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Senmoderna miljöer 
Massmedier och organisationen av det privata och det 
offentliga 
 
 
 
 
 
Vi umgås alla dagligen med massmedier, vare sig vi vill det eller inte. 
Massmedierna ingår närmast med självklarhet i vår vardag, och på 
många sätt organiserar vi hela vårt vardagliga liv kring dem. Den regel-
bundenhet eller rutinmässighet med vilken vi utnyttjar massmedierna 
skapar rutiner även för resten av det vardagliga livet.1 

En viktig del av organiseringen av vardagslivet berör de olika sfä-
rer vi ständigt rör oss mellan. Dessa sfärer kan med hjälp av massmedi-
erna göras mer eller mindre privata eller offentliga, och de kan göras 
mer eller mindre attraktiva. Massmedierna kan också förbinda sfärer 
med varandra på nya sätt, och de kan förflytta tyngdpunkten i 
vardagslivet från en sfär till en annan.2 

Jag kommer här att belysa massmediernas roll för ungdomar i var-
dagslivet. Jag kommer att inleda med att se på hur privata och offent-
liga sfärer kontinuerligt organiseras – och reorganiseras – med hjälp av 
medierna. Men jag kommer också att diskutera massmediernas roll i en 
vidare bemärkelse. Med ett historiskt perspektiv kan man visa hur 
massmedierna successivt har tagit i anspråk en allt större del av både 
tid och rum i vardagslivet. Idag hävdas det att de bidrar till att förändra 
vår tids- och rumsuppfattning. Fysiska sfärer frikopplas alltmer från 
sociala sfärer. Vad händer i våra senmoderna miljöer? 

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

 
 

Massmedier som organisatörer av det privata och det 
offentliga 
 
Det faller sig idag naturligt för oss att se massmedierna som fast 
förankrade i privatsfären. Vi vet alla att dagstidning, TV och radio är 
vanligt förekommande i många hem, och vi vet hur fasta medievanor 
kan vara. Men massmediernas placering i privatsfären är inte på något 
sätt självklar. De tillhör inte per definition hemmet. Dagstidningarnas 
framväxt är intimt förknippad med framväxten av en borgerlig 
offentlighet. Radion utnyttjades ursprungligen för att förmedla musik 
till offentliga platser snarare än till hemmen, och den kunde med varie-
rande framgång användas för militära syften. Och TV hade inlednings-
vis sin största publik i offentliga miljöer, där den bidrog till att skapa 
nya offentlighetsformer.3 

Varför hamnade då dessa massmedier i hemmen? Här har ett antal 
faktorer samverkat. Självfallet har kommersiella skäl varit viktiga. 
Radio- och TV-industrin utökade drastiskt sin marknad i och med att 
den kunde erbjuda attraktiva apparater för hemmiljön. Men det går inte 
heller att bortse från politiska skäl. Det fanns t ex vid introduktionen av 
radion en uppenbar vilja att skapa ett lugnare samhälle genom att 
förflytta oroliga samhällsmedborgare från gator och offentliga 
inrättningar in i hemmen (Moores 1988). 

Massmedierna har emellertid inte bara förflyttats från det offentliga 
in i privatsfären. Massmedierna har också, i en parallell process, 
naturaliserats i hemmet. Massmedier har inte någon naturlig förank-
ring i privatsfären, ej heller några självklara, naturliga, roller i denna. 
Varje massmedium måste i naturaliseringsprocessen vinna en dubbel 
kamp om både tid och rum. Ett medium måste vinna kampen om mot-
tagarnas tid i konkurrens med andra aktiviteter, och det måste vinna en 
kamp om mottagarnas fysiska rum. Först när båda dessa slag har 
vunnits är naturaliseringsprocessen fulländad. 

           
3 Se Habermas (1962/1984), Moores (1988), Svensson (1988) och Löfgren (1990). 

236 



SENMODERNA MILJÖER 

Tankarna om den nödvändigt dubbla kampen om tid och rum, ur-
sprungligen formulerade av Johnson (1981), har framför allt använts 
för att beskriva etermediernas intåg i privatsfären. Skälen bakom detta 
har att göra både med massmediernas speciella egenskaper, och den 
tidpunkt vid vilken de dyker upp. Morgontidningen är inte lika fysiskt 
närvarande, eller påträngande, som en radio- eller TV-apparat, och den 
har gradvis och ganska ospektakulärt skapat sin plats i vardagslivet. 
Radio och TV fick däremot sina genomslag i en rasande takt, och 
påverkade vardagslivet på ett mer påtagligt sätt än vad dagspressen 
gjorde. Dels tog radio- och TV-apparaterna över centrala fysiska ut-
rymmen i hemmen. De skaffade sig en självklar plats i vardagsrum, 
kök och kanske sängkammare. Dels skapades fasta lyssnar- och tittar-
vanor. Vardagen organiserades runt radioprogrammen, med speciella 
program riktade åt de olika familjemedlemmarna vid olika tillfällen. 
Övriga vanor fick ändras för att passa in i den vardagsrytm som radion 
förespråkade. Hela nationers fritidsliv blev synkroniserat på samma sätt 
som arbetet blev vid industrisamhällets uppkomst. Massmedierna bi-
drog till en klarare uppdelning av vardagslivet i ett inre (bestående av 
bl a hem och familj och inriktat på reproduktion och nöje) och ett yttre 
(bestående av bl a arbete och politik och inriktat på produktion och mer 
seriösa sysselsättningar).4 

För dagspress, radio och TV är naturaliseringsprocesserna avklara-
de sedan lång tid tillbaka. Det innebär naturligtvis inte att massmedier-
na inte kan avnaturaliseras, men tills vidare hör de hemma i privat-
sfären. De har också bidragit till att göra denna sfär attraktiv. Mass-
medierna har medverkat till att förflytta tyngdpunkten i vardagslivet 
från det offentliga till det privata.5 

 
Massmedierna i privatsfären 
 
Det hittills skrivna är ett försök att ur ett speciellt perspektiv ge en 
historisk bakgrund till dagens massmediesituation. Det är inte det enda 
tänkbara perspektivet, men det är ett perspektiv som ligger i linje med 
mycket av dagens massmedieforskning. 

           
4 Se Johnson (1981), Scannell (1988), Löfgren (1990) och Morley & Silverstone 
(1990). För synkroniseringen av arbetet, se Thompson (1967). 
5 Se Ellis (1982), Frith (1983) och Moores (1988). För den generella förlyttningen 
av vardagslivet till privatsfären, se Donzelot (1979). 
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Vad som framför allt är viktigt att peka på är synen på naturalise-
ring. Placeringen av etermedierna i hemmet var slutresultatet av en pro-
cess i vilken stat och kapital av olika skäl verkade i samma riktning. 
Men en process som denna äger inte rum friktionsfritt. Det finns 
motkrafter, och konflikter kan uppstå mellan motstridiga grupperingar. 
Så beskriver t ex Johnson (1981) hur radions nöjesutbud sågs med 
oblida ögon av kyrkan, och Löfgren (1990) återberättar hur dragspelet i 
Sverige blev symbolen för striden mellan det finkulturella och det 
folkliga. Till detta ska läggas att det är nödvändigt att skilja det 
massmediesystem och massmedieutbud som skapas ”ovanifrån” från 
användningen av detta system. Homogeniteten i mottagningen över-
skattas lätt i viljan att tydliggöra ett historiskt skeende. 

En koppling mellan den ovan beskrivna, historiskt inriktade mass-
medieforskningen och forskning inriktad på dagens mediesamhälle 
finns i intresset för vardagslivet. Människors användning av massmedi-
er, och de eventuella effekter som denna medieanvändning kan leda 
till, har naturligtvis varit ett stort forskningsområde under lång tid. Men 
studier av hur människor mer konkret använder sig av massmedier i 
vardagslivet, och av hur medievanor hänger ihop med andra fri-
tidsvanor, har först på 1980-talet blivit en betydelsefull del av mass-
medieforskningen.6 

Detta forskningsområde går oftast under det ganska intetsägande 
namnet audience studies. Det bygger i princip på tre traditioner. För det 
första bygger området på den s k uses and gratifications-traditionen, 
som har varit dominerande inom medieanvändningsforskningen sedan 
åtminstone 1970-talet. Denna tradition är baserad på en teoretisk 
modell som utgår från att individen använder massmedier för att 
tillfredsställa olika behov. Traditionen är ursprungligen amerikansk, 
men den har även legat till grund för mycket av den svenska mediean-
vändningsforskningen. Med sin samhällsvetenskapliga inriktning har 
traditionen givit generaliserbar kunskap om tittar-, lyssnar- och läs-
mönster bland befolkningen, och om hur dessa mönster kan relateras 
till människors socio-ekonomiska egenskaper.7 

           
6 Det innebär självfallet inte att studierna inte har sina föregångare. Både Schrøder 
(1987) och Curran (1990) har påpekat likheterna mellan delar av den amerikanska 
medieforskningen på 1940-talet och dagens forskning. 
7 Se Blumler & Katz (1974) och Rosengren, Wenner & Palmgreen (1985). För 
svenska uses and gratificationsstudier, se Weibull (1983) och Rosengren & 
Windahl (1989). 
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Den andra traditionen som audience studies bygger på är en semio-
tisk filmtradition som främst förknippas med den brittiska tidskriften 
Screen. Traditionen analyserar budskap snarare än publik, men utgår 
från att budskapet skapar en sannolik mottagarposition. Man uttalar sig 
därigenom om användning utan att analysera användaren.8 

Den tredje traditionen är den s k cultural studies-traditionen, som 
även den har brittiskt ursprung. Det är denna tradition som audience 
studies har mest samhörighet med, och man kan möjligen se audience 
studies som en applicering av cultural studies på just massmedier. Cul-
tural studies har genom åren studerat makt och motstånd inom bl a sub-
kulturer, och medierna har genom subkulturernas användning av dem 
ingått i studierna, men det är först nu under benämningen audience 
studies som massmedierna står i centrum för analyserna.9 

De tre ovan beskrivna traditionerna har givit olika typer av kunska-
per om massmedier och om vad människor gör med dem, men de har 
alla sina svagheter. Tanken bakom audience studies är att komma förbi 
dessa svagheter. Det gäller att komma förbi uses and gratifications-
traditionens individcentrering, men också förbi denna traditions 
problem med att utifrån kvantitativa studier kunna uttala sig om vad 
massmedier egentligen betyder för mottagarna. Uses and gratifications-
traditionen har inte heller lyckats komma åt människors olikartade 
tolkningar av samma budskap. Den semiotiska traditionen har uppvisat 
en stor lyhördhet avseende texttolkningar, men tanken på att utifrån ett 
budskap kunna uttala sig med någon som helst säkerhet om var detta 
betyder för mottagarna har blivit allt mer befängd. Vilka mottagare tar 
upp den av budskapet implicerade positionen, och vilka gör det inte? 
Cultural studies, slutligen, har i sina tidigare studier givit en ganska 
impressionistisk bild av mediernas roll inom olika subkulturer. Det har 
genomförts få konkreta, empiriska studier.10 

           
8 Traditionen är alltså huvudsakligen inriktad på texter (framför allt filmer, men 
även TV-program), men tankarna om hur texten placerar mottagarna har varit 
betydelsefulla för audience studies-forskare. Se Moores (1990). 
9 Det finns ett generaliserande drag inom audience studies som gör att de inte kan 
ses enbart som en applicering av cultural studies på massmedier. Kopplingen till 
uses and gratifications är med andra ord för stark. Se Jensen & Rosengren (1990) 
för en jämförelse mellan traditionerna. 
10 Audience studies påminner på många sätt om den litteraturvetenskapliga recep-
tionsforskningen, men har inte vuxit fram ur denna på samma sätt som den har 
vuxit fram ur de tre här beskrivna traditionerna. Det är snarare så att audience 
studies och receptionsforskning oberoende av varandra under en längre tid arbetade 
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Vad kännetecknar då audience studies? För det första ses massme-
dieanvändning som en naturlig del av fritiden. Medieanvändning är en 
fritidsaktivitet, den är relaterad till övriga aktiviteter, och förstås bäst 
tillsammans med dessa. Vad som eftersträvas är med andra ord en hel-
hetssyn på vardagen. För det andra är studie-enheten familjen snarare 
än individen. Varje individ ingår i ett socialt nätverk där man inte alltid 
har möjlighet att göra det man vill göra. Vardagen består av ständiga, 
nödvändiga kompromisser, och varje individs val av fritidsaktiviteter 
måste ses som resultatet av dessa kompromisser. Och för det tredje ses 
familjen som en socio-kulturell enhet som ingår i två olika strukturer, 
dels i den mikrostruktur som utgörs av hemmet, och dels i en politisk-
ekonomisk makrostruktur. Även om familjen befinner sig rumsligt och 
tidsmässigt i hemmet, är den aldrig utan förbindelser utåt, både mot en 
offentlig sfär och mot systemsfärerna.11 

Den bild av audience studies som jag här tecknar kan sägas gälla 
från åtminstone mitten av 1980-talet. Då publicerades David Morleys 
bok Family television (1986), som utan tvekan har varit stilbildande. 
Det fanns en audience studies-tradition redan tidigare, men traditionen 
hade då snävare syften. Intresset var fokuserat på att studera huruvida 
och i vilken utsträckning samma massmediebudskap kunde ge upphov 
till olikartade tolkningar. I och med Family television blev emellertid 
den sociala kontexten och familjerelationerna två nödvändiga aspekter 
att ta hänsyn till. Till detta ska också läggas att etnografiska studier, 
konkreta, deltagande studier i hemmiljöer, nu ses som det självklara 
angreppssättet. 

Jag ska inte försöka sammanfatta vad audience studies-analyserna 
som helhet har lett fram till, men en slutsats som är viktig att framhålla 
gäller behovet av en dubbel blick på massmedieanvändningen, en blick 
som ser användningen som både ritual och som aktivitet. Som aktivitet 
ger massmedierna både information och förströelse, och de ger nya 
perspektiv på omvärlden, men det är som ritual medieanvändningen 
strukturerar vardagslivet. Man lyssnar på nyheterna inte bara för att få 
nyheter, utan också för att ställa klockan. Och man blir irriterad när 
dagstidningen inte kommer på morgonen. Inte för att man saknar 

           
med liknande frågeställningar utifrån liknande utgångspunkter. Se introduktionen 
till den engelska utgåvan av Janice Radways Reading the romance (1984/1987). 
11 Se Morley (1986), Schrøder (1987), Bang (1988), Seiter m fl (1989) och Silver-
stone (1990). 
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tidningsinnehållet, utan för att en utebliven tidning förändrar hela 
frukostrutinen.12 

Det är vidare viktigt att påpeka att studier av massmedieanvändning 
även kan belysa andra viktiga sociala och kulturella mönster. Morley 
(1986) hävdar att det är framför TV-apparaten som maktstrukturerna i 
familjen tydligast kan skönjas. TV-apparaten har såtillvida övertagit 
den position i hemmet som matsalsbordet tidigare hade. Framför allt är 
det könsrelationerna som har undersökts. Morleys studier visar hur 
olikartade mäns och kvinnors TV-vanor är (i Storbritannien). Bland 
annat tittar man på olika sätt (män tittar koncentrerat medan kvinnor 
tittar förstrött) och man har olika förhållningssätt till sitt tittande (män 
har starkt självförtroende medan kvinnor har samvetskval). Dessa so-
cialt grundade skillnader beror enligt Morley på könsrollerna. För de 
flesta män är hemmet en nöjessfär, medan det för de flesta kvinnor är 
en arbetssfär – även om hon förvärsarbetar. Genom användningen av 
TV förstärks könsrollerna, och relationerna i vardagslivet struktureras 
ytterligare.13 

 
Ungdom, massmedier och sfärer 
 
David Morleys bok Family television är som nämnts den mest inflytel-
serika studien inom audience studies, och det är ett av skälen till att jag 
uppehåller mig vid denna bok. Men den är också tacksam eftersom den 
ger en representativ bild inte bara av traditionens förtjänster utan också 
av dess brister. 

Först ska det emellertid slås fast att boken undviker traditionens all-
ra största brist, vilket är en viss motvilja mot att genomföra empiriska 
studier. Antalet skribenter som påtalar vikten av konkreta studier är 
större än antalet som faktiskt genomför sådana.14 

Vad det gäller övriga brister är det låga antalet undersökta familjer 
ett svårundvikligt problem för etnografiska studier med viss genera-
liseringsvilja. Deltagande observationer är tidsödande, och det är svårt 
           
12 Se Bausinger (1984) och Morley & Silverstone (1990). 
13 Se även Morley (1992). 
14 Lull (1988 s 240) skriver: ”[...] many critical/cultural studies writers are bound 
together by their enthusiasm for the impossibility of doing empirical work. Hiding 
behind the limitations that this subjectivity imposes on empirical research, many 
cultural studies writers then freely produce accounts that ignore the annoying 
empirical realities created by subjects. Trapped by the intimate details of their 
personal habits and opinions, they have yet to let the audience set them free.” 
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att samordna studier med flera olika observatörer. Detta innebär att det 
blir svårt att avgöra hur representativa de studerade familjerna är för 
andra familjer. 

Titeln på Morleys bok pekar på två ytterligare brister inom traditio-
nen. Studierna är åtminstone hittills fokuserade på familjer, och på TV. 
Det verkar finnas en total enighet om att familjen är den ”naturliga” 
studie-enheten. Grunden till detta finns i aversionen mot uses and grati-
fications-traditionens individcentrering, men det är en sak att studera 
personer i deras naturliga sociala kontext, en annan att se denna kontext 
som nödvändigtvis familjegrundad. För dagens samhälle stämmer detta 
dåligt. Ensamhushåll utgör en inte oansenlig andel av hushållen, och 
det finns mängder med skäl som talar för att ensamstående kommer att 
ha andra förhållningssätt till massmedier än familjemedlemmar. De 
behöver inte kompromissa och de har överhuvud taget andra ”medie-
möblemang”.15 

Att TV intar en central position i dagens massmediesamhälle står 
utom allt tvivel. Men TV är knappast fullt så dominerande som det kan 
framstå i dagens mediestudier. Det är lite märkligt att läsa hur det med 
självklarhet argumenteras för nödvändigheten av att relatera TV-
tittande, och möjligen video-tittande, till andra, icke-mediala praktiker, 
samtidigt som radio, tidningar och CD-spelare faller utanför analysen. 

Vad säger då dessa studier om ungdomars förhållande till massme-
dier i det privata och det offentliga? Som jag redan har påpekat foku-
serar studierna på könsrollerna inom familjen snarare än på relationerna 
vuxna – ungdomar eller vuxna – barn. Så är fallet trots att de under-
sökta familjerna ofta består även av barn och ungdomar. Det finns 
alltså få konkreta studier att referera till. Däremot är det möjligt att 
använda traditionens perspektiv i anslutning till annan kunskap om 
ungdomar och massmedier för att diskutera problematiken ungdom, 
medier och vardagsliv. 

En första utgångspunkt för en sådan diskussion är att det är nöd-
vändigt att ta hänsyn dels till ungdomars position i det sociala nätverk 
som familjen utgör, dels till de speciella önskemål och behov som ung-
domar har inom detta nätverk. Ungdomar ingår i samma sociala nät-
verk som sina föräldrar, men de är annorlunda placerade. Det är för-
äldrarna som bestämmer var familjen bor, det är vanligen föräldrarna 
som är familjeförsörjare, o s v. Ungdomar lever i klart större utsträck-
           
15 Se Kratz (1992a och 1992b) för resonemang om ensamståendes medievanor och 
om olika gruppers sätt att möblera hem med massmedier. 
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ning än föräldrarna i en social värld som de inte har möjlighet att 
påverka. 

Inom ramen för detta nätverk har ungdomar emellertid andra öns-
kemål och behov än föräldrarna. Dessa önskemål och behov behöver 
inte nödvändigtvis kollidera med föräldrarnas, men de är inte identiska, 
och risken finns för konflikter. Ungdomar har vidare mer fritid än 
vuxna, och även om hela denna fritid inte tillbringas i hemmet, så 
befinner man sig där under en inte oansenlig tid varje dag. Hemmet blir 
därmed en sfär som ständigt måste fyllas med mening. 

Av de skillnader i önskemål och behov mellan vuxna och ungdo-
mar som kan skönjas i hemmiljö är det estetiska speciellt framträdande. 
Detta behov förefaller vara långt viktigare för ungdomar än för vuxna. 
Det gäller både behovet av att producera något eget, och behovet av att 
konsumera kulturella produkter.16 

Konsumtionen av kulturella produkter i hemmet sker naturligtvis 
huvudsakligen via massmedier. Ungdomar är överhuvud taget flitiga 
mediekonsumenter, och det är framför allt det estetiska utbudet som 
tilltalar dem. Detta skiljer dem från vuxna, som hellre utnyttjar mass-
medieutbudet för andra syften.17 Man kunde här tänka sig en konflikt 
mellan vuxna och ungdomar om utnyttjandet av de samtidigt fysiska 
och sociala rummen. Nu är emellertid denna tid förbi. Om medierna en 
gång samlade familjen framför radio- eller TV-apparaten, så pågår nu 
en differentiering av vardagslivet i privatsfären. Med flera radio- och 
TV-apparater, och med musikanläggningar i mer än ett rum, blir mass-
medieanvändningen – och i förlängningen hela fritiden – allt mer 
individualiserad. Aktiviteter pågår fortfarande i hemmet, men olika fa-
miljemedlemmar utför olika aktiviteter samtidigt i olika rum. Massme-
dierna ockuperar inte längre rummet. De ockuperar rummen.18 

Om man vill studera vad massmedieanvändning betyder för ungdo-
mar i vardagslivet kan man emellertid inte begränsa sig till privatsfären 
på samma sätt som man kan göra det för vuxna. De offentliga miljöerna 
har inte längre så mycket att erbjuda vuxna, men detta gäller definitivt 
           
16 Se Drotner (1991) och Boëthius (1992). 
17 Ungdomar ägnar mer tid åt fiktionsutbudet i medierna än åt faktautbudet, och de 
ägnar relativt sett mer tid åt fiktionsutbudet än vad vuxna gör. 
18 Se Weibull (1991) för mediekonsumtionens individualisering. Till den förda dis-
kussionen kan även läggas teknikens roll, som har medfört att medierna inte längre 
kan sägas ockupera tiden som tidigare. Genom videoapparaternas genombrott kan 
tittandet på samma program splittras upp i ett stort antal tidsintervall. Jfr Morley & 
Silverstone (1990) och Silverstone (1991). 
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inte för ungdomar. En viktig del av vardagslivet utspelas i vad som kan 
kallas en speciell ungdomsoffentlighet (Lieberg 1992 och 1993). 

Det måste i detta sammanhang konstateras att det privata och det 
offentliga inte är några fasta, entydiga enheter. Det finns privata områ-
den i det offentliga, som toaletter och provrum, och det finns områden i 
det privata som är mer offentliga än andra, t ex vardagsrummet. Sådana 
karakteriseringar kan i princip de flesta vara överens om. Men utöver 
dessa skillnader i offentlighet tillkommer det faktum att samma sfär 
kan vara mer eller mindre offentlig vid olika tillfällen, och att den kan 
vara mer eller mindre offentlig för olika personer vid samma tillfälle. 
Ett torg, t ex, med en fast krets av personer som tillbringar all sin tid 
där, och med ett flertal tillfälliga besökare, är samtidigt både en privat 
och en offentlig plats. Graden av offentlighet kan m a o ses som en 
egenskap hos betraktarna lika väl som en rent objektiv egenskap 
gällande platsen i fråga. 

Både ungdomar och vuxna befinner sig naturligtvis på platser som 
kan vara mer eller mindre offentliga, och mer eller mindre privata. Men 
den självständiga, medvetna bearbetningen av både det privata och det 
offentliga är mer karakteristisk för ungdomar än för vuxna. Det är 
viktigare för ungdomar att kunna utmejsla tydliga privata revir, och det 
är viktigare att kunna skapa attraktiva offentligheter. Reorganisationen 
av det privata och det offentliga är med andra ord en mer typisk 
ungdomlig än vuxen företeelse. Här är återigen massmedierna 
behjälpliga. Med medier kan man skapa sina ”egna” privata och offent-
liga sfärer. En dator kan öppna ens sovrum för offentligheten, och 
massmedier kan göra offentliga sfärer mer privata. En walkman på 
bussen avskärmar effektivt omvärlden, medan valet av en berg-
sprängare i samma situation är ett något mer expressivt sätt att antingen 
privatisera bussresan eller att göra sin privata smak offentlig (jfr Fornäs 
1993). 

Det är också viktigt att påpeka att det privata och det offentliga inte 
är lika åtskilt för ungdomar som för vuxna. Mycket av det som försig-
går i det privata kan ses som en förberedelse för utträdet i det offent-
liga. Det är i det privata som ens stil skapas och provas ut. Det finns en 
självklar förbindelse mellan det som sker i privatsfären och det som 
sker i det offentliga (jfr Ganetz 1992). 

I denna sammanhängande, både privata och offentliga, värld ingår 
med självklarhet massmedierna. Väl ute i det offentliga går ungdomar 
på bio och ser långfilmer befolkade med samma skådespelare som dy-
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ker upp på långfilmskanalerna på TV. Man läser artiklar om deras pri-
vatliv i gratistidskrifter som delas ut i klädesaffärer. Filmerna recen-
seras i kvällstidningen. I samband med långfilmspremiären släpps en 
CD med musik från filmen, en CD som man kanske köper i samband 
med det lite rutinmässiga besöket i skivbutiken på lördagen. Mass-
medierna binder med andra ord ihop det privata och det offentliga på 
ett sätt som sträcker sig avsevärt längre än till konkreta, avgränsade 
aktiviteter. Vardagen, med en ganska stor andel fritid om man går i 
skolan eller har sitt första jobb, och med en ännu större andel fritid om 
man är arbetslös, behöver en struktur. Ett kanske ofokuserat, men likväl 
självklart, nöjesintresse behöver kanaliseras. För de flesta ungdomar 
kan massmedierna fylla denna roll på ett mer tillfredsställande sätt än 
vad något annat kan göra.19 

 
 

Nya tids- och rumsuppfattningar 
 
Jag har hittills koncentrerat mig på vardagslivet i en ganska konkret 
bemärkelse, på hur det hålls ihop dag efter dag bl a med hjälp av mass-
medier. Men även fasta, sega strukturer kan förändras. Inom social 
teori förs nu en ganska intensiv debatt kring hur våra tids- och rums-
uppfattningar håller på att förändras; kring hur ny teknik bidrar till att 
öka hastigheten i det sociala livet och kring hur världen minskar. 

Kulturgeografen David Harvey har myntat begreppet ”time-space 
compression” som syftar på hur både vår rumsliga och vår tidsmässiga 
värld trycks ihop allt mer. Hastigheten i det sociala livet ökar, och de 
rumsliga avstånden minskar i betydelse. Världen kollapsar ”inåt”, mot 
oss. 

Harvey ser produktionssystemen som historiens drivkrafter. I takt 
med att vi lämnar det fordistiska produktionssystemet bakom oss, och 
träder in i det postfordistiska, ökar takten ytterligare.20 I vardagslivet 
märks detta först i anslutning till konsumtionen. Harvey pekar på ut-
vecklingen inom modeindustrin, där nu inte bara elitgrupper anser det 

           
19 Se Reimer (1992) för en diskussion av ungdomars livsstilar, och av massmedier-
nas roll i dessa. 
20 Ett fordistiskt produktionssystem är baserat på långa, standardiserade produk-
tionsserier riktade till en förhållandevis homogen kundkrets. Ett postfordistiskt pro-
duktionssystem baseras på korta produktionsserier med utrymmen för flexibilitet, 
för att tillfredsställa en heterogen kundkrets. Se Harvey (1989) och Murray (1989). 
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vara nödvändigt att ständigt vara moderna, att byta ut sina garderober 
när modet växlar. Konsumtionshastigheten ökar, och inte bara för klä-
der, smycken, parfym o dyl. Fritidsaktiviteter och hela livsstilar dras 
med i den allt snabbare dansen. 

En annan tydlig förändring är att konsumtionen övergår från varor 
till tjänster (i en vid bemärkelse). Istället för att köpa kapitalvaror 
betalar vi för att hålla kroppen och hjärnan i trim. Vi börjar med work 
out eller gymping och går på bio eller besöker muséer. Och eftersom 
livscykeln för dessa immateriella produkter är mycket kortare än för 
kapitalvaror, blir vi tvungna att snart åter konsumera (Harvey 1989). 

Sociologen Anthony Giddens utgår från begreppet ”time-space dis-
tanciation”. Detta begrepp applicerar han på den ökande globalisering-
en som han ser som typisk för vårt senmoderna samhälle. Han menar 
att vår värld blir allt mer sammanhängande. Det som händer i en del av 
världen får återverkningar i en helt annan del. De geografiska 
avstånden spelar med andra ord en allt mer undanskymd roll. Vidare 
menar han att sociala relationer allt mer ”lyfts ur” sina fysiska kon-
texter. De personer man uppfattar som nära kan lika gärna vara det på 
avstånd.21 

 
Massmedier, tid och rum 

 
I tankarna om förändrade tids- och rumsuppfattningar intar massmedi-
erna en självklar plats. De förändringar vi kan iaktta är nära knutna till 
teknologisk utveckling – förbättrade transportmöjligheter, med mera – 
och detta inkluderar naturligtvis förändrad medieteknologi. Men ofta 
behandlas massmedierna ganska svävande och oprecist. De mer 
detaljerade studier som fokuserar på medierna behandlar snarare tek-
           
21 Se Giddens (1990 och 1991), men jämför även med Ulrich Beck (1986), som 
Giddens verkar vara mer influerad av än vad som framgår direkt i hans skrifter. Det 
bör för övrigt påpekas att tankarna om förändrade tids- och rumsuppfattningar har 
kritiserats för att ha ett typiskt västerländskt, manligt elitperspektiv. De förutsätter 
ju att det har funnits en tid då ens plats och position på jorden var stabil och ohotad. 
Men som Massey (1992 s 10) skriver: ”To say that ’time and distance no longer 
mediate the encounter with ’other’cultures’ is to see only the present form of that 
encounter, and implicitly to read the history from a first world/colonizing country 
perspective. For the security of boundaries of the place one called home must have 
dissolved long ago, and the coherence of one’s local culture must long ago have 
been under threat, in those parts of the world where the majority of its population 
lives. In those parts of the world, it is centuries now since time and distance 
provided much protective insulation from the outside”. 
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niken som sådan än de konsekvenser som den kan medföra för män-
niskor i vardagslivet (Ferguson 1990). 

Den hittills mest detaljerade framställningen om massmedier, tid 
och rum är Joshua Meyrowitz bok No sense of place (1985). Vad som 
intresserar honom är hur vårt sociala beteende har förändrats i och med 
framväxten av elektroniska medier. Med utgångspunkt i Goffmans 
(1959) tankar om hur vi som sociala varelser spelar olika roller i olika 
situationer i vardagslivet analyserar han hur drastiskt vårt rollbeteende 
har förändrats genom främst TV. 

För att kunna genomföra sin analys pekar Meyrowitz på de karakte-
ristika som utmärker elektroniska medier, och som skiljer dem från 
tryckta medier. Han använder sig i detta sammanhang bl a av två diko-
tomier. För det första utnyttjar han Goffmans distinktion mellan det 
kommunikativa och det expressiva. Denna distinktion är ursprungligen 
skapad för personlig interaktion. Med det kommunikativa menas det 
avsiktliga budskap som en person förmedlar i ett samtal, och med det 
expressiva menas de gester, rörelser och uttryck som hela tiden 
förmedlas, oberoende om man vill det eller inte. Meyrowitz menar att 
tryckta medier bara kan förmedla det kommunikativa, då avsändaren/ 
journalisten inte är fysiskt närvarande. Elektroniska medier kan där-
emot förmedla både det kommunikativa och det expressiva. Utöver det 
avsiktliga budskapet tillkommer vid radiosändningar en personlig röst, 
och vid TV-sändningar även ett ansikte. 

För det andra använder sig Meyrowitz av filosofen Susanne Lang-
ers distinktion mellan diskursiva och presentativa symboler. Diskursiva 
symboler, som t ex språk, är abstrakta och arbiträra. De har ingen 
fysisk likhet med det som de ska representera. Presentativa symboler, 
som t ex foton, är däremot avbildande. Meningen med presentativa 
symboler är att de så gott de går ska föreställa det som de ska represen-
tera. Även med avseende på denna distinktion skiljer sig tryckta och 
elektroniska medier åt. En bok utnyttjar t ex normalt bara diskursiva 
symboler medan TV också utnyttjar presentativa symboler, menar 
Meyrowitz. 

Dessa olikartade egenskaper hos tryckta och elektroniska medier 
medför skillnader i vad som kan uttryckas och hur det kan uttryckas. 
Tryckta medier lämpar sig för logik och rationalitet. Diskussioner blir i 
tryck gärna begreppsorienterade. Elektroniska medier, å andra sidan, 
lämpar sig bättre för att uttrycka känslor och för att förmedla 
personligheter. Men enligt Meyrowitz är det inte bara sändarledet som 
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skiljer tryckta och elektroniska medier åt. Även receptionen fungerar 
annorlunda. Tryckta medier kräver mer av mottagaren. Dess koder är 
mer besvärliga att lära sig. Elektroniska medier påminner mer om 
verkligheten, och är tillgängliga för en större andel av mänskligheten. 
Elektroniska medier är såtillvida mer demokratiska.22 

På grundval av dessa skillnader mellan tryckta och elektroniska 
medier diskuterar Meyrowitz tre förändringar som antingen har skett 
eller som håller på att ske i västerländska samhällen. Den första föränd-
ringen är att vi har fått en allt mer gemensam offentlighet. Genom att 
allt större andelar av befolkningen får tillgång till information, öppnas 
offentligheten för befolkningsgrupper som under de tryckta mediernas 
era var uteslutna från denna. 

Den andra förändringen är att privat och offentligt uppträdande inte 
längre är åtskilt. Människors personliga känslor framgår i det att de 
syns på TV eller hörs på radio. Den offentliga rollen kan med andra ord 
inte hållas isär från den personliga rollen. 

Den tredje förändringen är att våra fysiska och sociala sfärer har 
frikopplats från varandra. Vi kunde redan med hjälp av tryckta medier 
– eller ännu tidigare med hjälp av brev – kommunicera med människor 
som inte var fysiskt närvarande. Men dels har takten i denna 
kommunikation ökat högst drastiskt. Vi kan nu kommunicera med 
människor på andra sidan jordklotet utan tidsfördröjning. Och dels är 
kommunikationen nu mer lik en konkret situation. Vi kan höra perso-
nens röst, och vi kan få en åtminstone tvådimensionell, rörlig bild av 
hur personen vi kommunicerar med reagerar vid kommunikationstill-
fället. 

 
Ungdomar i senmoderna miljöer 

 
Meyrowitz är förhållandevis sällan refererad till inom övrig massme-
dielitteratur, och han refererar själv nästan enbart till McLuhans 
medieteori; en teori som är ganska begränsad till mediernas olikartade 
formspråk.23 Hans påståenden om en mer gemensam offentlighet, om 
           
22 Det bör påpekas att Meyrowitz förhåller sig ganska fritt till Goffmans och Lang-
ers distinktioner. Se t ex Boëthius (1992). Det bör även påpekas att hans antingen/ 
eller-synsätt på massmediers formspråk inte på något sätt är självklart. Men 
synsättet gör onekligen hans argumentation klarare – på gott och ont. 
23 En indikator på Meyrowitz’ allt annat än centrala ställning inom massmedie-
forskningen är att Morley (1992) konsekvent stavar fel till hans efternamn. För 
recensioner av No sense of place, se Rosnow (1985) och Kubey (1992). 
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sammanblandningen av privata och offentliga roller, och om frikopp-
lingen av sociala från fysiska sfärer, är emellertid var för sig inga upp-
seendeväckande påståenden, utan de har formulerats även i andra sam-
manhang av andra forskare. 

Vad säger då dessa påståenden om ungdomar i en mer eller mindre 
mediedominerad senmodern miljö? Vad är implikationerna av påstå-
endena? Om man börjar på den personliga och sociala nivån, kan man 
för det första konstatera att i en snabbt föränderlig miljö, med ständigt 
nya impulser via bl a massmedier och resande, följer en pluralisering 
av livsmöjligheterna. Varje individ kan hela tiden välja mellan olika 
handlingsalternativ, och valen som görs är inte definitiva, utan kan hela 
tiden göras om. Ens personliga identitet är med andra ord flytande och 
föränderlig.24 Detta gäller ungdomar mer än andra, eftersom de är mer 
utsatta för nya impulser. Som redan nämnts har framför allt 
symboliska, massmedieförmedlade faktorer större betydelse för dem än 
för vuxna. Melucci (1992) hävdar att det dels beror på att ungdomar 
överhuvud taget är mer receptiva för det symboliska, dels på att 
budskapen riktar sig mer till dem än till vuxna. De sociala sfärerna är i 
mindre utsträckning identiska med de fysiska för ungdomar än för 
vuxna. Massmedierna öppnar ”i förväg” ungas livsvärld mot en större 
omvärld än den lokala miljön. 

Men även tidsuppfattningen påverkas av den nya miljön. I takt med 
nya impulser, med vetskapen om att ens val ständigt är tillfälliga, blir 
det alllt mer självklart att leva i nuet. Det innebär inte att ens 
handlingar behöver vara egoistiska eller kortsiktiga. De kan mycket väl 
också vara framtidsinriktade och ha en global inriktning. Men de kom-
bineras i så fall med en ”allt-genast”-betoning.25 

En andra implikation gäller den rumsliga erfarenheten. Från Sim-
mel (1903/1981) och framåt har det moderna alltid varit extremt knutet 
till storstaden. Det är i storstaden, med dess blandning av grupper, och 
med avsaknaden av traditionella riktlinjer för hur man ska leva sitt liv, 
som man ständigt kan vara modern (Chambers 1986). Men med 
separationen av de fysiska rummen från de sociala rummen, och med 
tillgången till samma information var man än bor, uppkommer möj-
ligheten till minskade skillnader mellan storstäder och andra miljöer. 
Det blir nu fullt möjligt att bo på landsbygden och vara fullkomligt up 
           
24 Se Hall (1989) för tankar om heterogena identiteter. Se Burkitt (1991) för teorier 
om socialt skapade personligheter. 
25 Se Reimer (1989) och Melucci (1992). 
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to date med de senaste trenderna i Paris eller New York. Överhuvud 
taget blir den nationella nivån mindre och mindre intressant, och de 
nationella storstäderna kan utan problem hoppas över i jakten på 
impulser. Så kan man se uppkomsten av liknande ungdomskulturer i 
olika världsdelar (Hannerz 1990a). 

En tredje implikation gäller ungdomskategorin som sådan. Upprätt-
hållandet av fasta grupperingar baseras bl a på tillgång till specifik 
kunskap; kunskap som inte delas av de som befinner sig utanför grup-
pen ifråga. Om däremot relevant kunskap börjar spridas utanför grup-
pen förlorar den sin identitet. Relationen mellan vuxna och ungdomar 
påverkas idag av en sådan rörelse. Ungdomar får mycket tidigare än 
vad som gällde för tidigare generationer tillgång till sådan kunskap som 
gör dem mer jämställda med vuxna. Via bl a TV ser man hur de 
officiella roller som vuxna spelar också har en baksida. De får en helt 
annan möjlighet än tidigare generationer att bilda sig en uppfattning om 
vad det innebär att vara vuxen, och de får en helt annan möjlighet till 
att reflektera över skillnaderna mellan att vara ung och vuxen. 
Mitterauer (1986/1991) skriver att uppkomsten av en specifik 
ungdomsgeneration är en 1900-talsföreteelse. Denna företeelse kom-
mer kanske att förbli specifik för 1900-talet (jfr Ziehe 1992). 

 
 

Mot en ny offentlighet 
 
Vad den här genomförda diskussionen av ungdomar i senmoderna mil-
jöer har pekat på är att dessa miljöer skiljer sig ganska märkbart från 
tidigare miljöer. Tillgången till information och impulser är i princip 
densamma oberoende av om man bor på landet eller i storstaden, och 
oberoende av om man är ungdom eller vuxen. Det är emellertid viktigt 
att betona att det är just tillgången till information som har blivit 
likartad. Det är möjligheterna till olikartade handlingsmönster som är 
mer likartade än tidigare. 

Dessa skillnader mellan moderna och senmoderna miljöer är för-
hållandevis enkla att identifiera och är naturligtvis viktiga i sig. Men 
från förändrade möjligheter är det ett långt steg till ett förverkligande 
av dessa möjligheter. Valet av handlingsmönster, eller av livsstil, är re-
sultatet av en oerhört komplicerad process, där ett flertal faktorer 
samverkar på ett inte helt självklart sätt. Ett problem med Meyrowitz 
framställning är att den inte på allvar diskuterar de grunder på vilka 
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man väljer att ta del av en viss typ av TV-utbud, och inte ett annat. En 
viss del av ungdomskulturlitteraturen, t ex Ziehe (1982/1986), är också 
otillfredsställande i detta avseende. 

Om man vill förstå massmediernas roll för ungdomar i senmoderna 
miljöer är det nödvändigt att knyta Meyrowitz tankar om de elektro-
niska mediernas speciella karakteristika, och deras ständiga närvaro, till 
kunskaper om hur massmedierna faktiskt används. Det är först i 
anslutning till sådana studier som Meyrowitz tankar blir riktigt me-
ningsfulla. Här krävs det att studier av medieutbud och medie-institu-
tioner sammanförs dels med etnografiska studier i konkreta, historiskt 
specifika miljöer, dels med mer övergripande kvantitativa studier som 
kan sammanbinda de etnografiska studierna. Men även användarstudier 
tjänar på ett sådant närmande. Jag beskrev inledningsvis hur vardags-
livet successivt har förflyttats in i privatsfären med hjälp av massme-
dierna. Den bilden kan nu nyanseras något. Det är visserligen så att 
vardagslivet har privatiserats. Men samtidigt har privatsfären öppnats. 
Offentligheten kommer in i privatsfären, in i hemmet, på ett helt annat 
sätt nu än tidigare. Den privatsfär som vi befinner oss i nu har få 
likheter med en tidigare, pre-elektronisk privatsfär. Det är en privatsfär 
där offentligheten ständigt, på ett verklighetsliknande sätt, gör sig 
påmind. 

Vad händer då med själva offentlighetstanken i senmoderna tider? 
En grundtanke bakom det demokratiska samhället är en väl fungerande 
offentlighet, en offentlighet som medborgare kan delta i på lika villkor 
oberoende av kön, ålder, klass och religion. Vilka möjligheter att delta 
finns i ett samhälle där offentligheten organiseras av massmedierna, 
och där de elektroniska medierna blir allt mer betydelsefulla på de 
tryckta mediernas bekostnad? 

Om man håller sig till massmediereceptionen är det uppenbarligen 
som Meyrowitz hävdar så att elektroniska medier är mer demokratiska 
än tryckta medier. Det är också svårare att avgränsa personligt upp-
trädande från en officiell roll i TV än i tidningar. Offentliga personer 
spelar givetvis roller även i elektroniska massmedier. Ian Wachtmeister 
har visserligen en förmåga att framställa sig som en riktig människa i 
TV – till skillnad från andra politiker som framstår som broilers. Men 
det innebär inte att det man ser är den ”riktige” Wachtmeister; den som 
existerar när kamerorna släcks. Det innebär snarare att Wachtmeister är 
skickligare på att utnyttja de elektroniska mediernas formspråk. 
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Den teknologiska utvecklingen medför att massmedierna kan avbil-
da verkligheten mer och mer övertygande, mer och mer ”verklighets-
troget”. Denna utveckling är i sig naturligtvis inte negativ, och det är 
under alla omständigheter en utveckling som kommer att fortsätta. Det 
kommer också med nödvändighet att vara i massmedierna som en stor 
del av offentligheten kommer att utspelas. Men den verklighet som 
presenteras i radio och TV är inte mindre konstruerad än den som 
presenteras i tidningar eller böcker. En förmedling av verkligheten 
medför alltid en konstruktion (Schudson 1991). Det försåtliga med 
huvudsakligen presentativa medier som radio och TV är att vi kan 
förledas tro att så inte är fallet. 

En offentlighet som huvudsakligen utspelas i elektroniska medier 
ställer andra krav på politiker, makthavare och journalister än vad en 
offentlighet som utspelar sig i tryckta medier gör. Den ställer också 
andra krav på allmänheten, både på dess förmåga till att delta och på 
dess förmåga till att kritiskt kunna ta del av det som presenteras. Nu 
kan det hävdas att ungdomar befinner sig i ett bättre läge än andra i 
detta sammanhang. De är vana användare av elektroniska medier och 
de behärskar dessa koder bättre än andra. Frågan är emellertid hur 
delaktiga ungdomar känner sig i denna offentlighet. 

De nya sociala rörelserna har mobiliserat en inte oansenlig andel 
ungdomar, och de har i dessa rörelser visat sig vara kapabla att starta 
vad som kan kallas för en alternativ offentlighet (Dahlgren 1991). Det 
spännande med denna alternativa offentlighet är att den har lyckats 
kombinera vardagliga erfarenheter med visioner. Den har lyckats kom-
binera det lustfyllda med det solidariska. Så ser en offentlighet ut som 
ungdomar vill träda in.26 
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