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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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