplar) om året bara i Frankrike 
(Burke 1978 s 250). Musik började spridas med hjälp av nottryck. 
Dessa blev musikens första massmedium. 
 Landsbygdens balladsångare och historieberättare kom att ersättas 
av tryckalster som oftast producerades i städerna och såldes av kring-
vandrande kolportörer. Dessa hade sina varor i en låda som hängde runt 
halsen (le col). Också på detta område invaderade centrum periferin. 
Enbladstryckens, folkböckernas och skillingtryckens tid var inne. Tex-
terna gjorde framförandena mindre viktiga; rollen som textförfattare 
och rollen som sångare/berättare skildes från varandra. Texten nyska-
pades inte längre vid varje framförande utan upprepades med den 
tryckta textens hjälp i samma form. Massproduktionen ledde även här 
till standardisering och schablonisering - samtidigt som författaren av-
skildes från den muntliga traditionen (Burke 1978 s 253ff).  
 Men litterariseringen av den folkliga kulturen gick långsamt. Först 
vid 1600-talets mitt började läskunnigheten stiga snabbt i stora delar av 
Europa. Ännu 1790 kunde bara 47% av de franska männen läsa - och 
endast 27% av kvinnorna. Även om läskunnigheten var mer utbredd på 
vissa andra håll, i England och framför allt i Sverige, dröjde det därför 
innan den tryckta litteraturen fick en masspublik. Utvecklingen gick 
snabbare bland hantverkare än bland bönder och män lärde sig läsa ti-
digare än kvinnor, protestanter före katoliker. Analfabetismen var 
större i östra delen av Europa än i västra (Burke 1978 s 251; Mu-
chembled 1985 s 283).  
 Rester av den gamla mera odifferentierade muntliga eller visuella 
folkkulturen levde därför kvar långt in på 1800-talet, trots tendenserna 
till litterarisering. Skillingtrycksförsäljare sålde visserligen tryckta 
visor med fixerade texter, men försäljningen hade stora likheter med de 
tidigare folksångarnas föreställningar. Försäljaren sjöng nämligen visan 
för en publik samtidigt som han (eller hon) pekade ut de viktigaste 
momenten i (det ofta dramatiska) händelseförloppet på bilder som var 
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uppsatta på en stång (Bennich-Björkman 1984 s 8f; Waldecrantz 1976 
s 20).  
 Dessutom skapades genom den tekniska moderniseringen nya och 
attraktiva visuella medier; under 1700-talet började tittskåp och laterna 
magicor att locka stora åskådarskaror på marknader, torg och värdshus. 
Ofta åtföljdes bildvisningarna av musik; med tittskåpet följde gärna ett 
positiv (Waldecrantz 1976 s 19ff). 
 Den tryckta populärkulturen spred i allmänhet konservativa värde-
ringar och tänkesätt. I Frankrike fungerade den centralt producerade 
masskulturen som ett redskap för makthavarna, hävdar Robert 
Muchembled. ”Bibliothèque bleu”, den franska motsvarigheten till vår 
skillingtryckslitteratur, förmedlade samma ideal som intendenterna, 
prästerna och lärarna: fromhet, lydnad, underkastelse, ödmjukhet, tål-
modighet och gott uppförande (Muchembled 1985 s 288ff). I Volk ohne 
Buch (1970/1977) ger Rudolf Schenda samma bild av förhållande i 
1800-talets Tyskland. Det var de religiösa och politiskt konservativa 
småtrycken som dominerade. Kontrollen av kolportörernas utbud var 
sträng; censuren såg i regel till att misshagliga tryckalster stoppades 
(Schenda 1977 s 133ff och 141).  
 En del slank dock igenom. Peter Burke menar att tryckalstren - om 
man ser till Europa som helhet - bidrog till att inte bara sekularisera 
massorna utan också göra dem mera politiskt medvetna (Burke 1978 s 
257f). Det fanns uppenbarligen gott om radikala pamfletter och agitato-
riska skillingtryck i Västeuropa redan under 16- och 1700-talen. Också 
de allt talrikare tidningarna bidrog till att öka folkets politiska med-
vetenhet. Även Rudolf Schenda påpekar att det vid sidan av alla disci-
plinerande uppbyggelseböcker också förekom masslitteratur med radi-
kala värderingar, särskilt mot slutet av 1800-talet. Enligt Schenda var t 
ex Victor von Falks berömda kolportageroman Der Scharfrichter von 
Berlin (1890), som spreds i miljoner exemplar, nästan lika radikal i sin 
samhällskritik som Émile Zolas romaner (Schenda 1977 s 314). 
 Moderniseringen skapade inte bara en klyfta mellan den folkliga 
kulturen och de övre samhällsklassernas; den tenderade att helt utpåna 
den varierande och lokalt förankrade ”lilla traditionen”. Den gamla 
folkkulturen ersattes successivt av en centralt producerad masskultur, 
som makthavarna försökte kontrollera eller använda för sina syften. 
Men man lyckades uppenbarligen aldrig fullständigt bemäkta sig den. 
Masskulturen slank ur deras grepp. Dess expansion blev mot slutet av 
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1800-talet så stark och mångfalden så stor att de övre skikten helt en-
kelt inte förmådde stoppa den.  
 Den tekniska moderniseringen med uppfinningar som ångmaskiner, 
snäll- och rotationspressar gjorde framställningen av tryckt material 
snabbare och billigare. Samtidigt förbättrades kommunikationerna; 
man rustade upp landsvägarna och började bygga järnvägar. Också 
moderniseringar i distributionsledet bidrog till att förbilliga den tryckta 
populärkulturen och göra den tillgänglig för en masspublik. Skilling-
trycken och folkböckerna fick under 1800-talet konkurrens av tidnings-
följetonger och romaner som såldes bit för bit i billiga häften. På 1860-
talet var det dags för de amerikanska ”dime novels”: korta, avslutade 
berättelser i billiga standardiserade serier med rafflande omslagbilder - 
föregångare till våra dagars popuärpocketböcker. Vid sekelskiftet bör-
jade sådana serier spridas också i Europa.  
 Även bildmedierna utvecklades. Under1800-talets första hälft blev 
bilden ett massmedium genom det litografiska trycket. Tittskåpet för-
vandlades till panorama eller diorama, och med laterna magicans hjälp 
åstadkom man visuella märkligheter som fantasmagorier och ”dissol-
ving views”. Man började också producera längre bildberättelser. Den 
nya visuella tekniken utnyttjades också - både i Frankrike, England och 
USA - på de allt populärare melodramteatrarna, där man spelade raff-
lande pjäser för en bred publik, ofta byggda på de sensationella roma-
ner av Dumas eller Sue som man också kunde läsa som följetonger i 
dagstidningarna. Från dessa dramer - som påminner om våra dagars 
TV-serier - var steget inte långt till filmen, som fick sitt genombrott vid 
skelskiftet 1900 (Waldecrantz 1976).  
  Masskulturen utvecklades till en del av den nya folkkultur som nu 
växte fram i den gamlas ställe. Producenterna sökte anpassa sig till de 
stora publikgruppernas smak; samtidigt omvandlade olika sociala grup-
per i sin tolkande och kreativa reception produkterna till delar av sina 
särskilda klass-, köns- eller åldersmässigt bestämda delkulturer. Följ-
den av detta blev att makthavarna inte längre nöjde sig med att att söka 
styra och kontrollera masskulturen; man startade formliga fälttåg emot 
den. Vid sekelskiftet 1900 förekom sådana kampanjer i flera olika län-
der, bl a i Tyskland och Sverige. 
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Kampen mot masskulturen i 1800-talets Sverige 
 
I Sverige ledde civiliseringsprocessen på 1830-talet bl a till att Sällska-
pet för nyttiga kunskapers spridande bildades, efter engelsk förebild. 
Sällskapet gav ut den långlivade tidskriften Läsning för folket och för-
sökte även på andra sätt få allmogen att läsa ”värdefull” litteratur i 
stället för de många populära småtryck som börjat översvämma mark-
naden. Ett statsråd fungerade karakteristiskt nog som ordförande - se-
dan kronprinsen tackat nej. Sällskapet ville bl a lära folket tålamod och 
förnöjsamhet; iLäsning för folket betonades ideligen vikten av flit, ord-
ningsamhet och fromhet. Man borde dessutom hålla sig till sin läst och 
inte överskrida ståndsgränserna (Sörbom 1972).  
 Samma kontrollerande och disciplinerande funktion hade folksko-
lan, som 1842 gjordes obligatorisk. Läsebok för folkskolan kom 1868 
att ersätta katekesen som förmedlare av centrala värden och normer. 
Här predikades fromhet, ordningssamhet, flit och svenskhet - även om 
läseboken samtidigt var ett uttryckt för ett pedagogiskt nytänkande 
(Furuland 1987 s 11f).  
  Också ungdomens fritid började under 1800-talets senare hälft att 
kontrolleras i Västeuropa. Det var särskilt arbetarbarnen man bekym-
rade sig för; den borgerliga ungdomen ansågs i allmänhet redan till-
räckligt skyddad och övervakad. Man oroade sig framför allt för poj-
karna. I Sverige inrättade man under åren kring sekelskiftet både skol-
karehem, barnavårdsnämnder och uppfostringsanstalter.  
 Även frivilliga krafter engagerade sig i kampen för att kultivera 
och disciplinera det uppväxande släktet. Vid sekelskiftet, då discipline-
ringssträvandena nådde en höjdpunkt, växte det i Sverige fram en flod 
av vuxenkontrollerade ungdomsorganisationer av olika slag. De flesta 
av dessa syftade till att på olika sätt förhindra en ”förvildning” av (den 
manliga) ungdomen från de lägre samhällsklasserna (Sandin 1984 s 
124f; Boëthius 1989 s 223ff, 228ff och 259f).  
 Populärkulturen började samtidigt att uppfattas som ett av de all-
varligaste hoten mot den ungdom som man ville fostra och kontrollera. 
Också i Sverige hade den tekniska moderniseringen lett till ett allt 
större och billigare utbud av populärkultur. Även hos oss fanns tittskåp, 
panoramor och laterna magicor. Tidningsföljetongen hade fått sitt ge-
nombrott på 1840-talet. På 1870-talet började kringvandrande försäl-
jare knacka på köksdörrarna i städerna för att sälja kolportageromaner 
till pigorna; det var i första hand arbetarklassen som köpte dessa 
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spännande romaner som såldes bit för bit i billiga häften. De fungerade 
emellertid också som ungdomsläsning, troligen även bland den borger-
liga ungdomen (Boëthius 1989 s 34ff). 
 Vid sekelskiftet gjorde biograffilmen sin entré. Utvecklingen blev 
explosionsartad. 1904 fick Stockholm sin första biograf; 1908 hade 
antalet redan stigit till 25. Samma år fick de s k Nick Carter-böckerna 
sitt svenska genombrott. Dessa tyskproducerade häften härstammade 
från de amerikanska dime novels; det var alltså fråga om korta, raff-
lande berättelser med dramatiska omslagsbilder i färg, utgivna i långa 
serier, mestadels uppbyggda kring en återkommande hjälte. Utgiv-
ningstakten var mycket snabb; ofta kom det ett nytt häfte varje vecka. 
Berättelserna kostade bara 10 eller 25 öre styck och attraherade därför - 
liksom biografernas billiga filmförevisningar - även barn och ungdo-
mar, också arbetarungdomen (Boëthius 1989 s 21, 39ff och 46).  
 Följden av denna utveckling blev att kampen mot populärkulturen 
intensifierades. Kolportageromanerna, filmerna, tidningarnas krimial-
reportage och Nick Carter-böckerna ansågs alla vara förråande, demo-
raliserande eller skadligt upphetsande (man rapporterade t o m om flera 
fall av sinnessjukdom). Men ännu allvarligare var, ansåg man, att vissa 
av populärkulturens alster, i synnerhet Nick Carter-böckerna, gjorde 
arbetarungdomar till förbrytare. Tidningarna började berätta om tjuvli-
gor i olika svenska städer under den stående rubriken ”Nick Carter-lit-
teraturens offer” (Boëthius 1989 s 195ff). 
 Redan 1907 hade man startat en kampanj mot kolportageromanerna 
och året därpå var det dags för kriminalreportagen och filmen. Den 
energiska förföljelsen av ”biografeländet” pågick i flera år och resulte-
rade så småningom i ett riksdagsbeslut om filmcensur. 1911 inrättades 
Statens biografbyrå. Kampen mot ”kolportagelitteraturen” kulminerade 
i den ”moraliska paniken” kring Nick Carter-böckerna 1908-1909. Ef-
ter en intensiv presskampanj tvingades tobakshandlarna i landets städer 
att upphöra med försäljningen. Nick Carter gjordes till syndabock för 
ungdomens påstådda förvildning. Under 1900-talets första decennium 
segrade kultiverings- och disciplineringssträvandena på alla fronter. 
 Kampanjerna demonstrerade mycket klart klyftan mellan arbetar-
nas (och ungdomens) ”lägre” kultur och de övre samhällsskiktens 
”högre”. Samtidigt tillhörde emellertid även arbetarrörelsen ”smutskul-
turens” motståndare; socialdemokratiska ungdomsförbundet var myc-
ket aktivt i kampen mot kolportageromaner och Nick Carter-böcker. 
Den gamla dikotomin mellan folkets kultur och makthavarnas tende-
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rade vid 1900-talets ingång att omvandlas till ett motsatsförhållande 
mellan två olika typer av kultur som i princip var tillgängliga för ”alla”, 
oberoende av klasstillhörighet: den ”lägre” masskulturen å den ena si-
dan och och den ”högre” finkulturen å den andra. Orsaken till detta var 
inte bara att finkulturen blev allt billigare och lättåtkomligare (genom 
bl a 25-öresböcker och folkbibliotek) utan också att arbetarnas villkor 
förbättrades. Samtidigt som läskunnigheten förbättrades ökade både 
levnadsstandarden och fritiden. 
 
 
Klyftan inom den borgerliga kulturen 
 
Samtidigt som de övre samhällsklasserna på olika sätt motarbetade den 
folkliga kulturen växte det successivt fram sprickor också inom den 
härskande kulturen. Uppkomsten av dessa nya dikotomier och hierarki-
er (som vi alltjämt lever med) kan inte förklaras tillfredsställande med 
hjälp av de civiliserings- och disciplineringsteorier som har kommit till 
användning i det föregående. I stället kommer här andra teoribildningar 
att utnyttjas: i första hand Jürgen Habermas' offentlighetsteorier och 
Pierre Bourdieus teorier om distinktioner och kulturella fält.  
 Livsvärldens modernisering ledde till differentiering och speciali-
sering; inom den expanderande borgerliga medelklassen skiljdes intim-
sfär och offentlighet från varandra. Politik, religion och kultur separe-
rades. Även offentlighetsformerna tenderade att differentieras; vid si-
dan av den borgerliga offentligheten växte mot slutet av 1800-talet 
också en särskild arbetaroffentlighet fram.  
  Även inom den borgerliga kulturen ägde en differentiering rum. 
Konstarterna specialiserades och professionaliserades; konst, musik 
och litteratur utvecklades var för sig inom särskilda, alltmera autonoma 
sfärer. Specialiseringen åtföljdes av en dikotomiseringsprocess: inom 
både litteratur, konst och musik började man skilja mellan ”högt” och 
”lågt”, mellan ”seriöst” och ”populärt”. 
 I det följande kommer en av dessa konstarter att ställas i centrum: 
skönlitteraturen. Denna avskiljdes under 1700-talet från den övriga lit-
teraturen som en särskild kategori; tidigare hade man inte upprätthållit 
någon skillnad mellan den och t ex historiska framställningar eller filo-
sofiska skrifter. Allt som förmedlade kunskaper eller bildning hade be-
traktats som litteratur. Dessutom differentierades och specialiserades 
skönlitteraturen: det växte fram en klyfta mellan ”högre” och ”lägre” 
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litteratur. Det är denna dikotomi inom den borgerliga kulturen som i 
det följande kommer att ställas i centrum. 
  Medelklassen, som under 1700- och 1800-talen blev det kapita-
listiska samhällets viktigaste maktfaktor, utvecklade en egen, klasspeci-
fik kultur. Till denna hörde bl a den moderna realistiska romanen, en 
genre som länge föraktades av den ”stora” traditionens representanter 
inom de högre stånden. Denna roman, som hade en av sina viktigaste 
utgångspunkter i den engelska borgerlighetens moraldebatterande (och 
underhållande) veckotidskrifter, utgjorde en del av en framväxande lit-
terär offentlighet. Med romanernas hjälp kunde den läsande allmänhe-
ten diskutera olika gemensamma problem: i första hand sådana som 
hade med intimsfären att göra. 
 Romanläsandet hängde samman med den sociala och ekonomiska 
moderniseringen inom medelklassen. Våningarna blev större och de 
olika familjemedlemmarna fick enskilda rum med dörrar som man 
kunde stänga. Läsandet blev en enskild angelägenhet. Samtidigt börja-
de kvinnorna i den borgerliga familjen att frigöras från de produceran-
de uppgifter som de haft i det äldre samhället. Romanerna lästes därför 
i första hand av medelklassens kvinnor och deras tjänstefolk, vilket sä-
kert bidrog till att ge romanen låg status (Watt 1957 s 35ff). 
 Genrens låga anseende gjorde emellertid att även medelklassens 
kvinnor kunde få lov att skriva romaner. Romanförfattarna var i 1700-
talets England ofta kvinnor, och skrivandet legitimerades av att deras 
försörjningsmöjligheter var begränsade; det är nu som kvinnofrågan 
uppstår som ett socialt problem. Romanskrivande kunde accepteras 
som ett sätt att lösa problemen - särskilt när det gällde ensamstående 
kvinnor (Showalter 1977 s 47ff). Likadant var det i Sverige, där en 
borgerlig roman under 1800-talets första hälft skapades av kvinnor som 
Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz.  
 Särskilt produktiva tycks kvinnorna ha varit inom den gotiska gen-
ren (i varje fall i England); Mary Shelley, Frankensteins författare, är 
bara en bland många. Kanske bidrog detta till att skräckromanen snabbt 
kom att stötas ut som ”lägre” litteratur. Under 1800-talet var kopp-
lingen mellan kvinnor och masskultur ett faktum. Som Andreas Huys-
sen har visat kom den vid samma tid framväxande modernismen att 
förbindas med ”manliga” egenskaper som ironi, distans och kontroll, 
medan masskulturen gavs ”kvinnliga” drag: den vetter mot kaos, upp-
lösta gränser och okontrollerade känslor (Huyssen 1986 s 44f och 52ff). 
Masskulturen blev modernismens ”Andra”; de hängde samman med 
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varandra på samma komplicerade sätt som den kylige esteten Auguste 
Flaubert och hans romanförgiftade och verklighetsfrämmande hjäl-
tinna, Madame Bovary. 
 En litterär marknad växte fram. Författarna frigjordes successivt 
från sitt beroende av mecenater, furstar och kungliga ämbeten; de bör-
jade kunna livnära sig genom att sälja sina böcker till en anonym all-
mänhet. Publiken blev den nya instans som gav författarna legitimitet 
och erkännande. Dess åsikter förmedlades av kritikern, som kom att 
spela en viktig roll i den den allt betydelsefullare litterära offentlighe-
ten. 
 Läsandet ökade, främst inom medelklassen. Böckerna blev allt fler; 
i Tyskland fördubblades t ex antalet romaner mellan 1760- och 1770-
talen medan antalet skådespel tredubblades (Schulte-Sasse 1971 s 45f). 
I och med denna våldsamma expansion blev en konflikt synlig mellan 
borgerskapets intresse av att låta boken fungera som en del av en bor-
gerlig offentlighet å den ena sidan och dess ekonomiska strävanden å 
den andra. Boken tenderade att bli en vara bland andra varor; profit-
maximering blev för vissa förläggare och författare viktigare än att 
delta i den offentliga debatten kring normer och livshållningar.  
 I och med detta förändrades också själva bokläsandet. Läsningen 
blev alltmera individuell, privat och extensiv; det offentliga samtalet 
om böcker framstod inte längre som lika viktigt. Litteraturens norm-
bildande, praxisskapande betydelse minskade. Den borgerliga offent-
ligheten tenderade att falla sönder (Habermas 1962/1984). Publiken i 
Tyskland började redan under 1700-talets sista decennier bli ”kultur-
konsumerande” i stället för ”kulturresonerande” (Bürger m fl 1982).  
  Ur växelspelet mellan en förändrad bokutgivning och en förändrad 
receptionshållning växte en dikotomi mellan ”högre” och ”lägre” litte-
ratur fram inom de högre samhällsskikten. Å ena sidan uppstod en av 
de kulturella makthavarna föraktad underhållningslitteratur, som inte 
förmedlades av någon kritisk litterär offentlighet utan avnjöts privat, 
som förströelse. Å den andra utvecklades en exklusiv litteratur för de 
litterära specialisterna och finsmakarna, en litteratur som reagerade mot 
konstens tilltagande varukaraktär. Denna litteratur ville i konstens rike 
återupprätta den i den splittrade verkligheten förlorade totaliteten och 
autenticiteten. Enligt de tyska romantikerna kunde människan med 
konstens hjälp höja sig över den usla verkligheten och skapa sig en 
egen liten ”himmel på jorden” - Der Himmel auf Erden kallade tysken 

79 



ULF BOËTHIUS 

Chistian Salzmann en roman som 1796 utvecklade just dessa tankar 
(Bürger m fl 1982).  
 Konsten reintellektualiserades - romantikerna tog avstånd från det 
känslomässiga, identifikatoriska läsandet. Det var med reflexionens 
hjälp man skulle höja sig över det jordiska. Konsten är en luftballong 
som för oss till högre regioner och låter oss se jordens förvirrade irr-
gångar i ett fågelperspektiv, skrev Goethe. Författarna försökte med-
vetet förhindra en rent njutningsfull, identifikatorisk läsning med hjälp 
av konstgrepp i stil med den illusionsbrytande s k romantiska ironin. 
Texterna blev svåra och exklusiva - ingenting vare sig för den litterärt 
oerfarne eller för den som sökte ledning i sin livspraxis.  
 Men denna hållning utgjorde inte enbart en reaktion mot marknads-
krafterna. Den estetisk-esoteriska positionen var också ett sätt att pro-
filera sig i en hårdnande konkurrenssituation. Diktaren ”auratiserade” 
sig, sökte framstå som unik, sällsynt och märkvärdig - och gjorde sig 
på det sättet attraktiv för den del av den allt mera differentierade bor-
gerliga publiken som bestod av specialister och finsmakare. 
 Dikotomiseringen ledde också till att litteraturkritiken ändrade ka-
raktär. Som redan antytts blev kritikerna allt mindre intresserade av att 
använda verken som utgångspunkter för diskussioner om normer och 
livshållningar. I stället ”refeodaliserades” kritiken: kritikerna blev 
språkrör för olika litterära fraktioner som konkurrerade inbördes, som 
deltagare i den med det ökande antalet författare allt hårdare kampen på 
vad Pierre Bourdieu har kallat ”det litterära fältet” (Jurt 1981 s 459). 
 
 
Det litterära fältets polarisering 
 
Den tidigare homogena litterära offentligheten tenderade alltså att kly-
vas i två hälfter: å ena sidan en avantgardelitteratur för finsmakarna, å 
den andra en underhållningslitteratur för den borgerliga medelklassens 
flertal. Mellan dessa båda levde resterna av de tidigare offentlighets-
formerna alltjämt kvar. Avantgardet stod i opposition inte bara till 
marknadskrafterna utan också till den borgerlighet i vilken det egentli-
gen hör hemma.  
 Det växte så småningom fram ett autonomt litterärt fält med sina 
egna lagar och sin egen symboliska ekonomi, skild från den gängse 
penningekonomin. Fältets förutsättningar var dels publikens tillväxt 
och segmentering, som garanterade också ”smala” författare ett mini-
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mum av ekonomisk trygghet, dels författarkårens tillväxt, differentie-
ring och professionalisering. I Frankrike var denna autonomiserings-
process fullbordad vid mitten av 1800-talet (Jurt 1981 s 456ff). 
 Det litterära fältet har enligt Bourdieu två poler: det utbreder sig 
mellan å ena sidan den autonoma polen, avantgardets område, och å 
den andra den heteronoma polen, där inflytandet från maktens och pen-
ningekonomins fält är som störst och där (i varje fall i 1800-talets 
Frankrike) akademimedlemmar och underhållningsförfattare håller till. 
Vid den autonoma polen härskar en omvänd ekonomi: här är det inte 
pengarna utan det symboliska kapitalet, status och anseende bland de 
litterära finsmakarna, som räknas. Ju närmare man kommer den hetero-
noma polen desto mindre betydelse får det estetiska kapitalet och desto 
mera riktiga pengar och av makthavarna gillade värderingar, normer 
och synsätt. Vid denna pol återfinner man inte bara underhållningslitte-
raturen utan också den litteratur som de ekonomiska och politiska 
makthavarna läser. Här, där gränsen till ”maktens fält” (som i princip 
omsluter hela det litterära fältet) tenderar att upplösas, träffar man vi-
dare på de lägre samhällsklassernas läsning, både den av ekonomiska 
lagar styrda masslitteraturen och den ödmjukhetslitteratur som maktha-
varna ansåg det lämpligt att folket läste (Bourdieu 1983).  
 Fältets poler har flera olika legitimationsinstanser. I den heterono-
ma polens närhet utgörs de av t ex utbildningssystemet (särskilt uni-
versiteten) samt (ofta prisutdelande) akademier och litterära sällskap. 
Vid den autonoma polen handlar det om inflytelserika litterära skolor 
och gruppbildningar och deras företrädare i tidningar och tidskrifter. 
Den grupp som har högst status avgör genom sina uttalanden (t ex i 
recensioner och essäer) vad som är ”bra” och vad som är ”dåligt”, vad 
som ger ”symboliskt kapital” och vad som inte gör det. Den innehar 
”helgelsemonopolet”. Denna grupp utgör, menar Bourdieu, ett slags 
”prästerskap” som i kraft av sin symboliska makt upprätthåller ”orto-
doxin” vid den pol där de håller till. (Jurt 1981 s 464f). På den motsatta 
sidan av fältet är det akademiledamöter, professorer och lärare som 
fungerar som ”präster”. 
 Då och då uppträder det nya ”profeter” som ifrågasätter den härs-
kande ”religionen” och bildar kätterska ”församlingar” - för att så små-
ningom överta det gamla ”prästerskapets” roll. Detta skedde i Frank-
rike gång på gång under 1800-talets senare hälft: då ”Parnasspoeterna” 
erövrade den estetiska makten på 1850-talet, då de ”symbolistiska” po-
eterna på 1880-talet besegrade de naturalistiska romanförfattarna och 
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då den psykologiska romanen ungefär samtidigt tog herraväldet över 
den naturalistiska. Striderna (som hela tiden utspelades nära den auto-
noma polen) kulminerade vid sekelskiftet. Dreyfusprocessen gav Émile 
Zola möjlighet att träda fram som fältets obestridde ”överstepräst” (Jurt 
1981 s 469ff, 474f och 476ff). 
 
 
Utvecklingen i Sverige 
 
Också i Sverige växte det under 1700-talet fram en särskild medel-
klasskultur, skild från den ännu dominerande hov- och ämbetsmanna-
kulturen. Liksom i England och Tyskland kom romanläsandet att bli en 
viktig del av denna kultur, som även hos oss hade ett starkt kvinnligt 
inslag. Det dröjde emellertid innan en egen svensk borgerlig roman 
växte fram; genombrottet kom först under 1830-talet med Fredrika 
Bremer.  
 Men man kunde läsa utländska romaner, i original eller översätt-
ning. Romanerna var länge dyra, men man kunde få dem billigare om 
man gick till något av de många kommersiella lånebiblioteken. Dessa 
hade vuxit fram redan under 1700-talets sista hälft och kom under det 
följande århundradet att spela en viktig roll för medelklassens läsare. 
Ett annat sätt att sänka kostnaden var att abonnera på ett ”läsebiblio-
tek”. Läsebiblioteken var ett slags bokklubbar; här fick man ett antal 
romaner bit för bit, i häften, under ett helt år. Detta sätt att sälja böcker 
fick sitt genombrott på 1830-talet. Under det följande decennniet intro-
ducerades också tidningsföljetongen, som gjorde romanerna ännu billi-
gare för läsarna (Björck 1972).  
  Länge utkom det inte flera romaner i Sverige än att den intresse-
rade medelklassläsaren kunde läsa dem alla. Så länge marknaden var så 
liten skedde det inte heller någon differentiering. Man läste under 
1800-talets första decennier rövarromaner även i de finaste kretsar utan 
att rynka på näsan (Tykesson 1942).  
 Först vid seklets mitt kan man urskilja en begynnande differentie-
ring och dikotomisering. De övre skikten började nu överge rövarroma-
nen, som undan för undan kom att betraktas som ”lägre” litteratur. Med 
den ökade litterära utgivningen växte det fram hierarkier. Också Sues 
och Dumas' romaner, som till en början hade slukats av den bildade 
allmänheten, avfärdades snart som ”sensationsromaner”. Ett arbete som 
Viktor Rydbergs Den siste athenaren (1859) räknades däremot till den 
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”högre” litteraturen. Den vara en av de romaner som på ett självklart 
sätt ingick som en del av den litterära offentlighet som nu hade börjat 
växa fram. 
 Även långt efter det att rövarromanen förvisats till den ”lägre” lit-
teraturen lästes den dock huvudsakligen av en medelklasspublik - låt 
vara att det nu troligen framför allt var fråga om medelklassens lägre 
skikt. Det dröjde länge innan förhållandena blev sådana att arbetarklas-
sen överhuvudtaget kunde börja läsa romaner. Först under 1800-talets 
sista decennier blev rövarromanen ”folkläsning”, dvs den blev då en 
genre som företrädesvis lästes av de breda lagren. Vulpius berömda 
Rinaldo Rinaldini, som vid seklets början hade sålts i en dyrbar fyr-
bandsutgåva (1801-1802), publicerades nu i utgåvor som tydligt vände 
sig till en bred publik: antingen var det fråga om starkt förkortade ver-
sioner eller också om utförliga kolportageromaner, som såldes häfte för 
häfte. I och med detta kom rövaromanen att fungera också som ung-
domsläsning (Tykesson 1942). 
 Vid denna tid kan man också i Sverige urskilja konturerna av ett 
särskilt litterärt fält, med en viss autonomi och en delvis symbolisk 
ekonomi. Fältets existens blir tydlig i samband med det s k moderna 
genombrottet på 1880-talet. Vid den autonoma polen uppträdde då 
gruppen ”det unga Sverige” med August Strindberg, Ann-Charlotte 
Leffler och Gustaf af Geijerstam som några av de mest namnkunniga 
medlemmarna. Denna litterärt och politiskt radikala grupp erövrade 
makten från de s k signaturpoeterna, det ”prästerskap” som sedan 1860-
talet representerade tidens litterära ”ortotoxi”. Signaturpoeterna hade 
satt lyriken högst; för den nya gruppen var det prosan som gav det 
största symboliska kapitalet.  
 Den inflytelserikaste av den äldre skolans ”präster” var kritikern 
Carl David af Wirsén, vars makt att utdela ”helgelse” länge var mycket 
stor. Han förflyttade sig snart i riktning mot den heteronoma polen, där 
han lierade sig med kungahuset och den politiska makten. Som sekrete-
rare i Svenska akademin, bekämpade han länge men utan framgång det 
”moderna genombrott” som successivt ägde rum. Inte minst bekymrade 
sig Wirsén och andra för den nya moderna litteraturens inflytande på 
den borgerliga ungdomen; 1887 publicerade en av hans meningsfrän-
der, lektor John Personne, skriften Strindbergs-litteraturen och osed-
ligheten bland skolungdomen.  
 I samband med de hårdnande striderna på det litterära fältet vidga-
des klyftan mellan högt och lågt. Att ta avstånd från den ”lägre” litte-
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raturen var ett sätt att demonstrera att man hade de ”rätta” litterära 
åsikterna - och att man gjorde anspråk på att tillhöra det ”prästerskap” 
som hade auktoritet att avgöra vad som var ”bra” eller ”dåligt”. Under 
1870-talet inleddes karakteristiskt nog angreppen mot kolportagelitte-
raturen, och som vi har sett kulminerade striden med den intensiva 
Nick Carter-kampanjen 1908-1909. 
 Samtidigt tenderade litteraturen vid fältets autonoma pol att bli allt 
mera exklusiv och l’art pour l’art-betonad. Det skedde en tydlig pola-
risering: å ena sidan en exklusiv och utmanande ”dekadenslitteratur” 
för experter och finsmakare, å den andra kolportageromaner och Nick 
Carter-böcker. Den litterära offentlighet som ännu fanns i Sverige vid 
sekelskiftet tycktes på väg att vittra sönder, vilket oroade många 
(Boëthius 1989 s 280ff). 
 Kampen fördes därför inte bara mot populärlitteraturen utan också 
mot dess motpol, ”dekadenslitteraturen”, den gruppering som vid se-
kelskiftet erövrat ”helgelsemonopolet” på det litterära fältet. Riktning-
ens mest uppmärksammade författare var Hjalmar Söderberg och 
Henning von Melsted, dess viktigaste företrädare bland kritikerna 
Oscar Levertin och som dess chefsideolog utpekades ofta Ellen Key.  
 Dekadensförfattarna angreps under 1900-talets första år främst av 
de konservativa grupper som länge haft Carl David af Wirsén som sin 
viktigaste profet. De konservativa angrep dekadensförfattarna för deras 
”smutsighet” - och tog härvid Nick Carter till hjälp. De försökte förmå 
”smutslitteraturens” fiender att gå till angrepp också också mot deka-
denslitteraturen. Men de misslyckades. Inte förrän under den s k 
Strindbergsfejden 1910-1912 besegrades denna. Som ny ”överstepräst” 
på det litterära fältet framträdde Strindberg. Endast han hade tillräckligt 
mycket symboliskt kapital för att kunna erövra ”helgelsemonopolet”. 
Efter hans bortgång var det ”tiotalisterna” som övertog den litterära 
makten (Boëthius 1989 s 291ff). 
 Bilden var vid sekelskiftet ganska komplicerad. Man kan i själva 
verket urskilja en hierarki med åtminstone fem olika kulturella lager, 
vars positioner hela tiden ändrades och försköts samtidigt som vissa av 
dem tenderade att upplösas eller smälta samman med varandra. För det 
första har vi resterna av den ”stora” traditionen, den kultur som var den 
härskande ännu på Gustaf III:s tid. Spillror av den levde alltjämt kvar i 
hov- och ämbetsmannakretsar. Operan och Dramaten var som bekant 
”kungliga teatrar” ända fram till sekelskiftet. För det andra fanns det ett 
litterärt avantgarde, representerat av grupper som ”det unga Sverige” 
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och ”dekadensförfattarna” , vars makt på det litterära fältet grundades 
på deras stora symboliska kapital. Vid sidan av denna avantgardelitte-
ratur urskiljer man den seriösa, av akademier och skolor omhuldade 
litteraturen - den som man vid sekelskiftet började kalla ”nationallitte-
ratur”. Här fanns kärnan av dåtidens borgerliga litterära offentlighet. 
Denna ”seriösa” borgerliga litteratur var i sin tur differentierad; bl a 
växte det här under 1800-talets senare hälft fram en särskild borgerlig 
ungdomslitteratur.  
 Samtidigt existerade det också en underhållningslitteratur för me-
delklassen. Till denna hörde under 1900-talets första decennier förfat-
tare som Conan Doyle och Frank Heller. Slutligen fanns det en av de 
övre skikten föraktad ”folklitteratur” som i första hand lästes av de 
lägre samhällsklasserna, inte minst av dess ungdom. Till denna folklit-
teratur hörde vid sekelskiftet både ”seriösa” och ”populära” skrifter: 
populärvetenskap och almanackor likaväl som skillingtryck, tidnings-
följetonger, kolportageromaner och Nick Carter-böcker.  
 
 
Upplösningstendenser  
  
Under 1900-talet har gränserna mellan de övre skiktens och ”folkets” 
litteratur börjat upplösas. Med Nordiska förlagets 25-öresböcker blev 
romanerna från 1910 så billiga att även arbetarna kunde köpa dem. Det 
litterära fältet kom därmed i princip att omfatta hela folket. Spänningen 
mellan fältets två poler levde emellertid kvar, liksom klyftan mellan 
avantgardet och den av akademier, skolor och universitet ”helgade” 
litteraturen. Vid den heterogena polen fanns också en skiktning mellan 
dyrare underhållning för dem som kulturellt eller ekonomiskt tillhörde 
de övre skikten och en billig masslitteratur för mindre bemedlade eller 
litterärt oskolade, t ex barn och ungdomar. 
 Sedan dess har masskulturen expanderat ytterligare. Under 1920- 
och 1930-talen fick filmen sitt stora publikgenombrott. Radion inledde 
sin verksamhet, och den moderna amerikanska jazzen nådde Sverige. 
Förutsättningarna för en ny ungdomskultur, förankrad i den moderna 
masskulturen, började växa fram.  
 Grammofonen hade inlett sitt segertåg redan på 1910-talet då gram-
mofonskivorna slutgiltigt konkurrerade ut de gamla vaxrullarna. 
Veckopressen bredde ut sig alltmera och uppfattades på 1930-talet som 
en allvarlig kulturfara (Larsson 1989). Här var det inte minst flickorna 
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som ansågs vara i farozonen. Med debatterna om ”dansbaneeländet” 
(Frykman 1988) spred sig kampen mellan ”högre” och ”lägre” kultur 
också till detta område. 
  Avantgardet utgjorde masskulturens motpol. Men samtidigt fanns 
det, som särskilt Andreas Huyssen har framhävt, en dold dialektik 
mellan dem. Motsatserna drogs till varandra. Avantgardet influerades 
ofta av den moderna teknologi som var masskulturens förutsättning; 
Duchamp gjorde en modern flasktorkare till ett estetiskt objekt och fu-
turisterna hyllade tekniken, bilismen och de moderna storstäderna. 
Ibland har avantgardet och masskulturen upprättat direkta förbindelser 
med varandra - ofta med ungdomen som förbindelselänk. Så skedde t 
ex under dadaisternas berömda kabaréföreställningar på 1910-talet och 
under den ryska futurismens glansperiod. Även Brecht hyste ett starkt 
intresse för masskulturen (Huyssen 1986 s 9ff).  
 I Sverige fanns samma tendens, bl a i 1930-talets litterära avant-
garde. Finlandssvenska modernister som Henry Parland och Gunnar 
Björling drogs till den moderna amerikanska jazzmusiken och i antolo-
gin Fem unga (1929) kunde man läsa ”jazzdikter” av Artur Lundkvist 
(Olsson 1990). Gunnar Ekelöf spelade inte bara Strawinskijs Våroffer 
på sin vevgrammofon utan också slagdängor som Dinah, Sweet Sue och 
Tea for two (Ekelöf 1957 s 37, 169).  
 Sedan början av 1960-talet tycks förbindelsen mellan ungdom, 
avantgarde och masskultur ha permanentats. 1960-talets unga avantgar-
de hyllade både Beatles, Biggles och den amerikanska popkonst som då 
introducerades på Moderna museet (Enquist 1966). Sven Delblanc in-
spirerades av James Bond (i Homunculus, 1965). Då hade LP-skivorna 
börjat spridas över världen i millioner och TV hade just fått sitt svenska 
genombrott. Sedan dess har etermediernas expansion fortsatt och band-
spelarna har blivit var mans egendom. Vi har fått video, CD-skivor och 
(med satelliternas hjälp) ett otal nya TV-kanaler. Det har i dag blivit 
ännu naturligare än tidigare att blanda det seriösa och det populära eller 
att låta de båda befrukta varandra. 
  Många av dagens poeter har ett förflutet inom rockmusiken, sam-
tidigt som det också finns en rörelse i motsatt riktning: rockmusiken 
(inte minst rockvideon) utnyttjar ofta avantgardets formspråk. En pro-
saförfattare som Inger Edelfelt blandar ogenerat populärt och seriöst, 
och producerar både tecknade serier och romaner. Det har under de se-
naste decennierna skett en nedbrytning av traditionella hierarkier. Den 
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gamla skiljelinjen mellan ”högt” och ”lågt” är inte längre lika lätt att 
urskilja, och det råder ingen klar konsensus om var den går. 
 Dagens Nyheters nya kulturavdelning är karakteristisk för utveck-
lingen. Under rubriken ”Kultur & Nöjen” blandar man här ogenerat 
(och medvetet) högt och lågt. Sektionens förstasida kan innehålla både 
en artikel om Carola Häggqvist och schlagerfestivalen och en recension 
av Ann Jäderlunds senaste diktsamling. 
 ”Distinktionen”, tendensen hos olika grupper och delkulturer att 
avskilja sig genom sin smak, finns naturligtvis kvar, men kanske har 
den kulturella mångfalden blivit så överväldigande och delkulturerna så 
många att vi håller på att få olika hierarkier som existerar sida vid sida 
utan att den ena är överordnad den andra. Det råder inte längre någon 
allmän enighet om vad som är bra och dåligt. Gamla värden och nor-
mer tenderar att upplösas; mer och mer tycks vi alla glida in i det till-
stånd som som Thomas Ziehe har kallat ”kulturell friställning”. Vi är 
inte lika bundna av traditionella värderingar som tidigare. 
 På skönlitteraturens område kvarstår likafullt spänningen mellan 
den autonoma och den heteronoma polen, även om hela det litterära 
fältet troligen har fått en minskad betydelse och tenderar att bli en del-
kultur bland andra. Under 1980-talet var postmodernisterna ett 
härskande ”prästerskap”. Men nu 1990 ifrågasätts deras ”helgelsemo-
nopol” från olika håll. Kanske är vi på väg mot ett maktskifte på det lit-
terära fältet. 
 Klyftan mellan ”högre” och ”lägre” litteratur existerar alltjämt, 
men bokhandlarna blandar ”högt” och ”lågt” djärvare än tidigare. I 
bokhandeln (som delvis förändrat karaktär genom varuhusen och de 
nya bokhandelskedjorna) finns numera också underhållningslitteratur 
av det allra enklaste slaget. Inte ens populärpocketböckerna, som tidi-
gare såldes uteslutande i kiosker och livsmedelsaffärer, är längre port-
förbjudna. Bokhandeln vänder sig inte lika markerat som tidigare till en 
enhetlig publik. Även kiosker och livsmedelsaffärer blandar ”seriöst” 
och ”populärt” i sitt sortiment - liksom bokklubbarna, som under de 
senaste decennierna har tagit en allt större av marknaden. 
 Den dyrare underhållningslitteraturen av typ Jackie Collins eller 
Shirley Conran tycks samtidigt vara i färd med att sprida sig också till 
den grupp som tidigare helst höll sig till Allersromaner. Populärpocket-
böckerna har haft svårigheter under de senaste decennierna; sedan 
1960-talet har antalet serier minskat kraftigt - samtidigt som priserna 
har höjts. Det skiljer numera inte så förfärligt mycket i pris mellan en 
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populärpocketbok och låt oss säga Rock star i pocketversion - särskilt 
om man tänker på att man i fallet Collins får många flera sidor för 
pengarna. Collins i pocket kostar i sin tur ungefär lika mycket som en 
”kvalitetspocket”. Den tidigare prisklyftan mellan populärt och seriöst 
håller på att utplånas, samtidigt som böckerna också utseendemässigt 
närmat sig varandra. 
 Detta är enligt min mening en glädjande utveckling. Den ökade 
mångfalden och den pris- och utseendemässiga homogeniseringen har 
lett till att gränserna mellan ”högt” och ”lågt” har blivit svårare att ur-
skilja. Skiljelinjerna går kanske inte längre mellan masskultur och elit-
kultur utan rakt igenom båda. Hierarkierna har omstrukturerats och 
mångfaldigats; olika delar av den kulturella offentligheten drar skilje-
linjerna på olika sätt. Leif Nylén hävdade nyligen att skiljelinjen mellan 
”högt” och ”lågt” för närvarande går någonstans mellan rockmusik, 
grovkorniga tecknade serier och poesi å den ena sidan och Lena Philip-
son, Jackie Collins, Sällskapsresan och Bert Karlssons Sommarland å 
den andra (DN 19/1 1990). Så kan man dra gränsen om man står nära 
avantgardet; de som tillhör andra kulturella grupper eller delkulturer 
upprättar andra hierarkier. 
 Det råder alltså en viss förvirring på det kulturella fältet. Det är inte 
längre lika lätt att ”veta” vad som är bra och och vad som är dåligt; 
man måste i större utsträckning avgöra själv. Friheten har ökat, trycket 
från smakdomarna har lättat - kanske särskilt för ungdomen. Den kultu-
rella ”görbarheten” och ”individualiseringen” har ökat (Ziehe 1986). 
Detta är bra. Dikotomiseringen har ställt till mycket ont. Den har 
blockerat och förblindat både kritiker och forskare. I stället för att 
öppna sig och se till ett verks särart och de speciella upplevelsemöjlig-
heter det erbjuder har man iklätt sig rollen som smakdomare och sorte-
rare. Det som hamnat i lådan för ”lägre” litteratur har förkastats enbart 
därför att det klassificerats som just lägre. 
 Dikotomierna har också gjort det möjligt att utöva ett estetiskt för-
tryck. Smakens härskare har inpräntat i oss att det är en mindervärdig 
och föraktlig sysselsättning att läsa Harlekin eller Lace - eller att lyssna 
på en schlager. De som har glädje av sådant har tvingats dölja sina 
böcker eller förtiga sitt lyssnande. Så borde det inte vara - och kanske 
är vi i dagens senmoderna, alltmera oöverskådliga samhälle på väg mot 
en förändring. Vi borde lära oss att döma allt efter sin art och sina av-
sikter - och att inse att både den populära och den seriösa kulturen kan 
ge oss viktiga upplevelser och erfarenheter.  
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Avslutning 
 
Vi befinner oss idag i en kulturell fas som påminner om den där vi 
började. Den senmoderna kulturen liknar i vissa avseenden den medel-
tida: den präglas av både mångfald och homogenitet, den är tolerant 
mot den ”lägre” kulturen och dess elit är mångkulturell - den tenderar 
att vara delaktig även i de breda lagrens kulturer. 
 Ändå är skillnaden mellan medeltidens ”predifferentierade” homo-
genitet, förankrad i ett primitivt bondesamhälles magiska riter, och våra 
dagars ”postdifferentierade”, teknologiska och sekulariserade likfor-
mighet naturligtvis ofantlig. Mellan de båda ligger den omvälvande 
moderniseringen av samhället. Likafullt skymtar en dialektik: vår sen-
moderna kultur utgör på sätt och vis en syntes av medeltidens förmo-
derna kultur, som i princip omfattades av alla, och den följande moder-
niteten med dess skarpa klyftor mellan elitens kultur och folkets, mel-
lan det ”seriösa” och det ”populära”. 
 Låt oss summera. Vi har följt en kulturell differentieringsprocess 
som är intimt förbunden med det europeiska samhällets modernisering. 
Processen kan indelas tre olika faser. Först, i den tidiga moderniteten 
från 1500-talet, uppstår en klyfta mellan folkets kultur och de övre 
skiktens. Denna första tudelning skulle kunna kallas primär kulturell 
differentiering. Den står i samband med den tekniska, ekonomiska, po-
litiska och sociala moderniseringen: nya uppfinningar (inte minst bok-
tryckarkonsten), den begynnande kapitalismen och den expanderande 
varumarknaden, framväxten av en medelklass med nya tänkesätt och 
värderingar, de skärpta religiösa motsättningarna, feodalsamhällenas 
omvandling till centraliserade nationalstater, aristokratins behov av att 
särskilja sig från folket på andra och mera sofistikerade sätt än genom 
vapenmakt. Denna primära kulturella differentiering skulle också 
kunna ses som ett första uttryck för en samhällelig rationaliseringspro-
cess, under vilken olika livsområden börjar separeras från varandra: 
religion, politik och kultur utvecklas t ex nu successivt till från var-
andra avskilda, alltmera autonoma sfärer. 
 Denna utveckling blir än nu mera påtaglig under nästa fas, som tar 
sin början under 1700-talet och sammanfaller med den egentliga mo-
derniteten. Differentieringen antar nu en annan karaktär än tidigare; 
kanske vore sekundär kulturell differentiering en lämplig benämning. 
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Denna differentiering äger rum inom samhällets övre skikt; framför allt 
är det fråga om en spricka inom den borgerliga medelklassens kultur 
som har att göra med den accelererande rationaliseringsprocessen. Allt 
flera livsområden avskiljs från varandra. Den framväxande borgerliga 
offentligheten tenderar att klyvas i å ena sidan en avantgardekultur för 
experter och kännare, å den andra en underhållningskultur för den 
breda publiken. Samtidigt kvarstår den primära kulturella differentie-
ringen, klyftan mellan de övre skiktens kultur och folkets. Betydelse-
fulla faktorer bakom denna sekundära differentiering är den tilltagande 
moderniseringen på de ekonomiska och sociala områdena: den starkt 
expanderande varumarknaden, inte minst på det kulturella området, och 
framväxten av en medelklass med ett nytt livsmönster och en egen 
kultur. 
 Den tredje och sista fasen gör sig märkbar på allvar först efter 
andra världskriget. Den står i samband med det senmoderna samhället. 
Under denna fas kan man tala om en tertiär kulturell differentiering. 
Nu mångfaldigas klyftorna samtidigt som samhällsförändringarna får 
både den primära och den sekundära differentieringen att börja blekna 
bort. Via etermedierna når framför allt masskulturens produkter fram 
till praktiskt taget alla. 
 Det finns uppenbara tendenser till likformighet och homogenitet 
under denna fas, som vi just nu befinner oss i. Dessa tendenser står bl a 
i samband med de ekonomiska villkoren; schablonisering och långa 
serier sänker produktionskostnaderna. Också mediernas egenart och de 
genremässiga traditionerna medför likformighet. Allra viktigast är kan-
ske dock de kulturella maktförhållandena. 
 I ett globalt perspektiv har den anglosaxiska kulturen herraväldet. 
Med satelliternas hjälp sprids amerikanska filmer, TV-serier och rock-
låtar över hela världen. I Sverige var vid mitten av 1980-talet 85% av 
det totala fiktionsutbudet i TV angloamerikanskt; bara 38% av de skön-
litterära böckerna var svenska medan 49% hade översatts från engels-
kan (Lindung 1988). Likt jätten Glufs-glufs tycks den engelskspråkiga 
kulturen vara i färd med att sluka och homogenisera de nationella kul-
turerna. Liksom under 1600- och 1700-talen invaderar centrum peri-
ferin, men nu i global skala. 
 Vi är emellertid inte försvarslösa. Kulturmönster byter man inte 
lika lätt som man byter skjorta. Den amerikanske Glufs-glufs riskerar 
att själv bli slukad, smält och förvandlad. Liksom högmodernitetens 
masskultur en gång omfunktionaliserades till en del av den folkliga 
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kulturen tenderar senmodernitetens globala masskultur att genom krea-
tiv konsumtion omvandlas till delar i en oändlig mångfald av skilda 
internationella delkulturer. Dessa delkulturer överskrider ofta nations-
gränserna. 
 Ty mot homogeniseringstendenserna står samtidigt den tertiära dif-
ferentieringens fragmentering och kulturella mångfald. Den senmo-
derna kommunikationsexplosionen har inte bara medfört tendenser till 
likformighet; också heterogeniteten ökar. Via etermedierna konfronte-
ras vi numera med seder och bruk från världens alla hörn. I TV-rutan 
blandas ständigt skilda kulturer med varandra. I den kulturella friställ-
ningens och den tilltagande görbarhetens tidevarv har också våra möj-
ligheter att ta till oss och utnyttja skilda symboliska uttryck och stilar 
ökat. 
 Modernitetens fåtaliga men markerade kulturella klyftor tenderar 
därför att förvandlas till en mängd olika delkulturer, var och en med 
sina egna hierarkier, distinktioner och preferenser. Dessa delkulturer är 
inte tydligt överordnade varandra utan snarare sidoordnade. Det råder i 
det senmoderna sanhället inte längre någon självklar konsensus om de 
kulturella hierarkierna. Vi ”vet” inte längre lika bestämt vad som är 
”högt” och vad som är ”lågt”, även om skolan alltjämt gör tappra för-
sök att lära oss det. 
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