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Ungdomskultur är ett forskningsområde med adolescent karaktär: flexi-
belt, kaotiskt och vittförgrenat, med skiftande ansikten åt olika håll. Det 
är ingen slump att det genomsyras av ett intresse för modernitet och 
modernisering. Ungdom är det som oupphörligen förändras och som 
hör framtiden till, och gång på gång har ungdomar förknippats med det 
nya i kulturen.  

Negativt associeras ungdom ofta till framtidens faror. När rädslan 
för det okända förenas med en kulturpessimistisk förfallsdiagnos tolkas 
ungas påstått bristande moral som uttryck för det modernas syndaflod. 
Särskilt starka blir sådana reaktioner när ungdomen knyts samman med 
medier i ett explosivt syndabocksmöte. Ungdomar prövar tidigt nya 
medier och genrer, så det är heller ingen slump att kritiken av dessa nya 
medier ofta går hand i hand med en kritik av ungdomskulturen.  

Sådan moraliserande modernitetskritik bryr sig föga om logik när 
det gäller att urskilja orsak och verkan. ”Guilt-by-association” är fullt 
tillräckligt. Att problemen med ungdomar och medier kan bottna i 
större och mer komplicerade sociala mekanismer glöms bort – i stället 
famlar man efter lättidentifierade syndabockar. Kritiken saknar dess-
utom känsla för ambivalenser och nyanser i ungdomskultur, medier och 
modernitet. I stället för att varsebli de emancipatoriska potentialer som 
moderna medier och ungdomskulturfenomen också erbjudit – vid sidan 
av deras med rätta diskuterade problematiska aspekter – söker man 
nostalgiskt lösningar i svunna ideal. Dessa försvaras ofta med en anti-
demokratisk och auktoritär elitism, där de godas väpnare utan reser-
vationer ges rätten att besluta över de förtappade.  

Positivt har ungdom länge associerats med framtidens hopp, det 
nya livets löften och modernitetens framsteg. Också här innehåller my-
tologiseringen en rationell kärna. Ungdomar är framtidens vuxna, vissa 
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ungdomar rentav framtidens makthavare. Ungdomars biologiskt, 
psykodynamiskt, socialt och kulturellt betingade flexibilitet ger dem en 
seismografisk förmåga att registrera djupa men dolda samhälleliga 
rörelser och uttrycka dem i avläsbara stilspråk. Så hävdade t ex hoppets 
och utopins filosof Ernst Bloch (1959/1977 s 132) att ungdom, 
konstnärlig eller vetenskaplig produktivitet samt epokskiften är tre här-
dar för det nya, växthus för det som ännu inte är. Bland unga män-
niskor, bland kreativt verksamma och i tider av snabb samhällsför-
ändring visar sig framtidens tendenser extra intensivt. I senmodern 
ungdomskultur uppträder dessa tre framtidshärdar på en och samma 
gång, vilket är ett gott skäl att bli nyfiken. 

Men återigen finns även i denna position en risk för enögd idealise-
ring och att alltför lätt bortse från de faktiska risker och problem som 
också finns bland ungdomar. Alla ungdomar är för det första inte 
nytänkande avantgardister. Många unga människor är oerhört konser-
vativa och håller krampaktigt fast i vanor och rutiner, kanske just för att 
de har så stort behov av något slag av trygghet när både de själva och 
världen omkring befinner sig i svårgripbar rörelse. Vissa blir konven-
tionalister, andra fundamentalister, åter andra söker sig till rasistiska 
och fascistiska rörelser. Då blir det svårt att ena stunden kräva att unga 
människor ska få bli myndiga och tas på allvar, och i nästa ögonblick 
hävda att de som tar till våld för dubiösa syften bara är oskyldiga offer 
för vuxensamhällets avigsidor, eller att utmåla ungdomars populärkul-
turella aktiviteter som blott och bart en lycklig lek vilken ger dem nöd-
vändiga kompetenser i sökandet efter en vuxen identitet. En sådan 
bejakande bagatellisering av ungdomskulturen kan paradoxalt nog 
bidra till att omyndigförklara de unga.  

Ungdomsforskare drivs av vitt skilda motiv. Några är oroliga över 
problemungdomen och vill hjälpa de vuxna ansvarsmedvetna med-
borgarna att hantera dessa besvärliga ungdomar så att samhället kan 
fungera bättre. Andra är bekymrade över ungdomars egna problem och 
vill försöka hjälpa till att lösa dem, genom att engagera sig i deras svåra 
livsomständigheter och angripa de hinder unga människor möter på sin 
väg. Åter andra är mer bekymrade över vuxensamhället än över 
ungdomarna, och letar bland dessa snarare efter lösningar på 
samhällsproblemen, i en nyfikenhet på vad ungdomarna skapat.  

Alla tre motiven kan vara fullt legitima. Det går för det första inte 
att blunda för att vissa ungdomar verkligen ställer till problem. Att 
deras oönskade handlingar kan härledas till tidigare destruktiva in-
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flytanden från vuxensamhället i socialisationen hindrar inte att sådana 
problem måste erkännas och behandlas i nuet. För det andra lever 
många unga människor ett plågsamt liv under djupt orättfärdiga om-
ständigheter, och det kan knappast vara fel att forskare och andra vuxna 
engagerar sig i detta. För det tredje kan man också lära sig oerhört 
mycket av de offensiva och kreativa aspekterna av ungdomskulturen, 
dess innovativa och i någon mening progressiva potentialer.  

Alla tre har emellertid också sina avarter. Att se ungdomar bara 
som problem kan glida över i en ren ungdomsfientlighet. Att bara se 
ungdomars problem kan vara uttryck för en paternalism som håller fast 
unga i en position som omyndiga offer för onda eller goda manipu-
lationer. Att endast leta efter det häftiga och fräscha kan lika enögt leda 
till en naiv och orealistisk idealisering som blundar för allt som 
komplicerar bilden.  

Den del av ungdomsforskningen som kallas ungdomskulturforsk-
ning är samtidigt också en del av en bredare kulturforskning. Där har 
den andra och ännu mer den tredje tendensen betydligt starkare fäste än 
den första. Bland ekonomiskt, politiskt, psykologiskt eller pedagogiskt 
orienterade forskare är det således betydligt vanligare än bland kultur-
forskarna att se ungdomar som problem, medan kulturforskningen ofta-
re motiveras av optimistisk nyfikenhet på ungdomars skapande eller av 
solidarisk oro över deras svårigheter.  

 
 

Forskning om ungdomskultur i Sverige 
 
Forskning om ungdomskultur i Sverige har många rötter, exempelvis 
inom psykologi och pedagogik samt bland de sociologer och antropolo-
ger som inspirerats av Chicagoskolans tankar om kriminella subkultu-
rer eller James Colemans studier av de nya tonårsgenerationerna. Mot 
slutet av 1970-talet kondenserades här ett mer omfattande och sam-
manhängande delområde, inspirerat av bl a brittisk subkulturforskning 
(inom den så kallade cultural studies-traditionen med Birmingham som 
central ort), fransk smaksociologi (Pierre Bourdieu), tysk modernitets- 
och socialisationsteori (Thomas Ziehe, Jürgen Habermas) samt 
amerikansk feministisk objektrelationsteori (Nancy Chodorow). Andra 
riktningar inom sociologi, antropologi, psykoanalys, modernitetsdebatt, 
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feministisk teori, poststrukturalistisk litteraturteori, receptions- och 
medieforskning drogs också snart in i den nya strömningen.1  

Många forskare såg ungdomskulturforskningen som en möjlighet 
att fördjupa förståelsen av nya kulturfenomen och bryta med den okri-
tiska hållning mot statsinstitutionerna som man anade hos den tidigare 
dominerande ungdomsforskningen. Många gånger med erfarenheter 
från sjuttiotalets alternativa (politiska, sociala och kulturella) rörelser 
och med ett missnöje med de synsätt som dominerade det akademiska 
livet sökte man ofta inspirationskällor i andra länders kritiska 
teoritraditioner. Det skapade ett brott i den svenska utvecklingen som 
visserligen alienerade många yngre forskare från vad som gjorts här 
hemma tidigare men som samtidigt möjliggjorde en vital förnyelse.  

Detta betydde inte att den nya forskningsvågen förblev marginell. 
Ungdomskulturforskningen rönte snabbt både intresse och stöd, såväl 
från olika institutioner på ungdomsområdet som från forskningsråden. 
På olika hierarkiska nivåer, från enskilda lärare och socialarbetare till 
centrala myndigheter för utbildning eller sociala frågor, insåg man runt 
1980 att även kulturfenomen var viktiga att utforska, vid sidan av 
exempelvis ungdomars ekonomiska förhållanden, hälsotillstånd eller 
psykologiska utveckling. Det kulturella upplevdes som något alltmer 
centralt och problematiskt, och det krävde nya förståelseformer.  

Många olika intressen konvergerade i en ökad efterfrågan på kun-
skap om senmodern ungdomskultur.2 Myndigheters och ungdomsarbe-
tares kunskapsbehov förenades med forskarsamhällets nyfikenhet på 
vad vilka nya insikter och teorimodeller ungdomskulturen kunde ge. 
Det gjorde det möjligt att utveckla en unik svensk forskningsaktivitet. 
Även i de övriga nordiska länderna har initiativ tagits för att stödja 
ungdomsforskningsmiljön.3 I Sverige hade bland annat Statens ung-
           
1 Jfr t ex Ziehe (1982/1986 och 1989), Habermas (1990), Chodorow (1979/1988), 
Bourdieu (1979/1984), Bjurström (1980), Fornäs m fl (1984/1991), Bay & Drotner 
(1986). Stafseng (1990) ger inblickar i den tidigare forskningshistorien men är otill-
räcklig för 1980-talet. Donald Broady m fl vid den utbildningskritiska tidskriften 
Krut var åren runt 1980 viktiga introduktörer av internationella strömningar på om-
rådet.  
2 Denna efterfråga har genererat en rad antologier, exempelvis Statens ungdomsråd 
(1978 och 1981), Lundmark & Stridsman (1985), Andersson & Larsson (1987), 
Henriksson (1989), Rindberg (1990) och Tham (1991).  
3 Nordic Youth Research Information (NYRI) är den samlande beteckningen. En 
särskild nordisk kommitté (NYRC) med Joi Bay som koordinator har initierat 
nordiska projekt och forskarkurser samt de nordiska seminarierna (NYRIS) i Norge 
1987, Finland 1989, Danmark 1992 och Sverige 1994. Koordinatorn utger även ett 
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domsråd redan sedan 1970-talet stött forsknings- och utredningsarbete 
kring ungdomsfrågor, och i slutet av 1980-talet ledde olika utredningar 
till att staten stödde några nya universitetsanknutna centra för ung-
domsforskning.4  

Kulturforskningen om ungdom har fått en allt större betydelse i 
dessa nordiska och svenska sammanhang. Särskilt gäller det Sverige, 
inte minst på grund av de målmedvetna satsningar på sådan grund-
forskning som Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet 
(HSFR) genomfört sedan mitten av 1980-talet, med såväl tjänster som 
projektstöd.5 1987 utformades det nationella forskningsprogrammet 
Ungdomskultur i Sverige (FUS) som med HSFR-stöd satte igång på 
allvar 1989. Det har skapat ett sammanbindande och teoriutvecklande 
komplement till enskilda projekt och regionala centra. De två huvud-
sakliga ambitionerna var dels att genom komparation sammanföra oli-
ka teoretiska perspektiv och forskningsområden för att kvalitativt ut-
veckla tankeredskapen, och dels att genom kommunikation mellan fors-
kare på olika orter och i olika ämnestraditioner stimulera nya tvärveten-
skapliga kontakter och projekt. I FUS har därför ett sjuttiotal forskare 
från olika humanvetenskapliga ämnen i hela landet samlats i ett tvärve-
tenskapligt nätverk, sammanhållet av en central ”paraplygrupp”. Denna 
grupp har stött olika mindre intressegrupper runt särskilda delområden, 

           
newsletter (NYRIN). Regelbundet utkommer en informativ bibliografi (NYRIB). 
Den (tvär)vetenskapliga kvartalstidskriften Young: Nordic journal of youth 
research utkom med sin första årgång 1993.  
4 Barn- och ungdomsdelegationen vid Civildepartementet gav stöd åt sex sådana 
regionala centra: i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm (ett med ungdomskultur-
inriktning vid Stockholms universitet och ett annat med tonvikt på barn, omsorg 
och skola vid Högskolan för lärarutbildning) och Umeå. Efter ett par års försöks-
verksamhet blev det i stället Forskningsrådsnämnden (FRN) som fördelade stödet. 
Några ungdomsforskningsantologier från dessa centra är Fornäs m fl (1989), For-
näs & Forsman (1989), Wulff (1989), Dahlén & Rönnberg (1990), Bergqvist m fl 
(1990), Löfgren & Norell (1991), Carle & Hermansson (1991), Ganetz & Lövgren 
(1991), Jonsson (1991), Fornäs & Bolin (1992), Palmgren m fl (1992), Chaib 
(1993), Öhlund & Bolin (1994) samt Lövgren & Bolin (1994), och nya titlar 
produceras ständigt. 
5 HSFR inrättade en sexårig forskartjänst i ungdomskultur 1986-92, och en dokto-
randtjänst i samma ämne från 1990 (innehavd först av Thomas Öhlund, sedan av 
Erling Bjurström). Med HSFR-tjänsten som bas kunde jag 1987 starta såväl FUS 
som det regionala forum som senare fick namnet Ungdomskultur vid Stockholms 
universitet (USU) och som blev ett av de sex ovannämnda centra.  
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arrangerat ett årligt storseminarium för hela nätverket samt publicerat 
dels en internbulletin och dels en årlig serie rapporter i bokform.6  

Temana, seminarierna och de teoriorienterade rapporterna har vart-
efter skapat en mångsidig plattform att häva sig upp och bygga vidare 
på. Vissa perspektiv, infallsvinklar och teorimodeller har diskuterats 
intensivt och förankrats brett inom nätverket. Trots dessa gemensamma 
teman och kontaktnät är den mångfasetterade kartan över individuella 
och kollektiva projekt svår att överblicka.  

Att karakterisera området är inte lätt. Å ena sidan hör det hemma 
inom kulturforskningen, vilken fördelas på en rad humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnestraditioner, med socialantropologi, etnolo-
gi, sociologi och de estetiska ämnena (främst litteratur-, musik-, film- 
och konstvetenskap) i centrum. Å andra sidan är det en del av ung-
domsforskningen, som i sin tur är starkt beroende av äldre akademiska 
strukturer som sociologi, pedagogik och medieforskning. Forskarna på 
detta delområde identifierar sig i olika hög grad med endera av de två 
större tvärvetenskapliga huvudområdena: några ser sig som ung-
doms(kultur)forskare, andra som (ungdoms)kulturforskare. För de 
förstnämnda är det just ungdomen som utgör huvudmotivet (som 
livsfas och samhällelig kategori), medan de sistnämnda snarare ser kul-
turfenomenen som det mest intressanta (och använder ungdomskultur 
mer som en väg att förstå kulturens generella mönster). I stället för att 
närmare kartlägga forskarna på fältet ska jag här presentera några 
centrala teoretiska grundvalar som intresserar de flesta av dagens 
svenska ungdomskulturforskare och löper som röda trådar genom 
denna komplexa forskningsväv. 

 
 

Huvudteman 
 
I ungdomskulturforskningen är ungdom, kultur och modernitet tre nyc-
kelbegrepp, alla svåra att definiera. Ungdom och kultur avgränsar hela 

           
6 Se Fornäs m fl (1990a, 1991, 1992a och b samt 1993) och Fornäs & Boëthius 
(1990). Ett urval ur de fem första rapporterna har översatts till engelska och utges 
inom kort av förlaget Sage i London (Fornäs & Bolin 1995), tillsammans med en 
monografi där jag arbetat samman mina egna bidrag till en samlad kulturteoretisk 
framställning (Fornäs 1995). Därtill kan nämnas att FUS även producerat utförliga 
presentationsbroschyrer över programmet och dess nätverksmedlemmar samt en 
summerande och utvärderande slutrapport.  
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forskningsområdet och är de centrala termerna i detta forskningspro-
gram. Modernitet utgör dess första tema, följt av kön, stil och sfärer. 
Från början till slut har dessa teman genomsyrat vad vi sysslat med 
under dessa år.  

Ungdom är å ena sidan en fysiologisk utvecklingsfas inledd av 
puberteten och avslutad när kroppen blivit någorlunda färdigväxt. För 
det andra är det en psykologisk livsfas genom adolescensens och post-
adolescensens olika faser. För det tredje är det en social kategori inra-
mad av bestämda samhälleliga institutioner – främst skolan, men också 
vissa ritualer som konfirmation eller bröllop, lagstiftning kring ål-
dersgränser och myndighet, och sociala handlingar som att flytta hem-
ifrån, bilda familj och skaffa utbildning och yrke. För det fjärde är 
ungdomlighet något kulturellt bestämt, i ett diskursivt spel med mu-
sikaliska, visuella och verbala tecken som avgör vad som är ungt i 
förhållande till det som tolkas som barnsligt respektive vuxet. Forsk-
ning om ungdomskultur har av naturliga skäl ett särskilt starkt intresse 
för denna sista dimension, men alla påverkar de varandra i ett komplext 
samspel utan någon självklar yttersta grundval. Därför kan forskarna 
heller aldrig bli överens om en exakt definition av ungdom, utan får 
acceptera att röra sig mellan olika avgränsningar. Det man kan efter-
sträva är att i varje sammanhang försöka klargöra ungefär vilken aspekt 
på ungdom som fokuseras, så att inte trettonåringar förväxlas med 
trettioåringar eller pubertet med ungdomskultur.  

Ungdom som avgränsande kategori har i vissa perioder spåtts en 
minskande roll, som följd av demografiska, ekonomiska eller sociala 
förskjutningar som skulle beröva ungdomen dess särskilda ställning 
och funktion i samhället. Men i krisens och den nya baby-boomens 
Sverige är det mycket som talar för att ungdomen lika gärna kan få 
ökande betydelse igen. Så mycket av bekymmer, fattigdom, nöd, våld 
och utifrånstyrning drabbar ungdomar som sådana att det knappast 
finns skäl att vänta sig att de ska bli allt mer osynliga som aktörer på 
den sociokulturella arenan eller ointressanta som föremål för kritiska 
studier. 

Identitet är ett nyckelord för såväl ungdomar som ungdomsforsk-
ning av idag. Identitetsbegreppet har flera fasetter: allt från den indivi-
duella, inre och psykiska identitet och självbild vilken psykoanalysen 
studerar som en komplex och bruten subjektivitet, till olika former av 
yttre eller intersubjektivt delade, kollektiva, sociala eller kulturella 
identiteter i mänskliga gemenskaper av skilda slag.  

19 



JOHAN FORNÄS 

Här har den feministiska diskussionen runt kön varit förebildlig. 
Inom denna har psykoanalytiska insikter givits en mer precis historisk 
förankring och relativering. Subjektformering har knutits såväl till 
maktförhållanden som till kropp och sexualitet, och till både medvetna 
och omedvetna aspekter av det inre livet. Liknande tankar har på sisto-
ne också utvecklats runt ras och etnicitet, och kan också inspirera till en 
mer konstruktivistisk och dynamisk analys av identiteter relaterade till 
klass eller andra faktorer. Den könsmässiga identiteten har djupa och 
tidiga psykiska rötter och utgår från den fysiska kroppen, såsom en 
kulturens gräns till en fast och given natur men som trots det kan 
modelleras till ett socialt tecken. Av flera skäl är könsidentitet en så 
betydelsefull – skenbart fast men ändå problematisk – strukturerings-
princip att det knappast är någon tillfällighet att just den hamnat i fokus 
när det gällt att utveckla förståelsen för hur olika identitetsaspekter 
samverkar och förändras i senmoderniteten. Hur identiteter bildas, 
formas och utvecklas är således ett viktigt huvudtema. Här har en rad 
grenar av psykoanalytisk teori fått stort inflytande, inte minst i olika 
typer av feministisk vidareutveckling. Men även från sociologiskt och 
antropologiskt håll har värdefulla idéer hämtats för att förstå kollektiva 
gemenskaper och etniska identifikationer.7  

Individer rör sig alltid tillsammans i kollektiva rörelser och innan-
för vissa mer eller mindre stela ramar och gränser, givna av traditioner 
och institutioner. Så uppstår sfärer som formar olika fält, rum och 
arenor för handling och tanke. Här finns utrymme att diskutera de 
spatiala och strukturella dimensioner som moderniseringens flöden 
nödvändigtvis bryts mot. Det är också här som makt och motstånd blir 
som tydligast, när aktörers vilja och behov kolliderar med givna 
begränsningar och strukturer, inbyggda i tröga och ofta förtryckande 
institutioner, som samtidigt erbjuder stöd, skydd och resurser för han-
ling. I ungdomsforskningen är det familj, skola, fritidsorganisationer, 
medier och i viss mån arbetslivet som står i centrum.  

Sfärer och institutioner kan delvis ses som objektiverade instanser 
som anger ramar för människors handlingar. Men de erbjuder också 
resurser för dessa handlingar, och organiserar därigenom konstruktivt 
och produktivt det sociala livet. De relationer av makt som utvecklas 

           
7 För problematiseringar av kön och identitet i ungdomskulturforskningen, se t ex 
Ganetz & Lövgren (1991), Fornäs m fl (1991), Drotner (1991), Löfgren & Norell 
(1991), Sørensen (1992), Kleven (1992), Nielsen m fl (1993) eller Drotner & Rud-
berg (1993). 
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mellan individer har flera olika källor och dimensioner. Vissa hänger 
samman med hierarkier knutna till sociala kategorier som ålder, kön, 
klass eller etnicitet. Andra relaterar sig till de två stora systemen stat 
och marknad, som med byråkratiska eller ekonomiska medel utövar 
varierande grad av inflytande över de institutioner genom vilka 
människor socialiseras och lever. Motstånd utvecklas på liknande sätt 
utefter flera dimensioner och på flera nivåer, från vardagens mikro-
protester till större motrörelsers, motoffentligheters eller motkulturers 
kollektivt organiserade strider mot olika maktförhållanden.8  

Begreppet ungdomskulturforskning antyder att den kulturella di-
mensionen själv spelar en allt avgörande roll. Kultur är ett minst lika 
omdiskuterat begrepp som ungdom, kön eller identitet. Det finns hund-
ratals olika definitionsförsök, och länge kunde de insorteras mellan två 
huvudpoler. Å ena sidan fanns det smala, estetiska kulturbegreppet, 
som handlade om konstnärliga uttrycksformer inom konstarternas in-
stitutioner, och knappast ens kunde rymma populärkulturen, än mindre 
vardagens estetiska aktiviteter. Å den andra talade man om ett brett, 
antropologiskt kulturbegrepp som var så vitt att det innefattade allting, 
som människors sätt att leva, vanor och föreställningar. Bägge dessa 
extrempositioner har vartefter mjukats upp, och man kan idag iaktta en 
sorts konvergens runt ett hermeneutiskt och semiotiskt bestämt kultur-
begrepp, som handlar om symbolisk kommunikation, alltså om de 
aspekter på mänsklig interaktion som använder sig av olika sym-
bolspråk.9 Vissa aktiviteter och institutioner sätter dessa kulturella 
form- och meningsskapande aspekter i centrum, och dem är därför kul-
turforskningen extra intresserad av. Men kulturaspekter kan också 
läggas på all mänsklig verksamhet, eftersom vi alltid är symbolkommu-
nicerande varelser. Därmed kommer bägge de äldre polerna till sin rätt: 
kulturella synvinklar kan tillämpas på det mesta, men de är inte de enda 
som kan anläggas, och de är som mest relevanta för de fenomen som 
själva sätter symbol- och meningsskapandet i fokus.  

Semiotisk och hermeneutisk teori har fått stor användning i studiet 
av subkulturell stil eller av vanliga ungdomars vardagsbruk av olika 
uttrycksformer och kreativa användning av medier. Begrepp som text, 

           
8 För diskussioner av sfärer, makt och motstånd inom ungdomskulturforskningen, 
se t ex Hermansson (1988), Fornäs & Forsman (1989), Henriksson (1989), Carle & 
Hermansson (1991), Jonsson (1991), Lieberg (1992), Ungdom och vanmakt (1992) 
eller Fornäs m fl (1993).  
9 Se t ex Geertz (1973), Ricoeur (1983/1984) eller Hannerz (1992). 
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symbol, diskurs, genre och delkultur har visat sig fruktbara, men också 
i behov av omformulering. Den brittiska subkulturforskningen har hos 
oss generaliserats och breddats, genom impulser från vardagslivs-
forskning, kvinnoforskning, psykoanalys, socialisationsforskning, 
offentlighetsteori, smaksociologi, receptionsforskning och medieteori. 
Betoningen har lagts på den kulturella mångfalden, dynamiken och 
flertydigheten, där betydelser hos tecken och symboler förskjuts och 
där stilar och delkulturer alltid innehåller rika inre ”heterologier” – 
sprickor och motsättningar som spränger alla försök att frysa dem till 
entydiga och slutna meningssammanhang.10  

En gemensam nämnare för nyare ungdomskulturforskning är in-
tresset för modernitetens transformationer, för historiska förändringar i 
vår egen tid, i det som ofta diskuterats som det senmoderna samhället. 
Här har Habermas’ modernitetsteori på ett intressant sätt använts i 
kombination med dels element från postmodernistiska samtidsdia-
gnoser, dels nyare historisk forskning. Det är viktigt att precisera de 
abstrakta teorierna i konfrontation med konkreta empiriska material, 
genom att exempelvis utforska moderna processers genomslag i olika 
tidsliga perioder, rumsliga områden och aspekter av samhälle och 
kultur.11  

Om det moderna projektet och dess faser har det också skrivits åt-
skilligt. Såväl i den klassiska modernitetsdiskussionen som i post-
modernismdebatten finns viktiga element att ta fasta på. I svensk ung-
domskulturforskning har begreppet senmodernitet etablerats, för att 
beteckna den aktuella fasen av den moderna eran.12 Detta begrepp ger 
dels möjlighet att se hur denna fas på vissa punkter bryter mot tidigare 
mönster i stället för att alltid bara vagt tala om moderna drag utan 
historisk specifikation. Dels tydliggör begreppet senmodernitet att den-
na nya fas inte totalt vänder upp och ned på tidigare förhållanden, 
vilket termen postmodernitet implicerar, utan snarare för vidare och ra-
dikaliserar krafter och processer som är inbyggda i det flera hundra år 
gamla moderna projektet. 
           
10 Ungdomars stilar, subkulturer och mediebruk studeras bl a i Fornäs m fl (1988 
och 1990), Fornäs m fl (1989), Wulff (1989), Dahlén & Rönnberg (1990), Fornäs 
m fl (1992a), Johansson & Miegel (1992) samt Nissen (1993).  
11 Ungdomskulturhistoria studeras ur moderniseringsperspektiv exempelvis i Bjur-
ström (1980), Gillis (1981), Mitterauer (1986/1991), Bjurström & Fornäs (1988), 
Frykman (1988), Boëthius (1989), Fornäs & Boëthius (1990) samt Fornäs & Bolin 
(1992). 
12 Jfr Fornäs (1987), Fornäs m fl (1988) och Fornäs & Boëthius (1990). 
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Modernitetsintresset kombinerar flera olika teman. Där finns en 
vilja att utforska nutiden och sätta fingret på det som är specifikt för oss 
och vår värld, till skillnad från det förflutna. Där finns en nyfikenhet på 
nuets flyktiga ögonblick och den intensiva nukänsla som också 
ungdomskulturen så ofta präglas av. Men där finns också en betoning 
av det nya, av den förändring som framtvingar en historisering av till 
synes stabila kategorier på alla områden. Framför allt handlar det om 
vissa bestämda historiska processer, knutna till modernitetens 
dynamiska konstellation av krafter. Allt som har att göra med nutiden, 
nuet eller det nya är inte utan vidare detsamma som modernitet och 
modernisering. Vi skiljer mellan modernisering som process, mo-
dernitet som tillstånd och modernismer som förhållningssätt och re-
aktioner gentemot detta tillstånd. Det är också möjligt att urskilja faser 
i den moderna epoken. De har alltid diffusa gränser och det finns en 
enorm osamtidighet mellan olika regioner, men det är många som tyckt 
sig finna en tydlig radikalisering och tillspetsning av moderniteten 
under efterkrigstiden, och ännu mer från och med 1960-talet. Kanske är 
1989, med dess stora världspolitiska omvälvningar, det år som allra 
tydligast markerar fasförskjutningen i global skala. Det finns olika 
beteckningar i svang, alla med sina för- och nackdelar: supermoder-
nitet, hypermodernitet, postmodernitet, reflexiv modernitet… Inom 
FUS talas det oftast om senmodernitet, trots att det reser den kniviga 
frågan om vad som kan komma ännu senare.  

Ungdom, kultur och modernitet berör varandra. Ungdomar är kul-
turellt orienterade, uttrycker sig ovanligt mycket i text, bild, musik och 
stil, och uppfattas av andra också just som kulturellt pregnanta i 
offentligheten. Ungdomar är som sagt också i vissa avseenden lättrör-
liga och associeras flitigt med det moderna och med framtiden. Mo-
derniteten har också inneburit en estetisering av vardag och politik. 
Symboler och språk har plötsligt blivit mindre självklara och hamnat i 
centrum för såväl samhällsliv som många forskningsfält. Dessutom 
formuleras det i aktuella kulturfenomen allt oftare tankar om det mo-
derna, likaväl som ungdomligheten blivit ett kulturellt huvudtema.  

Så vävs de huvudteman samman som klingar i aktuell ungdomskul-
turforskning och som genljuder i det som skapats av detta forsknings-
program. De kommer säkerligen att provocera fram en serie nya med- 
och motklanger som kommer att tona in i framtida undersökningar och 
debatter, allt medan våra gamla forskningsresultat nu inför FUS-
programmets avslutning förvandlas från öppen process till förgången 
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historia. Här finns gott om hetero- och antifonier som lär eka långt in i 
framtiden.  
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