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Populärkulturen har nästan alltid uppfattats som ett hot mot ungdomen. 
Den har förknippats med ungdomens fritid eller med det gränsområde 
mellan familj, skola eller arbete där fostrarnas och övervakarnas 
kontrollmöjligheter varit begränsade eller obefintliga. De återkom-
mande attackerna mot populärkulturen har därför också i första hand 
kommit från representanter för dessa andra sfärer: från föräldrar, lärare 
eller andra som bekymrat sig för ungdomens andliga och moraliska 
fostran. 

Redan i det gamla Rom upprördes författare, filosofer och histo-
riker över folkets förtjusning i olika former av underhållning. Juvenalis 
ord om sina landsmäns olycksaliga dragning till ”panem et circenses”, 
bröd och skådespel, har blivit berömda. Särskilt depraverande, 
”omanliga” och farliga ansåg man teatrarnas skådespel vara, men man 
betraktade också de från den grekiska kulturen övertagna idrottstäv-
lingarna som omoraliska eller i bästa fall meningslösa tidsfördriv. De 
anklagades dessutom för att vara icke-romerska utländska påfund. 
Även de mycket populära hästkapplöpningarna föraktades; de hindrade 
enligt kritikerna folket från att ägna sig åt allvarligare och värdefullare 
aktiviteter. Det enda man kunde acceptera var märkligt nog de blodiga 
gladiatorspelen; dessa ansågs ha en fostrande och disciplinerande 
inverkan.1  

De magra källorna talar inte uttryckligen om ungdomen, men att 
diskussionen om dess nöjesliv var intensiv även under antiken framgår 
bl a av de grekiska och romerska komedierna. Redan Aristofanes’ Mol-
nen (från år 423 f Kr) handlar om uppstudsiga ungdomar som lockas av 
           
1 Wistrand (1992); se även Zerlang (1989). Brantlinger (1983), som valt Juvenalis 
berömda ord som titel, följer idéerna om masskulturens skadliga inverkan från anti-
ken och fram till modern tid. 
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förvekligande njutningar och moderna tänkesätt och i Plautus’ och 
Terentius’ komedier spelar utsvävande och nöjeslystna unga män och 
deras konflikter med sina fäder en central roll. 

Medeltidens kulturella makthavare tycks ha varit relativt toleranta 
mot populärkulturen. Men under 15- och 1600-talen startade en in-
tensiv och långvarig förföljelse av olika former av folklig underhåll-
ning. Kyrkan och aristokratin gick i spetsen. Karnevalerna anklagades 
för att befordra sexuell lösaktighet medan folkliga visor om olika för-
brytare (som snart också fanns att läsa i skillingtryck) beskylldes för att 
prisa brotten och hylla bovarna som hjältar (Burke 1978 s 212f). I 
Sverige varnade ”den svenska skaldekonstens fader”, Georg Stiern-
hielm, sin tids (adliga) ungdom för lättfärdig litteratur; hans berömda 
dikt Hercules (1658) innehöll en hel lista över populära romaner och 
folkböcker som borde undvikas (Boëthius 1990 s 61). Dylika attacker 
blev allt vanligare under de följande århundradena. En höjdpunkt nåd-
des vid 1800-talets mitt då C F Bergstedt i Sverige bedrev en långvarig 
kampanj mot ”den usla litteraturen” samtidigt som de s k penny 
dreadfuls i England anklagades för att ”fearfully stimulate the animal 
propensities of the young, the ardent and the sensual”.2 

Det var inte bara litterära alster man angrep. I många länder kom 
det i kanske ännu högre grad att handla om andra former av folklig 
underhållning: teaterpjäser, varietéer, music-hall-föreställningar, fot-
bollsmatcher och danstillställningar (Pearson 1983). Kampanjerna för-
des i hög grad via massmedierna. Följaktligen ökade de i intensitet och 
omfattning i takt med tidningarnas och tidskrifternas starka expansion 
under 1800-talet.  

En av 1800-talets allra intensivaste kampanjer mot populärkulturen 
ägde rum i USA. Den inleddes av den unge f d försäljaren Anthony 
Comstock som i början av 1870-talet gick till häftigt angrepp mot 
böcker (särskilt s k dime novels, föregångarna till våra dagars populär-
pocketböcker med standardiserat format, rafflande omslagsbilder och 
ett lågt fast pris), bilder, fotografier och annat som ansågs hota ung-
domens moraliska hälsa. Hans bas kom att utgöras av organisationen 
New York Society for the Suppression of Vice, grundad 1872. Den 
intensiva agitationen ledde redan 1873 till en lag som förbjöd post-
verket att vidarebefordra obscent eller för ungdomen skadligt material. 
Comstock (som 1883 gav ut boken Traps for the young) utsågs själv till 
           
2 Se Johannesson (1980 s 48ff) och Neuburg (1977 s 160ff). Citatet hämtat från en 
av Neuburgs källor (Neuburg 1977 s 161).  
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den statlige specialagent som skulle se till att lagen efterföljdes, något 
som han gjorde med stort nit under de följande fyra decennierna.3 

Liknande kampanjer följde under 1900-talet i flera länder. I Sverige 
inledde man t ex 1908 en framgångsrik strid mot de s k Nick Carter-
böckerna (det var en ”dime novel weekly” från USA som fick ge namn 
åt hela företeelsen). Under kampanjen föddes Riksförbundet mot 
osedlighet i litteratur, press och bild, en direkt motsvarighet till Com-
stocks organisation, som kom att vara verksam i mer än 20 år. Lik-
artade reaktioner mot Nick Carter-böckerna tycks också ha förekommit 
i både Norge och Danmark.4  

Ungefär samtidigt utpekades det då helt nya filmmediet som en an-
nan av ungdomens farligaste fiender. I Sverige ledde kampanjen snabbt 
till att filmcensur infördes (1911). Detta betydde emellertid inte att 
attackerna upphörde; liksom i England fortsatte de under hela 
mellankrigstiden.5 Strax därpå var det dags för ”dansbaneeländet” och 
veckotidningarna som (i varje fall i Sverige) angreps med en särskild 
häftighet under 1930- och 1940-talen.6  

Som efterkrigstidens största hot mot ungdomen betraktades annars 
de tecknade serierna. Kampanjen mot dem kulminerade under 1950-
talets första hälft. En viktig inspirationskälla blev den amerikanske 
rättsläkaren Fredric Werthams Seduction of the innocent, publicerad 
1954. Men striden pågick inte bara i USA utan också i en rad europeis-
ka länder, t ex England, Frankrike, Österrike, Västtyskland, Danmark 
och Sverige. Både i England och i Frankrike resulterade kampanjerna i 
särskilda lagar, riktade mot framför allt våldsserier.7 I Sverige kulmi-
nerade oron 1954 med två uppmärksammade böcker: Lorentz Larsons 
Barn och serier och Nils Bejerots Barn-serier-samhälle. Samtidigt 
diskuterades serierna i riksdagen, men någon särskild lagstiftning blev 
det inte.8 

Den senaste stora debatten om populärkulturens skadliga inflytande 
på ungdomen gällde videon. Den pågick som bekant under 1980-talets 
första hälft. I England ledde kampanjen till den omdiskuterade Video 

           
3 Se Bremners inledning till Comstock (1883/1967) och Denning (1987 s 50f). 
4 Boëthius (1989). Reaktionerna i Norge och Danmark berörs av Parelius (1987) 
och Nielsen (1983). 
5 Fridlund (1985 s 199f); Pearson (1983 s 31ff). 
6 Boëthius (1989 s 141f); Frykman (1988); Rydén (1979). 
7 Andersen m fl (1974 s 32); Barker (1984 b). 
8 Se Knutsson (1987) och Furuland-Ørvig (1986 s 284f). 
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Recordings Bill 1984.9 Även i Sverige och Danmark förekom vid 
samma tid en intensiv agitation mot vad man här kallade ”videovåldet”. 
I Sverige resulterade attackerna precis som i England i lagändringar.10 

 
 

Moraliska paniker 
 
Flera av dessa kampanjer, alltifrån Nick Carter-striden till 1980-talets 
fälttåg mot videon, har av forskarna karakteriserats som ”moraliska 
paniker”. Vad menar man då egentligen med en moralisk panik?  

Termen kommer från sociologen Stanley Cohen, som lanserade den 
i sin bok Folk devils and moral panics. The creation of mods and 
rockers (1972/1987). Cohens arbete handlade om den offentliga upp-
ståndelse som sammanstötningarna mellan mods och rockers vållade i 
England vid mitten av 1960-talet. I bokens första kapitel talade han om 
vad han avsåg med en moralisk panik: 

 
Societies appear to be subject, every now and then, to periods of moral panic. 
A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined 
as threat to societal values and interests; its nature presented in a stylized and 
stereotypical fashion by the mass media, the moral barricades are manned by 
editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited 
experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved 
or (more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or deter-
iorates and becomes more visible. (Cohen 1972/1987 s 9) 
 

Cohen tillägger att de moraliska panikerna i regel varit kopplade till 
olika ungdomskulturer (särskilt inom arbetarklassen), vilkas beteende 
betraktats som avvikande eller brottsligt.  

Massmedierna spelar en central roll i processen. I stor utsträckning 
är det de som skapar paniken, menar Cohen. Det gör de bl a genom att 
framställa den utlösande faktorn eller avvikelsen och dess verkningar 
på ett stereotypt, överdrivet och ofta direkt felaktigt sätt. Cohens syn-
sätt är interaktionistiskt. Det är inte den angripna sociala avvikelsen 
som skapar ett behov av åtgärder utan lika mycket de sociala åtgärder-
na som skapar avvikelsen. 

Som framgår av citatet tänker sig Cohen att panikerna hela tiden 
följer ett visst mönster. Inspirerad av olika studier av socialt avvikande 
           
9 Barker (1984 c); se även Barker (1984a) 
10 Roe (1985); Fridlund (1985); Reimer (1986); Bolin (1984); Drotner (1990). 
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beteende och av människors sätt att reagera vid katastrofer som 
jordbävningar eller bombanfall urskiljer han fyra olika faser i förloppet: 
”warning”, ”impact”, ”inventory” och ”reaction”.  

En moralisk panik utvecklas alltså på följande sätt. Först kommer 
olika varningar, som förebådar den kommande katastrofen. När denna 
inträffat (impact) ger massmedierna en bild av vad som hänt (in-
ventory). Rapporteringen är överdriven och förvriden; det som hänt 
framställs som extremt hotfullt och vissa av det angripna fenomenets 
detaljer ges symbolkaraktär (symbolization). En vespa kom t ex att 
framstå som symbol för mods – som i sin tur förknippades med katego-
rin ungdomsförbrytare, berättar Cohen. Massmediernas inventering lig-
ger till grund för den reaktion som följer. Man lägger fram tolkningar 
av vad som hänt. Ur denna tolkningsprocess växer det så småningom 
fram ett slags trossystem: det uppstår i massmedierna en enighet om 
hur man ska uppfatta den företeelse som drabbat samhället. Tros-
systemet gäller inte bara det fenomen som har inträffat utan också dess 
följder. Samtidigt skärps uppmärksamheten och känsligheten ökar när 
det gäller avvikelser av liknande slag (sensitization). En samhällelig 
kontrollkultur växer fram; den kan vara dels officiell och drivas av 
myndigheterna och deras representanter, men den kan också vara icke-
officiell och utgöras av möten, petitioner och gruppbildningar bland 
allmänheten. Man kräver åtgärder och ofta leder agitationen också till 
att sådana vidtas. 

Samtidigt uppstår det en exploateringskultur. Olika intressenter för-
söker slå mynt av det inträffade. Exploateringen kan vara rent eko-
nomisk, men är lika ofta ideologisk. Man utnyttjar helt enkelt upp-
rördheten för att främja egna ideologiska syften. Följden av allt detta 
blir, menar Cohen, att den avvikelse som utlöst det hela förstärks och 
upprepas – till dess att processen så småningom kulminerar och av-
stannar, kanske beroende på att man anser att de vidtagna åtgärderna 
fått önskat resultat. 

Så ser alltså en moralisk panik ut enligt Cohen. Det förefaller där-
för inte riktigt att som man ofta gör kalla enstaka angrepp mot en 
företeelse som betraktas som upprörande för moralisk panik – även om 
man ibland kanske kan tala om panikungar.11 Det bör föreligga en bred 

           
11 Att som Wistrand (1992 s 77) kalla den kritik som vissa romerska författare (i ett 
icke-massmedialt samhälle) riktade mot åskådarna på de dåtida teatrarna för en 
moralisk panik förefaller t ex inte riktigt. Däremot kan man möjligen i likhet med 
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och praktiskt taget enhällig opinion mot det fenomen som vållat 
upprördheten. Vidare bör det vara massmedierna som skapar denna 
opinion eller i varje fall ger den sitt massiva stöd; massmedierna är ju 
som vi sett den drivande kraften i förloppet. Detta bör dessutom vara 
relativt snabbt och intensivt – och följa det mönster som Cohen skisse-
rat. Endast om dessa kriterier föreligger bör man enligt min mening tala 
om en moralisk panik. Panikerna bör också skiljas från de mera 
långvariga moraliska kampanjerna. En moralisk kampanj kan fungera 
som en grogrund för en panik (och omvänt), men kampanjerna har inte 
samma explosiva karaktär och uppvisar andra utvecklingsmönster än 
panikerna.12  

Hans-Erik Olson (1992 s 258) har kritiserat Cohen för att ansluta 
sig till det funktionalistiska paradigmet ”vars förklaringsvärde är ytterst 
magert”. Han menar att man kan rikta samma kritik mot begreppet 
moralisk panik som man riktat mot begreppet social kontroll: det skulle 
dölja att det i samhället ”råder en ständig kamp mellan olika norm- och 
värdesystem” och omöjliggöra en analys som förklarar aktörernas 
agerande ”utifrån skilda samhällsklassers intressen” (s 23). Olson tycks 
mena att man inte på samma gång kan karakterisera ett fenomen som 
en moralisk panik och relatera det till en kamp mellan olika intresse-
grupper i samhället. Man kan således inte analysera Nick Carter-striden 
som en moralisk panik och samtidigt visa att den utnyttjades i den 
pågående kampen mellan högern och vänstern. Då blandar man enligt 
Olson samman ”olika teoretiska förklaringsmodeller” (s 258).  

Enligt min mening skjuter denna kritik över målet. Det är riktigt att 
Cohen är mera intresserad av att klarlägga de moraliska panikernas 
mönster och förlopp än av den politiska och samhälleliga kontexten. 
Men han diskuterar i ett kapitel också panikernas orsaker och finner 
dessa bl a i de sociala förhållandena och i konflikter mellan olika 
grupper i samhället. Han understryker att man måste relatera panikerna 
till ”conflicts of interests – at community and societal levels – and the 
           
Edström (1992 s 114) karakterisera de häftiga reaktionerna mot Astrid Lindgrens 
Pippi Långstrump som en panikunge.  
12 Även Knutsson (1989 s 31f) skiljer mellan kampanjer och moralpaniker. Han fö-
reslår också fyra kriterier som skulle skilja en moralpanik från ”den sedvanliga dis-
kussionen”: inriktningen (den gäller ”endast en konstart, distributionsform eller 
produkt”), intensiteten (”under en period visar massmedierna ett osedvanligt stort 
intresse för populärkulturen för barn och ungdom”), grovheten (”ungdomen sägs 
alltid få allvarliga skador”) och längden (”en moralpanik pågår mellan ett och tre 
år”).  
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presence of power differentials which leave some groups vulnerable to 
such attacks” (Cohen 1972/1987 s 198). Cohen är alltså klart medveten 
om att panikerna är kopplade till en maktdiskurs och till intres-
sekonflikter mellan olika sociala grupper. Det finns ingen motsättning 
mellan att analysera en moralpaniks förlopp och att diskutera dess 
djupare sociala orsaker och den vidare politiska kontext i vilka de 
ingår. Det är inte fråga om förklaringsmodeller som utesluter varandra 
utan om ett successivt vidgande av perspektivet. 

Själva termen moralisk panik är diskutabel. Eftersom panik vanli-
gen betyder att man grips av besinningslös skräck utan att ha någon 
verklig anledning (Hellqvist 1922/1989) framstår termen lätt som po-
lemisk och känsloladdad. Den implicerar ett ställningstagande mot dem 
som blivit upprörda. Den antyder att deras reaktion är obefogad eller 
överdriven. Panikernas tillskyndare framstår lätt som syndabockar för 
hela händelseförloppet; greppet liknar det som brukar användas av de 
moraliska entreprenörerna själva. Ordet ”panik” kan dessutom på ett 
olyckligt sätt ge associationer till yra höns, som rusar iväg blint och 
planlöst, upphetsade av skräck och rädsla. Riktigt så förefaller inte 
människorna bete sig under det som Cohen kallar moraliska paniker. 
Visst drivs de av starka känslor, visst överdriver och förenklar de – 
men samtidigt kan de i sitt praktiska handlande vara nog så kloka, 
taktiska och beräknande. 

Kanske är termen moralisk panik ändå möjlig att behålla, all kritik 
till trots. Ett skäl är att den är väl inarbetad och ofta använd i ve-
tenskapliga sammanhang. Ett annat och viktigare är att förloppets häfti-
ga och explosiva karaktär faktiskt gör ordet ”panik” berättigat. Att råka 
i panik behöver dessutom inte alltid betyda att man handlar irrationellt. 
Panik kan ibland vara en högst förnuftig reaktion. Om ett hus är 
övertänt kan det ju vara mycket klokt att försöka rädda livet genom att 
rusa ut så fort som möjligt även om detta sker i ”panisk” förskräckelse.  

Det kan ju faktiskt finnas anledning att vara rädd för olika saker. 
Också en moralisk skräck kan ibland vara berättigad. Sedd utifrån 
samhällets synpunkt kan t o m en panikreaktion som i efterhand före-
faller överdriven och onödig framstå som naturlig och funktionell. 
Moralpanikens funktion tycks ju bl a vara att klargöra var den viktiga 
men tillfälligt fördunklade gränsen mellan rätt och fel, mellan tillåtet 
och otillåtet ska dras. Den visar vilka normer det är som gäller. 
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Att panikerna gör skäl för epitetet ”moraliska” råder det till sist 
ingen tvekan om. Den moraliska upprördheten är varje gång själva 
motorn i händelseförloppet.13  

 
 

Mediepaniker 
 
I Cohens undersökning var det ett par ungdomsgruppers avvikande be-
teende som utlöste paniken. I andra fall har den utlösande orsaken varit 
gatuöverfall (1860-talets ”garotting panic” i England), vanartiga 
(svarta) ligister, drogerna i acid house-kulturen, aids eller anklagelser 
för barnmisshandel.14 De moraliska paniker som har kopplats till ung-
domar har emellertid mycket ofta varit ”mediepaniker” (termen har 
lanserats av Drotner 1990). Det som orsakat upprördheten har då varit 
ett nytt massmedium som uppfattats som farligt för i första hand ung-
domen: dime novels, Nick Carter-böcker, film, jazzmusik, veckotid-
ningar, tecknade serier, videoapparater. Passar Cohens modell lika bra 
för mediepaniker som för andra paniker? Den frågan har forskarna 
knappast ställt. Man har helt enkelt bara utnyttjat Cohens begrepps-
apparat och använt det som låtit sig användas. 

En mediepanik skiljer sig emellertid i vissa avseenden från en pa-
nik som utlöses av handlande människor. Mods och rockers olika ak-
tioner gav den panik som Cohen undersökte ett drag av hotfull och 
provokativ oberäknelighet. Här var det ungdomarna själva som utpe-
kades som ”folkdjävlar”. Det var mot dem vreden riktades. När ett nytt 
massmedium görs till den farliga folkdjävulen och ungdomarna 
betraktas som dess offer blir reaktionsmönstret något annorlunda. Det 
liknar mera det som inträffar vid en naturkatastrof av typen jordbäv-
ning, cyklon eller översvämning. 

Låt mig exemplifiera med Nick Carter-paniken 1908-1909 (Bo-
ëthius 1989). Den Nick Carter-litteratur som plötsligt började strömma 
in i Sverige hösten 1908 jämfördes karakteristiskt nog med en ”smuts-
flod”. Den hotade, ansåg man, i första hand ungdomen. Häftena kom 
med en obönhörlig regelbundenhet (ofta en gång i veckan) och antalet 
serier blev bara fler och fler. Häftena som låg och lyste i tobaks-
           
13 Detta gäller även 1980-talets videopanik. ”Är moralen en fråga om smak?”, frå-
gade t ex Ebbe Lindell (1986) i ett karakteristiskt inlägg under denna debatt. 
14 Pearson (1983 s 131ff); Hall (1978); Watney (1987); Levidow (1989); McGui-
gan (1992 s 101). 
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handlarnas fönster gjorde ett anonymt intryck. Det var fråga om 
utländska översättningar; i regel var inte ens författarens namn utsatt. 
Att göra författarna till ”folkdjävlar” var därför omöjligt. Förläggarna 
var ofta lika anonyma. Till sist blev det distributörerna, framför allt 
tobakshandlarna, som fick bära ansvaret för spridningen, men de verk-
liga ”folkdjävlarna” var ändå häftena själva. Det var de som anklagades 
för att göra de unga läsarna till förbrytare och att bryta ned deras moral.  

Det visade sig meningslöst att under Nick Carter-paniken skilja 
tidningarnas rapportering (inventory) från reaktionen (reaction). Inven-
teringsfasens överdrifter och symboliseringar innebar samtidigt en 
reaktion på det inträffade. Vidare framträdde en fas som helt saknades i 
Cohens modell men som visade sig vara central här: återhämtningsfa-
sen. Under denna avvaktar man och ser om reaktionen och de vidtagna 
åtgärderna leder till något resultat. Denna fas (recovery) är bety-
delsefull också i det händelseförlopp som katastrofforskarna urskiljer 
vid t ex en jordbävning (Cohen 1972/1987 s 23). Viktigt var också att 
delar av händelseförloppet upprepades flera gånger; Nick Carter-böc-
kernas genombrott utlöste inte bara en utan en hel serie reaktioner med 
mellanliggande återhämtningsperioder innan paniken avstannade.  

Man kan tillägga att de anklagelser som riktas mot medierna är sig 
besynnerligt lika från den ena mediepaniken till den andra. Det är fråga 
om beskyllningar som under flera hundra år gång på gång riktats mot 
populärkulturen (Fridlund 1985 s 213ff). Denna har alltsedan 1500-
talet anklagats för att förhärliga brottet och därmed göra unga 
människor till lagbrytare. Om det inte går så långt så uppluckras i varje 
fall det uppväxande släktets moral, menar kritikerna. Populärkulturen 
anses ofta vara sexuellt upphetsande samtidigt som den sänker våra 
moraliska trösklar, också när det gäller våld. Den är farlig men på 
samma gång förförisk och lockande; den erbjuder lustfyllda njutningar 
som är jämförbara med dem som man förknippar med kvinnor, 
narkotika eller sprit. Den vädjar till känslan och de primitiva in-
stinkterna och ställs i skarp motsats till den intellektuella, behärskade 
och distanserade finkulturen. Populärkulturen betraktas som skadligt 
upphetsande, vare sig det är fråga om spänning, skräck eller erotik. De 
ungas fantasiliv fördärvas och deras verklighetsuppfattning förvrids – 
så lyder en av kritikernas allra vanligaste anklagelser. 

Populärkulturen har ständigt förbundits med de otyglade och odis-
ciplinerade massorna – och inte minst med kvinnorna, som man be-
traktat som lika okontrollerade, irrationella och oberäkneliga (Huyssen 
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1986 s 44ff). Kritikernas perspektiv är, särskilt under 1800-talet, 
genomgående manligt och överklassbetonat.  

 
 

Mediepanikernas orsaker 
 
Vilka är då de djupare orsakerna till de återkommande moraliska pa-
nikerna? Frågan diskuterades redan av Cohen, som till att börja med 
pekade på historiskt bestämda sociala faktorer. Den panik som utlöstes 
av bråken mellan mods och rockers hade att göra med ungdomens för-
ändrade situation efter andra världskriget. Ungdomen fick mera pengar 
och mera fritid; det växte fram en speciell ungdomskultur. Ungdomen 
blev helt enkelt mera synlig än tidigare – och kunde därmed också 
lättare utsättas för kritik från de vuxna. Samtidigt upplevde särskilt 
många arbetarungdomar sin situation som otillfredsställande och 
frustrerande och blev därmed benägna att göra saker som provocerade 
de vuxna.  

Säkert har Cohen rätt i detta. Men det kan tilläggas att ungdomen 
hade synliggjorts som en egen kategori långt före andra världskriget. 
Ungdomen började avskiljas som en särskild livsfas redan under slutet 
av 1700-talet, strax efter det att barndomen ”uppfunnits”.15 I det expan-
derande kapitalistiska samhället fann den borgerliga medelklassen det 
nödvändigt att ge sina barn en bättre och grundligare utbildning. Ut-
bildningstiden förlängdes successivt. Ungdomen uppfattades samtidigt 
som en livsfas då det tidigare barnet skulle inskolas i vuxenvärldens 
normer och tänkesätt. Den var en nödvändig mognadsperiod under 
vilken upproriskt trots och svärmisk idealism skulle förädlas till 
måttfullhet, klokhet och behärskning. När ungdomen var över hade den 
unge förvandlats till en vuxen individ, beredd att axla sitt samhälleliga 
ansvar. 

 Särskild styrka fick kraven på en sådan övergångsperiod mellan 
barndomen och vuxenblivandet under 1800-talets senare hälft, då in-
dustrialismen fick sitt slutgiltiga genombrott i Västeuropa. Medelklas-
sens ideologer fick nu stöd inte bara av pedagogerna utan också av psy-

           
15 Gillis (1974); Ariès (1960/1962). Som Springhall (1986) understrukit fanns det 
från vuxensamhället avskilda ungdomsgrupper redan tidigare, synliga t ex i 
karnevalernas ungdomsorganisationer eller i lärlingssystemet. Men det är först 
under 1800-talet som ungdomsperioden på allvar ”upptäcks” och 
institutionaliseras.  
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kologerna, som vid sekelskiftet rent av myntade en särskild term för 
denna livsfas: adolescensen (Springhall 1986 s 28ff). Samtidigt började 
medelklassen försöka kontrollera och forma även arbetarungdomen 
(Gillis 1974 s 133ff). Ungdomen och dess beteende ställdes därmed i 
fokus på ett helt annat sätt än tidigare – liksom de frestelser och faror 
som ungdomen utsattes för. Utan tvivel utgör tillkomsten av en särskild 
ungdomsperiod en viktig förutsättning för det senaste århundradets 
många moraliska paniker. Men Cohen vidgar det sociala perspektivet. 
Panikerna har inte bara sin grund i moderniseringsprocessens 
uppfinnande av ”ungdomen” eller ungdomens successivt förändrade 
sociala situation. De har också en mera tidlös samhällelig funktion. 
Cohen ser (med psykologen Erik H Erikson) de moraliska panikerna 
som ”gränskriser”, rituella konfrontationer mellan socialt avvikande 
grupper och samhällets officiella agenter, som har till uppgift att 
klargöra var gränserna går mellan rätt och fel, mellan tillåtet och 
otillåtet (Cohen 1973 s 192f). Kriserna utlöses av samhällsförändringar 
som sätter de traditionella normerna i gungning.  

Synsättet påminner i hög grad om det som utvecklats av social-
antropologen Mary Douglas i boken Purity and danger (1966). Hon 
diskuterar där det behov av att dra en klar gräns mellan det ”rena” och 
det ”smutsiga” som hon återfunnit i olika kulturer. Smuts är någonting 
som endast finns i betraktarens öga, menar Douglas; den uppstår först 
när en förbjuden gräns överskridits, när den etablerade ordningen 
rubbats. Genom att brännmärka det störande fenomenet som smuts 
återupprättar man ordningen och visar var den för ögonblicket rubbade 
gränsen mellan tillåtet och otillåtet ska dras. Kanske flyttas den en 
smula och dras på ett annat ställe än tidigare. 

Resonemanget passar mycket bra in på mediepanikerna, som ofta 
har riktat sig mot sådant som uttryckligen betraktats som ”smutsigt”. 
”Smutslitteratur” var en vanlig beteckning på sekelskiftets kolportage-
romaner och Nick Carter-böcker. Termen hade sin motsvarighet i andra 
länder; i Tyskland talade man exempelvis om ”Schund” eller 
”Schmutz”, i England om ”trash”.16 

Som särskilt Kirsten Drotner har betonat är mediepanikerna följakt-
ligen intimt förbundna med samhällets modernisering.17 De tenderar att 

           
16 Foltin (1965); Drotner (1990). 
17 Frykman (1988) menar rent av att moralpanikerna utgör ”en del av modernise-
ringsprocessen” (s 115). Han vill därför inte se de ”moraliska entreprenörerna” som 
företrädare för en ”samhällelig kontrollkultur”. Han betraktar dem i stället (med an-
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dyka upp under perioder när samhället befinner sig i snabb förändring; 
då får behovet av att klargöra var gränsen ska gå mellan acceptabelt 
och oacceptabelt, mellan det ”rena” och det ”smutsiga”, en särskild 
aktualitet. I sådana situationer kommer gamla normer i gungning och 
etablerade synsätt ifrågasätts. Förändringarna skapar oro som lätt leder 
till en jakt efter syndabockar. Man pekar då ofta på nya uppseende-
väckande och publikdragande medier – som för det mesta kommer från 
utlandet. Särskilt den amerikanska kulturen har gång på gång ställts vid 
skampålen under mediepanikerna, som påfallande ofta står i för-
bindelse med nationella eller ibland, som när det gällde jazzmusiken, 
rent rasistiska strömningar (Drotner 1990 s 141f). 

Panikerna är, som redan påpekats, ofta förknippade med mera djup-
gående intressekonflikter eller ideologiska motsättningar, aktualiserade 
av moderniseringen och samhällsförändringarna (Cohen 1973 s 198). 
En panik kan utgöra toppen på ett helt isberg av problem. I själva 
verket är detta sannolikt en viktig förklaring till den märkliga våld-
samhet och det starka känslomässiga engagemang som kännetecknar 
moralpanikerna.  

Kopplingen till viktiga politiska motsättningar var t ex uppenbar 
under den häftiga Nick Carter-paniken 1908-1909. Nick Carter-böcker-
na kom snabbt att betraktas som ett hot mot framför allt arbetarklassen 
och dess ungdom. Som så många gånger förr kopplades den farliga 
populärkulturen samman med de odisciplinerade massorna. Detta blev 
utgångspunkten för en ideologisk exploatering från såväl vänsterns som 
högerns sida. Högern använde Nick Carter för att försöka komma åt 
också annan ”smuts” som ansågs farlig utifrån den makthavande 
borgerlighetens synpunkt: vänsterpressen, den socialistiska agitationen 
och den ”dekadenta” skönlitteraturen. Allt detta betraktades som en 
enda ”kulturell dyflod” (Boëthius 1989 s 160ff). I synnerhet försökte 
man koppla ihop Nick Carter-böckerna med den ungsocialistiska 
agitationen; båda anklagades för att göra arbetarungdomen till 
brottslingar och att deformera dess moral. Socialdemokraterna å andra 
sidan, i synnerhet det socialdemokratiska ungdomsförbundet, sökte i 
stället med Nick Carters hjälp framställa sig själva som sannskyldiga 
dygdemönster. Man gjorde anspråk på att inte bara vara Nick Carter-
böckernas främsta motståndare utan också på att ha inlett hela striden – 
vilket inte vara riktigt sant. De unga socialdemokraternas kamp mot 
           
knytning till fenomenet häxeri) som ”vita magiker” vars funktion är att tydliggöra 
samhällets normsystem (s 117). Ytterst står de i förändringens tjänst. 
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Nick Carter skulle visa att de inte var våldsbenägna och anti-
parlamentariska anarkister som ungsocialisterna, utan laglydiga och 
bildningsivrande medborgare som slog vakt om såväl det borgerliga 
kulturarvet som det demokratiska systemet.  

Så blev Nick Carter-paniken snabbt en del av den större och redan 
inflammerade striden mellan den uppåtstigande arbetarklassen och de 
borgerliga makthavarna. Detta gav kampen om Nick Carter-böckerna 
en hetta som den annars aldrig skulle ha fått. Den kom att gälla inte 
bara ungdomens läsning utan kampen om den politiska makten i sekel-
skiftets Sverige. I själva verket var denna koppling mellan den mora-
liska debatten om ungdomens nöjesliv och den grundläggande konflik-
ten mellan höger och vänster inte unik. Som Hans-Erik Olson (1992) 
har visat var den tvärtom regel ända fram till 1940-talet. Varje gång 
ungdomen fördes på tal aktualiserades centrala ideologiska och poli-
tiska motsättningar (se även Frykman 1988). 

 
 

Varför just ungdomar? 
 
Men varför kopplas oron inför samhällsförändringarna till just barn och 
ungdomar? Moderniseringen drabbar ju faktiskt hela befolkningen. 
Kanske har detta, som Drotner (1990 s 148) föreslagit, att göra med att 
de unga utgör ett slags ”konsumtionens avantgarde”. De är det moder-
nas pionjärer, som före alla andra kastar sig över de nya medierna och 
deras utbud. Det var framför allt de unga som slukade Nick Carter-
böckerna och de tecknade serierna; de ser också numera på film, TV 
och video i långt större utsträckning än alla andra (Filipson & Nordberg 
1992). Uppenbarligen är de också den viktigaste konsumentgruppen 
när det gäller de moderna data- och TV-spelen (Honkonen & Rehn 
1991 s 74ff). 

De unga utsätts alltså i högre grad än andra för nya mediers infly-
tande. Samtidigt anser vi sedan länge att barn och ungdomar är känsli-
gare och formbarare än andra. Ungdomen är en period av stark föränd-
ring då man är vidöppen för inflytanden av olika slag. Medvetna om 
detta försöker fostrare och pedagoger ge de unga den moraliska och 
kunskapsmässiga bildning som ska göra dem skickade att bli rätttän-
kande vuxna, kapabla att överta ansvaret för samhällsutvecklingen.  

I denna situation uppfattas de nya medierna som ett hot. Här får 
barn och ungdomar lära sig saker som fostrarna betraktar som olämpli-
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ga och farliga. Mediepanikerna har därför också karaktären av kultur- 
eller bildningskamper (Drotner 1990 s 150). Att dessa strider om ung-
domens fostran blir så häftiga beror, kan man tillägga, bl a på att hela 
den nationella identiteten ofta anses stå på spel. Det uppväxande släktet 
representerar ju nationens framtid. Ungdomen apostroferades under 
Nick Carter-debatten på vänsterkanten som ”bärare av framtidens 
kultur”, ”den klippa, på vilken framtidens kyrka skall byggas” 
(Boëthius 1989 s 270 och 275). På högerkanten ansåg man att det var 
lika viktigt att försvara sig mot smuts- och dekadenskulturen som mot 
yttre fiender. Kampen mot denna ingick som ett led i den inre, moralis-
ka upprustningen (Boëthius 1987). Vad hjälper det om vi så bygger 
hundra F-båtar, skrev t ex pastor Karl Gasslander 1912, ”om under allt 
detta genom dekadenslitteraturen vår lefvande försvarskraft förödes. 
Vårt öde är då likafullt besegladt” (s 18).  

De nya medierna utmanar samtidigt gällande kulturella värdeskalor 
och kulturella makthavares auktoritet när det gäller att bestämma vad 
som ska betraktas som god och dålig kultur. De ungas medievanor och 
kulturella preferenser sätter normerna i gungning. Det är inte 
överraskande att det ofta är lärare, bibliotekarier och andra förvaltare 
av den traditionella kulturen som går i spetsen för de moraliska pa-
nikerna (Drotner 1990 s 150). Även på det kulturella området kan det 
vara viktigt att klargöra var man ska dra gränsen mellan det goda och 
det dåliga – och vem som har rätten att göra detta. 

På samma gång är det fråga om en kamp om kulturellt kapital. 
Genom nyfikenheten på det nya skaffar sig de unga kompetenser som 
vuxna saknar. De kan helt enkelt mer om tecknade serier, filmer, vi-
deoapparater och datorer än de flesta vuxna. Detta upplever den äldre 
generationen ibland som hotfullt och försöker sätta de yngre på plats. 

Men moralpanikerna bottnar säkert också i mera generella mot-
sättningar mellan unga och gamla, mellan det uppväxande släktet och 
dess fostrare och övervakare. Sådana generationsmotsättningar tycks 
alltid ha funnits, åtminstone i vår västerländska kultur, att döma av de 
antika komedier som berördes i inledningen. Patricia Meyer Spacks 
(1981) menar att generationskonflikter kan ha en lika stor kraft som 
könsmässiga sådana. Barn och ungdomar upplever sig ofta (precis som 
kvinnor) som beroende, förtryckta och ofria. De tenderar därför 
ständigt (åtminstone inom medelklassen) att utmana och provocera den 
äldre generationen – den som har den sociala, politiska, pedagogiska 
och ekonomiska makten, menar Spacks. Konflikterna har blivit allt 
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tydligare och mera iögonenfallande ju längre samhällets modernisering 
har fortskridit och, kan man tillägga, ju mera ungdomstiden har avskilts 
och förlängts som en särskild livsfas.  

Utmaningarna och provokationerna beror delvis på de ungas so-
ciala situation men har också att göra med adolescensen. Adolescensen 
kännetecknas enligt Julia Kristeva (1990) av ”en öppen psykisk struk-
tur”. Överjaget är under denna fas mycket svagt; den unge är beredd på 
nyfiket pröva på lite av varje, även det förbjudna. Moraliska och andra 
tabun försvagas, etablerade gränser av olika slag överskrids. Detta leder 
ofta till handlingar som de vuxna har svårt att acceptera. 

De vuxna har reagerat på tre olika sätt på de ungas utmaningar, 
skriver Spacks som har gått igenom föreställningarna om adolescensen 
i en rad skönlitterära verk från 1700-talet och framåt: med fientlighet, 
avundsjuka eller glorifiering. Att de vuxnas rädsla för och fientlighet 
mot den yngre generationen har haft en enorm utbredning genom 
århundradena visar också Geoffrey Pearson i Hooligan. A history of 
respectable fears (1983). Han konstaterar att samma anklagelser 
upprepas gång på gång; sedan åtminstone 150 år tillbaka klagar man 
ständigt över ungdomens tilltagande moraliska förfall och den ökande 
ungdomsbrottsligheten, talar om den gamla goda tiden då allt var 
annorlunda och förutspår nationen en dyster framtid. Skulden läggs lika 
regelbundet på populärkulturen: från skillingtryck, varietéer, music 
hall-föreställningar, billig populärlitteratur, tecknade serier och film till 
TV och video (se även Pearson 1984). 

Men som Spacks framhäver handlar det inte bara om fientlighet 
utan också om avundsjuka eller rent av öppen glorifiering. Det finns en 
stark ambivalens hos de vuxna inför ungdomen. Hos de unga finner de 
så mycket som de själva saknar: autenticitet, starka känslor och pas-
sioner, fysisk styrka och sexuell vitalitet, en framtid full av möjligheter. 
Samtidigt är de unga outsiders, de har ännu inte integrerats i den 
sociala ordningen och har därför trots sin maktlöshet en frihet som de 
vuxna förlorat.  

Den äldre generationen projicerar lätt sina egna känslor och sin 
egen ambivalens på de unga. Inte minst tycks man leva ut sina kompli-
cerade känslor inför vuxenlivets villkor och samhällets modernisering i 
de moraliska panikernas attacker mot den osedliga ungdomen och dess 
massmediala förförare. Massmedierna står ju, som redan antytts, i hög 
grad för känslomässig inlevelse, njutning och hängivelse – värden som 
står i skarp motsättning till vuxenvärldens, arbetslivets, skolans och i 
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viss mån även familjens krav på disciplin, punktlighet och rationalitet. 
Här finns en motsättning inbyggd i själva moderniseringsprocessen: å 
ena sidan är den förnuftsmässiga rationaliteten processens 
förutsättning, å den andra möjliggör moderniseringen driftsutlevelse 
och hittills okända njutningar (Drotner 1990 s 149). Under medie-
panikerna aktualiseras denna konflikt som självfallet väcker starka och 
intensiva känslor till liv. Genom att kritisera de unga, deras livsstil och 
deras mediebruk försvarar de vuxna sitt eget mera disciplinerade 
levnadssätt samtidigt som de försöker övertyga sig själva om att det 
inte är något viktigt som de förlorat eller tvingats avstå ifrån genom 
vuxenblivandet. 

Under allt detta döljer sig säkert också mera djupgående indivi-
duella konflikter. Kanske handlar det inte bara om samhällets, kultu-
rens och moralens gränser utan också om den egna identitetens; kanske 
försöker man inte bara upprätthålla makten över andra utan också över 
krafter inom sig själv. Panikernas häftighet och aktörernas upprördhet 
tyder på att det är mycket djupgående konflikter som har aktualiserats. 
Som Drotner (1990 s 152ff) påpekat använder debattörerna dessutom 
påfallande ofta ord och uttryck som pekar mot basala kroppsfunktioner; 
man associerar inte bara till den genitala sfären utan också till den 
anala och den orala: populärkulturen ”förför”, ”hetsar” och lockar (se 
ovan s 9f), den är ”smutsig” (jfr ovan s 11f) och den ”slukas” som ett 
skadligt njutningsmedel eller en drog.18  

Detta gör att det ligger nära till hands att betrakta moralpanikerna i 
ljuset av Kristevas abjektionsteorier (1980/1982). Hon betraktar den 
egna identiteten som någonting mycket skört och bräckligt, någonting 
som måste upprätthållas och försvaras för att inte bryta samman. Det 
som hotar identiteten är minnet av symbiosen med modern, resterna av 
den gränslösa vegetativa värld i vilken barnet levde innan något jag 
ännu existerade. För att skydda den egna psykiska och sexuella identi-
teten mot dessa kaotiska och hotfulla krafter söker individen stöta ut 
allt som påminner om detta tillstånd, i första hand minnet av den 
preoidipala modern. Utstötningen tar sig uttryck i känslor av äckel, 
motvilja och avsky inför olika företeelser, som uppfattas som orena.  

Det som jaget på detta sätt söker befria sig från kallar Kristeva 
abjektet (av latinets abjectare, som betyder kasta ifrån sig). Men en 
           
18 Man talar om ”hamburgerkultur”, ”coca-cola-kultur” och ”instant literature” 
(jämför ”instant coffee”). Andra beteckningar är ”drug literature” eller ”Nar-
kotikumliteratur” (Foltin 1965 s 312). 
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total utstötning är i grunden inte möjlig därför att abjektet är en del av 
det egna jaget; det är varken subjekt eller objekt utan någonting 
mittemellan. Känslorna inför abjektet är följaktligen starkt ambivalenta. 
Symbiosen var ju också ett oceaniskt lyckotillstånd; individen känner 
på en gång avsky och längtan inför det som förlorats. Abjektet finns 
hela tiden inom oss som ett hot mot ”det symboliska”, mot allt det som 
representerar identitet, ordning och stabilitet. Det utgör ”undersidan” 
av det symboliska, det som den symboliska ordningen måste förkasta, 
täcka över och innesluta (Gross 1990 s 89). Abjektet demonstrerar 
omöjligheten av att dra klara gränser eller demarkationslinjer mellan 
det rena och det orena, mellan det anständiga och det oanständiga, 
mellan ordning och oordning. Det tvingar oss att ständigt på nytt 
markera var dessa gränser ska gå. 

Kristeva urskiljer tre olika kategorier av abjekt, alla knutna till oli-
ka kroppsliga funktioner. Grovt sett motsvarar de det orala, det anala 
och det genitala (Gross 1990 s 89). Den första kategorien gäller sådant 
som vi äter. Äckel eller avsky inför det som vi betraktar som oätbart 
utgör enligt Kristeva den mest arkaiska formen av abjektion. Därnäst 
kommer äckel inför kroppens utsöndringar: skit, piss, spott, svett etc. 
Den tredje kategorin omfattar sådant som har att göra med de sexuella 
skillnaderna – eller snarare bristen på sådana. Här finns incesttabut och 
menstruationsblodet. 

Alla dessa typer av abjekt uppfattas som hot mot den egna identite-
ten. Likheten med de sfärer som moralpanikernas aktörer brukar ak-
tualisera är uppenbar. Massmedierna och populärkulturen förknippas 
som vi sett just med det orala, anala och genitala. Den förbinds med det 
primitiva, kaotiska och gränslösa; den står för känsla och njutning 
medan den seriösa kulturen representerar kontroll och förnuft. Det 
finns anledning att tro att moralpanikernas banerförare ibland på ett 
omedvetet sätt upplever det nya som de reagerar emot som ett hot mot 
den egna psykiska och sexuella identiteten. Det är betecknande att det 
som man stöter ut så ofta (särskilt i 1800-talets utpräglat manliga och 
patriarkala kultur) har tilldelats kvinnliga egenskaper (jämför ovan s 
10). Men det är kanske inte bara det kvinnliga man stöter ifrån sig utan 
också det barnsliga (Drotner 1990 s 154f). De orala associationerna 
pekar ju mot den tidigaste perioden i vårt liv, innan vi ännu avskilt oss 
från modern.  

Det är också karakteristiskt att det är just barn och ungdomar (med 
sin större benägenhet än andra att överskrida tabugränser) som man 

273 



ULF BOËTHIUS 

ställer i centrum under mediepanikerna. Därmed aktualiseras 
naturligtvis lätt också den egna barndomen – och allt det kaotiska och 
gränslösa i vårt eget preoidipala förflutna som vi ständigt måste stöta 
ifrån oss för att bibehålla vår bräckliga identitet.  

 
 

Mediepanikerna i det senmoderna samhället 
 
Som Kirsten Drotner (1990) framhållit finns det en sorts glömskemeka-
nik i mediepanikerna. Dels glömmer man tidigare paniker och startar 
varje gång som om det vore första gången man upprördes av ett nytt 
medium – samtidigt som panikerna har ett likartat förlopp. Dels 
glömmer man (och accepterar efterhand) de medier eller företeelser 
som man tidigare upprörts av. Varken populärlitteraturen, veckotid-
ningarna eller de tecknade serierna tycks längre kunna väcka så starka 
känslor till liv att moraliska paniker bryter ut. Serierna gjordes tvärtom 
redan på 1960-talets till konst av amerikanska popkonstnärer som Roy 
Lichtenstein och Andy Warhol och svenska tecknade serier får sedan 
mitten av 1970-talet rent av ekonomiskt stöd av den svenska statens 
kulturråd.19 På ett liknande sätt har det gått med den en gång så 
avskydda jazzmusiken.  

Nya medier och uttrycksformer har kommit i blickpunkten. Pani-
kerna utlöses numera inte så ofta av det tryckta ordet som av rörliga 
bilder. Den senaste stora mediepaniken gällde som bekant videon. Men 
även ljudmediet är sedan länge viktigare än böcker och tidningar. 
Rockgrupper och rappare som Alice Cooper eller Public Enemy kan 
alltjämt sätta starka känslor i rörelse – live, i TV eller radio, på skiva, 
band eller CD. 

Mediepanikerna har förändrat karaktär också i ett annat avseende. 
Det tycks inte längre vara lika lätt att åstadkomma en panik som det var 
i början av 1900-talet. Upprördheten mot Heman, Skeletor och de 
andra Mastersfigurerna för några år sedan ledde aldrig till någon sådan, 
inte heller oron inför dataspelen.20 Och de paniker som förekommit 
under senare tid har, förefaller det, inte haft samma styrka och 
omfattning som de tidigare panikerna. Videopaniken hade inte alls 
samma kraft som t ex Nick Carter-paniken. Den senare paniken do-
minerade medierna på ett helt annat sätt. Den slogs upp i flerspaltiga 
           
19 Drotner (1990 s 144); Furuland & Ørvig (1979/1990 s 411). 
20 Magnus Knutsson förutspådde (1989 s 35) en moralpanik kring dataspelen.  
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rubriker överst på sidorna och striden fördes med stor intensitet och 
uthållighet i tidningar, tidskrifter och på opinionsmöten till dess att 
försäljningen av häftena stoppades. Opinionen var så stark att andra 
uppfattningar överhuvudtaget inte kunde komma till tals trots att tid-
ningarna då var många gånger fler än nu. Riktigt så var det inte under 
videopaniken.  

Man kan fråga sig om mediepaniker alltjämt är möjliga i västvärl-
dens senmoderna massmediesamhällen. Har inte medierna under de 
senaste decennierna blivit alltför många och det populärkulturella ut-
budet alltför gigantiskt? Vad ska man egentligen skjuta in sig på i allt 
detta? Våldet, skräcken, sexualiteten, hädelsen, blasfemin – men var? 
Allt detta finns ju numera överallt: i filmen, videon, TVn, radion, band-
spelaren, veckotidningarna, kvällspressen och populärpocketböckerna – 
förutom, förstås (men det har sällan uppfattats som lika farligt), i den 
seriösa konsten och litteraturen. Allt kan man ju omöjligen stoppa, 
särskilt inte sedan satelliterna och kabelnäten gjort det möjligt att sända 
även censurförbjudna filmer rakt in i våra vardagsrum – eller, för den 
delen, pojk- och flickrummen. Situationen måste skapa en känsla av 
maktlöshet och uppgivenhet hos dem som upprörs över utvecklingen. 

Samtidigt har vår toleransnivå uppenbarligen undan för undan ökat. 
Vi har vant oss. Det ska numera mycket till för att vi ska uppleva det 
som att ett viktigt tabu har brutits. Detta sammanhänger också med den 
tilltagande kulturella och moraliska pluralismen. Det finns inte längre 
en lika stor enighet vare sig om hur man ska uppföra sig eller om vad 
som ska anses bra eller dåligt, högt eller lågt, ”rent” eller ”orent”. 
Tidigare fanns det en dominerande kultur, vars värdenormer praktiskt 
taget alla underkastade sig och erkände. Så var det under Nick Carter-
striden 1908, men så är det inte längre idag. Den dominerande kulturen 
finns kvar (uppbackad av statliga och kommunala institutioner), men 
dess betydelse har minskat. Den har inte samma anseende som tidigare. 
Författare och konstnärer betraktas numera sällan som nationalskalder 
eller andliga ledare. Kulturen har sekulariserats. När Strindberg dog 
slogs det upp överst på tidningarnas förstasidor i flerspaltiga rubriker. 
När Ivar Lo-Johansson eller Sven Delblanc avlider får de bara en 
mindre spalt längre ner.21  

De västerländska samhällena har, som Hans Magnus Enzensberger 
(1991) uttryckt det, blivit ”acefala”; de saknar ”huvud”. Det finns inte 
längre ett centrum som är tillräckligt starkt för att kunna styra och 
           
21 Om litteraturens minskade betydelse, se Thavenius (1993). 
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behärska hela kulturen. Vertikaliteten har minskat. Vid den centrala 
kulturens sida har det under de senaste decennierna skjutit upp en rad 
olika mer eller mindre profilerade delkulturer med sina egna smakhie-
rarkier och kulturella normer.22 En sådan delkultur är t ex ungdoms-
kulturen, som i sin tur sönderfaller i olika grupp- eller mikrokulturer 
(Fornäs 1992 s 92). Samtidigt sker det ett ömsesidigt utbyte mellan de 
olika delkulturerna – och mellan delkulturerna och den kultur som 
utgör centrum. Detta undergräver ytterligare den centrala kulturens 
ställning.  

Klyftan mellan högt och lågt inom den centrala kulturen, mellan 
det ”populära” kretsloppet och det ”bildade” (Escarpit 1967), förefaller 
samtidigt att ha minskat. Delvis sammanhänger detta med att den 
centrala kulturen har förlorat mycket av sin tidigare status. Som 
Enzensberger har påpekat spelar det inte längre någon större roll för 
ens sociala anseende om man föredrar Schönberg eller Michael Jackson 
(Enzensberger 1991). Kvalitetspocket och populärpocket skiljer sig allt 
mindre från varandra när det gäller utseende och pris. Bokhandlarna 
har släppt in också populärpocketböckerna på sina hyllor, samtidigt 
som kioskerna säljer seriös litteratur. Även kultursidorna har öppnats 
för populärkulturen – liksom för barn- och ungdomslitteraturen. 
Samtidigt tycks förbindelserna mellan den högre och den lägre kulturen 
bli allt intensivare. De påverkar varandra ömsesidigt; rockmusiken och 
de tecknade serierna tränger t ex in i elitkulturen samtidigt som man 
återfinner avantgardets formspråk i olika former av populärkultur 
(Boëthius 1990).  

 Allt detta försvårar uppkomsten av mediepaniker. Dessa förutsätter 
troligen inte bara ett mera begränsat kulturellt utbud utan också en 
dominerande och av hela samhället omfattad eller erkänd kulturell 
hierarki, med tydliga och klara gränser mellan högt och lågt. 

Till detta kommer att de sociala spänningarna successivt har mins-
kat i de västerländska samhällena. Skillnaderna mellan olika grupper 
kvarstår i stor utsträckning men har flyttats upp till en annan nivå. 
Även de som tillhör de lägsta socialgrupperna har i stor utsträckning 
fått del av den ökade välfärden. Alla har så att säga åkt upp en våning. 
Detta har fått sociala konsekvenser; Ulrich Beck har talat om ”hissef-
fekten” (Beck 1986). Avstånden mellan klasserna är i princip desamma 
som tidigare men genom hisseffekten har tänkesätten och relationerna 
likafullt förändrats. Differenserna är inte synliga utåt på samma sätt 
           
22 Laermans (1992); se även Boëthius (1990) och Fornäs (1993). 
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som tidigare. Individualiseringen ökar; klassolidariteten har minskat. 
Gränserna mellan olika kategorier av människor tenderar att suddas ut 
och ersättas av individuella skillnader.  

Härigenom har också de politiska motsättningarna minskat. I da-
gens västerländska samhällen är skillnaderna mellan de politiska parti-
erna små. De skarpa klassmässiga motsättningar som utgjorde en av de 
viktigaste förutsättningarna för t ex den svenska Nick Carter-paniken i 
början av seklet har försvunnit. Också detta bidrar till att me-
diepanikerna inte uppstår lika lätt som tidigare – och inte heller får 
samma styrka eller omfattning.23 

Det är inte bara det kulturella utbudet som har växt i takt med mo-
derniseringen utan också samhällena. Städer och tätorter har samtidigt 
blivit allt större. Kanske har också detta spelat en roll för att 
mediepanikerna. Troligen är det lättare att åstadkomma en panik i ett 
mindre samhälle än i ett större. Ett litet samhälle är mera homogent, där 
finns ofta en starkare värdegemenskap, vilket i sin tur hänger samman 
med att människorna inte är lika anonyma eller okända för varandra 
som i storstäderna.  

Säkert var det lättare att åstadkomma en mediepanik i ett Stock-
holm med ca 340 000 invånare (då Nick Carter-böckerna fick sitt ge-
nombrott) än vad det är i dagens miljonstad. Det är karakteristiskt att 
den panik som Cohen undersökte, mods/rockers-paniken, uppstod i ett 
par mindre engelska badorter på den engelska östkusten. Även ett par 
moderna paniker (från 1986 och 1987), den ena utlöst av rädsla för aids 
och homosexualitet, den andra av fruktan för en grupp ”häxor” som 
anklagat ett antal familjer för barnmisshandel, har en tydligt lokal och 
begränsad karaktär (Levidow 1989). Lokala paniker tycks således 
alltjämt vara möjliga att åstadkomma, åtminstone kring sådana 
”folkdjävlar”. Kanske är det inte lika lätt att åstadkomma lokala pani-
ker kring nya medier eller moderna populärkulturella företeelser. Bor 
man i Brighton eller Borås inser man ju lätt att man i varje fall inte har 
stora möjligheter att stoppa de globala satellitsändningarna, hur 
upprörd man än blir över de bilder som sänds rakt in i hemmen. 

           
23 Möjligen håller emellertid denna situation nu återigen på att förändras. De i hela 
Europa mycket skarpa etniska motsättningarna tycks vara på väg att ersätta de 
klassmässiga. Fundamentalistiska och konservativa strömningar växer sig allt 
starkare i västvärlden. Samtidigt bidrar den djupa lågkonjunkturen till att öka de 
sociala spänningarna; den ”hiss” som Ulrick Beck talade om tycks idag gå nedåt 
och inte uppåt.  
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Allt detta gäller de senmoderna västerländska samhällena. Här 
tycks förutsättningarna för mera omfattande mediepaniker successivt 
ha försämrats under de senaste decennierna. Grogrunden är bättre i 
samhällen som inte nått lika långt i sin ekonomiska, sociala och kultu-
rella utveckling. I vissa länder i Afrika, Asien och Latinamerika fö-
religger emellertid alltjämt några av de viktigaste villkoren för mo-
raliska paniker: snabb modernisering, en lika snabb tillväxt av nya 
medier och (utländska) populärkulturella fenomen, skarpa sociala mot-
sättningar, analfabetism, okunnighet samt ofta religiös och moralisk 
fundamentalism hos makthavarna. Till detta kommer de skarpa poli-
tiska (och etniska) motsättningarna mellan den rika sekulariserade 
västvärlden (som tillhandahåller de nya medierna och den moderna 
populärkulturen) och de fattiga och av västvärlden beroende befolk-
ningarna i de länder som det här är fråga om. 

Rushdie-affären ger en aning om detta. Som bekant utfärdade aja-
tolla Khomeini en dödsdom över Salman Rushdie sedan denne 1989 gi-
vit ut romanen Satansverserna, där han skildrade Muhammed och den 
islamiska tron på ett mycket provocerande sätt. Domen kvarstår 
alltjämt; för närvarande lär priset för Rushdies liv vara 15 miljoner 
kronor (Ruth 1992). Romanen vållade alltså en mycket stor uppstån-
delse i den muslimska världen. Den ledde till svåra kravaller i Pakistan 
(med flera dödsoffer); även muslimer i England brände boken offentligt 
och i Sverige anordnas ännu i februari 1993 muslimska demonst-
rationer för att stödja dödsdomen mot Rushdie.24  

Var detta resultatet av en moralisk panik? Khomeini var uppenbar-
ligen långt ifrån ensam om att fördöma Rushdies bok (uppretade mus-
limer från hans egen hembygd i Bombay förefaller ha varit de första 
som krävde åtgärder) även om de muslimska massmediernas roll i 
förloppet uppenbarligen ännu inte är utredd. Förloppets häftighet tycks 
till att börja med ha varit stor; dödsdomen kom snabbt. Och den 
vidarebefordrades lika snabbt (via massmedierna) till hela den mus-
limska världen. Även Pakistans religiösa ledare stödde dödsdomen. 
Boken förbjöds i de flesta muslimska länder även om många vägrade 
att solidarisera sig med uppmaningen att döda författaren. Personer 
som översatt boken har sedermera mördats liksom muslimer som 

           
24 Litteraturen om Rushdie-affären har hunnit bli omfattande. Några av de 
viktigaste verken diskuteras av McGuigan (1992 s 195ff). Demonstrationen i 
Sverige refereras i Dagens Nyheter 28/2 1993 s A 5. Liknande demonstrationer 
förekom ungefär samtidigt också i Beirut (Upsala Nya Tidning 20/2 1993 s 5). 
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offentligt stött Rushdie. En viktig tabugräns hade uppenbarligen 
överskridits; företrädarna för de fundamentalistiska rörelserna inom 
islam kände sig tvingade att omedelbart markera att detta hade skett. 

Frågan är dock om man kan kalla detta för en mediepanik. För det 
första handlade det ju inte om något nytt medium eller ens en ny kul-
turell företeelse utan om en enda bok med ett förgripligt innehåll. 
Vidare undrar man om det verkligen var fråga om en panik. I så fall 
förvandlades denna mycket snabbt till en kampanj. Affären är efter 
snart fyra år långt ifrån över. Hotet mot Rushdie kvarstår och attacker 
mot Satansverserna förekommer alltjämt då och då; förloppet är så-
ledes långt mera utdraget än under en vanlig moralpanik. Det är också 
tveksamt om fundamentalisterna verkligen trodde att Rushdies roman 
som var utgiven i England och i första hand vände sig till en smal 
bildad västerländsk läsekrets (se McGuigan 1992 s 196) skulle vålla 
skada bland de troende muhammedanska massorna om den inte 
omedelbart stoppades. Drabbades muslimerna verkligen av panisk 
skräck inför vad som skulle ske om denna enda engelska bok (som 
ytterst få muhammedaner kunde tänkas komma att läsa) fick spridas 
offentligt? Det är dessutom osäkert om det alls handlade om ungdomar. 
Uppfattades Rushdie och hans bok verkligen som en allvarlig fara för 
just den muslimska ungdomen? Det är mycket tveksamt om det förhöll 
sig på det sättet.  

Dödsdomen mot Rushdie var nog inte följden av en mediepanik 
eller ens en moralisk panik. Domen föranleddes knappast av en osäker-
het om var gränsen mellan tillåtet och otillåtet skulle dras. Vad som 
hade hänt var i stället att en klart synlig gräns hade överträtts och att 
överträdelsen måste straffas. Khomeinis ”fatwa” (han utfärdade tio-
tusentals liknande) var inte bara en religiös utan också en juridisk 
handling. Att en lagöverträdelse beivras är inte ett uttryck för en mo-
ralisk panik. Snarare var det här fråga om att statuera ett exempel, att 
visa att den som gjorde vad Rushdie gjort hade begått ett så oförlåtligt 
brott att straffet var döden. Syftet var allmänpreventivt. Khomeinis 
dom riktade sig troligen framför allt till de muslimer runt om i världen 
som skulle kunna göra sig skyldiga till liknande hädelser.  

Man kan fråga sig om moraliska paniker i Cohens mening över-
huvudtaget är möjliga i auktoritärt styrda fundamentalistiska samhällen 
av Irans typ. Här saknas ju en fri press i vår mening och här är de 
religiösa, juridiska och politiska sfärerna redan från början samman-
flätade med varandra. Men här finns samtidigt uppenbarligen den 
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känslighet för moraliska eller religiösa normbrott och det behov av 
tydliga gränser mellan rent och orent som utgör några av de viktigaste 
förutsättningarna för att moraliska paniker ska uppstå. Attacker mot de 
moderna massmedierna och deras innehåll som kan påminna om de 
västerländska mediepanikerna har också förekommit i Iran långt före 
Satansverserna. Redan 1978 uppmanade t ex Khomeini i en fatwa de 
rättrogna att bränna ned landets ogudaktiga biografer. Följden blev att 
ett åttiotal biografer stacks i brand.25 

Samtidigt kan kanske också de skarpa klyftorna mellan den sekula-
riserade västvärlden och de fundamentalistiska rörelserna i den islamis-
ka världen skapa om inte paniker så i varje fall panikungar även i väs-
terländska samhällen. Ansatser i den riktningen har förekommit inte 
bara i samband med Rushdie-affären utan också i svallvågorna efter 
Betty Mahmoodys uppmärksammade bok Inte utan min dotter 
(1987/1988). Massmedierna har med utgångspunkt från bl a dessa före-
teelser skapat en förenklad bild av de muslimska samhällena och byggt 
upp ett trossystem som liknar det som förekommer under moral-
panikerna. Här framstår islam som ”en samling barnarövare, kvin-
nomisshandlare, Koranrabblare, brottslingar och terrorister; ett monster 
som ska smädas och hållas kort” (Bengtsson 1993). 

De allt starkare fundamentalistiska och konservativa strömningarna 
i väst (inte minst i USA) åstadkommer då och då panikungar som också 
har andra utgångspunkter än skräcken för det arabiska ”monstret”. Men 
här har panikungarna svårare att vinna fotfäste och växa till nationella 
paniker. Det mesta tyder trots allt på att moraliska paniker numera har 
lättast att blossa upp i religiöst präglade samhällen där den ekonomiska, 
sociala och kulturella utvecklingen ännu inte nått så långt som i de rika 
länderna i väst medan de blir allt sällsyntare i västvärldens sekulari-
serade och pluralistiska massmediesamhällen. 
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