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Ungdomstid  
– i skärningspunkten mellan livsprojekt och arena 
 
 
 
 
 
Vi lever i en allt mer global tid, hävdas det ofta. Det rumsliga perspek-
tivet har blivit allt mer aktuellt inom social teori; lika nödvändigt som 
det hittills mest dominerande historiska perspektivet. Det saknas 
förvisso inte studier av avgränsade lokala ungdomsgrupper, ungdoms-
kulturer och ungdomsmiljöer, men mer sällan problematiseras det loka-
las relation till det nationella och globala. Denna artikel kommer att 
cirkla kring relationerna mellan livsprojekt, sfärer och arenor utifrån ett 
alls icke färdigutvecklat rumsligt perspektiv. Att se forskning om ung-
domstid ur ett rumsligt perspektiv kan dock innebära olika saker. 
Närmast till hands ligger kanske ”örnperspektivet”; t ex kartläggning 
av migrationsströmmar eller spridningsstudier över musikstilar eller 
mode, presenterat i kartform. Ett mer välfärdsorienterat perspektiv kan 
handla om hur unga väljer och ordnar bostad, utbildning och utbild-
ningsort m m, sett i relation till regionala skillnader i levnadsvillkor, ar-
betsmarknad, utbildningsutbud, etc. Ett subjektivt orienterat perspektiv 
fokuserar ungas sätt att orientera sig i och om världen, men det be-
handlar också identitet på lokal, regional, nationell eller internationell 
grund. I denna artikel kommer ett fjärde perspektiv att framhävas, ett 
samhällsgeografiskt perspektiv som utgår från det problematiska för-
hållandet mellan individ och samhällsstruktur. 

Några av de frågeställningar som artikeln kommer att beröra kan 
exemplifieras utifrån t ex fenomenet Northern Soul eller Kulturföre-
ningen Oasen i Stockholmsstadsdelen Rågsved.1 En del har skrivits om 
Northern Soul. En aspekt saknas dock, nämligen frågan om varför just 
soul just i området mellan Manchester och Liverpool just från och med 
slutet av 60-talet? Svaren har naturligtvis funnits tillgängliga, men det 
märkliga är att ingen verkat ha intresserat sig för frågan. På liknande 
           
1 Om Northern Soul, se Chambers (1985) och Hebdige (1979). Oasen var den kul-
turförening ur vilken bl a Ebba Grön växte fram. 
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sätt kan man fråga sig hur Oasen förhöll sig till en specifik ungdomsge-
neration i Rågsved, till det sena 70-talets Rågsved som livsmiljö och 
till tunnelbane- och höghusförorten Rågsveds historia, sociala struktur, 
planläggning etc? Och var kommer individen, en Thåström eller någon 
av de som aldrig blev kända, in i det hela? Den ena aspekten på fråge-
ställningen handlar om att förstå lokala kontexter som komplexa arenor 
och den andra om de livshistorier som genomströmmar och producerar 
varje arena; som är både producenter och produkter av förändring och 
kontinuitet. 

 
 

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

           
2 Se t ex Asplund (1983), Bærenholdt m fl (1990), Bishop (1992), Bondi (1992), 
Deutsche (1991), Entrikin (1989), Giddens (1985 och 1986), Gregory & Urry 
(1985), Gregory (1985), Harvey (1985 och 1989a), Johnston (1985), Holm-Nielsen 
(1990), Lash & Friedman (1992), Massey (1991), Pløger (1991), Pred (1981a och b 
samt 1986), Sayer (1984 och 1986), Simonsen (1988 och 1990) samt Thrift (1985). 
3 Se t ex Harvey (1989a), Gregory & Urry (1985) och Löfgren (1990). 
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upp arenor för och genom sitt handlande, arenor som är i varierande 
grad intersubjektiva. Arenor är således allt annat än entydiga utsnitt ur 
”det banala rummet”. Flera oberoende arenor kan sammanfalla i ett 
konkret rum. Det gäller i mikroskala, t ex på ett torg, i ett köpcentrum 
eller i en park, medan det på en makronivå handlar om olika former av 
regionala indelningar och uppfattningar.  

Om vi alla ingick i en enda gemensam samhandling med en gemen-
samt delad mening och referensram skulle den sociala teorin avsevärt 
förenklas. Men så är det inte. Det sociala är strukturerat och innehåller 
både systemiska principer och sfärer. En sfär är ett öppet system av 
meningsfulla handlingar i mellanmänskliga relationer. Sfärer kan med 
andra ord omfatta såväl få som många individer samt äga giltighet i 
mycket varierande utsträckning i tid och rum. En närmare bestämning 
av sfärer och dess förhållande till arenor följer nedan. 

En av flera infallsvinklar på dynamiken mellan social teori och 
geografi är nyare teori om förändringar i dels kapitalismens övergripan-
de karaktär och dels i konkreta produktionssystem, vars inriktning tyd-
liggörs av en boktitel som The end of organized capitalism (Lash & 
Urry 1987). Den tes som där drivs är omstridd, men utgångspunkten är 
kopplingen mellan lokala produktionssystem och globala ekonomiska 
och politiska processer. Det postindustriella samhällets inträde, ansett 
för att ligga alldeles runt ett av historiens många hörn, var ett stort tema 
i 50- och 60-talets samhällsforskning men mer eller mindre fullständigt 
draget i vanrykte av den marxistiska väckelsens råbarkade im-
perialismteori. Under 80-talet har så både postindustrialism och im-
perialism fått ge vika för mer komplexa teoribildningar som tar sin 
utgångspunkt i gramscianskt influerad teori om ackumulationsregimer 
och fordistisk och post-fordistisk produktion; från tayloristisk masspro-
duktion till flexibel specialisering.4 En väsentlig del av forskningen 
inom detta fält har handlat om de förändrade produktionsprocessernas 
krav på arbetskraftens allmänna kompetens, specifika kvalificering och 
flexibilitet. De unga på väg att inträda på arbetsmarknaden har därför 
stått centralt i vissa studier; inför de krav som de nya ackumulationsre-
gimerna och produktionstrategierna antas ställa.  

En delvis besläktad fåra är diskussionen kring ”localities” och en 
eventuellt ”ny” regionalgeografi.5 En sammanfattning av den som inte 
gör debatten rättvisa, men som är hanterlig, kan vara huruvida konkreta 
           
4 Se t ex Aglietta (1976), Harvey (1989b) eller Piore & Sabel (1989). 
5 Jfr Cooke (1989), Cooke (1990) och Bærenholdt (1991). 
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samhällsförhållanden endast kan förstås/förklaras i sina konkreta sam-
manhang istället för utifrån i och för sig giltig social teori. Detta kan 
synas leda till en idealistisk ontologi, med fara för att åter gå ner sig i 
den klassiska regionalgeografins moras. Den fortsatta framställningen 
strävar dock efter att visa att studiet av det lokala tvärtom kräver mer 
övergripande social teori. Vice versa gäller att geografins arenor blir 
allt mer länkade till globala processer på allt fler plan; men detta 
snarast ökar behovet för lokala studier. Det blir fråga om en ”global 
sense of place” i stället för en lokal, men ”the sense of place” måste alls 
icke försvinna (Massey 1992). 

Ett problem som är särskilt relevant för ungdomsforskningen är 
moderniseringen som både global process, och som förändring och 
kontinuitet på olika arenor. Moderniseringen är vare sig ett ting eller en 
struktur i sig; ingen homogen eterisk substans som sprider sig från 
centrum till periferi i ett urbant hierarkiskt system, på sin väg omvand-
lande alla regioner den passerar till kopior av centrum. Moder-
niseringen handlar inte om en diffusion av något (jfr Gregory 1985) 
utan tvärtom om att samhällen individualiseras och fragmenteras just 
genom att de blir allt mer globalt länkade; d v s egentligen om motta-
gandet av globala processer. 

Dagens Europa upplever snabba förändringar, i stort som smått, på 
gott och på ont. Men förändringar sker alltid i förhållande till något; 
”oföränderligheter” eller ”kontinuitet” som är vanskligare att fokusera. 
Det finns här minst två viktiga problem att ta i beaktande. Det ena är 
naturligtvis våra minnesbilders bedräglighet. Människor har en 
benägenhet att justera ”självklarhetens symboliska ordning” (Bech-
Jørgensen 1988) så att vardagens små förändringar kan passas in i 
bilden av ”hur det alltid har varit”. Denna ”synvilla” kan naturligtvis 
avslöjas, men det fordrar en del arbete. En andra ”synvilla” är tenden-
sen att anse att oförändrade manifesta yttringar givet en oförändrad 
(och förutsatt reliabel och valid) operationalisering är tecken på 
kontinuitet. Det är möjligt, men alls icke självklart. En förändring i en 
hörna av samhället kan vara resultat av försök att upprätthålla konti-
nuitet i en annan hörna, och vice versa. Man måste alltså noga be-
grunda från vilken punkt man ser samhället när man talar om föränd-
ring och dess motsats. På samma sätt måste man klargöra hur historiens 
väv styckas till något begripligt. Det är inte bara en fråga om när 
epoker börjar och slutar, utan i kanske ännu högre grad om vad en epok 
egentligen består av, och hur den konstrueras. En icke-teleologisk 
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historiesyn och problematiseringen av kontinuitet och förändring bör 
kvarhållas i den fortsatta framställningen. 

 
 

Biografi och arena 
 
Det finns olika sätt att knyta ihop social teori och geografi. Jag vill 
framhäva ett specifikt synsätt; det som utgår från skärningspunkterna 
mellan biografi och arena. Ett biografi/arena-perspektiv är centralt för 
forskning om kontinuitet och förändring. Men biografin är inte något 
som bara händer, den bygger på föreställningar om hur livet kan och 
bör gestalta sig. Dessa föreställningar bygger på ett skelett av biogra-
fiska situationer (Löfgren 1990); ett begrepp som är en analogi till hi-
storikerns ”händelse” (Abrams 1982), d v s en betydelsegivande kon-
struktion som fungerar som ett redskap för att kunna förstå ett tid-
rumsligt flöde. 

Biografin är i bokmånglartermer en levnadsbeskrivning över en en-
skild människa. Den ”klassiska” vetenskapliga tillnärmningen bygger 
också på den litterära traditionen (Bernler & Bjerkman 1990). En ku-
riös variant är den statistiskt simulerade biografin (Holm m fl 1986), ett 
mästarprov i programmering, men vars användning är mer höljd i dun-
kel. Mer intressant är då Hägerstrands ”individorienterade samhällsbes-
krivning för framtidsstudiebruk” utvecklad på grundval av tidsgeo-
grafin.6 Tidsgeografins tankevärld belyser betydelsen av konjunktio-
nen, sammanträffandet. Oberoende teoretiserade processer kan inte för-
klara vad som kan komma att hända därest de kommer i en konjunktion 
med varandra. Konjunktionens utfall måste teoretiseras i själva kon-
junktionen. Varje biografi är idag, om än i varierande utsträckning, 
konjunktionell.  

Enskilda människor i varje samhälle har naturligtvis en biografi. 
Men om moderniseringstesen överhuvudtaget äger någon relevans har 
de ”partikulära personerna” (Heller 1970/1984) inte självklart individu-
ella biografier. Den personliga biografin blir individuell först när livs-
projektets möjlighetshorisont är öppen och obestämd; när personen 
friställs från självklarheten och påläggs ansvaret inte bara för att lyckas 
           
6 Tidsgeografins grundläggande tankar och ideer finns bl a framställda i 
Hägerstrand (1972, 1974, 1975 och 1982) och Mårtensson (1979). För kommenta-
rer till tidsgeografin och för att se hur vissa av tankarna tagits upp, se Asplund 
(1983), Giddens (1985 och 1986) eller Pred (1986). 
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med sitt livsprojekt, utan även att utforma det. Traditionen ger inte 
längre tillräcklig samhällelig kvalificering för en omedelbar och 
självklar övergång från barndom till vuxenstatus, eller för att direkt ut-
forma sitt livsprojekt. Det krävs av de unga att de ska lösa ”ungdomens 
uppgift” (Mørch 1985), att skapa kompetenser och färdigheter som gör 
dem redo att möta samhällets krav på ett självständigt vuxenliv. Det 
utvecklas ett biografiskt skede vi kan kalla ungdomstiden, under vilket 
unga människor på olika sätt tvingas skaffa sig den samhälleliga kom-
petensen. Ungdomstidens förändring måste alltså ses i relation till 
arbetsmarknadens förändringar, utan att på något sätt vara en enkel 
avspegling av dess förmenade och verkliga krav. 

Det är dock inte så enkelt att denna process visar sig i form av 
drastiskt förändrade livsprojekt och biografier. Även om vi skulle vara 
på väg in i risksamhället (Beck 1986/1992 och Ramsay 1990), måste 
detta inte direkt kunna avläsas i form av förändrad socialstatistik. 
Klassamhällets effekter består, men de bärs individuellt. De traditionel-
la livsmönstren och livsprojekten förblir dominerande, men det krävs 
ett aktivt, ideologiskt och i förlängningen reflexivt förhållningssätt till 
dem för att de ska kunna upprätthållas. 

 
 

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

           
7 Se Hermansson & Bergren (1991) och Löfgren (1990). 
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Dessa iscensättningar av livsprojekt blir allt mer beroende av ett 
dramaturgiskt hjälpmedel; den individuella identiteten. ”On a societal 
level, the establishment of personal identity is never an end in itself, 
but a passing historical prerequisite for making forms of activity clear” 
(Hoffman-Axthelm 1992 s 206).  

 
I use the term identity […] precisely to try to identify that meeting point where 
the processes that constitute and continuously reform the subject have to act 
and speak in the social and cultural worlds […]. I understand identities 
therefore as points of suture, points of attachments, points of temporary 
identification […]. [One] only discovers who one is because of the identities 
which one has to take on in order to act […] always knowing that they are 
always representations [which] can never be adequate to the subjective 
processes which are temporarily invested in them […]. I think identities is sort 
of […] like a bus, you just have to get from here to there, the whole of you can 
never be represented in the ticket you carry but you just have to buy a ticket in 
order to get from here to there. (Stuart Hall 1989 efter Watts 1991 s 11).  

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

 
 

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

           
8 Men hur färdigt är färdigt idag? 
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na bostäder till dessa unga? Resultaten från skilda undersökningar av 
ungas boendepreferenser motsade varandra (Löfgren 1987 och 1990). 
Vad berodde denna oklara motsägelsefullhet på? Baserad på en studie i 
sydvästra Skåne utvecklades en analysmodell som fokuserade 
livsprojektet roll för boendepreferenser och bostadsval. 

När det gällde frågan om de intervjuade ville bo centralt eller i 
samma typ av förort de växt upp i, fanns i materialet grovt sett tre 
grupper av åsikter. Önskan om att bo centralt, önskan om att bo utanför 
stadens centrum och den diffust likgiltiga. Det intressanta var att många 
ungdomar omfattade både två och tre åsikter under intervjuns gång, 
vilket till en del förklarade tidigare enkätstudiers tvetydiga resultat. 
Detta yttrade sig på flera sätt. Man kunde uttrycka sig i termer av ”å 
ena sidan och å andra sidan” eller ”det beror ju på ..”; detta till skillnad 
från dem som tog klar ställning för och emot. Det slående var dock hur 
åsikterna överlag kopplades till olika faser i livet; önskan om ett 
boende i de centrala delarna av en stad kopplades till nuets ungdomsliv, 
medan samma intervjuade nästan enstämmigt menade att när de väl 
själva skulle få familj/barn så ville de bo i ett eget hus i en villaförort. I 
intervjuerna, som kom att handla om mer än bara hur de intervjuade 
ville bo, kunde man finna tre typer av referenser till bostäder och 
boendepreferenser: 

– referenser till bostadsmarknadens ”hårda” verklighet. Man un-
derkastade sig mer eller mindre motvilligt marknadens lagar, men sam-
tidigt sågs en egen bostad som en rättighet. Men det förvånande var hur 
lite de intervjuade kände till om den faktiska verkligheten, och hur 
deras föreställningar snarare byggde på en diffus och generaliserad bild 
av hela Sveriges bostadsmarknad än den specifika som de faktiskt 
skulle komma att möta. 

– referenser till personliga tycken och smaker. Vissa ville bo gam-
malt, andra ville bo nytt, vissa ville bo i gula hus, andra i röda, etc. 
Med ett stort material kanske man kan tillåta sig en Bourdieu-inspi-
rerad analys, men för mina syften var dessa referenser inte särskilt 
betydelsefulla. 

– referenser till tre viktiga kulturella kraftfält: utbildning/arbete, 
familj/barn samt identitet. Det visade sig vara dessa referenser som var 
de viktiga för att förstå boendets roll i ungdomars vuxenblivande, och 
därmed också för att förstå motsägelsefullheten i tidigare surveyun-
dersökningar av ungdomars boendepreferenser. Boendepreferenserna 
var kopplade till utformingen av och föreställningen om livsprojektet, 
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och möjligheten av att realisera det. De synbarligen motstridiga 
boendepreferenserna hängde samman med att olika typer av boende 
kopplades ihop med olika ”steg” i livsprojektet; det centrala boendet i 
storstaden med ungdomstiden och utbildning, medan det egna huset i 
en villaförort var den passande ramen för ett familjeliv man förutsåg 
olika långt fram i tiden. 

De tre kulturella kraftfälten formade tillsammans sociala tid-
tabeller, där det kunde urskiljas centrala element, cesurer såväl som 
biografiska sekvenser. I materialet var en ”normalt prövande” social 
tidtabell den dominerande föreställningen. Gymnasieskolan markerar 
slutet på livet i föräldrarnas privata kärnfamilj. När gymnasieskolan 
närmar sig sitt slut börjar man överväga att flytta hemifrån i samband 
med utbildning eller ett tillfälligt arbete. Efter en tid av utbildning och 
”erfarenhetssökande” bildar man familj, skaffar ett fast arbete och 
”stadgar sig”. Under inflytande av den ”brådmogna” tidtabellen flyttar 
man hemifrån och bildar familj direkt, med en kort eller helt obefintlig 
period av utbildning och erfarenhetssökande. Den trygga tidtabellen 
verkar ligga närmast för dem som skaffar sig fasta och stadgade arbeten 
innan de flyttar hemifrån, det senare oftast i samband med att de bildar 
familj. Endast som en svagt antydd möjlighet kunde man se en utdraget 
prövande tidtabell. Dessa tidtabeller kan kopplas till boendekarriären 
(Löfgren 1990). 

Nå, men detta var ju sydvästra Skåne 1988-1990. Än Hällefors, 
Vilhelmina eller Katrineholm 1993 då? De ”hårda” verkligheterna på 
olika bostadsmarknader är inte svåra att kartlägga, och kompletterad 
med jämförbara kartläggningar av arbetsmarknad, välfärd etc ges vi en 
uppfattning om ungdomstidernas arenor. Men denna samlade kartlägg-
ning är inte detsamma som en mall för ungdomars faktiska vuxenbli-
vande, utan en del av de ramförutsättningar man måste ta hänsyn till i 
sitt livsprojekt. Det är vidare möjligt att geografiskt kartlägga per-
sonliga tycken och smaker, men det kräver ett stort material. Men hur 
ska en sådan kartläggning tolkas? Hur skiljs ”autentiska” regionala 
drag från dem som beror på skilda kompositioner av könsstruktur, 
klasstruktur, etniska, sociala och subkulturella förhållanden m m? För 
att på ett mer grundläggande plan förstå skillnader mellan olika arenor 
måste man utgå från de sociala tidtabellerna och de kulturella 
kraftfältens specifika kopplingar till boende.  

Men lokalt eller regionalt begränsade studier av ungdom och ung-
domstid präglas ofta mer av närsynthet än av att se arenan i förhållande 
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till omvärlden, vilket maktutredningens katrineholmsundersökning ex-
emplifierar (Åberg 1990). Dess tes går i korthet ut på att det svenska 
samhället i stort är sig likt från 50-talet, inte minst vad det gäller olika 
aspekter på familjeliv och livsformer. Detta byggs på en replika-
tionsstudie av 50-talets Katrineholm, utförd i slutet på 80-talet. Resulta-
ten från 50-talet och ”idag” är förvånande stabila, och därav dras slut-
satsen att få förändringar skett i det svenska samhället. Kritik har rik-
tats mot denna tes utifrån metodiska invändningar; d v s att den enkät 
som ligger till grund för studien inte är ägnad att fånga in de för-
ändringar som faktiskt skett. Men även om den vore det kan man ställa 
sig frågan om tesen håller? Om Katrineholm var representativt för 
Sverige på 1950-talet, är det inte självklart att så är fallet idag. Det är 
här den stora svagheten i studien ligger. För även om man skulle kunna 
argumentera framgångsrikt för att Katrineholm inte ändrat sig så 
mycket mellan 1950-talet och ”idag”, kan detta inte utan vidare antas 
gälla för hela Sverige.  

Jonsson (1991), ett annat exempel, finner inte helt oväntat att de 
unga i Åmål inte uppvisar de hållningar, livsmönster och idéer som 
ungdomsforskningen så ofta framhäver; d v s den kulturella friställnin-
gens och individualiseringens effekter. Tvärtom visas en påtaglig kon-
tinuitet med äldre generationer och en stor tyngdpunkt på ”normalitet”. 
Jonsson menar sig därför ha grund för att kritisera ungdomsforskningen 
för att vara allt för upptagen med särskilt synliga grupper (i storstad). 
Kritiken mot storstadsfixeringen är befogad, men Jonsson missar ändå 
kärnan i problemet. För det första har han inte diskuterat validiteten i 
sin definition av ungdom (d v s åldersintervallet 16-24) och därför har 
han inte uppmärksammat att ungdomsforskarna sällan uttalar sig om 
just det åldersintervallet utan om en analytiskt bestämd kategori. För 
det andra har han inte sett ungdomstiden i Åmål kontextuellt, utan som 
exempel på eller härledning av generella drag. En förklaring till att de 
äldre i åldersintervallet lever ett vuxenliv som sina föräldrar är ju att 
ungdomstiden i Åmål uppenbarligen är mycket kortare än t ex i 
storstäderna. Skillnaderna mellan arenorna Åmål och Stockholm är så 
stora att resultat vad det gäller ungdomars livsprojekt inte utan vidare 
går att överföra åt någondera hållet. Vad är det då för avgörande 
skillnader mellan just dessa arenor? Är t ex synbara förändringar i 
lokalsamhället resultat av påverkan från externa länkningar, eller är de 
effekter av lokalsamhällets försök att upprätthålla kontinuitet trots 
dessa länkningar? Och vice versa; är synbarlig kontinuitet effekterna av 
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att dessa länkningar trots allt inte påverkar särskilt mycket, eller är det 
tvärtom så att dessa länkningar möjliggör en kontinuitet som annars 
inte längre skulle kunna finnas? 
Arenor och sfärer 
 
Vardagslivet fragmenteras i allt fler sfärer; i allt fler avskilda system av 
mål, regler och medel. I det jordbruksdominerade lokalsamhället var 
alla aktiviteter samlade inom en sfär, där allt från sexualitet till göd-
selspridning ingick i ett sammanhållet aktivitets- och betydelsesystem. 
Moderniteten kan i tidrumsliga termer beskrivas som uppspjälkningen 
av det betydelsenhetliga vardags-rummet i dels sfärer med relativt auto-
ma meningsbyggande processer och dels avskilda domäner eller arenor 
där sfärerna i olika kombinationer konkretiseras. 

När det gäller ungdomars liv brukar skola, arbetsliv och familj an-
vändas som exempel på sfärer:  

 
Ungdomar rör sig inom och mellan olika sfärer och institutioner, där olika 
regler gäller: familj, kamratgäng, skola, arbete, fritidsorganisationer och me-
dier. Dessa sfärer har var och en sina fysiska rum, rum som är formade för att 
fylla praktiska men också estetiska och psykiska behov för dem som brukar 
dem. I dessa rum görs erfarenheter, som laddar dem med minnen och känslor. 
Rummen laddas också av betydelser genom medierna. Det inre livsrummet 
utvidgas med importerade erfarenheter som prövas, gestaltas och förändras 
genom de ungas rörelser. Platser blir till scener och föremål till tecken. (Fornäs 
1989 s 31). 

 
Det är dock viktigt att observera att sfärer inte är synonyma med speci-
fika arenor. Sfärer måste alltid konkretiseras på arenor, men då oftast i 
konjunktion med andra sfärer. Det är en väsentlig analytisk skillnad 
mellan Skolan som sfär och den enskilda skolan som arena. Sfärerna 
sträcker sig långt in i varandra och det uppstår ofta konflikter mellan 
sfärernas regler, resurser och mål när de konkretiseras på specifika 
arenor. Varje sfär har sina egna uppsättningar med regler och resurser 
och de ska användas för att nå inom sfären definierade mål. Sfärer som 
familj och (grund-)skola är för den unga människan framför allt knutna 
till nuet och bakåt till barndom och uppväxt, medan högre utbildning 
och arbete är riktade framåt, mot livsprojektet. Fritid och ”offentlighet” 
intar en mellanställning; både riktade mot nuet och mot framtiden. I 
olika sfärer utvecklas skilda manus och scenanvisningar för vardagens 
små och stora situationer. Men det är alltså inte säkert att dessa manus 
går att förena i en roll, inte heller att alla skådespelarna använder sam-
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ma manus. Därutöver är frågan om dessa ”sfäriska manus” är lika an-
vändbara på alla arenor. 

Den biografiska situationen att flytta hemifrån är t ex meningsfull i 
de flesta västerländska livsprojekt. Det innebär dock inte att unga indi-
vider flyttar hemifrån (i svensk välfärdsmening) i samma utsträckning 
på så vitt skilda ställen som Sillaröd, Stuttgart eller Sarajevo. Till-
gängliga manus, och inte minst möjligheterna att förverkliga olika 
livsprojekt, varierar högst väsentligt. Inte sällan tolkas både de skilda 
möjligheterna och de konkurrerande livsprojekten efter en dikotom 
urban-rural skala. Hänvisningen till det urbana, och därmed till det ru-
rala, kan dock vara en dikotomi som döljer mer än den avslöjar, om det 
inte klart specificeras en definition av det urbana som kan hjälpa oss att 
teoretisera konjunktioner på skilda arenor. På det hela taget saknas 
denna definition. De traditionella urbansociologiska och stadsgeogra-
fiska definitionerna9 förutsätter en urban essens som styr 
konjunktioners utfall, men ingen tillfredställande sådan essens har kun-
nat presenteras. Definitionerna som generationer av geografer, arki-
tekter och sociologer presenteras för i läroböcker är ur detta perspektiv 
nästan skamligt platta och oinformativa. Den användbara definitionen 
av det urbana och det rurala kopplar dem till de diskursiva aspekterna 
på stad och land (Vartiainen 1988).  

Jag vill pröva en annan väg. Istället för att se det urbana som en 
essens, kan det ses som en konstruktion runt det vardagliga tidrum av 
livsprojekt, identitet, sfärer och arenor som ovan diskuterats. Det ren-
odlat rurala skulle då vara ett samhälle där ännu inte separata sfärer och 
arenor spjälkats ut ur det vardagliga tidrummets enda arena och bety-
delseenhet. Det är heller inte nödvändigt med vare sig livsprojekt eller 
identitet, eftersom varje person och varje aktivitet i sin helhet ingår i 
den övergripande betydelseenheten. Motpolen, det renodlat urbana, är i 
så fall nästan en ofattbarhet, en sfärernas bubbelpool, där i stort sett 
varje korn av tidrummet är en separat arena, där varje livsprojekt går i 
stöpet nästan i samma sekund det påbörjas och där identiteter skapas 
och upplöses nästan samtidigt. Dessa renodlade poler är naturligtvis 
inte de som gäller idag. Urbaniseringen tog sin början när de mänskliga 
samhällena började spjälka ut embryon till arenor och sfärer, kanske 
under den neolitiska revolutionen.10 
           
9 Jfr t ex Wirth (1971). 
10 Om urbaniseringsprocessens ursprung finns det olika teorier, där de mest diamet-
rala är den klassiskt etablerade synen, företrädd av t ex Mumford (1975/1961), och 
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Den koppling till bebyggelsestruktur och ekonomi som är så vanlig 
när det gäller diskussioner om det urbana måste följaktligen förstås på 
ett delvis annorlunda sätt. Uppkomsten av sfärer och arenor gynnas av 
dels en komprimerad bebyggelse, och dels en ekonomisk struktur där 
familje- eller klanjordbruk inte dominerar produktionen. Jag ska här inte 
ägna mig åt en ”hönan-eller-ägget”-diskussion, så mer utförligt än så är 
det inte nödvändigt att gå in på just uppkomstfrågorna. Under de senaste 
årtiondena har det rurala kommit att bli liktydigt med de små 
lokalsamhällen som lever på primärnäringar, medan storstaden blivit 
liktydigt med det urbana. Dock måste understrykas att det inte primärt är 
storleken eller tätheten som avgör graden av urbanitet, utan ut-
spjälkningen av arenor och sfärer. De med rätta utskällda förorts-
områdena från 60 och 70-talet, spridda i tusentals upplagor runt om i Eu-
ropa, kan ses som ett sätt att försöka planera en boendemiljö som syftade 
till att stärka en rural känsla av gemenskap (Franzén & Sandstedt 1981). 
I allt väsentligt misslyckades denna strävan. 

Allt färre lokalsamhällen präglas av en relativ stark och allomfattan-
de betydelsegemenskap, med endast enstaka utspjälkade sfärer och 
arenor. Fortfarande genomsyras dock delar av Europas geografiska, eko-
nomiska och sociala periferi av minnen och traditioner från denna tid. 
Europa har ännu endast anträtt början på urbaniseringen; med en 
avsevärd potential kvar att utnyttja. Den diskursiva kampen mellan stad 
och land är i högsta grad levande, inte minst i kölvattnet på Östeuropas 
omvandling och EG-debatterna i olika länder. Urbaniseringsprocessen 
har förvisso böljat fram och åter förr i historien. Men om vi övertagit en 
syn på motsättningen mellan stad och land som en omskrivning för 
kampen mellan traditionellt jordbrukssamhälle och modernt 
industrisamhälle, så kanske det idag är mer relevant att tolka denna 
motsättning som en konflikt mellan den klassiskt industriella och den 
reflexiva moderniteten (Beck 1986/1992).  

 
 

           
den kätterska, företrädd fr a av Jacobs (1970). Den förra härleder stadens uppkomst 
till överskott i jordbruket och den därigenom uppkomna möjligheten till religiösa, 
politiska och merkantila sekundärnäringar, d v s ser staden som en i princip tärande 
parasit. Det kätterska i Jacobs hållning är att hon vänder på närande/tärande-resone-
manget och menar att det var staden som innovation som möjliggjorde både jord-
bruket som sådant och möjligheten till ett överskott. 
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Livsprojekt och arena; kontinuitet och förändring 
 
Jag kan nu skissa konturerna av ett biografi/arena-orienterat perspektiv 
på ungdomstiden. I alla tider är det avslöjande hur olika biografier till-
skrivs kön, klass, yrke, etnicitet och vilka livsfaser och cesurer som 
anses som självklara, nödvändiga eller tillräckliga. Biografiers utform-
ning är något centralt för ett samhälles upprätthållande och eventuella 
omvandling. 

I takt med den kulturella friställningen och den samtidiga expropri-
ationen vidgas möjlighetshorisonterna och allt mer kan värderas som 
görbart. Ur det sammanhållna vardagslivet utspjälkas allt fler me-
ningssfärer. De socio-kulturellt tillhandahållna livsmålen och värdena, 
och manuskripten för att uppnå dem, blir inte längre bara stratifierade 
efter kön, klass etc, utan det förmedlas allt fler varianter på manuskrip-
ten. Individualiseringen gör att det utvecklas biografiska situationer där 
det krävs val mellan alternativa sociala tidtabeller. Det blir nödvändigt 
att utforma ett livsprojekt för att realisera en önskad biografi; ett pro-
jekt där ungdomstiden idag är central. Men även om de manus och 
sociala tidtabeller som kan användas för att utforma livsprojektet blir 
allt mer varierade, blir de samtidigt också gradvis allt mindre arena-
specifika och allt mer globalt spridda. Det uppstår fler och fler identi-
tetsmöjligheter; aspekter på jaget snarare än hela jag. Identitet blir ett 
slags kitt som håller ihop det individualiserade livsprojektet och ger 
olika val och handlingar mening. Ur vardagens rum spjälkas det allt 
fler arenor, en process som tillsammans med utspjälkningen av sfärer 
kan kallas urbanisering. ”The sense of place” är fortfarande central, 
men denna ”sense” är alltmer ett resultat av globala länkningar på olika 
nivåer och inom olika sfärer. De arenor som livsprojekten både ska 
använda sig av och utspela sig på, är konjunktioner av skilda processer 
snarare än unika organiska regioner. I takt med globaliseringen av 
ekonomi, politik, kultur och offentlighet blir de lokala konjunktionerna 
också mer betydelsefulla. 

Perspektivet kan konkretiseras genom att tillämpas på ungdomars 
förhållande till sin uppväxtmiljö, och mer specifikt t ex för att förstå 
varför vissa ungdomar flyttar från glesbygd och ensidiga industriorter, 
medan andra stannar kvar. Inte sällan kan man på respektive konkreta 
studieområde ställa de sammanfattande frågorna: varför flyttar de unga 
kvinnorna, och varför stannar de unga männen? En del forskning har 
gjorts, men den återfinns snarast inom den regionalpolitiska 
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forskningen, och ofta med helt andra fokuseringar än de som skisseras 
ovan. Det håller dock på att ske förändringar, inte minst i Norge. I flera 
studier har man där fokuserat ungdomars förhållande till sina upp-
växtorter; företrädesvis utkantskommuner och ensidiga industrikom-
muner som konfronteras med industriell omstrukturering och sviktande 
näringsunderlag.11 Termen ”uttynningsamfunnet” (Aasbrenn 1990) har 
myntats för att beskriva den långsamma sotdöd man befarar att dessa 
kommuner kan komma att möta. Det är inte alla ungdomar som flyttar, 
inte ens en majoritet, och många av utflyttarna återvänder efter 
utbildning på annan ort. Men det sker hela tiden en uttunning, särskilt 
vad det gäller unga kvinnor. Ziehes ”nya ungdom” har nu även blivit en 
utmaning för dessa ur europeiskt perspektiv perifera distrikt (Fosso 
1992). Kanske kan vi i dessa kommuners problem se den smärtsamma 
övergången mellan den klassiskt industriella och den reflexiva moder-
niteten utspelas inför våra ögon?12 

 
 

Avslutning 
 
Låt oss återvända till Northern Soul och Oasen i Rågsved. För att förstå 
dessa fenomen utifrån det perspektiv som skissats i denna artikel, hade 
det varit nödvändigt att sammanföra material och modeller från olika 
håll, det som idag är känt under den klassiska geografiska termen 
triangulering. Å ena sidan finge en del kraft ägnas åt mer hårdför 
regional analys av konjunktioner mellan olika socio-ekonomiska pro-
cesser och system. Hur var den lokala arbetsmarknaden i Wigan re-
spektive Rågsved uppbyggd och hur var den länkad till vidare kontex-
ter av ackumulationsregimer, produktionssystem, konsumtion etc? 
Detsamma gäller andra sociala strukturer, institutionaliserade könsrela-
tioner, s k fritidsmöjligheter, stadsplanering, tidrumslig infrastruktur, 
utbildningsmöjligheter, för att nämna några av de viktigaste. Å andra 
sidan skulle det vara nödvändigt att genom olika typer av etnografisk 
metod undersöka hur denna ”hårda verklighet” förmedlas till kulturens 
identitetsreservoar; d v s hur Northern Soul-fantasterna respektive Råg-
svedspunkarna själva föreställde sig de arenor på vilka de rörde sig och 
           
11 Se t ex Bøe m fl (1992), Fauske (1991), Fosso (1989 och 1992), Hendriks (1992) 
och Heggen (1991). 
12 Hösten 1992 hölls en ”Rock mot fraflytting”-konsert i Bø i Vesterålen, med bl a 
ett influget band från Oslo! 
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hur de vävde in soulen och punken i sitt livsprojekt. Jag vet inte om de 
själva någonsin såg en koppling mellan Wigan och soul, respektive 
mellan Rågsved och punk, eller om det var två åtskilda ”bussbiljetter”. 
Men som det sades i filmen The Commitments: ”We are the blacks of 
Dublin”… 

När livet blir ett projekt med allt öppnare möjlighetshorisonter, om 
än fortfarande inom nog så påtagliga rambetingelser, tror jag känslan 
kanske kan beskrivas med följande ordväxling: 

 
Sarah Kent: Would you say you worked rationally or intuitively? 
Francesco Clemente: If you fall out of the window, do you fall rationally or 
emotionally? A lot of life is like falling out of the window.   
(Hebdige 1991 s 138)  
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