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Idéhistorikern James Clifford (1988) har skrivit om hur antropologen 
Claude Lévi-Strauss levde i exil i New York under andra världskriget 
och hur betagen han var av staden. För Lévi-Strauss var ”1941 i New 
York en antropologs dröm, ett enormt urval av mänsklig kultur och 
historia” (s 237). Clifford, som själv växte upp i New York, skjuter in 
att det fortfarande är så. När han beskriver hur Lévi-Strauss ”är vim-
melkantig av ett landskap av oväntade möten... New York är fullt av 
underbara motsägelser... allting som går att konsumera finns tillgäng-
ligt” (s 237f) kunde det ha varit ett yttrande av de unga svenskar jag 
studerade där i slutet av 80-talet.1 Lévi-Strauss’ karakteristik – ”en stad 
där allt verkade möjligt” (enligt Clifford 1988 s 238) – var faktiskt en 
vanlig formulering bland de unga svenskarna. 

New York, eller närmare bestämt Manhattan, är en mycket viktig 
plats för åtskilliga unga vuxna; unga amerikaner liksom unga männis-
kor från Latinamerika, Asien och Europa. Unga svenskar – framför allt 
artister, au pairer och affärsmän – är bland dem som lockas av 
Manhattan och de möjligheter till arbete och nattliv, som erbjuds där 
(Wulff 1992). De åker dit för att konstruera och rekonstruera sig själva 
kulturellt, för att experimentera med nya identiteter i ett moratorium 
(Erikson 1968), en begränsad tid för gränsöverskridanden som 
förlänger deras ungdom. I globala studier är begreppet transnationella 
kulturprocesser (Hannerz 1992a) användbart; det kan belysa kulturella 
relationer mellan centra och periferier i olika länder, som inkluderar 
           
1 Eftersom reflexiva bekännelser kan ge teoretisk relief åt fältdata kan det vara på 
sin plats att jag talar om att den här studien på ett sätt började när jag själv höll på 
att bli en ung svenska i New York i början av 80-talet. Under ett kortare besök där 
sommaren 1980 insåg jag att det fanns åtskilliga unga svenskar på Manhattan 
(såväl som unga vuxna från många andra länder), som visserligen var varierande 
mycket inlemmade i formella strukturer, men som alla var fascinerade av New 
York. 
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asymmetriska aspekter, ekonomiska och andra.2 Hannerz (1992b s 2) 
påpekar också att det finns olika typer av globalisering och att den är 
ojämn, d v s somliga människor är mer globaliserade än andra. Ung-
domar och unga vuxna är bland dem som ofta deltar i globalisering, 
inte minst genom medier och resor. 

Det har i studier av transnationell migration ofta konstaterats att 
invandrare av olika slag dras till världsstäder. De är oftast fattiga och 
outbildade. Men i New York fanns det en emisk beteckning, d v s ett 
uttryck som New Yorkborna hade hittat på och använde, för unga väl-
beställda, välutbildade européer som märktes på Manhattan, speciellt i 
nattlivet; de kallades ”Eurotrash” eller ”Eurofags”. De unga svenskarna 
var medvetna om att de löpte risk att bli klassificerade som ”Eurotrash” 
och när de talade om denna skämtsamt, lätt nedvärderande beteckning, 
påpekade de att den gällde andra, inte dem själva, och att den kunde 
innehålla en viss avundsjuka från New Yorkbornas sida. Typiska 
”Eurotrash” klädde sig i eleganta kläder, de flesta var män, som kom 
till New York med tid, pengar och den enda avsikten att glittra i 
Manhattans nattliv. De fanns i själva verket mest på 70-talet och det 
tidiga 80-talet, och var i total avsaknad av någon som helst seriös 
inställning till utbildning eller karriär. Ändå fanns det likheter mellan 
”Eurotrash” och de unga svenskarna, som ju också hade det bra ställt 
ekonomiskt och var välutbildade. Och de var synliga i nattlivet. 

Staden – d v s New York – som fest skriver Anselm Strauss (1968) 
om. Han menar att det finns tre typer av urban spänning. Den första är 
den rent fysiska i form av ”the skyline”, höga hus, broar, affärer, ljus, 
kläder och mode, gatuscener och ljud, urbana dialekter, synen och 
doften av mat. Allt detta skapar möjligheter för att den som kommer 
utifrån ska kunna uppleva de andra två typerna; spännande händelser 
           
2 I projektet ”Nationella och transnationella kulturprocesser” (som finansieras av 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, och leds av Ulf Hannerz, So-
cialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet, och Orvar Löfgren, Etno-
logiska institutionen, Lunds Universitet) där jag deltar är syftet att ”samordna teori- 
och begreppsutveckling och varierade empiriska studier till belysning av hur trans-
nationella kontakter av skilda slag nu påverkar både nationella kulturer och den 
mänskliga kulturen som helhet. Projektet betonar den samtida situationens särskilt 
påtagliga utveckling av transnationella och globala kulturkontakter, men kommer 
likväl att eftersträva ett visst historiskt djup, för att belysa såväl kontinuitet som 
förändring, och för att främja förståelsen av det fortlöpande växelspelet mellan 
skilda kulturella processer. Projektet har en genomgående komparativ dimension, 
men syftar samtidigt till en problematisering av jämförelsernas metodik och 
teoretiska grundvalar inom kulturforskningen” (Hannerz & Löfgren 1991). 
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och frihet. De brukar kopplas ihop med anonymitet, som i sin tur ofta 
kontrasteras mot livet i små samhällen ute på landet där den sociala 
kontrollen är påtaglig. Bland de unga svenskarna kom de flesta 
artisterna från Stockholm, medan au pairerna och affärsmännen 
tenderade att ha vuxit upp i landsorten. Det allra vanligaste var med 
andra ord att de unga svenskarna kom till New York från en relativt 
liten stad i Sverige. Och det fanns en skillnad i attityd till intensiteten, 
utbudet och kulturblandningen på Manhattan; de som var vana vid 
Stockholm var mer på bettet – ”hungriga” var deras eget uttryck – och 
gav sig ut på olika eskapader till alltifrån ghettomiljöer i Harlem till 
fantasieggande klubbar och barer, medan de som kom från resten av 
Sverige, i synnerhet de yngre, för det mesta inte kände sig riktigt så 
hemmastadda (Wulff 1992). De höll sig till mindre spektakulära 
restauranger och diskotek. 

Majoriteten av de unga svenskarna tillhörde medelklassen, d v s ar-
tister och affärsmän, som tenderade att vara av övre medel- klassbak-
grund. En del av dem kom från överklassen, framför allt från kända 
affärsfamiljer i Sverige, ett mindre antal från aristokratin. Au pairerna 
var till största delen lägre medelklass, fler av dem hade arbe-
tarklassföräldrar än artisterna eller affärsmännen, men det fanns också 
au pairer som hade växt upp i överklasshem. Alla unga svenskar var väl 
medvetna om det faktum att de var i färd med att tillägna sig det sociala 
och kulturella kapital som en sejour i USA brukar medföra i Sverige. 
Artisterna och affärsmännen var också – i själva verket framför allt – 
upptagna med att skaffa sig formella meriter genom sina arbeten, 
meriter som de planerade att använda sig av senare hemma i Sverige. 

Ändå hade de alla möjliga olika skäl för att flytta till New York vid 
den speciella tidpunkt då de hade gjorde det, men dessa sammanföll 
inte alltid med deras skäl till att stanna kvar. Bland de unga svenskarna 
åkte artisterna huvudsakligen till New York för att exponera sig för 
möjligheterna att bli berömda, medan New Yorks nattliv var de 
viktigaste skälen för de flesta av au pairerna. Affärsmännen hade fram-
för allt kommit till New York på grund av förhoppningar om framgång 
(Wulff 1992). Au pairerna hade också för avsikt att förbättra sin 
engelska, byta miljö och få nya vänner och idéer, en del var arbetslösa i 
Sverige, andra behövde lite tid att fundera över vad de skulle göra efter 
gymnasiet. Det fanns artister och affärsmän som hade tänkt på New 
York i många år och vars slutgiltiga beslut att åka dit hade utlösts av en 
bruten flick- eller pojkvänsrelation. 
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Det ingår omkring tvåhundra unga svenskar i min studie; fem- tio-
två av dem är mer intensivt i fokus, observerade såväl som intervjuade. 
Tillbaka i Sverige gjorde jag uppföljningsintervjuer med hemvändare; 
tolv av informanterna intervjuades både i New York och i Stockholm. 
De tre kategorierna artister, au pairer och affärsmän var så gott som 
jämnt representerade, men sammantaget var ungefär en tredjedel män 
och två tredjedelar kvinnor. Som man skulle kunna tro var det nästan 
bara män bland affärsmännen och praktiskt taget alla au pairer var 
kvinnor, men det faktum att de flesta artister var kvinnor är kanske mer 
förvånande. Det kan ha att göra med traditionella genusroller; familje-
försörjning är för det mesta säkrare för affärsmän än för artister. 

De unga svenskarna var mellan 19 och 30 år gamla 1989 när jag 
träffade dem i sex månader i New York, och gjorde deltagande obser-
vation på deras arbeten som i en studio, på en filmskola eller en bank, 
och när de roade sig på kvällarna på barer, restauranger och klubbar. 
Jag tillbringade en del tid med sociala aktiviteter på Svenska kyrkan 
som var en mötesplats med etnisk – inte religiös – mening för dem. Jag 
besökte ganska många av dem i deras hem som utgjordes av allt från 
pyttesmå ettor, klassiska studior och loft, till små lägenheter. Det var 
vanligt att artisterna, men också affärsmännen, delade lägenheter. 
Majoriteten av au pairerna bodde i förortsvillor utanför New York med 
familjerna som de arbetade för, men de var orienterade mot Manhattan 
och tillbringade största delen av sin fritid där. Några av au pairerna 
bodde på Manhattan, i små rum bakom köken i eleganta våningar på 
Upper West Side. 

Artisterna arbetade med måleri, dans, smyckesdesign, grafisk de-
sign, skyltfönsterdekor, fotografi, swing- och jazzsång, skådespeleri, 
skulptur och arkitektur. En kvinna arbetade som make up-artist (d v s 
hon lade make up på modeller som skulle fotograferas eller på skåde-
spelare som skulle filmas), en annan gick på filmskola och lärde sig bli 
filmmakare. Några var modeller. En del sysslade med mer än en kate-
gori samtidigt, eller olika i tur och ordning efter varandra. Affärs-
männen var anställda på svenska eller amerikanska banker, eller 
företag och även på myndigheter. Det fanns de som hade egna småföre-
tag som handlade med Sverige, och ytterligare andra som gick på 
”business school”.  

Trots att ett stort antal av artisterna åkte till New York mot sina 
föräldrars vilja backades de flesta upp ekonomiskt av dessa. Ändå hade 
de ofta ont om pengar. Ingen av dem kunde försörja sig på sin konst 
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ännu, vilket var deras egen definition på framgång. Nästan alla hade 
extraarbeten som servitriser och servitörer, expediter etc. Och om dessa 
arbeten hade något alls att göra med deras artistiska ambitioner, som en 
dansare som sålde biljetter på en dansteater (vilket också gav honom 
tillgång till träningslokaler), såg de det som ett steg uppåt i karriären 
(Wulff 1992). 

 
 

Uppfostran genom upplevelser utomlands 
 
En typ av globalisering som ungdomar och unga vuxna har varit enga-
gerade av sedan länge är långresor och utlandsvistelser av mer eller 
mindre strukturerat slag. Det har förekommit i västerländskt borgerligt 
liv i flera århundraden som ett sätt att bli vuxen, som ett inslag i 
tillägnandet av en del av det kulturella kapitalet, speciellt för söner 
naturligtvis. Paris, London och Berlin har varit klassiska metropoler för 
det, även från den amerikanska horisonten. Ett ”junior year abroad” är 
numera en vanlig del i amerikansk collegeutbildning, som ofta 
tillbringas i europeiska storstäder (Fava & Desena 1984 s 389).3 

Ett annat exempel på unga vuxna i global socialisering ger Jona-
than Friedman (1991 s 315); unga män från slummen i Brazzaville i 
Kongo åker till Paris för att klä upp sig i europeiska märkeskläder, det 
är ett sätt att skaffa sig prestige genom konsumtion. De kallas 
”sapeurs” som kommer av franskans ”se saper”, d v s ”konsten att klä 
sig elegant”.4 I en studie av Yehuda Jacobson (1987) beskrivs hur 
yngre vuxna från Israel ger sig ut på ett slags sekulär pilgrimsfärd till 
Sydamerika eller Fjärran Östern. Den fungerar som en passagerit när de 
är så gott som färdiga med sin militärtjänstgöring eller är på väg att 
skaffa sig en akademisk examen, men ännu inte har gift sig eller börjat 
arbeta. Och Donald Broady (1987) framhåller att  ett år i USA för unga 
           
3 Bjurström (1980) är noga med att betona att detta framför allt har varit och fortfa-
rande är ett fenomen inom borgarklassen, eller med andra ord ovanligt inom arbe-
tarklassen där ungdomar tenderar att börja arbeta tidigare. Om de nu får några 
arbeten alls nuförtiden, kanske man ska lägga till. 
4 Hannerz (1992a) beskriver en annan liknande transnationell centrum-periferi rela-
tion, också mellan ett f d imperium och en gammal koloni. I Nigeria används be-
teckningen ”bush” för ett lantligt, osofistikerat beteende, medan ”beento” var de ni-
gerianer (oftast män) som hade varit i England och kommit tillbaka som 
välutbildade, urbana personer och på grund av det flyttades upp i den sociala 
strukturen. 
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svenskar från den ekonomiska makteliten bidrar till att denna elit 
reproduceras samtidigt som det förbättrar karriärmöjligheterna för 
individer som tillhör den. 

 
 

New York som världens centrum 
 
De flesta av de unga svenskarna hade nåtts av transnationella kulturflö-
den från New York ända sedan de var barn, inte minst genom medier – 
popsånger, filmer, skönlitteratur, tidskrifter och videor som finns 
tillgängliga i Sverige handlar ofta om New York. Många hade också 
hört berättelser av familjemedlemmar och vänner som har varit där. 
Något mer än hälften av dem hade personliga länkar, släkt eller vänner, 
som bodde i New York permanent eller under några år när de anlände 
dit. Det var inte lika vanligt bland au pairerna som bland affärsmännen 
och artisterna (som hade de flesta länkarna). 

För alla dem är idén om New York City, eller snarare alltså Man-
hattan, som världens huvudstad central i tillvaron. De nominerade 
spontant New York till ”världens centrum” med Sverige placerat i peri-
ferin. För dem är New York världens medelpunkt när det gäller eko-
nomi, affärsliv, medier och konst, även om artisterna och affärsmännen 
snarast tänkte på det område de själva var verksamma inom, vare sig 
det var fotografi, musikteater eller valutahandel (Wulff 1992). En 
affärsman som arbetade med aktieförvaltning  menade att ”det finns ju 
ingen anledning att inte försöka bli bäst – och det förstår man i New 
York!” När man arbetar i Stockholm, påpekade flera av de unga 
svenskarna, har man Sverige som arbetsplats, när man arbetar i New 
York har man hela världen. Känslan av att man befann sig i världens 
centrum var alltså påtaglig. Men de unga svenskarna talade också om 
Paris, London och Tokyo som intressanta centra; några av dem hade 
redan bott och arbetat i någon av dessa städer, andra hoppades kunna 
göra det senare (och flera har genomfört sina planer vid det här laget). 
Madrid, Barcelona, Rom och Hong Kong ansågs också vara attraktiva 
världsstäder. 

Under rubriken ”The Chosen Apple” resonerar sociologerna Fava 
och Desena (1984) om varför New York fungerar som en magnet för 
somliga unga vuxna amerikaner som har vuxit upp i förorter. De 
bosätter sig under en period i New York, men de flesta planerar inte att 
stanna för resten av sina liv. Författarna är ändå förvånade över detta 
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fenomen, eftersom det går stick i stäv med den vanligaste utvecklingen 
i amerikanska storstäder; folk flyttar snarare därifrån än dit, eftersom 
de hyser negativa åsikter om urbant liv. Men medan de ännu var 
ensamstående, eller just hade gift sig men inte fått barn, använde de 
unga amerikaner som var övre medelklass New York som en 
språngbräda, ”staging area” (1984 s 319), för rörlighet uppåt i karriären 
– lika väl som de tillbringade sin fritid där.5 De hade på det hela taget 
positiva erfarenheter av New York; de utvecklas som personer och 
känner att de kommer till sin rätt, vilket de menar beror på den bland-
ning, variation, snabba rytm och oförutsägbarhet som karakteriserar 
New York. 

De unga svenskarna talade ofta om hur den snabba pulsen och när-
heten till konfrontationer i New York kontrasterade mot den långsam-
mare rytmen och konfliktundvikandet i Sverige, och hur mycket de 
tyckte om New York på grund av detta. En av männen, en musiker, 
förklarade: ”Jag ville uppleva pressen i New York! Pulsen!” Inte bara 
Manhattans gatuscen är snabb, högljudd och trång med trafik och fot-
gängare som skyndar förbi genom dofter av allehanda slag, också in-
teraktionsflödet och de vardagliga aktiviteterna är snabbare än i Sveri-
ge; ”allting gick så fort, folk pratar fortare, rytmen är mycket snabba-
re”, som en modell drog sig till minnes efteråt i Sverige. Och på det 
hela taget lyckades de unga svenskarna hänga med i New York-pulsen; 
de arbetade mer än de hade gjort i Sverige och festade också betydligt 
mer, periodvis upp till tre gånger i veckan. En kväll ute på stan var ofta 
tolv timmar lång, uppdelad på tre eller fyra ställen. Den började för det 
mesta med att ett tiotal unga svenskar åt middag på restaurang och 
sedan drack drinkar på någon bar, innan de fortsatte till klubbarna dit 
de gick för att dansa. När dessa stängde omkring klockan fyra på 
morgonen öppnade ”after hour” barer och klubbar (Wulff 1992). 

 
 

Förlängd ungdomstid: identitet och roller 
 
Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson (1968 s 156-158, 242) har 
myntat begreppet psykosocialt moratorium för att beteckna en 
förlängning av ungdomstiden när man åtnjuter frihet från ansvar och 
långvariga personliga förpliktelser bortom föräldraövervakning och 
           
5 Att städer används som ”staging areas” är ett synsätt som  ursprungligen kommer 
från Long & Glick (1976). 
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kontroll. Unga vuxna tillåts att experimentera med olika roller, lekfullt 
provocera; det kan till och med finnas vissa sociala zoner som är 
avsedda för att ta hand om sådana aktiviteter.6 Detta är den gemensam-
ma nämnaren för de unga svenskarna i New York, även om innebörden 
och graden kunde variera mellan dem så pass mycket att det går att 
urskilja tre typer av moratorium. Affärsmännen ägnade inte tid till sitt 
moratorium under dagarna, bara på kvällar och nätter ute i nattlivet. 
Artisterna däremot kan sägas ha varit engagerade av sitt moratorium på 
heltid, eftersom de var fullt upptagna med att experimentera sig framåt 
i sina branscher med förhoppning om att detta skulle utmynna i en 
karriär, och de deltog också i nattlivet medan de flesta av au pairerna 
betraktade moratoriet, eller som de sade, ”festandet”, som en parentes i 
sina liv. För artister och affärsmän var moratoriet ett extra plus i deras 
New York-tillvaro, som jag nämnde ovan, eftersom den hade kommit 
till stånd som en språngbräda i deras karriärer, medan festandet för 
många av au pairerna var själva essensen av New York.  

Men de var alla vuxna, även om ingen hade bildat familj ännu. Yt-
terst få var gifta, inte särskilt många bodde ihop med en partner även 
om ganska många hade pojk- eller flickvänner (ett litet antal var ho-
mosexuella), men ingen hade barn. Och det var i Manhattans sanslösa 
nöjesliv som artister, au pairer och affärsmän kände sig fria att umgås 
över klassgränser, utan förpliktelser att fortsätta kontakterna efteråt i 
Sverige. Somliga saknade det när de återigen var inkapslade i den 
svenska sociala strukturen, också sina bekantskaper av olika slag med 
svenskar från hela Sverige, och i olika åldrar mellan 20 och 50 år.  

Umgås över klass- och åldersgränser kunde männen t ex göra på 
herrklubben ”Ärtans vänner”, som träffades var tredje torsdag på olika 
restauranger, ofta med svensk anknytning. Den äldste medlemmen var 
en 85-årig skeppsmäklare som hade varit med i ungefär femtio år, den 
yngste var vid ett tillfälle en 19-årig ung man med hästsvans som hade 
varit en vecka i New York. Som alla bättre herrklubbar är ”Ärtans 
vänner” delvis till för att underhålla och bygga professionella nätverk, 
men också (och för de flesta framför allt) en anledning till att festa och 
få sin svenskhet bekräftad i den etniskt mycket blandade miljö som 

           
6 Ziehes (1982/1986) resonemang om psykisk och kulturell friställning bland mo-
derna ungdomar ligger nära begreppet moratorium, med den skillnaden att ett mo-
ratorium är intensivare, mer målinriktat och kortvarigare. Men det är ett slags 
psykisk och kulturell friställning som generar självförtroende och en förberedelse 
för vuxenidentitet och ansvar. 
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Manhattan utgör. Det uppstod med andra ord det som Shokeid (1988 s 
205-214) har kallat känslomässig etnicitet, som står för den typ av 
etnicitet som relativt osynliga etniska grupper formar i en 
förändringssituation.7 Det är en frivillig, individuell etnicitet utan poli-
tiska, ekonomiska eller andra sociala intressen. Den känslomässiga et-
niciteten på ”Ärtans vänner” kan dock sägas ha en instrumentell aspekt, 
eftersom man alltså hjälpte varandra med professionella kontakter, och 
den var i högsta grad social. 

Det dröjer inte länge förrän stämningen stiger på ”Ärtans vän- ner”, 
och samtalen kommer att bestå av allt fräckare fräckisar. Det blir, för 
att citera en av de glada gossarna, ”jordens drag”, mycket tack vare 
punschen som serveras till ärtsoppan (som naturligtvis har gett upphov 
till klubben namn) och pannkakorna.  

Vad gör då flickorna medan pojkarna roar sig på sitt håll? Ja, några 
av au pairerna gick i alla fall under mycket fnissande på manlig 
striptease. Flera gånger till och med, eftersom de tyckte det var ”en bra 
show”, berättade de för mig efteråt. Här handlar det uppenbarligen 
knappast alls om känslomässig etnicitet, utan om att spränga gränser, 
att festa i Manhattans vilda nattliv.      

En viktig ingrediens i de unga svenskarnas känslomässiga etnicitet 
visade sig däremot – för att byta stämning – Luciafirandet vara; det var 
något som låg dem varmt om hjärtat, något som många hade svårt att 
släppa helt och hållet. För de flesta var det ett omformande av en ritual 
som de i Sverige på senare år hade tagit som en anledning till en fest på 
Luciakvällen, det var inte särskilt många som hade deltagit i stora 
Luciatåg på senare tid. Men Svenska Kyrkan ordnade ett Luciatåg 
framför allt bestående av en kör där det mest ingick au pairer, som gick 
längs 5th Avenue och stod på trappan till New York Public Library och 
sjöng Luciasånger. Att få vara med där gjorde ett djupt intryck på dessa 
tärnor. 5th Avenue – känd för olika etniska manifestationer – stängdes 
av för deras skull och att höra kommentarer från förbipasserande som 
”Är det änglar jag ser?” gjorde att de kände att de hade bidragit med 
något i denna metropol. Plötsligt var de som omväxling i fokus i sitt 
världscentrum. Det var de som väckte nyfikenhet, intresse, till och med 
fascination.  

Luciafirandet, om än i en annan form, fanns också med i Man- hat-
tans nattliv, det var ett sätt att hålla ihop svenskheten och skapa lite 
           
7 Shokeid inspirerades av Epsteins (1978) resonemang om betydelsen av känslo-
mässiga rötter för etnicitet. 
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spänning på köpet. Det gick av stapeln på olika klubbar (under ett antal 
år på ”Studio 54”), och arrangerades av en av affärsmännen som var en 
utåtriktad habitué på Manhattan. Det brukade komma flera hundra 
personer, inte bara svenskar, till dessa kalas som blev smått 
legendariska. Ett år var den blonda svenskan Yvonne Ryding, som 
hade korats till Miss World, Lucia. Och det serverades lussekatter och 
glögg innan diskodansen tog över.    

Erikson (1968 s 157) påpekar betydelsen av upptåg under morato- 
rier och hur man kan leka med sin identitet genom sådana. Det var i 
allra högsta grad tillämpligt på de unga svenskarna; manlig utlevelse på 
”Ärtans vänner”, kvinnlig spänning på manlig striptease och Luciafi-
rande på en nattklubb. De unga svenskarna höll ofta på med upptåg 
speciellt sent på nätterna ute på stan; artister, au pairer och affärsmän 
tillsammans, alla uppklädda i liknande svarta kläder; korta läderjackor, 
männen i svarta jeans och kvinnorna i svarta kort-korta kjolar. Som en 
av au pairerna förklarade för mig, utan att jag hade frågat om det: ”Man 
kan leka lite med sin identitet här.” Det hade för det mesta att göra med 
nationalitet, klass, yrke eller ålder (en del av de yngre au pairerna hade 
falska ID-kort där det stod att de var äldre än 21 så att de skulle bli 
insläppta på klubbar som de egentligen var för unga för). Dessa upptåg 
utspelade sig för det mesta under kortare samtal med främlingar i skydd 
av anonymiteten i Manhattans natt. Det var ett bra sätt att få kontakt 
med folk och lätt kunna dra sig undan om man inte ville fördjupa 
bekantskapen.8 Men det hände att personer som de unga svenskarna 
hade känt under en tid visade sig vara någon annan, med en helt annan 
bakgrund, än de hade trott.  

Ytterligare en typ av identitetslek utfördes av affärsmän och andra i 
karriären som hade lysande framtidsutsikter, som arbetade hårt och 
tjänade mycket pengar. Och som uppskattade Manhattans nattliv. Ändå 
förstod jag att en del av dem hyste hemliga drömmar om att ändra sina 
liv helt och hållet och bli artister; en intellektuell valutahandlare 
berättade för mig att han skulle vilja skriva romaner, och en medicinare 
sade att så länge han var i New York kunde han ha kvar sin dröm om 
att bli fotograf i stället. New York är således – vid sidan av de verkliga 
möjligheterna – också en tillfällig öppning mot imaginära möjligheter. 

 
 

           
8 Bland unga svenskar och andra som nu ägnar sig mer eller mindre aktivt åt nöjes-
liv i Sverige kallas detta ibland för att ”gå ut och ljuga”. 
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Begränsad tid för det gränslösa 
 
De flesta unga svenskarna flyttade till New York och bodde där i två-
tre år, sedan flyttade de tillbaka till Sverige. Men det fanns de som bara 
var där i tre månader å ena sidan, och de – i själva verket ganska få i 
jämförelse med alla som över huvud taget tillbringade någon period i 
New York – som stannade ända upp till tio-tolv år å den andra. De 
unga svenskarna hade olika bråttom att uppleva New York, ofta levde 
de som bara var där under en kortare tidsperiod (eller trodde att de var 
det!) allra mest intensivt. Det var också åtskilliga som inte visste hur 
länge de skulle stanna, vilket i början kunde leda till att man både 
arbetade och festade så mycket det bara gick. De som levde så tycktes 
vänja sig vid att inte kunna förutse när deras liv skulle komma att för-
ändras genom återresan till Sverige. Och det fanns de som deklarerade 
år efter år att ”I vår ska jag flytta hem!”, fastän det aldrig tycktes bli av. 
Det fanns också en och annan som verkligen gjorde slag i saken, men 
som snart flyttade tillbaka till New York igen för ytterligare en period. 

Att tid kan vara socialt och kulturellt konstruerad och således skilja 
sig från ekologiska och biologiska rytmer har inte minst Zerubavel 
(1981) och Bender & Wellbery (1991) framhållit.9 Zerubavel (1981 s 
xii) pekar i synnerhet på att rätt godtyckliga sociala konventioner styr 
hur social tid är strukturerad och menar att den betydelse människor ger 
tid och rytm förtjänar uppmärksamhet i sig. Jacobson (1987) ägnar ett 
visst intresse åt hur unga israeler åker utomlands under en period innan 
de stadgar sig och blir vuxna. Han betonar en paradox i deras 
tidsuppfattning; de betraktar tid som en bristvara och det är därför de 
vill ta vara på sin ungdom och den tillfälliga frihet från ansvar och 
förpliktelser som den kan ge. Ändå ger de sig ut på sin sekulära 
pilgrimsfärd med en känsla av att ha en obegränsad tidsrymd framför 
sig. Icke desto mindre kommer de flesta tillbaka i tid för sina olika 
åtaganden, men Jacobson menar att deras tillfälliga uppfattning om tid 
som en obegränsad enhet gör det lättare för dem att gå in i och vänja 
sig vid nya sociala identiteter efter det att de har återvänt hem. 

           
9 Bender & Wellbery (1991) utgår i introduktionen till sin samlingsvolym från be-
greppet kronotyp, som de har hämtat från Bakhtin (som i sin tur bygger på 
Einsteins fysik) för att förklara hur tid och rum smälter samman i vissa litterära 
narrativa genrer. Författarna i Benders och Wellberys volym resonerar 
genomgående om tid som narrativ. 
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De unga svenskarna konstruerade sina egna sociala scheman. Fram-
för allt affärsmännen, men också au pairerna och en del av artisterna 
var dock förstås tvungna att följa institutionella, offentliga scheman på 
sina arbetsplatser. Annars strukturerades de unga svenskarnas tillvaro 
av att de skaffade sig udda, privata scheman utöver dessa. Samman-
taget skiljde sig alltså de unga svenskarnas scheman och livsrytm från 
vad som var vanligast förekommande i New York. De arbetade mer än 
sina äldre kolleger, ofta till sent på nätterna (Wulff 1991), vilket 
skapade en speciell gemenskap, även om de inte träffades just när de 
var mitt uppe i arbetet utan oftare ute på någon klubb där de talade om 
det. Att udda scheman förenar människor har också Zerubavel (1981) 
konstaterat. I det här fallet hör det till utlevelsen på Manhattan och 
sökandet efter en ny, mer självständig identitet. Denna frihet att själv 
bestämma över sin tid, som speciellt de frilansande artisterna hade, gav 
dem ofta en upprymd känsla av makt över sina liv, men den 
begränsades då och då av en rädsla för att oförutsägbarheten skulle 
medföra problem och misslyckanden.  

De av artisterna som frilansade på heltid tenderade att sova på för-
middagarna och arbeta och festa till långt fram på småtimmarna – 
åtminstone under loppet av några månader men även längre, i enstaka 
fall upp till flera år i sträck (Wulff 1991). En del av dem professionali-
serade sitt festande genom att inte gå ut på helger när s k ”bridge-and-
tunnel people” (d v s folk från förorter till New York som måste åka 
över broar och genom tunnlar för att komma till Manhattan, som 
arbetar 9 till 5 och som betraktas som rätt tråkiga i klädsel och sätt), 
gick ut och roade sig. Då föredrog de frilansande unga svenskarna att 
arbeta och gick i stället ut under veckan, på klubbar som blev som ett 
andra hem, eftersom de var där så ofta och kände både dörrvakter, 
musiker, servitriser och andra stamgäster mycket väl. 

Detta intensiva liv innehöll också stråk av väntan, vilket inte betyd-
de att man satt sysslolös med armarna i kors och stirrade ut genom 
fönstret. Men de frilansande artisterna väntade på anbud om arbeten, att 
telefonen skulle ringa, eller att det skulle vara något intressant medde-
lande inspelat på telefonsvararen när de kom hem. Många av de unga 
svenskarna väntade på erbjudanden om att bli utbjudna, medtagna på 
festnätter. ”Det är en personlig test att inte ha något planerat i förväg”, 
förklarade en kvinnlig artist.  

Det här kan för en utomstående te sig som ett ostrukturerat liv, utan 
någon som helst ordning. Men i själva verket fanns det en regel-
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bundenhet, om än i en annan och snabbare rytm än den som ”the 
bridge-and-tunnel people” levde, eller som borgerligt för att inte tala 
om s k medelsvenssonliv i Sverige kräver.  

För praktiskt taget alla de unga svenskarna kom dock till sist den 
dag när de skulle åka hem till Sverige. Det kunde vara nog så minnes-
värt. En manlig artist, som hade haft en mycket givande tid, tog avsked 
av staden och sina vänner kvällen innan han skulle resa med en 
dundrande klubbnatt. ”Det var den värsta kväll jag haft i New York”, 
berättade han för mig när vi träffades igen i Sverige ett halvår senare. 
Och han redogjorde exalterat för hur han hade lyckats ta sig in på en 
privatfest på en klubb, trots att han inte var bjuden, genom att säga till 
dörrvakten att han hade varit på toaletten. När han sedan skulle beställa 
en öl och det visade sig vara ”open bar”, att man alltså kan dricka hur 
mycket som helst gratis, blev han helt i gasen. Och när han dessutom 
till sist fick in sina vänner stod det klart att ”kvällen var fixad”. Klimax 
på detta upptåg kom när en av hans manliga artistvänner klev upp på ett 
bord och råkade trampa igenom bordsskivan och sedan började dansa 
med bordet runt magen! För min informants del slutade kvällen med att 
han somnade i badkaret hos sin goda vän som var au pair hos en 
välbeställd familj, som hade försett henne med en egen lya.  

 
 

Möjligheter i New York ger möjligheter i Sverige 
 
Experimenterandet med olika roller utvecklade de unga svenskarnas 
identitet – den mognade och stabiliserades efter hand, och de erövrade 
ett större självförtroende och en tidigare oanad självständighet. Men 
också den snabba pulsen, som för de flesta manifesterade sig i en 
förening av hedonism och disciplin, och de förhoppningar som New 
York väckte, bidrog till att de växte och utvecklades. Som en kvinna 
som arbetade som modell i New York beskrev processen: 

 
Livet i New York är en så’n kontrast mot livet i Sverige, det tråkiga svenska li-
vet! I Sverige är man van att få allting serverat, inte bara i familjen och i 
skolan, utan också från myndigheter. Allting är uppdukat för en. Men när man 
kommer till New York – det är som en orkan! Alla kulturer som bara kommer 
mot en! Blandningen! Det är en total gryta! Väldigt ledsamt liv också; 
kontrasten mellan sorglig realism och det lite glamorösa livet man levde som 
svensk... Det är kontrasten som gör att det är lockande, man upptäcker nya 
saker hos sig själv... Det kändes rätt hela tiden, aldrig fel. Det hände saker hela 
tiden. Man får mental stimulans och är aktiv psykiskt och fysiskt hela tiden. 
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Jag ville mer där!! Det var i New York jag bestämde mig för att sluta som 
modell – jag ville utveckla mig. Jag upptäckte att jag var en individ, inte bara 
modell. 

 
Globalisering och transnationalism brukar generera diskussioner om 
kulturell heterogenisering versus kulturell homogenisering, ofta mot 
bakgrund av marxistiskt inspirerade tankar om att en ekonomisk domi-
nans från centrum (läs USA) skulle leda till total global kulturell homo-
genisering. Att det inte är så enkelt påpekar Featherstone (1991), det 
gäller att se hur mångfaldens processer framkallas och organiseras av 
den globala enheten. De unga svenskarna tillbringade några år i sin 
världsmetropol, men det betydde således inte att de blev precis som 
infödda New Yorkbor. De påverkades naturligtvis av den lokala miljön, 
men deras moratorium producerade snarare kulturell heterogenisering 
än homogenisering i alla fall, formad av deras erfarenheter på 
Manhattan och deras tolkningar av vissa globala flöden mellan Sverige 
och New York.   

Allra sist kan vi konstatera att etnografin om de här unga svenskar-
na på Manhattan uppdagar en aspekt som förmodligen är betydligt 
vanligare än vad som hittills har kommit fram i global teori; idéer, 
människor och varor kan resa fram och tillbaka mellan centrum och 
periferi flera gånger och förändras lika många gånger. Globalisering 
står inte bara för en påverkan åt det ena eller andra hållet. De unga 
svenskarnas föreställningar om New York, formade genom medier och 
berättelser, som deras lysande centrum i världen, överträffades faktiskt 
av deras egna erfarenheter av staden. Det gäller inte minst de identi-
tetslekar och euforiska upptåg ute i nattlivet som jag har fokuserat här, 
men det gäller också utbildningar och arbeten när de (artister och 
affärsmän) tog sig framåt i sina karriärer. I det långa loppet omvandlas 
Manhattans möjligheter även till möjligheter i Sverige; de unga 
svenskarna tillförskaffade sig ett senmodernt kulturellt kapital som 
kommer att öka deras möjligheter i Sverige både formellt och in-
formellt under många år framöver. 
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